
حمایــت  مأموریــت  نیروهــای  ســخنگوی 
قاطــع اعــام کــرده اســت کــه گزینــۀ خــروج 
ــز  ــتان روی می ــی از افغانس ــای امریکای نیروه

ــت. نیس
ســخنگوی ایــن نیروهــا همچنــان گفتــه اســت 
ــا  ــی ب ــق سیاس ــک تواف ــس از ی ــا پ ــه حت ک
ــا در  ــن نیروه ــای ای ــان، عملیات  ه ــروه طالب گ
برابــر هــر گونــه تهدیــد در برابــر امریــکا ادامــه 

ــت. ــد یاف خواهن
هیــچ  گفــت:  بــاره  ایــن  در  باتلــر  دِیــو 
ــا مطــرح  ــرای کاهــش نیروهــای م ــی ب برنامه  ی
ــح  ــق صل ــک تواف ــه ی ــیدن ب ــا رس نیســت و ت
ــز کــم  ــان نی ــر گــروه طالب فشــارهای نظامــی ب

ــد. ــد ش نخواه
امریــکا در ســال ۲۰۰۱ و بعــد از حــوادث 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــۀ مب ــه بهان ــپتامبر، ب ۱۱ س
ــد از  ــا بع ــرد، ام ــی ک ــتان لشکرکش ــه افغانس ب
ــی را در  ــی و ویران ــی از ناامن ــال انبوه ۱۸ س
ایــن کشــور بــر جــای گذاشــت؛ بــدون اینکــه 
بتوانــد امنیــت ادعــای خــود را بــه ایــن کشــور 

ــد. بازگردان

پاتریــک شــاناهان سرپرســت وزارت دفــاع امریــکا در ســفری از پیــش 
تعییــن نشــده صبــح دیــروز وارد کابــل شــد.

شــاناهان در ایــن ســفر بــا فرماندهــان ارشــد ارتــش امریــکا و مســووالن 
حکومــت وحــدت ملــی دیــدار کــرده اســت.

چنــدی پــس از اعــام ترامــپ مبنــی بــر خــروج نیروهــای امریکایــی از 
افغانســتان، پاتریــک شــاناهان، سرپرســت وزارت دفــاع این کشــور اعام 
کــرد تاکنون دســتوری بــرای خــروج امریکا از افغانســتان به وی نرســیده 

است.
 سرپرســت وزارت دفــاع امریــکا در هنــگام ورود بــه کابل اعــام کرد که 

دولــت افغانســتان بایــد در گفت وگوهــای مربــوط خود دخیل باشــد.
او افــزود کــه کاهــش نیروهــای امریکایــی در افغانســتان، می توانــد بــه 

هــرج و مــرج در منطقــه تبدیــل شــود.
شــاناهان اظهــار داشــت کــه شــهروندان افغانســتان بایــد تصمیــم بگیرند 
کــه در افغانســتان در آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. ایــن تصمیمــی 

اســت کــه تنهــا بــه  عهــدۀ دولــت افغانســتان اســت نــه ایــاالت متحــدۀ 
امریکا.

او همچنــان تأکیــد کــرد کــه امریــکا دارای منافــع امنیتــی مهــم در منطقه 
اســت.
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تلفات ملکی در افغانستان 

افزایش یافته است

اصـالحات انتخـاباتـی 
بـاِب ذایقـۀ ارگ
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مردم در برابر غنی:

بـهجایحـلمشـکالتحرفهـایکمپـاینیمیزنیـد!
ــی  ــی در حال ــای غن ــر آق ــینواری در براب ــل و ش ــنده گان غنی خی ــراض باش اعت
ــت  ــن والی ــی از ای ــوان پکتیای ــک ج ــن، ی ــش از ای ــه پی ــرد ک ــورت می گی ص
بــه شــهر هــرات خــود را رســاند و در مراســم گشــایش راه الجــورد، مراســم 
ســخنرانی آقــای غنــی را اخــال کــرد. ایــن جــوان رییــس زازی نــام داشــت 
و مدعــی بــود کــه زمین هــای شــان در والیــت پکتیــا از ســوی یــک زورمنــد 
ــد آن عاجــز  ــی از بازگردان ــی و قضای عصــب شــده و نهادهــای امنیتــی و عدل

انــد.
رییــس زازی امــا از ســوی مخافظــان رییــس حکومــت بازداشــت شــد. 
خانــوادۀ او ادعــا کردنــد کــه رییــس زازی در اثــر لت وکــوب محافظــان ویــژۀ 
ــرد.  ــش ک ــار غ ــد ب ــه چن ــد ک ــوب ش ــدی لت وک ــه ح ــی ب ــرف غن محمداش
گفتنــی اســت کــه بربنیــاد قانــون اساســی افغانســتان، رییس جمهــور شــش مــاه 
ــا  ــدارد، ام ــی را ن ــای دولت ــزل و نصــب در نهاده ــات، حــق ع ــش از انتخاب پی

ــزاری  ــه برگ ــاه ب ــر از شــش م ــر از کمت ــه کمت ــا آنک ــو ب ــه این س ــدی ب از چن
ــی  ــی برخ ــرف غن ــت، محمداش ــده اس ــی مان ــت جمهوری باق ــات ریاس انتخاب
ــا  ــا چهره ه ــان آن ه ــه ج ــار و ب ــی را برکن ــی و سیاس ــد امنیت ــای ارش چهره ه
تــازه گماشــته اســت. در آخریــن مــورد هــم، مســعود اندرابــی بــه عنــوان وزیــر 

امــور داخلــه از ســوی آقــای غنــی گماشــته شــده اســت

ناتو: 
گـزینۀ خـروج روی میـز نیست

سرپرست وزارت دفاع امریکا در کابل:

امریکا دارای منافع امنیتی مهم در منطقه است

کمیسیون انتخابات:

حکـومتدرتـالشدستـکاریانتخـابـاتاست

دمـوکراسـیوارداتـیپسگـرفتهمیشـود

انتخابــات  قانــون  تعدیــل  مســودۀ 
کــه در جلســات مشــورتی بــا احــزاب 
ســوی  از  مدنــی  جامعــۀ  و  سیاســی 
حکومــت ارایــه شــده، کامــاً رنــگ و بــوی 
ــت  ــده اس ــاش ش ــته و ت ــی داش حکومت
در  جمهــور  رییــس  صاحیت هــای  کــه 

شــود. افــزوده  آن  چارچــوب 
در  کــرد:  تأکیــد  ایــوب زاده  آقــای 
ــل  ــرای تعدی ــت ب ــه حکوم ــوده یی ک مس
بــا  و  کــرده  تهیــه  انتخابــات  قانــون 
طرف هــای دیگــر در میــان گذاشــته، روی 
رییس جمهــور  صاحیت هــای  افزایــش 
در قانــون انتخابــات بیشــترین تمرکــز 

صــورت گرفتــه اســت

ACKU



در این کـه قوانیـن و سـاختار انتخاباتِی افغانسـتان 
بـرای این کـه بتواند برگـزاری انتخاباِت شـفاف و 
عادالنـه را ضمانـت کنـد، بـه اصاحـات نیازمند 
اسـت، جـای هیـچ بحـث و مباحثه یـی نیسـت. 
اصاحـات قوانیـن انتخاباتـی، از مفـردات اصلـِی 
توافق نامـۀ ایجـاد حکومـت وحدت ملـی بود و تا 
امـروز نیـز بـه دلیل عـدم توجه رهبـری حکومت 
بـه ایـن مسـأله، همچنـان بـه قـوِت خـود باقـی 

ست.  ا
اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی که 
خـود بـه دنبـال انتخابـاِت غیرعادالنـه بر سـکوی 
قـدرت قـرار گرفـت، بدون شـک خواهـان چنان 
اصاحـات و تغییراتـی در قوانیـن و سـاختارهای 
انتخاباتـی نیسـت که پاسـخ گوی نیازهـای جامعه 
باشـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه رؤسـای فعلِی 
کمیسـیون های انتخاباتـی کـه خود در مظـان اتهام 
تقلب هـا و مهندسـی انتخابـات بـه نفـع برخی از 
نامـزدان انتخابـات پارلمانـی قرار دارنـد، این گونه 
بـا برافروخته گی نسـبت بـه انتقادهایـی که متوجه 
آن هاسـت، واکنـش نشـان می دهنـد. این افـراد با 
وقاحـِت تمـام می گوینـد کـه در افغانسـتان کدام 
نهـاد و سـاختار حکومتـی و غیرحکومتـی دچـار 
مشـکل نیسـت کـه کمیسـیون های انتخاباتـی مبرا 
از آن هـا باشـند. بـه گفتۀ ایـن مسـووالن نهادهای 
انتخاباتـی، آن چـه که به عنوان ضعـف و کم کاری 
نهادهـای انتخاباتـی گفته می شـود در واقعیت امر، 
ضعـِف ایـن نهادها را نشـان نمی دهد بـل بازتاب 
وضعیـت نابسـاماِن اداری در کشـور و تاش های 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـرای ارایـۀ نتایـج قابل 

قبـول انتخابـات پارلمانـی می تواند باشـد. 
امـا بسـیاری از نهادهـای ناظر بـر انتخابـات باور 
دارنـد کـه افـزون برمشـکات سـاختاری نظـام 
انتخاباتـی افغانسـتان کـه دسـت مسـووالِن فاسـد 
را بـرای سوءاسـتفاده از آن باز می گـذارد، اعضای 
انـدازۀ  بـه  نیـز  انتخاباتـی  کمیسـیون های  فعلـی 
کافـی مقصـِر وضعیـت بـه وجـود آمـده هسـتند. 
اعـام نتایج ابتــدایی و نهایی انتخاباتـی پارلمانی 
بـه صـورِت تدریجی عمـًا در مغایرت بـا قوانین 
انتخاباتـی قـرار دارد. کمیسـیون های انتخاباتـی با 
چنیـن روشـی که عمدتًا برای سـرپوش گذاشـتن 
بـر کم کاری هـا و فسـاد مالی شـان اتخـاذ شـده، 
می خواهنـد از اعتراض هـا و واکنش هـای جمعـی 
بـه نتایـج انتخابـات از سـوی نامـزدان انتخابـات 
جلوگیـری  آن هـا  هـواداران  و  میـزان   ۲9 و   ۲۸
کمیسـیون  کـه  اسـت  حیـرت آور  بسـیار  کننـد. 
انتخابـات پـس از گذشـت بیـش از سـه مـاه از 
تاریـخ برگـزاری انتخابـات پارلمانـی، تـا هنـوز 
موفـق نشـده کـه نتایـج نهایـی آن را اعـام کنـد. 
کمیسـیون های  در  کجاسـت؟  در  مشـکل  واقعـًا 
انتخاباتـی چـه مسـایلی جریـان دارد کـه باعـث 
چنیـن تأخیـر غیرقابـل توجیـه در اعـام نتایـج 

می شـود؟  انتخابـات 
قـرار  پیگیـری  مـورد  مسـایل  ایـن  همـۀ  وقتـی 
می تـوان  واحـد  نتیجـۀ  یـک  بـه  آن گاه  گیرنـد، 
انتخاباتـِی  دسـت یافـت کـه قوانیـن و سـاختار 
کشـور دچار چنان اشـکات فنی و حقوقی اسـت 
کـه فراینـد انتخابات را به بُن بسـت می کشـاند. در 
کنـار آن، بـدون شـک نقـش افـراد فاسـد و طماع 
نیز برجسـته اسـت کـه می توانند این سـاختارهای 
ضعیـف و دچـار مشـکل را بـه نفع خود اسـتفاده 

 . کنند
آقـای غنـی کـه خـود را بـرای یـک دورِ دیگـر 
آمـادۀ رفتـن بـه سـوی انتخابـات کـرده اسـت، با 
توجـه بـه انتقادهایی که نسـبت به کمیسـیون های 
انتخاباتـی مطـرح اسـت، اعام کرد کـه در قوانین 
و سـاختارهای انتخاباتـی اصاحـات و تغییـراِت 
بنیـادی را رونمـا می سـازد. او حتـا تـا آن جا پیش 
رفـت کـه وعـده سـپرد انتخابـات آیندۀ ریاسـت 
جمهـوری بایـد بـه گونه یـی مدیریـت شـود کـه 
نتایـج آن ظـرِف دو روز اعـام گـردد. اما کیسـت 

کـه بتوانـد بـه چنیـن وعده یـی بـاور کند؟ 
همـه می داننـد که آقای غنـی در آسـتانۀ برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور  چهارمیـن 
می خواهـد بـا چنیـن وعده هایـی، اذهـان عمومی 
را بـه کارزارهـای انتخاباتـِی خود معطوف سـازد. 
سـخنان و وعده هـای اخیـِر او هیچ کدام پشـتوانۀ 
اجرایی ندارند و در راسـتای پیکارهـای انتخاباتِی 
از هـر  کـه  او می کوشـد  انـد.  بررسـی  قابـل  او 
فرصتـی بـه نفـِع خـود اسـتفاده کنـد، حتـا بحث 
اصاحـات در قوانیـن و سـاختارهای انتخاباتـی 
اراده و تمایلـی  کشـور. اگـر آقـای غنـی واقعـًا 
بـه انجـام انتخابـاِت عادالنـه و شـفاف در کشـور 
می داشـت، بایـد از همـان نخسـتین روزهایـی که 
قـدرت را فراچنـگ آورد، بـر اسـاس توافق نامـۀ 
سیاسـی ایـن اصاحـات را آغـاز می کـرد. بعد از 
نزدیـک به پنج سـال به فکر اصاحـات انتخاباتی 
شـدن، خـود می توانـد یـک حرکـِت فراقانونی و 

باشد.  مشـکوک 
بـه هـر حـال، پـس از گذشـت این همـه سـال که 
کمتریـن کاری در راه برگـزاری انتخابات شـفاف 
در کشـور صـورت گرفت، بـه ناگهان آقـای غنی 
بـه فکـر اصـاح نظـام انتخاباتـی کشـور افتـاده 
اسـت؛ امـا جالـب این جاسـت کـه کمیسـیونی را 
کـه او بـرای چنیـن امـری توظیـف کرده، نـه تنها 
یـک کمیسـیون کامـًا دولتـی و تحـت ریاسـت 
معـاون دومِ اوسـت، بـل بیشـتر افـراد شـامل در 
ایـن کمیسـیون افـراد مربـوط بـه تیـم ارگ و از 
سرسـپرده گاِن آقـای غنـی انـد کـه هیـچ اقدامـی 
نمی دهنـد.  انجـام  او  خواسـته های  خـاف 
تعدیاتـی که ایـن کمیسـیون در قانـون انتخابات 
انتخابـات  واقعـًا  این کـه  جـای  بـه  کـرده،  وارد 
شـفاف در کشـور را ضمانـت کند، بیشـتر دسـِت 

رییـس حکومـت را در انتخـاب رؤسـا و دخالـت 
ایـن  اسـت.  گذاشـته  بـاز  انتخاباتـی  امـور  در 
تغییـرات اگـر حالـت اجرایـی پیـدا کنـد، بـدون 
شـک انتخابـات را در کشـور کامـًا حکومتـی و 
ارگـی می سـازد. چـون آقـای غنـی بـدون هیـچ 
معیـاری می توانـد افـراد مـورد تأییـد و حمایـِت 
توظیـف  انتخاباتـی  کمیسـیون های  در  را  خـود 
سـازد و نتایجـی را از انتخابـات به دسـت آورد که 

فقـط بتوانـد خـودش را راضـی نگـه دارد. 
هرچنـد مسـایل انتخاباتی در کشـور بـه دلیل داغ 
بـا طالبـان  شـدن مسـایل صلـح و گفت وگوهـا 
کمرنـگ شـده، ولـی نبایـد از توجـه عمـوم بـه 
دور نگـه داشـته شـود. آقـای غنـی بـا اسـتفاده 
از وضعیـت کشـور کـه مـردم کمتـر بـه مسـایل 
انتخاباتـی در ایـن روزهـا توجـه نشـان می دهنـد 
و سـروصداها و شـایعاتی کـه مبنـی بـر ایجـاد 
بـرده  گمـان  و  افتـاده  راه  بـه  موقـت  حکومـت 
ایـن شایعه سـازی ها  از  می شـود کـه در بخشـی 
ارگ دسـت داشـته باشـد، می خواهـد اصاحـات 
و تغییراتـی را در قوانیـن انتخاباتـی اعمـال کنـد 
کـه کشـور را بـه سـوی بحـران ببـرد. نسـبت بـه 
ایـن وضعیـت باید نگـران بـود و موضعـی را نیز 
اتخـاذ  ایـن خصـوص  در  احـزاب سیاسـی  کـه 
کرده انـد، بایـد حمایـت کـرد، چـون ایـن احزاب 
جانب دارانـۀ  و  غیرملـی  نیـاِت  متوجـه  به موقـع 

شـده اند.  ارگ 
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بعـــد از آن کـــه آقـــای غنـــی در ننگرهـــار گفـــت کـــه آمـــاده 
اســـت بـــرای طالبـــان در کابـــل و برخـــی شـــهرهای دیگـــر 
دفتـــر سیاســـی بدهـــد و امنیـــِت آنـــان را تأمیـــن کنـــد، یـــک 
ــته  ــان برداشـ ــا طالبـ ــو بـ ــیِر گفت وگـ ــز در مسـ ــر نیـ گامِ دیگـ
ـــرار  ـــزی ق ـــه چی ـــه چ ـــت ک ـــوم نیس ـــوز معل ـــه هن ـــد. اگرچ ش
اســـت اتفـــاق بیفتـــد، امـــا امـــکاِن هـــر اتفــــاقی متصـــور اســـت؛ از 
ـــاه  ـــد م ـــا چن ـــان ت ـــِد طالب ـــث آمدآم ـــدِن بح ـــن رو جدی ش همی
ـــردم  ـــای م ـــر دل ه ـــادی را ب ـــای زی ـــا و هراس ه ـــر، ترس ه دیگ

افغانســـتان مســـتولی کـــرده اســـت.
ـــان  ـــدن طالب ـــا وارد ش ـــه: ب ـــود این ک ـــای موج ـــی از ترس ه  یک
بـــه قـــدرت دولتـــی، دســـتاوردهای موجـــود و بـــه عبارتـــی 
ـــاخته  ـــان س ـــامل جه ـــتان را ش ـــه افغانس ـــی ک ـــای ُمدرن ـــامِ فض تم
ــای  ــا رویکردهـ ــور بـ ــن کشـ ــود و ایـ ــون شـ ــت، دیگرگـ اسـ
کهنه یـــی عـــرض انـــدام  کنـــد کـــه در آن حداقل تریـــن 
امکانـــاِت زیســـِت ُمـــدرن هـــم بـــه رســـمیت شـــناخته نشـــده 
شـــبکه های  و  رســـانه های  در  نگرانی هـــا  ایـــن  باشـــد. 

ــت. ــه اسـ ــدت اوج گرفتـ ــی به شـ اجتماعـ
ـــان  ـــه طالب ـــود ک ـــی می ش ـــا ناش ـــراس از آن ج ـــرس و ه ـــن ت ای
و ایـــاالت متحـــدۀ امریـــکا، روی یـــک میـــز به خاطـــر معاملـــه 
در افغانســـتان نشســـته اند و آن چـــه تـــا کنـــون بـــه رســـانه ها 
درز کـــرده، بیـــرون از ایـــن دو حالـــت نیســـت: نخســـت 
این کـــه تاش هـــای صلـــح نتیجـــه نـــداده و ایـــن رونـــد 
ـــِت دوم  ـــد. حال ـــه می یاب ـــود ادام ـــِت موج ـــده و وضعی ـــاکام ش ن
این کـــه مذاکـــرات بـــه نتیجـــه می رســـد و طالبـــان برگردانـــده 
ـــد،  ـــق یاب ـــد تحق ـــرار باش ـــر ق ـــورِت دوم اگ ـــا ص ـــوند. ام می ش
ـــه  ـــی ب ـــای خارج ـــد؛ نیروه ـــی آن ان ـــان مدع ـــه طالب ـــه ک آن گون
صـــورِت عـــام و امریکایی هـــا بـــه صـــورِت خـــاص کشـــور 
را تـــرک می کننـــد، زمـــامِ ادارۀ جدیـــد بـــه طالبـــان واگـــذار 
می شـــود و افغانســـتاِن دیگـــری در دِل آســــیا تبـــارز خواهـــد 
ـــته  ـــه گذش ـــد ب ـــیار تن ـــِت بس ـــک بازگش ـــا در آن ی ـــه م ـــرد ک ک
ـــه خواهیـــم نمـــود و ایـــن شـــرایط زنده گـــی را بـــرای  را تجرب

مـــردم افغانســـتان به ویـــژه جوانـــان دشـــوار می ســـازد.  
مســـلمًا طالبـــان بـــر بنیـــاد ماهیـــت و خاصیـــِت خشـــنی کـــه 
دارنـــد، نمی تواننـــد متفـــاوت شـــوند و مردمـــاِن آزادۀ کشـــور 
ــق  ــان وفـ ــاِی آنـ ــا معیارهـ ــان را بـ ــد خودشـ ــم نمی تواننـ هـ
دهنـــد؛ امـــا ممکـــن اســـت زیـــر تأثیـــر تـــرس و ناچـــاری، 
به ســـختی بـــا وضعیـــت کنـــار بیاینـــد. در چنیـــن صورتـــی و 
زمانـــی کـــه امریکایی هـــا عـــزم خـــروج از افغانســـتان کننـــد، 
ـــا  ـــراه ب ـــز هم ـــد نی ـــود آورده بودن ـــا خ ـــه ب ـــی یی را ک دموکراس
ــی  ــن دموکراسـ ــد. ایـ ــود پـــس می برنـ ــا خـ ــی بـ ادواِت نظامـ
از آن جهـــت دوبـــاره بـــه خاســـتگاهش برگرداندنـــی هســـت 
ـــرب  ـــِی غ ـــتیزند و آن را کاالی تحمیل ـــا آن در س ـــان ب ـــه طالب ک
می داننـــد و می گوینـــد امریـــکا در صورتی کـــه بیـــرون شـــود، 

ـــرد! ـــود بب ـــا خ ـــز ب ـــن کاال را نی ـــد ای بای
ـــوص  ـــته به خص ـــاِل گذش ـــده س ـــت در هف ـــار آن، حکوم  در کن
در ده ســـال اخیـــر، بـــار بـــار دموکراســـی را دور زده و بـــه آن 
پشـــت کـــرده  اســـت. اگرچـــه مقامـــات دولـــِت افغانســـتان و 
حتـــا مقامـــاِت امریکایـــی می گوینـــد کـــه ارزش هـــای مـــدرن 
ــد،  ــد شـ ــاظ خواهنـ ــرات لحـ ــد مذاکـ ــتان در رونـ در افغانسـ
امـــا چشـــم اندازی کـــه بـــه آینـــد ۀ بـــا طالبـــان داریـــم، نشـــان 
می دهـــد کـــه امریـــکا بـــا آن گـــروه بـــر ســـِر میـــِز معاملـــه 
نشســـته و فقـــط از طالبـــان می خواهـــد کـــه بـــه ایـــن کشـــور 
ـــِت  ـــر حکوم ـــی ب ـــارِت امنیت ـــوع نظ ـــک ن ـــه ی ـــد ک ـــازه بده اج
آنـــان داشـــته باشـــد تـــا منافعـــش بـــار دیگـــر در افغانســـتان 
صدمـــه نبینـــد. در چنیـــن صورتـــی، اگـــر بخش هایـــی از 
ــی  ــان باقـ ــار طالبـ ــتان در کنـ ــی در افغانسـ ــای امریکایـ نیروهـ
ـــِد  ـــه دموکراســـی نیم بن ـــن نیســـت ک ـــر ای ـــی ب ـــم دلیل ـــد، بازه بمانن
ـــه در  ـــرا کشـــورهایی هســـتند ک ـــد. زی ـــد ش ـــظ خواه موجـــود حف
ـــا نیســـت  ـــی در آن ج ـــا دموکراس ـــی هســـت ام ـــروی امریکای آن نی
و افغانســـتان نیـــز می توانـــد شـــامل همیـــن کشـــورها شـــود. 
ـــی  ـــظ دموکراس ـــۀ حف ـــا دغدغ ـــر امریکایی ه ـــر، اگ ـــب دیگ از جان
در افغانســـتان را می داشـــتند، هرگـــز راهِ گفت وگـــو و مذاکـــرۀ 
ـــاز  ـــن راه ب ـــه ای ـــاال ک ـــد. ح ـــاز نمی کردن ـــان ب ـــا طالب ـــتقیم را ب مس
ـــی  ـــرات، دموکراس ـــه دادن مذاک ـــرض نتیج ـــه ف ـــت، ب ـــده اس ش
ـــکا و  ـــی امری ـــد ول ـــد ش ـــع نخواه ـــز جم ـــک می ـــان در ی ـــا طالب ب
طالبـــان بـــه توافق هایـــی می رســـند کـــه در آن منافـــِع هـــر دو 

ـــود.  ـــه  ش ـــر گرفت ـــرف در نظ ط

دمـوکراسـیوارداتـی
پسگـرفتهمیشـود

احمـد عمران

انتخاباتی  اصالحات 
ایقۀ ارگ باِب ذ

این همــه ســال  از گذشــِت  پــس 
ــزاری  ــن کاری در راه برگ ــه کمتری ک
ــورت  ــور ص ــفاف در کش ــاِت ش انتخاب
گرفــت، بــه ناگهــان آقــای غنــی 
ــی  ــام انتخابات ــالح نظ ــر اص ــه فک ب
ــب  ــا جال ــت؛ ام ــاده اس ــور افت کش
ــه او  ــیونی ک ــه کمیس ــت ک این جاس
ــرده،  ــف ک ــری توظی ــن ام ــرای چنی ب
نــه تنهــا یــک کمیســیون کامــاًل 
ــی و تحــت ریاســت معــاون دوِم  دولت
ــراد شــامل در  ــل بیشــتر اف اوســت، ب
ــه  ــوط ب ــراد مرب ــیون اف ــن کمیس ای
تیــِم ارگ و از سرســپرده گاِن آقــای 
ــالِف  ــی خ ــچ اقدام ــه هی ــد ک ــی ان غن
انجــام نمی دهنــد.  او  خواســته های 
تعدیالتــی کــه ایــن کمیســیون در 
قانــون انتخابــات وارد کــرده، بــه 
انتخابــات  واقعــاً  این کــه  جــای 
ــد،  ــت کن ــور را ضمان ــفاف در کش ش
ــت را  ــِس حکوم ــِت ریی ــتر دس بیش
ــور  ــت در ام ــا و دخال ــاب رؤس در انتخ
ــاز گذاشــته اســت. ایــن  ــی ب انتخابات
ــدا  ــی پی ــت اجرای ــر حال ــرات اگ تغیی
ــات را در  ــک انتخاب ــدون ش ــد، ب کن
ارگــی  و  حکومتــی  کامــاًل  کشــور 

د ز می ســا
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محمداشــرف غنــی دو روز پیــش بــه والیــت ننگرهــار ســفر 
ــل« و  ــوالی های »غنی خی ــه ولس ــی ب ــای غن ــود. آق ــرده ب ک
»شــینواری« رفــت و در حضــور مــردم ســخنرانی کــرد. ارگ 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــا پخــش خبــری مدعــی 
ــردم  ــای م ــرای حــل چالش ه ــی ب ــای غن ــه آق ــود ک شــده ب
ایــن منطقــه و در مجمــوع والیــت ننگرهــار بــه ایــن والیــت 

ســفر کــرده اســت.
محمداشــرف غنــی در ســخنرانی اش در حضــور شــماری از 
ــه جــای این کــه  باشــنده گان منطقــۀ غنی خیــل و شــینواری ب
ــه و در  ــن منطق ــردم ای ــای م ــه مشــکات و نیازمندی ه ب
مجمــوع والیــت ننگرهــار بپــردازد، بــه مخالفــان سیاســی اش 
ــای  ــه فعالیت ه ــخنرانی اش را ب ــزرِگ س ــش ب ــت و بخ تاخ

سیاســی خــودش اختصــاص داد.
در حالــی کــه مــردم ایــن والیــت چشــم به راه توجیــه آقــای 
غنــی از وعده هــای عملــی ناشــدۀ حکومــت بــه باشــنده گان 
ــی حرف هــای  ــای غن ــا آق ــد، ام ــن منطقــه و والیــت بودن ای
ــی  ــر سیاس ــایش دفت ــدۀ گش ــان وع ــه طالب ــی زد و ب کمپاین
ــان  ــل، پای ــن دلی ــه همی ــار داد. ب ــل و قنده ــار، کاب در ننگره
ــِش شــدید  ــا مــوج بزرگــی از واکن ــی ب ــای غن ســخنرانی آق

حاضــران مواجــه شــد.
پایــان  در  ننگرهــار  شــینواری  و  غنی خیــل  باشــنده گان 
ــم  ــراض زده و نظ ــه اعت ــت ب ــی دس ــای غن ــخنرانی آق س
محفــل را مختــل ســاختند. مــردم می گفتنــد کــه باشــنده گان 
از  کــه  اســت  درازی  ســال های  شــینواری  و  غنی خیــل 
دســت افــراد مســلح غیرمســوول، داعــش و طالبــان بــه ســتوه 
آمــده انــد، امــا آقــای غنــی بــا وعــدۀ بررســی مشــکات و 
رســیده گی بــه آن، آنــان را فــرا می خوانــد و برای شــان 

می زنــد. کمپاینــی  حرف هــای 
مــردم مدعــی بودنــد کــه حیــن کارزارهــای انتخاباتــِی ســال 

۱393، آقــای غنــی بــه آنــان وعــدۀ تأمیــن امنیــت داده بــود، 
ــم  ــت او ه ــس از چهارســال حکوم ــا پ ــده حت ــن وع ــا ای ام

عملــی نشــدند.
ــی  ــبکه های اجتماع ــران ش ــماری از کارب ــن، ش ــان باای همزم
ــه  ــردم ب ــه م ــد ک ــه ان ــه گفت ــن حادث ــه ای ــش ب ــز در واکن نی
شــعور سیاســی رســیده انــد و در برابــر وعــده خافی هــای 

ــد. ــوش نمی مانن ــت خام ــران حکوم رهب
ــی  ــبکه های اجتماع ــران ش ــی از کارب ــرف، یک ــیب معت حس
در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نوشــته اســت کــه ولســوالی 
ــور  ــق کش ــن مناط ــن و محروم تری ــینواری از دورافتاده تری ش
ــدی  ــی بلن ــه از آگاه ــد ک ــان دادن ــش نش ــا مردم ــت، ام اس

برخــوردار هســتند.
آقــای معتــرف بــه ایــن بــاور اســت کــه مــردم از مســووالن 
ــه شــعار،  ــد، ن ــات می خواهن ــان، امنیــت و خدم حکومــت ن
ــن.  ــای دروغی ــی و وعده ه ــن انتخابات ــی و کمپای عوام فریب
ــر یادداشــت اش آورده اســت:  ــر فیســبوک در اخی ــن کارب ای
»برعکــس از جامعه یــی کــه مردمــان آن بــرای رهبــران شــان 

ــید«. ــد هراس ــد، بای ــف می زنن ک
اعتــراض باشــنده گان غنی خیــل و شــینواری در برابــر آقــای 
ــن، یــک  ــرد کــه پیــش از ای ــی صــورت می گی ــی در حال غن
ــرات خــود را  ــه شــهر ه ــت ب ــن والی ــی از ای جــوان پکتیای
رســاند و در مراســم گشــایش راه الجورد، مراســم ســخنرانی 
ــام  ــن جــوان رییــس زازی ن ــی را اخــال کــرد. ای ــای غن آق
داشــت و مدعــی بــود کــه زمین هــای شــان در والیــت پکتیــا 
از ســوی یــک زورمنــد عصــب شــده و نهادهــای امنیتــی و 

عدلــی و قضایــی از بازگردانــد آن عاجــز انــد.
رییــس زازی امــا از ســوی مخافظــان رییــس حکومــت 
ــس زازی  ــه ریی ــد ک ــا کردن ــوادۀ او ادع بازداشــت شــد. خان
ــه  ــی ب ــژۀ محمداشــرف غن ــوب محافظــان وی ــر لت وک در اث
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مســووالن در دیدبــان حقــوق بشــر می گوینــد کــه 
ــات  ــت از تلف ــار درس ــتان آم ــکا و افغانس ــای امری نیروه
ــد. ممکــن  ــی را در دســت ندارن ناشــی از حمــات هوای
ــود.  ــی ش ــراد ملک ــات اف ــش تلف ــبب افزای ــات س حم

گواهــان رویــداد می گوینــد کــه قربانیــان حمــات 
ــر از  ــای دیگ ــی از والیت ه ــار و برخ ــی در ننگره هوای
نظــر نیروهــای دولــت و امریکایــی پنهــان می مانــد. 
ــوق  ــان حق ــد، دیدب ــگر ارش ــمن گزارش ــا گوس پاتریش
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــد: نیروه ــتان می گوی ــر افغانس بش
ــگ  ــون جن ــت قان ــر داش ــا درنظ ــی ب ــان امریکای و نظامی
مســوول ارایــه معلومــات تلفــات ملکــی دارنــد. تنهــا در 
مصاحبــه بــا باشــنده گان و گواهــان رویــداد نمی تــوان بــه 

ــت. همــۀ مســالۀ دســت یاف
نبــود آمــار و بررســی از تلفــات ملکــی کــه در اثــر 
ــون  ــض قان ــد نق ــد، می توان ــی جان باخته ان حمات هوای
جنگــی باشــد و ســبب قربانــی عدالــت و افزایــش خشــم 
و بی بــاوری مــردم نســبت بــه دولــت افغانســتان و 

ــود.  ــکا ش امری
دیدبــان حقــوق بشــر از مــاه نوامبــر ۲۰۱7 – اپریــل 
ــی  ــان حمــات هوای ــن از قربانی ــش از 4۲ ت ــا بی ۲۰۱۸ ب
و گواهــان، در والیت هــا ننگرهــار، هــرات و کابــل 

گفت وگــو کــرده اســت. 

ــچ  ــتان هی ــت افغانس ــه دول ــه اســت ک ــاد، دریافت ــن نه ای
ــرای دریافــت آمــار دقیــق از قربانیــان حمــات  تــاش ب
ــا یــک تأســف بســنده   ــدارد و تنهــا ب نظامــی و هوایــی ن

کرده اســت. 
در عیــن زمــان، نیروهــای امریکایــی آمــار تلفــات ملکــی 
را پایــان نشــان دادنــد، در حالــی کــه هیــچ پژوهشــی پــس 
از حملــه در  ســاحه انجــام  نشــده و تنهــا بــر تصاویــر و 

ــد.  ــنده کرده ان ــی بس ــای ماهواره ی نواره
دفتــر معاونــت ســازمان ملــل متحــد، )UNAMA( گزارش 
داده اســت کــه پــس از ســال ۲۰۱6 تلفــات ملکــی در اثــر  
حمــات هوایــی نظامیــان امریکایــی و افغانســتان افزایــش 
یافتــه اســت. در ۲۰۱7 یونامــا گــزارش داد کــه 63۱ تــن 
افــراد ملکــی تلــف شــده انــد کــه از میــان ۲95 تــن کشــته 
ــش  ــه 7 درصــد افزای ــوده اســت ک ــن زخمــی ب و 336 ت
ــن افزایــش  ــه ســال ۲۰۱6 نشــان می دهــد. ای را نســبت ب
بی پیشــینه پــس از ایجــاد ســامانۀ بررســی در ســال ۲۰۰9 
اســت. پــس از ســال ۲۰۱5 تقریبــًا 6 درصــد از 65 درصــد 
ــات  ــتی را حم ــای تروریس ــا گروه ه ــگ ب ــات جن تلف

ــده اند.  ــی مرتکــب ش هوای
دولــت  اعتراضــات  ملکــی  تلفــات  افزایــش  اخیــراً 
افغانســتان و امریــکا در پــی داشــته اســت. پــس از پایــان 
ــرای  ــا ب ــال ۲۰۱4، تیم ه ــو در س ــی نات ــت جنگ مأموری
بررســی تلفــات ملکــی ایجــاد شــد تــا از تلفــات ملکــی 

ــد.  ــی کن ــد و بررس ــزارش دهن گ

درمــان  بــرای  را  توحیــد  مرکــز  افغانســتان  دولــت 
ــت جمهوری  ــه ریاس ــی دهی ب ــگ و گزارش ــان جن قربانی
ــی  ــات ملک ــات تلف ــد اطاع ــت. توحی ــرده اس ــاد ک ایج
ــی  ــتقل بررس ــه شــکل مس ــا ب ــد، ام ــع آوری می کن را جم
ــان  ــه گزارشــگر دیدب ــد ب ــد. مســوول مرکــز توحی نمی کن
ــورد  ــش هایی در م ــه پرس ــت ک ــه اس ــر گفت ــوق بش حق
قضایایــی پولیــس، ارتــش و یــا امنیــت ملــی وجــود دارد. 
برخــی اوقــات نهادهــای بلندپایــه، متوســط والیتــی بــرای 

ــد. ــتور می دهن ــات دس ــورد تلف ــق در م تحقی
ایــن یــک مرکــز عامــه نیســت، دولــت افغانســتان هزینــۀ 
ــردازد.  ــهدا می پ ــا ش ــان و خانواده ه ــرای زخمی ــی ب اندک
نیروهــای امریکایــی تنهــا بــه بررســی های داخلــی بســنده 
ــی از  ــزارش دقیق ــن گ ــه ای ــر این ک ــرض ب ــد، ف می کنن

تلفــات ملکــی اســت. 
ــای  ــی، نیروه ــات ملک ــان تلف ــت از قربانی ــروه حمای گ
حمایــت قاطــع، بــه دیدبــان حقــوق بشــر می گوینــد کــه 
ــه  ــد ب ــان نمی توانن ــراد آن ــود اف ــرات موج ــل خط ــه دلی ب
ســاحه برونــد و بــا  شــاهدان عینــی دیــدار کننــد. ایــن بــه 
یــک مشــق ماننــد مشــق و تمریــن نیروهــای امریکایــی در 
هــر جــای نیــاز دارد. گــروه گفتــه اســت کــه آنــان بیشــتر 
ــا  ــای و ی ــود، نواره ــر موج ــود را از تصاوی ــات خ معلوم

ــد.  ــانی  می گیرن ــع انس مناب
ــرای  ــاش ب ــا ت ــع ب ــت قاط ــت حمای ــای مأموری نیروه
مصاحبــه بــا شــاهدان عینــی و محققــان  می رســد کــه بــه 
یــک بخــش مهــم از معلومــات تلفــات ملکــی دسترســی 

داشــته اند. 
دولــت افغانســتان می توانــد بــا افزایــش بخش هــای 
بگیــرد.  آمــار را در دســت  قانــون جنــگ  آمــوزش 
ماننــد  بیرونــی،  بررســی ها  بــه  امریکایــی  نیروهــای 
ــی  ــث دسترس ــن بح ــه ای ــه ب ــانی ک ــاهدان عینی و کس ش

ــد.  ــام ده ــز انج ــد نی دارن
ــات  ــۀ حم ــه در نتیج ــد ک ــان می ده ــا نش ــی ها م بررس
هوایــی ده هــا فــرد ملکــی  تلــف شــده اســت. امــا تــاش 
ــرای بررســی انجــام نشــده اســت، گوســمن،  کوچکــی ب
ــا  ــانی، نیروه ــان انس ــف قربانی ــرای توق ــه ب ــد ک می گوی
ــد  ــاز دارن ــه بررســی های بیشــتر نی ــکا ب افغانســتان و امری
تــا کســانی کــه مرتکــب ایــن اعمــال غیرقانونــی شــده اند، 

تحــت بازجویــی قــرار گیرنــد. 
دسترسی به بررسی تلفات ملکی در ننگرها

ــه شــکل  ــس از ۲۰۱6 ب ــار پ ــک ولســوالی ننگره ــرز ی م

ــتان  ــی و افغانس ــا امریکای ــات نیروه ــورد حم ــدی م ج
قــرار داشــته اســت، زمانــی کــه داعــش بــه دلیــل عملیــات 
نظامــی ۲۰۰9 – ۲۰۱۰ از پاکســتان بیــرون رانــده شــد و در 
ایــن ســاحۀ یــک شــاخۀ خــود را بنیــان گذاشــت. داعــش 
بــه شــکل شــدید در تمــام ایــن ولســوالی حاکــم  شــد و 
ــه حمــات انتحــاری در   مکاتــب و کلنیــک را بســت و ب
شــهر جال آبــاد، کابــل و برخــی از شــهرها دیگــر دســت 

زد کــه جــان بیــش ازصدهــا افــراد ملکــی را گرفــت. 
پــس از مــاه جنــوری ۲۰۱7 نیروهــای امریکایــی حمــات 
شــدید هوایــی را بــر والیــت  شــرقی ننگرهــار روی 
ــان  ــروری، دیدب ــمبر و فیب ــاه دس ــد، در م ــت گرفتن دس
ــات  ــن حم ــه ای ــت ک ــه دریاف ــر در مصاحب ــوق بش حق
تلفــات ملکــی در پی  داشــته اســت، امــا هیــچ گــزارش از 
طــرف نیروهــای امریکایی هــا و افغانســتان منتشــر نشــد. 

هسکه مینه ننگرهار
ــدۀ  ــک  دهک ــش ی ــروه داع ــت ۲۰۱7 گ ــم آگس  در ده
لی پاپیــن – ولســوالی هســکه مینه را در دســت خــود 
گرفتنــد. روزنــه ۱7 ســاله بــه دیدبــان حقــوق بشــر، گفت: 
مــا فــرض کردیــک کــه نیروهــای افغانســتان  و امریکایــی 
روز بعــدی، عملیــات می کننــد، چنــد لحظه یــی کــه 
ــمان  ــدا را در آس ــک ص ــن ی ــدیم و م ــاحه دور  ش از س
شــنیدم، پــس چنــد دقیــق مــن دور پرتــاب شــده بــودم و 
زمانــی کــه بلنــد  شــدم، جســد پــدر و بــرادرم را دیــدم، 
خالــه و بــرادر زاده ام، زخمــی شــده بودنــد، امــا مــن افگار 
ــدند  ــف ش ــان تل ــتم. آن ــرده نمی توانس ــت ک ــودم حرک ب
ــن  ــد، م ــک کن ــان را کم ــود آن ــی نب ــه کس ــری ک به خاط
ــه  ــه روزن ــدم، مــردم قری ــرای چنــد ســاعت آن جــام مان ب

ــد.  انتقــال دادن
ــخنگوی نیروهــای  امــا یــک روز بعــد ۱۱ آگشــت س
ــی  ــای امریکای ــت: نیروه ــع، گف ــت قاط ــت حمای ماموری
یــک موتــر نیروهــای داعــش را در ننگرهــار مــورد هــدف 

ــد.  ــرار دادن ق
ــه  ــع ب ــت قاط ــت حمای ــی، ماموری ــات ملک ــروه تلف گ
ــک  ــه ی ــن حمل ــه در ای ــد ک ــان حقــوق بشــر گفته ان دیدب
موترهــدف قــرار گرفتــه اســت و احتمــال تلفــات ملکــی 

ــود.  صفــر ب
روزنــه در حالــی کــه چشــم و یــک پایــش زخمــی 
بــود بــه بیمارســتان رســید، امــا ایــن معلــوم نیســت کــه 
بسســتگانش هزینۀ یــی را دولــت بــرای زخمــی 5۰ هــزار 
ــت  ــه دس ــردازد را ب ــزار می پ ــته ها ۱۰۰ ه ــرای کش و ب
ــار  ــل او در ننگره ــاه اپری ــه در م ــه، چنانچ ــا ن ــد ی آوردن
ــرادرم  ــه دوش ب ــن ب ــتند: م ــاز داش ــتر نی ــک بیش ــه کم ب
ــا  ــرده ام، ام ــه ازدواج ک ــم ک ــرض می کن ــن ف ــتم، م هس
خشــو و خســر فکــر می کننــد کــه نمی توانــم، مــن 
ــا اگــر کمــک شــوم، شــاید  ــدارم، ام ــدی ن ــده امی ــر آین ب

ــوم.  خــوب ش
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مردم در برابر غنی:

بـه جای حـل مشـکالت 
حـرف هـای کمپـاینی می زنیـد!

دیدبان حقوق بشر:

تلفاتملکیدرافغانستانافزایشیافتهاست

روح اهلل بهزاد

ــرد.  ــش ک ــار غ ــد ب ــه چن ــد ک ــوب ش ــدی لت وک ح
ــتان،  ــی افغانس ــون اساس ــاد قان ــه بربنی ــت ک ــی اس گفتن
رییس جمهــور شــش مــاه پیــش از انتخابــات، حــق 
ــا از  ــدارد، ام ــی را ن ــای دولت ــب در نهاده ــزل و نص ع
ــش  ــر از ش ــر از کمت ــه کمت ــا آنک ــو ب ــه این س ــدی ب چن
ــی  ــت جمهوری باق ــات ریاس ــزاری انتخاب ــه برگ ــاه ب م
ــای  ــی چهره ه ــی برخ ــرف غن ــت، محمداش ــده اس مان
ــا  ــان آن ه ــه ج ــار و ب ــی را برکن ــی و سیاس ــد امنیت ارش
ــم،  ــورد ه ــن م ــته اســت. در آخری ــازه گماش ــا ت چهره ه
مســعود اندرابــی بــه عنــوان وزیــر امــور داخلــه از ســوی 

ــده اســت. ــته ش ــی گماش ــای غن آق

و  مجلــس  اعضــای  از  برخــی  نیــز  ایــن  از  پیــش 
بودنــد  گفتــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
ــاد  ــی و در تض ــع دولت ــی از مناب ــرف غن ــه محمداش ک
ــتفاده  ــی اش اس ــای انتخابات ــرای کمپاین ه ــون، ب ــا قان ب
ــاه پیــش  ــان شــفافیت چندم ــورد، دب ــک م ــد. در ی می کن
ــی  ــه برخ ــان داد ک ــرد و نش ــر ک ــی نش ــزارش تحقیق گ
از کارمنــدان ریاســت دفتــر محمداشــرف غنــی بــه 
ــی  ــۀ دولت ــارج از بودج ــد و خ ــفر می کنن ــا س والیت ه
ــافی و  ــای انکش ــازی پروژه ه ــدۀ عملی س ــردم وع ــه م ب
ــه  ــود ک ــه ب ــفافیت گفت ــان ش ــد. دیدب ــعه یی می ده توس

ــد. ــی می باش ــن انتخابات ــی، کمپای ــای غن ــن کار آق ای

ACKU
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»قانون مــداری«  و  »قانــون«  بــه  نــگاه 
یــا  و  دینــی  رویکــردی  بــا  می توانــد 
یــک  ایــن  بگیــرد.  انجــام  اخاقــی 
ــنت های  ــه در س ــه چ ــت ک ــت اس واقعی
ــه  ــی، و چ ــژه یونان ــیحایی، به وی پیش مس
در ســنت مســیحی و اســامی، قوانیــن 
و  داشــته اند  دینــی  ریشــه های  عمدتــًا 
ــرف  ــا ع ــی ب ــه دین ــوارد، فق ــب م در اغل
اجتماعــی را بــا یکدیگــر درمی آمیختنــد تــا 
ــت،  ــرای هدای ــی ب ــای عمل ــه مجموعه ه ب
نظــارت و مدیریــِت جامعــه دســت بیابنــد. 
ــی و در  ــای مل ــکیل دولت ه ــان تش از زم
ــم  ــرن هجده ــه از ق ــی ک نظریه پردازی های
و دوران روشــن گری بــرای تبییــن مفهــوم 
غیــره  و  »شــهروند«  »مــات«،  »حــق«، 
»قــرارداد  نظریــۀ  می گرفــت،  صــورت 
ــوفان  ــۀ فیلس ــژه در نمون ــی« به وی اجتماع
ــر،  ــکیو و ولت ــو، منتس ــوی زبان روس فرانس
ــه  ــرد ک ــرح ک ــت را مط ــی از قانونی گونه ی
هرچنــد در برابــر اقتــدار کلیســا قــرار 
ــت کم  ــت و دس ــا در واقعی ــت، ام می گرف
در حــوزۀ اخــاق، به شــدت تحــت تأثیــر 
ــۀ  ــه اعامی ــود؛ چنان چ ــیحی ب ــم مس تعالی
حقــوق بشــر و شــهروندی در انقــاب 
ــری را نشــان  ــن تأثیرپذی ــز ای فرانســوی نی
ــد در آن  ــر را بای ــن ام ــِل ای ــد. دلی می ده
دانســت کــه قوانیــن اگــر صرفــًا بــر پایــۀ 
دســتگاه های عقانــی و ســامان یافته در 
یعنــی دســتگاه های  ـ  اجتماعــی  نظــام 
ســه گانۀ ناشــی از انقــاب فرانســه، یعنــی 
قــوای مقننــه، مجریــه و قضاییــه ـ اســتوار 
ــی و  ــت اجرای ــد ضمان ــند، نمی توانن باش
به ویــژه ضمانتــی بــرای تــداوم یافتــن 
عملــی خــود در طــول زمــان داشــته 
ــه  ــت جامع ــن اس ــواره ممک ــند و هم باش
ناچــار باشــد بــرای حفــظ آن هــا بــه 
طــرف افزایــش میــزان کنتــرل و ســرکوب 
اجتماعــی پیــش رفتــه و در نهایــت در 
دوره هــای خاصــی نیــز ناچــار شــود آن هــا 
را بــه صــورِت کمابیــش طوالنــی بــه 
ــی  ــه نوع ــه، ب ــق درآورده و در نتیج تعلی

ــد. ــی برس ــام اجتماع ــرفت در نظ پس
قوانیــن در  یافتــن  در واقــع، ضمانــت 
ســطح نظــام اجتماعــی بــدون آن کــه 
نقــش قــوای ســه گانه را نفــی کنیــم، 
ــوا و ســامت و   ــن ق ــه ای ــدازه ب ــان ان هم
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه آن هــا به دلیــل 
عملکــرد مناســب و عادالنۀشــان، بســته گی 
دارد کــه بــه دو موضــوع تناســب قانــون بــا 
نظــام اجتماعــی و درونــی شــدِن قوانین در 
ــه  ــی ک ــی؛ و در نگاه ــران اجتماع کنش گ
مــا بــه موضــوع داریــم، بایــد طبعــًا بیــش 
از هــر چیــز بــر ایــن نــکات تأکیــد کنیــم. 
ــا  ــون ب ــب قان ــی تناس ــت یعن ــۀ نخس نکت
نظــام اجتماعــی بدیــن معناســت کــه 
ــد انعکاســی از باورهــای  قوانیــن نمی توانن
ایــن یــا آن نیــرو و قــدرت اجتماعی باشــند 
ــک،  ــًا از دیدگاه هــای ایدیولوژی ــا صرف و ی
آرمان خواهانــه  و  تکاملــی  و  آرمانــی 
برخیزنــد، بلکــه در پیشــنهاد، تنظیــم و 
ــرایط  ــد ش ــا بای ــام درآوردِن آن ه ــه انج ب
ــژۀ  ــی و... وی ــی، سیاس ــی، اجتماع تاریخ
هــر جامعــه را در نظــر گرفــت. هــر قانونی 
زمانــی قانونــی مناســب و ســودمند اســت 
کــه بــا موقعیــِت آن جامعــه از لحــاظ 
ــن  ــی داشــته باشــد. و ای اجتماعــی خوانای
تصــور کــه بتــوان صرفــًا از طریــق قوانیــن 
و یــا نظــام هــای کنتــرل و مجــازات 
ــرد،  ــاح ک ــر داد و اص ــی را تغیی جامعه ی
ــد  تصوری ســت کــه بیشــتر از آن کــه بتوان
ســودی بــه جامعه یــی برســاند بــه آن 
جامعــه ضربــه می زنــد. برعکــس، قوانیــن 
ــود  ــای موج ــاس موقعیت ه ــر اس ــد ب بای
بــه  جامعــه و موقعیت هــای مطلــوب  
ــروز  ــان ام ــه و در جه ــی واقع بینان صورت
ــک  ــا در ی ــه م ــن آن ک ــر گرفت ــا در نظ ب
و  می کنیــم  زنده گــی  جهانــی  نظــام 

ایــن قوانیــن نمی تواننــد در تضــاد بــا 
ــرا  ــه اج ــم و ب ــند، تنظی ــام باش ــن نظ ای
ــت  ــه قابلی ــز ب ــۀ دوم نی ــا نکت ــد. ام درآین
یــا موقعیــت بالقــوۀ قوانیــن بــرای درونــی 
ــزان  ــی و می ــران اجتماع ــدن در کنش گ ش
ــای  ــدن در دوره ه ــی ش ــن درون ــق ای عم
ایــن  دارد.  بســته گی  مشــخص  زمانــی 
نکتــه بــه صــورِت مســتقیم بــه نکتــۀ 

کــه  قوانینــی  دارد،  بســته گی  نخســت 
ــه تناســب نداشــته باشــند،  ــک جامع ــا ی ب
ــی شــدن  ــرای درون بیشــترین مشــکل را ب
در کنش گــران اجتماعــی دارنــد. کنشــگران 
ــود  ــن از خ ــن  قوانی ــر ای ــًا در براب عموم
ــد،  ــت می کنن ــان داده و مقاوم ــش نش واکن
آن هــا را دور می زننــد و حتــا ممکــن 
ــیده  ــی کش ــوی  انحراف های ــه س ــت ب اس
شــوند کــه بــدون آن قانــون، کمتــر امــکان 

ــت. ــوده اس ــان ب ایجادش
امــا در همــۀ ایــن مــوارد، یعنــی چــه 
مــا از قوانیــن نهادینــه و برقــرار شــده 
ــم،  ــخن بگویی ــی س ــام دولت ــق نظ از طری
ــه  ــی، و چ ــی و عرف ــن  دین ــه از قوانی چ
قوانیــن  و  اجتماعــی  نظــام  خــود  از 
ــام،  ــن نظ ــا ای ــده و متناســب ب ــی ش درون
یــک شــرط اساســی و پایه یــی وجــود 
ــران  ــه کنش گ ــت ک ــی اس دارد و آن میزان
اجتماعــی بــه هــر دلیلــی بــه ایــن قوانیــن 
پایبنــد باشــند و یــا از زیــر بــار آن ها شــانه 
ــا  ــا ب ــورد،  م ــر دو م ــد. در ه ــی کنن خال
فرایندهــای اشــاعه و تقلیــد بســیار ســریع 
در نظــام اجتماعــی روبــه رو هســتیم، یعنــی 
یــک بی قانونــی  کــه از یــک کنش گــر 
ســر می زنــد، تنهــا خــود او را شــامل 
نمی شــود، بلکــه بــه مثابــۀ یــک »الگــو«ی 
ــه  ــطح جامع ــرعت در س ــه س ــاری ب رفت
گســترش می یابــد. حــال اگــر کنشــگر 
ــی باشــد  ــور خــود یکــی از کنش گران مزب
ــک از  ــر ی ــن ه ــوولیتی در تدوی ــه مس ک
ــود  ــًا خ ــد، مث ــن دارن ــه از قوانی این گون

ــی، شــخصیت  قانون گــذار، مســوول اجرای
باشــد،  غیــره  و  اخاقــی  و  اجتماعــی 
ــه  ســرعت اشــاعۀ ایــن الگوهــای منفــی ب
ــه و  ــش یافت ــم بیشــتری افزای  شــدِت بازه
ــی  ــب بی قانون ــتری در قال ــق بیش ــا عم ب
ــوند.  ــی می ش ــران درون ــایر کنش گ در س
ــه  ــت ک ــد داش ــد تأکی ــن رو بای ــم از ای ه
ــانی  ــۀ کس ــژه هم ــا به وی ــردم، ام ــۀ م هم

ــد  ــه می توانن ــر شــکل در جامع ــه ه ــه ب ک
»الگــو«ی رفتــاری باشــند، بایــد در ســطح 
ــوده  ــب ب ــدت مراق ــود به ش ــای خ رفتاره
و از بی قانونــی اجتنــاب کنننــد، و حتــا 
می تــوان ایــن را نیــز مطــرح کــرد کــه بــه 
همیــن دالیــل نظام هــای مجــازات عمومــًا 
بــرای ســر زدن بی قانونــی از این گونــه 
کنشــگران مجازات هــای ســنگین تری را 

قایــل می شــوند.
ــون  ــه قان ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــت بای در نهای
شــهری،  مــدرن  جوامــع  در  به ویــژه 
ــات  ــداوم حی ــرای ت ــق ب ــی مطل ضرورت
بــا  و  می آیــد  شــمار  بــه  اجتماعــی 
ایــن  انســانی  جوامــع  پیچیده گــی 
افزایــش  میــزان  بــه همــان  ضــرروت 
ــور  ــز در خ ــه نی ــن نکت ــا ای ــد. ام می یاب
ــداری  ــون و قانون م ــه قان ــت ک ــل اس تأم
بیــش و پیــش از هــر کجــا ابتــدا در ســطح 
بنابرایــن  و  می شــود  تعییــن  کنش گــر 
ــه  ــی ک ــِت بی قانون ــا آف ــارزه ب ــرای مب ب
ــه  ــرای نظــام اجتماعــی ب ــزرگ ب آســیبی ب
شــمار می آیــد، هرکــس بایــد ابتــدا از 
خــود و رفتارهــای روزمــرۀ خویــش آغــاز 
کنــد و ایــن نکته را همــواره در نظر داشــته 
ــد  ــی نمی توان ــوع بهانه ی ــچ ن باشــد کــه هی
بی قانونــی را توجیــه کنــد و هــر نــوع 
بی قانونــی در کوتــاه یــا درازمــدت در 
چرخه هایــی باطــل بــه ســقوط هرچــه 
بیشــتر نظــام اجتماعــی منجــر شــده و در 
ــه ســراِغ خــود او خواهــد آمــد. نهایــت ب

فصل هژدهم
گوش دادِن فعاالنه

گــوش دادن فعاالنــه، افــراد را بــه ادامــۀ گفت وگــو تشــویق می کنــد و نشــان می دهــد 
ــا  ــک شــنوندۀ خــوب، ب ــه اســت. ی ــه آن مکالم ــامِ توجــه شــما معطــوف ب ــه تم ک
شــوق و ذوق در گفت وگــو غــرق می شــود و گوینــده را ترغیــب بــه ادامــۀ صحبــت 

می کنــد و اصطاحــًا هــر دو روِی یــک مــوج قــرار می گیرنــد. 
ــه: »وای  ــن اســت ک ــه ای ــان ب ــام حواس ش ــو تم ــی، در گفت وگ ــراد خجالت ــر اف  اکث

ــم؟!« ــم، چــه بگوی ــه حــرف بزن ــن می شــود ک ــِت م حــاال نوب
ایــن افــکار زمینه یــی را در فــرد ایجــاد می کنــد کــه صحبت هــای گوینــده را نتوانــد 
ــاط  ــامل: ارتب ــه ش ــد ک ــه می باش ــوش دادِن فعاالن ــکل، گ ــن مش ــارۀ ای ــنود. چ بش
ــل  ــای طــرف مقاب ــه صحبت ه ــر در پاســخ ب ــکان دادن ِس ــد زدن و ت چشــمی، لبخن
اســت و در حیــن گــوش دادن، تجربه هــا و عایــق مشــترک میــاِن خــود و گوینــده را 
ــرای  ــن آســان ترین راه ب ــم؛ ای ــه دهی ــت را ادام ــم و روی آن هــا صحب کشــف می کنی

ــد. ــو می باش ــه گفت وگ ادام
گــوش دادن پیش نیــازِ ارتبــاط کامــی مؤثــر اســت. گــوش دادن یکــی از دشــوارترین 
ــه در  ــد ک ــی ان ــا جمله های ــاج دارد... . این ه ــدان احتی ــان ب ــه انس ــت ک رفتارهایی س
بیشــتر کتاب هــای روان شناســی، مشــاوره و راهنمایــی و ارتباطــات می تــوان یافــت. 
ــارت  ــک مه ــه گــوش دادن ی ــب توجــه داشــته اید ک ــن مطل ــه ای ــه حــال ب ــا ب ــا ت آی
اســت و در ارتباطــات نقــش مهمــی دارد؟ از روی مهربانــی، بــه ایــن پژوهــش توجــه 
ــه  ــی ب ــم ارتباطــات، در مطالعه ی ــران پیشــگام عل ــن، یکــی از پژوهش گ ــد: رانکی کنی
ــای  ــداری نمونه ه ــان بی ــد از زم ــدود 7۰ درص ــه ح ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ای
ــوش  دادن،  ــه گ ــی ب ــان، بخش های ــن زم ــذرد. از ای ــات می گ ــارِی او در ارتباط آم
ــه  ــا، ب ــک از آن ه ــر ی ــبت ه ــه نس ــذرد ک ــتن می گ ــدن و نوش ــن، خوان ــخن گفت س

درصــد، بــه قــرار ذیــل اســت:
۱.  گوش  دادن45  درصد؛
۲.  سخن گفتن 3۲ درصد؛

3.  خواندن۱5  درصد؛
4.  نوشتن۱۱  درصد.

بــا توجــه بــه ایــن ارقــام می تــوان دریافــت کــه بخــش عمده یــی از زمــان ارتباطــی 
ــوز بســیاری از انســان ها  ــن وجــود، هن ــا ای ــه »گــوش  دادن« می گــذرد. ب انســان ها ب
ــا »شــنیدن«  ــد، بلکــه آن  را مســاوی ب ــارت نمی دانن ــک مه ــر« را ی »گــوش  دادن مؤث
ــه دقــت و  ــاز ب ــی کــه »گــوش دادن« عملــی ارادی اســت کــه نی ــد. درحال می پندارن
توجــه دارد؛ امــا »شــنیدن« عملــی غیــرارادی اســت کــه بــه دقــت نیــاز نــدارد. اگــر 
ــا خــوب گــوش  ــه »آی ــاِن خــود بپرســید ک ــک پژوهــش ســاده از اطرافی شــما در ی
ــا  ــی« و حت ــد: »بل ــخ می دهن ــه پاس ــاق قاطعان ــه اتف ــب ب ــتر قری ــد؟« بیش می دهی
ــفانه  ــا متأس ــد. ام ــد، می گیرن ــل می گوی ــرف مقاب ــه ط ــه را ک ــۀ آن چ ــد هم قایل ان
ــن  ــر ای ــا ب ــن پژوهش ه ــد. ای ــان می دهن ــن را نش ــِس ای ــددی عک ــای متع پژوهش ه
ــی نیســتیم، بلکــه در  ــده گاِن خوب ــا گوش دهن ــه بیشــتر م ــخ اســتوارند ک ــِت تل واقعی

اصــل گــوش شــنوایی نداریــم.
بــه  همیــن دلیــل، در ایــن فصــل در صددیــم به صــورت کوتــاه بــه ایــن دو پرســش 

پاســخ دهیــم:
۱(  چرا گوش نمی دهیم؟

۲(  برای گوش  دادن مؤثر چه بکنیم؟
چرا گوش نمی دهیم؟

ــرتان  ــۀ همس ــن گای ــا ای ــا ب ــاده و ی ــاق افت ــان اتف ــی برای ت ــک در زنده گ بی ش
مواجــه شــده اید کــه: »تــو هیــچ گاه بــه حــرف مــن گــوش نمی کنــی«، »اگــر گــوش 
کــرده بــودی متوجــه خواســتۀ مــن شــده بــودی و... « یــا آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن 
ــرای  ــه ایــن گایه هــا هــم گــوش نمی دهیــد؟ ب ــا ب ــا حت ســخنان توجــه کرده ایــد، ی
پاســخ بــه ایــن پرســش برآنیــم بــه برخــی از عوامــل کــه موجــب می شــود شــما بــه 

ــم: ــاه نمایی ــد اشــاره یی کوت ســخن دیگــران گــوش ندهی
1.  مشــغلۀ ذهنــی: داشــتن مشــغلۀ ذهنــی، یکــی از عوامــل گــوش نــدادن بــه  ســخن 
ــک  ــِر ی ــان درگی ــه ذهن م ــده ک ــش آم ــان پی ــا برای م ــت. باره ــل اس ــخص مقاب ش
ــع  ــورد خطــاب کســی واق ــا م ــان اگــر م ــوده اســت. در این زم ــا مشــکل ب مســأله ی
شــویم، یــا متوجــه نمی شــویم و یــا هــم این کــه ضریــِب دقــت و شــنوایِی مــا بســیار 

پاییــن می آیــد.

رسول خان امین / بخش چهـلم
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 قانــون به ویــژه در جوامــع مــدرن شــهری، ضرورتــی مطلــق بــرای تــداوم حیــات اجتماعــی بــه شــمار می آیــد و بــا
 پیچیده گــی جوامــع انســانی ایــن ضــرروت بــه همــان میــزان افزایــش می یابــد. امــا ایــن نکتــه نیــز در خــور تأمــل
 اســت کــه قانــون و قانون مــداری بیــش و پیــش از هــر کجــا ابتــدا در ســطح کنش گــر تعییــن می شــود و بنابرایــن
 بــرای مبــارزه بــا آفــِت بی قانونــی کــه آســیبی بــزرگ بــرای نظــام اجتماعــی بــه شــمار می آیــد، هرکــس بایــد ابتــدا
 از خــود و رفتارهــای روزمــرۀ خویــش آغــاز کنــد و ایــن نکتــه را همــواره در نظــر داشــته باشــد کــه هیــچ نــوع
 بهانه یــی نمی توانــد بی قانونــی را توجیــه کنــد و هــر نــوع بی قانونــی در کوتــاه یــا درازمــدت در چرخه هایــی

باطــل بــه ســقوط هرچــه بیشــتر نظــام اجتماعــی منجــر شــده و در نهایــت بــه ســراِغ خــود او خواهــد آمــد
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ــر  ــش از ه ــم، پی ــعر بپردازی ــه ش ــم ب ــه بتوانی ــرای این ک ب
ــه  ــر ک ــی کلی ت ــن از پدیده ی ــری روش ــد تصوی ــز، بای چی
ــده  ــن پدی شــعر زیرمجموعــۀ آن اســت، داشــته باشــیم. ای

ــر! ــزی نیســت جــز هن چی
ــردن  ــه نقاشــی ک ــرد ب ــه بشــر شــروع ک ــان زمانی ک از هم
روی دیــوار غارهــا، در کنــار تمــام انگیزه هایــی کــه 
می توانســت بــرای ایــن کار وجــود داشــته باشــد)مثل 
ــره اش  ــی روزم ــغولیت زنده گ ــه مش ــری ک ــال عناص انتق
ــل  ــی اش در مقاب ــا هراســی کــه از ناتوان ــه ب ــا مقابل ــود، ی ب
طبیعــت نشــأت می گرفــت و... یــا حتــا ســرگرمی و 
گذرانــدن اوقــات فراغــت در شــب های طوالنــی ِتنهایــی(، 
بــه چیــزی هــم می توانســت فکــر کنــد کــه تمامــی 
ــاِل  ــز، انتق ــت. آن چی ــع می بس ــوق را جم ــای ف انگیزه ه
ــن  ــه ای ــه ب ــی و چگون ــر از ک ــه بش ــود. این ک ــاس ب احس
ــا  ــت، روشــن نیســت؛ ام ــر( دســت یاف ــی )هن ــوم کل مفه
ایــن روشــن اســت کــه ایــن عنصــر محــوری در زنده گــی 
ــه  ــت ب ــته اس ــًا نمی توانس ــه دوران، طبیعت ــر، و در هم بش
عنــوان یــک پدیــدۀ متفــاوت از دیگــر پدیده هــا، شــناخته 

شــده نباشــد.
ــر داده  ــون از هن ــا کن ــه ت ــی ک ــی تعاریف ــود تمام ــا وج  ب
ــوان عنصــری  ــه عن ــوان به وضــوح ب شــده، آن چــه را می ت
از عناصــر و محــور مجــزا کــرد، چیــزی نیســت جــز یــک 

ــدن!« ــت: »برانگیزان خصوصی
 بــه تعبیــر دیگــر، آن چــه ایــن پدیــده )هنــر( را از تمامــی 
ــت  ــد، خصوصی ــدا می کن ــت ج ــر معرف ــای دیگ حوزه ه
بــه  اســت  قــادر  این کــه  اســت.  آن  برانگیزاننده گــی 
ــد  ــوی، همــان حســی را تولیــد کن ــدۀ ثان ــوان یــک پدی عن
ــذاری،  ــدۀ تاثیرگ ــت. پدی ــه اس ــد را برانگیخت ــه هنرمن ک
جان مایــۀ اصلــی هنــر اســت. بی آن کــه بخواهیــم فعــًا بــه 
ــم  ــم، می توانی جنبه هــای ارزشــی و مثبــت و منفــی بپردازی

ــر اســت«. ــد، هن ــر اگــر برانگیزان ــم کــه: »هــر اث بپذیری
ــاخه های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــعر، ب ــف، ش ــن تعری ــا ای ب
ــی  ــر اصل ــن عنص ــد ای ــد فاق ــر، نبای ــت هن ــی درخ اصل
باشــد. امــا شــعر، بــه عنــوان یــک پدیــدۀ کامــی، چگونــه 
می توانــد دارای ایــن خصوصیــت شــود؟ ایــن نکتــه، 
ــعری  ــخصیت ش ــکل گیری ش ــی، در ش ــۀ اصل ــان نکت هم

ــت.  ــاعرانه اس ــول ش و محص
ــعر  ــه ش ــه هرچ ــم ک ــه کنی ــد توج ــز، بای ــر چی ــل از ه قب
انجــام می دهــد، پیــش و بیــش از هــر چیــز، توســط »واژه« 
صــورت می پذیــرد. پــس »واژه« مــادۀ اولیــه و شــمارۀ یــک 
اســت. امــا واژه، بــه خــودی خــود، معــرِف شــعر نیســت. 
ــگاه آن،  ــه جنــس آن، جای ــا توجــه ب ــه ب خشــتی اســت ک
اســتحکام آن، و زاویــۀ قرارگرفتــن آن در ســاختمان شــعر، 
ــۀ  ــود را در مجموع ــوولیِت خ ــه مس ــد ک ــد و بای می توان

کارکــردِ تأثیرگــذاری بــه انجــام رســاند.
ــِت  ــف خش ــک ردی ــی ی ــت؛ یعن ــه اس ــر دوم، جمل عنص
ــک  ــت ی ــادر اس ــه ق ــوان ک ــراش، و هم ت ــدازه، هم ت هم ان
ــک  ــت در ی ــف خش ــک ردی ــد ی ــل، مانن ــِر حداق تصوی

ــد. ــاد کن ــوار، ایج دی

ــر،  ــن عنص ــت. ای ــب اس ــی و تناس ــوم، هماهنگ ــر س عنص
ــی  ــدۀ بنیان ــم آن پدی ــعر اســت، ه ــازندۀ شــکل ش ــم س ه
ــد.  ــاد می کنن ــیقی کام ی ــوان موس ــه عن ــه از آن ب اســت ک
ــن  ــد، و هم چنی ــر شــعر مجــزا می کن آن چــه شــعر را از غی
ــر،  ــر هن ــواع دیگ ــری، از ان ــر هن ــک اث ــوان ی ــه عن آن را ب
ــت  ــت.  در این جاس ــر اس ــن عنص ــازد، همی ــز می س متمای
ــواع دیگــر  ــِر کامــی، از ان ــوان یــک هن ــه عن کــه شــعر، ب
ــخصیت  ــده، و ش ــدا ش ــر، ج ــون نث ــی، هم چ ــر کام هن

مســتقل می یابــد.
ــب  ــی، و تناس ــر هماهنگ ــز دارای عنص ــر نی ــه نث ــر چ  اگ
هندســی!  نــه  اســت،  خطــی  آن  نــوع  امــا  اســت. 
ــر دارد، تکــرار  ــدارد، و اگ ــر نوســان ن ــگ، در نث ضرب آهن
نمی شــود؛ یعنــی از ریاضــی هجایــی و یــا تــوازن اصــوات 
کوتــاه و بلنــد در واحــد کامــی، پیــروی نمی کنــد، بنابریــن 
ممکــن اســت القــای آهنــگ و موســیقی کنــد، ولــی القــای 
وزن نمی کنــد، امــا در شــعر، هــم تکــرار می شــود، و 
ــا  ــد عــروض« و ی ــوازن »مانن ــوازی و مت هــم از نوســاِن مت
ــی«  ــد شــعر نیمای ــوازن »مانن ــی مت ــوازی و متقاطــع ول نامت

ــت. ــوردار اس برخ
 پــس ســه عنصــر اصلــی هنــر کامــی، در نــوع شــعر؛ واژۀ 

مضمونــی، جملــۀ تصویــری، و تناســِب متــوازن اســت. 
شــعر بــرای این کــه بتوانــد بــه عنــوان یــک پدیــدۀ هنــری، 
بــه وظیفــۀ اصلــی اش، یعنــی تأثیرگــذاری و تحریــک 
احساســات، در سمت وســویی مشــخص، عمــل کنــد، بایــد 
قــادر باشــد بــا کاربســت ســه عنصــر فوق الذکــر آن چنــان 
شــکلی و تصویــری ایجــاد نمایــد، کــه محرک هــای 

ــد. ــه نمای ــری قرین ــۀ تصوی ــب را، متوج ــی ِ مخاط عصب
ــیند  ــد ــــ نش ــز دل برآی ــخن ک ــاده تر: س ــارت س ــه عب  ب
الجــرم بــر دل! هنــر شــاعر در آن اســت کــه بــا کاربســت 
عناصــر فــوق، قــادر بــه ســاختن آن چنــان تصویــری باشــد 
ــک  ــود او را تحری ــات خ ــت احساس ــوده اس ــادر ب ــه ق ک

ــد. ــور نمای ــاد ش ــرده، در او ایج ک
امــا نکته یــی بــس بااهمیــت کــه در این جــا بایــد مــد نظــر 
قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه تصویــر ِ محــرک شــاعر، دقیقــًا 
همــان تصاویــر محــرک مخاطــب نیســت، چــرا کــه عناصــر 
ِ تصویــر اولیــه، از گــذرگاه ذهــن شــاعر، یعنــی تصــورات 
ــر  ــعری، تصوی ــر ش ــس تصوی ــت. پ ــرده اس ــور ک وی، عب
ــًا  ــت. اتفاق ــورات وی اس ــاوۀ تص ــر ع ــاعر، ب ــرک ش مح
آن چــه باعــث می شــود مخاطــب اغلــب ایــن پرســش را بــا 
شــگفتی بپرســد کــه: »چه گونــه ایــن شــاعر توانســته اســت 
ــن  ــه اســت. ای ــن نکت ــز، همی ــن شــعری بســراید؟« نی چنی
نکتــه کــه همــۀ مــردم عــادت دارنــد، تصاویــر دریافتــی را، 
در کنــار تصــورات خــود ارایــه دهنــد، امــا شــاعر، آن دو را 

ــازد. ــر می س ــری دیگ ــه، تصوی درآمیخت
اگــر شــاعر در چگونگــِی اســتفاده از عناصــر اصلــی توانــا 
باشــد، قــادر خواهــد بــود محرک هــای اولیــه را، در جمــع 
ــای  ــه محرک ه ــل ب ــه، تبدی ــای ثانوی ــا محرک ه ــت ب بس
ــه  ــتری ب ــوان بیش ــا ت ــات را ب ــه احساس ــد ک ــی نمای نوین

ــت وادارد.  حرک
همان گونــه کــه شــما وقتــی دســت خــود را در کنــار 
بخــاری می گیریــد، اعصــاب تحریــک شــده، عکس العمــل 
ــری  ــکل به کارگی ــات و ش ــا، جم ــد، واژه ه ــان می دهن نش
آن هــا بایــد چنــان باشــند کــه همــان تحریــک را، این بــار از 
طریــق چشــم و گــوش انجــام دهنــد، چــرا کــه شــعر؛ هنــر 
انتقــال احســاس از طریــق کام ِ مــوزون اســت. همان گونــه 
کــه نثــر؛ هنــر انتقــال اندیشــه از طریــق کامِ منثــور اســت.
 درســت اســت کــه در هــر دو هنــر، »اندیشــه و احســاس« 
ــا در شــعر »احســاس«  ــه می شــود. ام ــه کار گرفت ــم ب ــا ه ب
مقــدم اســت و در نثــر »اندیشــه«. در شــعر، هنــر ِچه گونگــی 
برانگیختــن حــس، شــکل را می ســازد. در نثــر، هنــر 

ــازندۀ شــکل اســت. ــان اندیشــه، س ــی بی چه گونگ
کنیــد: »چشــم مخصــوص  توجــه  مثــال  ایــن  بــه    
تماشاســت، اگــر، بگذارنــد          خنــدۀ پنجــره زیباســت، 
اگــر، بگذارنــد          غضب آلــوده نگاهــم مکنیــد ای 
مــردم          دل مــن مــال شماهاســت، اگــر، بگذارنــد« - 

ــی. ــود اکرام محم
پــس تفــاوت اصلــی شــعر و نثــر، در شــکل بیــان اندیشــه 
و احســاس و مســالۀ تقــدم و تاخــر هــر کــدام اســت، نــه 

هیــچ چیــز دیگــر!
 شــعر از طریــق اولویــت بیــان احســاس، در شــکل خــود 
تاثیــر می گــذارد، و نثــر، از طریــق اولویــت بیــان مضمــون 

خــود.
ــروی  ــا ایــن ســاخِت تاثیرگــذار، از چــه مکانیزمــی پی و ام

می کنــد؟ 
مــن  نمی خواهــم چیــز تازه یــی بگویــم. چیزهایــی را 
ــت  ــن اس ــدم ای ــط قص ــد. فق ــه می دانی ــه هم ــم ک می گوی
کــه مجموعه یــی از تصاویــر پراکنــده را کنــار هــم بگــذارم، 

ــیم. ــی باش ــاگر منظره ی ــم تماش ــه بتوانی بلک
ــاس  ــر احس ــعر ب ــاس ش ــد، اس ــه می دانی ــور ک  همان ط

ــت؟ ــس چیس ــا ح ــت. ام ــتوار اس اس
 حــس، همــان تحریــک عصبــی اســت؛ یعنــی زمانــی شــما 
ــک  ــان تحری ــه، اعصاب ت ــد ک ــاس می کنی ــزی را احس چی
شــده باشــد. حــاال ایــن اعصــاب ممکــن اســت مربــوط بــه 
ــا...،  ــت تان، ی ــا پوس ــان، ی ــا گوش ت ــد، ی ــما باش ــم ش چش
ــک  ــا تحری ــرک، ب ــد. مح ــی نمی کن ــورت فرق ــر ص در ه
ســلول های عصبــی شــما و ســپس فعــل و انفعــاالت 
ــیته،  ــاد الکتریس ــی، و ایج ــلول های عصب ــن س ــیمیایِی بی ش
ــن  ــد. ای ــال می کن ــما ارس ــز ش ــه مغ ــی را ب ــی عصب پیام

ــط اســت. ــزی در محی ــردن چی مکانیســم ســادۀ حــس ک
ــه  ــز می رســد، در آن جــا تجزی ــه مغ ــی ب ــا وقت ــن پیام ه  ای
ــدام در  ــر ک ــود، و ه ــته بندی می ش ــده، و دس ــل ش و تحلی
ــه  ــا ب ــن پیام ه ــر ای ــرد. اگ ــرار می گی ــاص ق ــی خ پرونده ی
لحــاظ طــول مــوج و فرکانــس هماهنــگ  باشــد و یــا بهتــر 
ــده  ــادر ش ــع ص ــک منب ــند« و از ی ــب باش ــم »متناس بگوی
باشــد، ایجــاد تصویــر می کند)شــدت و حــدت محرک هــا، 
ــز  ــط مغ ــر، توس ــش تصاوی ــده در گزین ــی تعیین کنن نقش
دارنــد(. تصویــری کــه، بازهــم، مغــز ایــن قابلیــت را دارد 
کــه آن را بــا دیگــر تصاویــر، از پرونده هــای دیگــر تطبیــق 

ــد.  ــد کن ــد تولی ــری جدی ــد، و منظ ــک کن ــا تفکی داده، و ی
ایــن عمــل، همــان بازتولیــد تصویــر اســت کــه در عناصــر، 
بــا تصویــر اولیــه، از یــک خانــواده اســت، ولــی در آرایــش 
عناصــر، بــا آن تفــاوت دارد، هماننــد اتفاقــی کــه در ترکیــب 

و یــا تجزیــۀ عناصــر آلــی، بــا آن روبــه رو هســتیم. 
مــا، به طــور طبیعــی، در شــبانه روز، چــه در خــواب و چــه 
ــن کار را،  ــار ای ــا ب ــه میلیارده ــا و بلک ــداری، میلیون ه بی
ــه در خــواب  ــی ک ــد وقت ــا ناخــودآگاه )مانن خــودآگاه و ی

ــم. ــام می دهی ــتیم( انج هس
هــر چــه محرک هــای عصبــی، از قــدرت، انســجام، و 
تمرکــز بیشــتری برخــوردار باشــند، بــه همــان میــزان نیــز 
ــر،  ــر: عمیق ت ــده، تاثی ــک ش ــتر تحری ــا بیش ــای م گیرنده ه
و عکس العمــل: ســریع تر اســت. گاهــی اوقــات، و در 
ارتبــاط  بــا علــوم انســانی، بیشــتر اوقــات، تحریــِک شــرطِی 
اعصــاب، و عمــل حســی، و عکس العمــل متناســب بــا آن، 
جایگزیــِن عامــل واقعــی، و یــا محــرک واقعــی، می شــود، 
ــما  ــرگ« در ش ــۀ »م ــنیدن کلم ــه از ش ــی ک ــل احساس مث
به وجــود می آیــد، بی آن کــه، بــه واقــع، مرگــی اتفــاق 

ــاده باشــد.  افت
ــات، در  ــال احساس ــِل انتق ــات، محم ــن، کلم ــس بنابری پ
ــتند  ــی هس ــع محرک های ــرطی، و در واق ــد ش ــک فراین ی
ــای  ــر گیرنده ه ــه ب ــری ک ــزان تاثی ــر می ــه ب ــا توج ــه، ب ک
ایجــادِ  هــم  عصبــِی مخاطــب می گذارنــد، هم زمــان، 
ــه دو  ــه البت ــر. ک ــم ایجــادِ تصوی ــد، و ه احســاس می نماین
ــِگ  ــان« و »فرهن ــر زب ــناخته در ه ــای ناش ــل »محرک ه عام
ــنتی،  ــای تاریخــی، س ــتی از محرک ه ــه انباش ــا، ک محرک ه
ــی،  ــارِ محــرک اصل ــتند« را، در کن ــی هس ــادی و طبیع اعتق

ــد ملحــوظ داشــت. بای
ــک  ــد، ی ــی باش ــد ذوق ــک فرآین ــه ی ــش از آن ک ــعر، پی ش
فرآینــد علمــی اســت؛ یعنــی از مکانیســم مشــخص تجربی، 
منطبــق بــر ســاختار فیزیکــی ـ شــیمیایی و زیســت محیطی، 

ــد. ــروی می کن پی
---

۱ ـ همان گونــه کــه کلماتــی همچــون قــره قــوروت، 
لواشــک و آلــو می تواننــد عامــل شــرطی محــرک اعصــاب 
و ســپس ترشــح بــزاق در دهــان باشــند، واژه هــا، ترکیبــات، 
ــن  ــد ضم ــز می توانن ــر نی ــتعارات و تصاوی ــات، اس توصیف
بــازی همیــن نقــش، بــا ایجــاد تغییــرات شــیمیایی، 
هورمونــی و یــا فیزیکــی، موقعیــت حســی را در درون 
انســان درهــم ریختــه، بــه منظــور خــود، یعنــی انقبــاض و 

ــد.  ــر، دســت یابن ــا انبســاط خاط ی
ــا  ــیقی )در این ج ــر؛ موس ــه هن ــی س ــل تاق ــعر، مح ۲ـ ش
/ وزن(، نقاشــی و روایــت اســت. شــکل در شــعر، زاییــدۀ 
ــن ســه عنصــر اســت، کــه  ــن ای کاربســت و هماهنگــی بی
حــذف هــر یــک از ایــن عناصــر از ترکیــِب شــکل، مفهــوم 

ــد!  ــا نمی کن ــعر الق ــکل را در ش ش
ــکل در  ــا ش ــعر، ب ــکل در ش ــوم ش ــه مفه ــود ک ــت ش دق
ــکل،  ــی، ش ــر  پدیده ی ــاوت دارد. در ه ــا تف ــایر پدیده ه س
بســته بــه کارکــرد آن پدیــده، ســاختار مخصــوص بــه خــود 
را داراســت و از اجــزای مخصــوص خــود برخــوردار 

سیســتم ها!(.  اســت)نظریۀ 
بــه عنــوان مثــال، هنگامــی کــه صحبــت از شــکل، در رابطــه 
ــه«  ــز، »پیال ــر چی ــش از ه ــود، پی ــه« می ش ــک »پیال ــا ی ب
تداعــی می شــود؛ فیزیکــی کــه شــامل ابعــاد، انــدازه، 
مقــدار، رنــگ و... اســت. بنابریــن، خواننــده بایــد متوجــه 
باشــد کــه در مباحــث هنــری و مقــوالت نظــری، مفاهیــم 
پیــروی  نظام منــد خــود،  از ســاخت وبافت و ســاختار 

می کننــد. 
ــر ایــن اســاس، هنگامــی کــه می گوییــم تفــاوت شــعر و  ب
نثــر در شــکل آن اســت، قصدمــان نفــی رابطــۀ دیالکتیکــی 
شــکل و محتــوا، یــا بــه تعبیــری دقیق تــر، شــکل و 
موضــوع ـ معنــا ـ مضمــون ـ انگیــزه نیســت؛ چــرا کــه در 
ــۀ سیســتم ها،  ــر اســاس نظری ــق نظــری، الزم اســت ب تدقی
ــام  ــده، نظ ــیم ش ــود تقس ــرد خ ــام خ ــه نظ ــتم ب ــر سیس ه
درونــی آن، کشــف، و رابطــۀ آن بــا سیســتم بزرگتــر 
ــن، هــدف در این جــا، روشــن  ــر ای ــا ب مشــخص شــود. بن
ــوم  ــه مفه ــت ک ــی اس ــتم و نظام ــاختار آن سیس ــردن س ک

شــکل را روشــن می ســازد.
ــه  ــا ب ــت، ی ــی و روای ــیقی، نقاش ــی موس ــر اصل ــه عنص س
زبــان دیگــر موســیقی، تصویــر، داســتان، کــه هــر کــدام، بــر 
پایــۀ موزیــک کام و ترکیــب، تشــبیه و اســتعاره و اندیشــه، 
معنــا می یابنــد، بایــد در یــک زنجیــرۀ کامــی قــرار گیرنــد، 
تــا قــادر باشــند مــا را متوجــه نوعــی از نوشــته کننــد کــه 

ــم.  ــعرش می خوانی ش
در حالــی کــه در نثــر، شــکل از ایــن قاعــده پیــروی 
ــر  ــه عنص ــت ک ــف نیس ــد موظ ــر، هنرمن ــد. در نث نمی کن
موســیقی و یــا نقاشــی را در ســاختار خــود، الزامــًا دخالــت 
دهــد، و یــا اگــر دخالــت دهــد، نقــش مســلط بدان بخشــد. 
پیــروی  ســبک هایی  از  نویســنده گان  برخــی  اگرچــه 
می کننــد کــه ایــن دو عنصــر را ـ البتــه نــه دقیقــًا مانند شــعر 
ـ بــه کار می گیرنــد، ماننــد قدمــای مــا در نثــر مســجع. امــا 
ــی!  ــاختار کام ــه س ــت، ن ــی اس ــای کام ــه ه ــا آرای این ه
ایــن عناصــر، در شــکل شــعر، آرایــه نیســت، بــل جزیــی از 
ســاختار اســت. بــر خــاف نثــر، کــه تنهــا بــر پایــه روایــت 
ــه  ــد و ب ــوم می یاب ــی مفه ــا زمان ــعر تنه ــت! ش ــتوار اس اس
عنــوان هنــری مســتقل، قابــل عرضــه اســت کــه ســه عنصــر 

فــوق الزامــًا و بــا هــم، ســازندۀ شــکل آن باشــند.
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مســووالن در کمیســیون انتخابــات در واکنــش 
در  انتخابــات  قانــون  تعدیــل  طــرح  بــه 
ــرح  ــدف از ط ــه ه ــد ک ــه ان ــی گفت اعامیه ی
تعدیــل »دســتکاری در رونــد انتخابــات آینــده« 

می باشــد.
مســووالن ایــن کمیســیون تعدیــل قانــون 
انتخابــات را خطرنــاک توصیــف کــرده اســت.
ــن کمیســیون در  ــش ســخنگویان ای دو روز پی
ــد،  ــه بودن ــدگار گفت ــۀ مان ــه روزنام ــت ب صحب
ــه  ــرد ک ــات را می پذی ــیون اصاح ــن کمیس ای

ــون اساســی باشــد. ــق قان مطاب
ایــن  در  انتخابــات  کمیســیون  مســووالن 
اعامیــه گفتــه انــد: »منازعــات پســا انتخاباتــی 
کــه بــه ایــن ســبب بــه وجــود خواهــد آمــد، 
کشــور را بــه بحــران مواجــه خواهد ســاخت«.
ــده  ــات آم ــه کمیســیون انتخاب ــۀ اعامی در ادام
ــه  ــرای ب ــی ب ــل »بهانه جوی ــرح تعدی ــه ط ک
ــات ریاســت جمهوری  ــات انتخاب تأخیــر انتخاب

ــد. ــال ۱39۸« می باش ــرطان س ۲9 س
از حکومــت و  ایــن کمیســیون  مســووالن 
همــه نهادهــای ذی دخــل خواســته انــد تــا بــه 
منظــور عملی ســازی طرح هــای اصاحــی 
پیشــنهاد شــده از طــرف کمیســیون، همــکاری 
الزم کننــد تــا زمینــه بــرای برگــزاری انتخابــات 

ــع فراهــم گــردد. ــه موق شــفاف و ب
کمیســیون گفتــه کــه ایــن طــرح کــه همزمــان 
آماده گی هــا  عملیاتــی  مرحلــۀ  شــروع  بــا 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
بــه  می شــود،  دنبــال  ســوی حکومــت  از 
ــات روی  ــد انتخاب ــتکاری در رون ــدف دس ه
بــروز  زمینه ســاز  و  شــده  گرفتــه  دســت 
منازعــات و بحــران پــس از انتخابــات خواهــد 

ــود. ب
ــه  ــوده یی را ب ــت مس ــش حکوم ــد روز پی چن
ــه کــرده  ــات تهی ــون انتخاب ــل قان منظــور تعدی
ــا احــزاب  و آن را در ســه جلســه مشــورتی ب
ــه بحــث گذاشــته  ــی ب سیاســی و جامعــۀ مدن
اســت، در ایــن مســوده، کمیتــه گزینــش 
ــذف  ــی ح ــیون های انتخابات ــنران کمیس کمیش
شــده و صاحیــت گزینــش کمیشــنران نیــز بــه 
عهــده رییــس حکومــت گذاشــته شــده اســت.
انتخابــات  نامــزدان  سیاســی،  احــزاب 
ایــن  مدنــی  جامعــۀ  و  ریاســت جمهوری 
ــا آن  مســوده را حکومتــی توصیــف کــرده و ب
ــر ایــن  ــا ب ــد. حکومــت ام موافقــت نکــرده ان
تعدیــات در قانــون انتخابــات براســاس ایــن 

می کنــد. پافشــاری  مســوده 
در اعامیــه کمیســیون انتخابــات همچنــان 
قانــون  تعدیــل  طــرح  کــه  رفتــه  تذکــر 
انتخابــات از ســوی حکومــت بی موقــع مطــرح 
شــده و زمــان بــرای برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری را بــه هــدر خواهــد داد.
کمیســیون از حکومــت خواســته اســت کــه بــه 

ــات  ــون انتخاب ــل قان ــز روی تعدی جــای تمرک
ــی شــدن آن نیســت،  ــرای عمل ــی ب ــه فرصت ک
ــات  ــیون انتخاب ــی کمیس ــنهاد اصاح ــه پیش ب
ــرای برگــزاری  ــی ب ــۀ مال توجــه کــرده و هزین
انتخابــات را در اختیــار کمیســیون قــرار دهــد.

اصاحات حکومتی است
ــل  ــز طــرح تعدی ــات نی نهادهــای ناظــر انتخاب
را  حکومــت  ســوی  از  انتخابــات  قانــون 
حکومتــی توصیــف کــرده انــد، بربنیــاد نگرانی 
ایــن نهادهــا بــرای رییــس حکومــت وحــدت 
ــترده  ــای گس ــرح صاحیت ه ــن ط ــی در ای مل
ــی  ــل بی طرف ــه اص ــده ک ــه ش ــر گرفت در نظ
ــات را زیــر پرســش قــرار  حکومــت در انتخاب

می دهــد.
شــفاف  انتخابــات  بنیــاد  در  مســووالن 
برنامــه  کــه  می گوینــد  )تیفــا(  افغانســتان 
تعدیــل قانــون انتخابــات بــه منظــور مهندســی 
ــت روی  ــوی حکوم ــون از س ــن قان ــردن ای ک

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت دس
نعیــم ایــوب زاده، رییــس بنیــاد تیفــا دیــروز در 
یــک نشســت خبــری در کابــل، طــرح تعدیــل 
ــی  ــۀ حکومت ــک برنام ــات را ی ــون انتخاب قان

ــد. خوان
آقــای ایــوب زاده گفــت، مســودۀ تعدیــل 
ــورتی  ــات مش ــه در جلس ــات ک ــون انتخاب قان
بــا احــزاب سیاســی و جامعــۀ مدنــی از ســوی 
ــوی  ــگ و ب ــًا رن ــده، کام ــه ش ــت ارای حکوم
ــه  ــت ک ــده اس ــاش ش ــته و ت ــی داش حکومت
صاحیت هــای رییــس جمهــور در چارچــوب 

ــود. ــزوده ش آن اف
ــوده یی  ــرد: در مس ــد ک ــوب زاده تأکی ــای ای آق
کــه حکومــت بــرای تعدیــل قانــون انتخابــات 
ــان  ــر در می ــای دیگ ــا طرف ه ــرده و ب ــه ک تهی
صاحیت هــای  افزایــش  روی  گذاشــته، 
ــترین  ــات بیش ــون انتخاب ــور در قان رییس جمه

ــه اســت. ــز صــورت گرفت تمرک
او گفــت کــه در چارچــوب ایــن مســوده، 
کمیتــۀ گزینــش کمیشــنران کمیســیون های 
ــود دارد،  ــی وج ــون فعل ــه در قان ــی ک انتخابات
ــه  ــش کمیشــنران ب ــه اســت، گزین ــن رفت از بی
عهــدۀ رییــس  حکومــت گذاشــته شــده و 
ــز از  ــات نی ــیون انتخاب ــس کمیس ــاب ریی انتخ
صاحیت هــای او دانســته شــده کــه ایــن 
امــر بــه رغــم نامــزدی محمداشــرف غنــی در 

ــت. ــه اس ــات ناعادالن انتخاب
بــه گفتــۀ او، طــرح یــاد شــده کــه بــه تکــرار 
جلســات  در  حکومــت  ســران  ســوی  از 
ــه رغــم مخالفــت مکــرر احــزاب  مشــورتی، ب
سیاســی و جامعــۀ مدنــی، مطــرح شــده و ازآن 
پشــتیبانی می شــود کامــًا یــک جانبــه بــوده و 
ــلکی  ــی و مس ــتقالیت، بی طرف ــای اس اصل ه
ــر  ــات را زی ــیون انتخاب ــای کمیس ــودن اعض ب

ــرد. ســوال خواهــد ب

ــم  ــۀ او ه ــه گفت ــه ب ــی ک ــوب زاده اختاف ای
اکنــون بیــن حکومــت و جریان هــای سیاســی 
ــرده  ــروز ک ــات ب ــون انتخاب ــل قان روی تعدی
ــی دانســت کــه پروســۀ  اســت را از چالش های
تعدیــل را در معــرض ســوء اســتفاده حکومــت 

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــای سیاس و جریان ه
رییــس تیفــا پیشــنهاد کرد کــه به جای سیاســی 
کــردن رونــد اصاحــات در کمیســیون های 
انتخاباتــی و تعدیــل قانــون انتخابــات کــه 
ممکــن اســت بــه بی نتیجــه مانــدن ایــن 
ــون  ــل قان ــۀ تعدی ــود، پروس ــر ش ــد منج رون
ــی در وزارت  ــم تخنیک ــک تی در چارچــوب ی
عدلیــه بــا مشــارکت احــزاب و جامعــۀ مدنــی 

ــود. ــرده ش ــش ب ــه پی ب
در  اصاحــات  اگــر  کــه  داد  هشــدار  او 
ــه  ــی و بی طرفان ــکل واقع ــه ش ــیون ها  ب کمیس
ــاه اعمــال نگــردد  ــر یــک م ــان حداکث در جری
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری 
ابهــام بیشــتر قــرار گرفتــه و احتمــال مــی رود 
ــن  ــی ای ــت مال ــی از حمای ــه جهان ــه جامع ک

ــد. ــاز زن ــر ب ــد س رون
در همیــن حــال فیفــا، یکــی دیگــر از نهادهــای 
پیشــنهادی  مســوده  نیــز  انتخابــات  ناظــر 
حکومــت بــرای تعدیــل قانــون انتخابــات 
ــم  ــه ه ــی ک ــته و از اختاف ــی دانس را حکومت
اکنــون روی پروســۀ تعدیــل ایــن قانــون بیــن 
ــده،  ــاد ش ــی ایج ــزاب سیاس ــت و اح حکوم

ــت. ــرده اس ــی ک ــراز نگران اب
دومیــن نشســت مشــورتی بــرای تعدیــل 

انتخابــات  قانــون 
دومیــن جلســۀ مشــورتی بــرای بحــث و 
ــز  ــات نی ــون انتخاب ــل قان بررســی طــرح تعدی

ــد. ــزار ش برگ
حضــور  بــا  مشــورتی  جلســه  نخســتین 
نمایندهــگان احــزاب سیاســی، تکت هــای 
بــا  مرتبــط  مدنــی  نهادهــای  و  انتخاباتــی 
انتخابــات بــرای بحــث بــر ســر طــرح تعدیــل 
قانــون انتخابــات، دو روز پیــش برگــزار شــده 

ــود. ب
ایــن نشســت کــه در دفتر معــاون دوم ریاســت 
ــود،  ــزار شــده ب ــی برگ ــت وحــدت مل حکوم
ــف  ــواد مختل ــه م ــگان جلس ــرکت کننده ش
طــرح تعدیــل قانــون انتخابــات بــه خصــوص 
ــورد بحــث  ــرح را م ــن ط ــی ای ــوارد اختاف م
و بررســی دقیــق قــرار داده و بــه تفصیــل 
ــف  ــای مختل ــود را در زمینه ه ــای خ دیدگاه ه
ــورد مســایل  ــد و در نتیجــه در م مطــرح کردن
مهــم طــرح بیــن اعضــای جلســه توافــق 
ــه  ــد ک ــرار ش ــت و ق ــورت گرف ــم ص و تفاه
موضوعــات باقــی مانــده نیــز در جلســۀ بعــدی 
ــن  ــه و ســرانجام ای ــرار گرفت ــورد بررســی ق م

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد تایی ــون م ــرح قان ط

خلیل زاد با 6 کشور اروپایی
 و آسیایی مشورت می کند
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ــارۀ  ــر درب ــت تبادل نظ ــح افغانســتان جه ــد صل ــکا در رون ــدۀ امری نماین
ــر،  ــه، قط ــان، ترکی ــک، آلم ــورهای بلژی ــه کش ــان ب ــا طالب ــرات ب مذاک

ــی رود. ــتان م ــتان و پاکس افغانس
ــی اعــام کــرده اســت: زلمــی  ــکا در بیانیه ی وزارت امــور خارجــۀ امری
خلیــل زاد، نماینــدۀ واشــنگتن در رونــد صلــح افغانســتان جهــت 
ــک،  ــورهای بلژی ــه کش ــان ب ــا طالب ــرات ب ــورد مذاک ــر در م تبادل نظ

ــرد. ــد ک ــفر خواه ــتان س ــتان و پاکس ــر، افغانس ــه، قط ــان، ترکی آلم
ــا  ــان آمــده اســت: او و هیــأت همراهــش از ۱۰ ت در ایــن بیانیــه همچن
ــان  ــا طالب ــرات ب ــارۀ مذاک ــن کشــورها درب ــات ای ــا مقام ــروری ب ۲۸ فب
ــن  ــز در ای ــت افغانســتان نی ــا دول ــن ب ــرد. همچنی ــد ک ــی خواهن رای زن

ــادل نظــر خواهــد شــد. ــه تب زمین
خلیــل زاد هفتــۀ گذشــته نیــز در موسســه صلــح امریــکا گفــت: امیدواریم 
پیــش از برگــزاری انتخابــات افغانســتان در ۲۰ جنــوری، مذاکــرات میــان 
کابــل و طالبــان بــه نتیجــه برســد. مذاکــرات بــا طالبــان ارتبــاط مســتقیم 

بــا خــروج نیروهــای امریــکا از افغانســتان نــدارد.
ــان نشســت دو  ــان در پای ــگان و سیاســت مداران کشــور و طالب نماینده
روزۀ خــود در مســکو، طرف هــای مختلــف را بــرای ایجــاد صلــح پایدار 
ــت از  ــۀ حمای ــر ادام ــن نشســت ب ــان در ای ــن همچن ــد. طرفی فراخواندن
مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان و عــدم دخالــت کشــورهای دیگــر در 

افغانســتان بــه توافــق رســیدند.

افغانستان کې موجوده نظام...
دا په داســې حــال کــې ده چــې څــو ورځــې مخکــې يــو شــمېر پخوانیــو افغــان 

چارواکــو، د مــي شــورا غــړو او سیاســتوالو پــه مســکو کــې لــه طالــب اســتازو رسه دوه 

ــه. ــه لرل ــه ن ــې برخ ــت په ک ــان حکوم ــې افغ ــړه چ ــته وک ــۍ ناس ورځن

ــډ  ــز ګ ــه ماده  یی ــوه نه ــو ی ــې ګډون وال ــای ک ــه پ ــډې پ ــۍ غون ــکو د دوه ورځن د مس

پرېکړه لیــک هــم خپــور کــړ چــې په  کــې د افغانســتان پــه اســايس قانــون کــې د بدلــون 

ــو خــره هــم شــوې ده. ــي او دفاعــي بنســټونو کــې د اصالحات ــه امنیت او پ

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ســولې او جګــړې د انســټيټوټ رئیــس حکمــت اللــه 

اعظمــي بیــا پــه دې بــاور دی چــې پــه افغانســتان کــې د ســولې هوکــړې پــه بــدل کــې 

بایــد د تېــرو ۱۷ کلونــو الســته راوړنــې او د خلکــو قربانــۍ لــه پامــه و نــه غورځــول يش.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »طالــب کــه ســوله کــوي بایــد د دې نظــام برخــه وګرځــي نــه دا 

چــې لــه رسه نظــام جــوړ کــړي، خــو زه فکــر کــووم اکرثیــت افغانــان بېرتــه د طالبانــو 

ــري،  ــنې ل ــې اندېښ ــه زیات ــواړي او ورڅخ ــه غ ــې ن ــې و،هغس ــام چ ــی نظ ــه پخوان هغ

ــنې  ــو اندېښ ــو افغانان ــه د اکرثیت ــوړوي دا ب ــام ج ــه نظ ــه خوښ ــب پخپل ــرې طال ــه چې ک

ــه دې څخــه څــوک  ــې دي، ل ــو چــې کومــې الســته راوړن ــرو ۱۷ کلون ــاروي، د تې راوپ

ــوالی.« ــه يش پټ ــرګې ن س

ښــاغلی اعظمــي وايــي، د ســولې پــه هوکــړه کــې تــر ټولــو زیــات د خلکــو نظــر او رأیــه 

مهمــه ده چــې دوی څــه غــواړي.

د نومــوړي پــه خــره، غــوره دا ده چــې دواړې لــوري پــه ځانګــړي توګــه طالبــان په خپــل 

ــه  ــرو ت ــولې خ ــې ډول د س ــت رسه په داس ــه حکوم ــيې او ل ــت وښ ــې نرمښ ــځ ک دری

حــارض يش چــې پــه هغــه کــې د خلکــو قربانــۍ او غوښــتنې پــه نظــر کــې ونیــول يش.
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ــل  ــه شــدت مناقشــه برانگیز تبدی ــی ب ــه مفهوم لیبرالیســم ب
شــده اســت. عده یــی آن  را هدیــۀ تمــدن غربــی بــه بشــریت 
ــرای  ــن تمــدن. ب ــل انحطــاط ای ــی عام ــد و عده ی می  خوانن
ــان  ــل اســت: بنی ــواع رذای ــی لیبرالیســم سرچشــمۀ ان عده ی
ــاری  ــد و ب ــد، بی بن ــواده و باهمســتان را سســت می کن خان
ــی  ــادی و اجتماع ــری اقتص ــه نابراب ــد و ب ــج می کن را تروی
دامــن می زنــد. بــرای عده یــی لیبرالیســم منبــع انــواع 
ــت اجتماعــی  ــری و عدال ــدۀ آزادی، براب ــل اســت: ای فضای
ــرورش داده و  ــی را پ ــانده، دموکراس ــان شناس ــه جه را ب
ــه برچســبی  ــرال ب ــه رشــد مدنیــت دامــن زده اســت. لیب ب
ــۀ  ــوان نشــان افتخــار و مای ــه عن تبدیــل شــده  کــه یکــی ب
ــگ و داغ  ــرای ان ــا ب ــد و ی ــه ســینۀ خــود می زن مباهــات ب

ننــگ زدن بــه ســینۀ دیگــری. 
ســر ایــن کــه لیبــرال چــه کســی اســت، لیبرالیســم چیســت 
و چــه تاریخــی دارد هــم حــرف و حدیــث فــراوان اســت 
ــًا یکــی مســیحیت را سرمنشــأ  ــر از تناقــض. مث ــًا پ و غالب
ــیحیت  ــه مس ــارزه علی ــری مب ــد و دیگ ــم می دان لیبرالیس
ــا  ــد ی ــرال بوده ان ــی لیب ــز و ماکیاول ــه هاب ــن ک ــر ای را. س
ــاری  ــو افتخ ــی عض ــم گاه ــون ه ــت. افاط ــه دعواس ن
ــدر  ــوالً پ ــه معم ــان الک، ک ــود. ج ــا می ش ــع لیبرال ه جم
ــن  ــز از چنی ــودش هرگ ــود، خ ــده می ش ــم خوان لیبرالیس
ــا  ــم از کج ــن لیبرالیس ــس ای ــرد. پ ــتفاده نک ــی اس واژه ی
ــا  ــی از هلن ــاب تازه ی ــش کت ــاه پی ــه  م ــدود س ــد؟ ح می آی
روزنبــات، اســتاد و پژوهشــگر تاریخ روشــنفکری، منتشــر 
ــه همیــن موضــوع می پــردازد. کتــاب - کــه در  شــد کــه ب
ــکات نغــز و  ــدک ســر و صــدا کــرده - ن ــن مــدت ان همی
ــی  ــی از خیاالت ــرده خیل ــیار دارد و بی پ ــگفت انگیز بس ش
ــتیم  ــم داش ــول لیبرالیس ــف و تح ــخ تعری ــارۀ تاری ــه درب ک
ــن کــه لیبرالیســم  ــًا یکــی ای ــد؛ مث ــر آب می کن را نقــش ب
در اقلیــم فکــری و جغرافیــای فرهنگــی انگلیســی امریکایی 
ــیاری از  ــه بس ــن ک ــر ای ــرد. دیگ ــد نک ــد و رش ــد نش متول
لیبرال هــای اولیــه نــه تنهــا عنــادی بــا سوسیالیســم نداشــتند 
ــع  ــل جم ــای سوسیالیســتی را قاب ــه اندیشــه ها و آموزه ه ک

ــتند. ــم می دانس ــدرج در لیبرالیس ــی من ــا حت ــق و ی و تلفی
ــود و  ــیم می ش ــم ترس ــرای لیبرالیس ــه ب ــجره نامه هایی ک ش
ــوالً  ــود معم ــته می ش ــه نگاش ــی ک ــای تاریخی ی روایت ه
از آخــر شــروع می کننــد؛ یعنــی نویســنده تعریــف و 
ــرار  ــا ق ــوم دارد را مبن ــن مفه ــودش از ای ــه خ ــیری ک تفس
ــا ببینــد چــه  می دهــد و بعــد در تاریــخ چرخــی می زنــد ت
کســی بــا معیــار او لیبــرال قلــم داد می شــود. هــر کســی از 
ظــن خــود یــار لیبرالیســم می شــود. روزنبــات امــا بــرای 
نــگارش تاریــخ مفقــود لیبرالیســم بــه ســراغ بررســی تاریــخ 
ــد  ــی رود. می خواه ــح م ــای مصطل ــن واژه و تحــول معن ای
ببینــد هــر کســی چــه معنایــی از ایــن واژه مــد نظــر داشــته 
و در چــه زمینه یــی بــه  کارش بــرده اســت. شــیوۀ پژوهــش 
ــج  ــب کمبری ــه مکت ــه منتســب ب ــات - ک ــی روزنب تاریخ
ــد صاحــب ســخن و مســتمع در  اســت - می خواهــد ببینی
زمانــۀ خودشــان چــه برداشــتی از لیبــرال بــودن داشــته اند. 
تأکیــد و تمرکــز بی حــد و حصــری کــه لیبرالیســم بــر آزادی 
ــرن بیســتم  ــد محصــول نیمــۀ دوم ق ــردی می کن ــع ف و مناف
ــا  ــه اش - ت ــا ایســم ت ــد اســت. واژۀ لیبرالیســم - ب ــه بع ب
ــوض  ــت. در ع ــود نداش ــًا وج ــم اص ــرن نوزده ــل ق اوای
بــرای حــدود ۲ هــزار ســال لیبــرال بــودن معنایــی متبایــن 
ــا برداشــت امــروزی داشــت. از نظــر رومی هــای باســتان  ب
ــه  ــود، ب ــهروندی ب ــر ش ــی و هن ــی اخاق ــرال فضیلت لیب
ــرای  ــتن ب ــه  داش ــی، دغدغ ــر جمع ــه خی ــا ب ــای اعتن معن
ــع شــخصی  ــگ مناف ــن از دریچــۀ تن ــرا رفت ــان و ف هم نوع
بــود. »لیبرالیتــاس« بــرای سیســرو میثاقــی بــود کــه جامعــه 
ــر  ــه ه ــت. این ک ــه می داش ــرپا نگ ــانی را س ــدن انس و تم
کــس بــه فکــر خــود و ایفــای منافــع خــود باشــد نــه تنهــا 
بــه لحــاظ اخاقــی مذمــوم اســت کــه اجتمــاع را هــم بــه 

ــای ســخاوت در  ــه معن ــودن ب ــرال ب تباهــی می کشــاند. لیب
زندهگــی مدنــی بــود، زندگی یــی بــر پایۀ مــدارا و تســاهل، 
ــای آزاده  ــه معن ــاری، بخشــندهگی و بخشــایندهگی؛ ب هم ی
شــدن انســان آزاد. مســیحیت همیــن مفهــوم را پذیرفــت و 
فقــط بــه آن رنــگ و لعــاب مذهبــی زد. پــروردگار، لیبــراِل 
اول و اعظــم شــد، پــدری کریــم و ســخی کــه بــا عشــقی 

ــد. ــش می رس ــه فرزندان ــرط ب ــد و ش بی قی
ــن  ــند، ای ــرال باش ــه لیب ــراد جامع ــۀ اف ــود هم ــه الزم نب البت
فضیلتــی بــود کــه بــه درد صاحبــان مــال و منــال و مکنــت 
و  اغنیــا.  و  اشــراف  مخصــوص  می خــورد،  دولــت  و 
بــود  الزم  تربیت شــان  بــرای  آموزش هایــی  مجموعــه  
ــای  ــا هنره ــن آموزش ه ــوند. ای ــار آورده ش ــرال ب ــا لیب ت
ــم  ــوز ه ــه هن ــی ک ــدند - اصطاح ــده می ش ــرال خوان لیب
ــکا  ــژه در امری ــه وی ــی و ب ــگاهی غرب ــای دانش در نهاده
ــر  ــرال - نظی ــای لیب ــدف از آموزش ه ــی رود. ه ــه کار م ب
ــود  ــن ب ــخ و منطــق - ای ــا، تاری ــات، دســتور، ریطوریق ادبی
کــه نخبــگان جامعــه یــاد بگیرنــد چطــور فکــر کننــد، حرف 
بزننــد و چطــور در زندهگــی مدنــی مشــارکت کننــد. غایت 
چنیــن آموزش هایــی آدم شــدن بــود نــه مــا شــدن. و البتــه 
مختــص مــردان بــود. لیبــرال شــدن بــرای پســرهای جــوان 
کمــال مطلــوب بــه شــمار می رفــت. امــا زن تحصیل کــرده  
ــرال  ــت لیب ــه صف ــی ب ــر زن ــد. اگ ــح می ش ــخره و تقبی مس
خطــاب می شــد چنیــن تداعــی می کــرد کــه بویــی از 
ــر  ــروا در فک ــرده و بی پ ــه« نب ــای »زنان ــوا و ظرافت ه تق

ــال جنســی  و شــهوانی اش اســت.  ارضــای امی
ــوان  ــه عن ــان ب ــرال همچن ــم لیب ــرن هجده ــر ق ــا اواخ ت
ــه کار  ــردی ب ــات ف ــه اخاقی ــر ب ــخصی و ناظ ــی ش صفت
می رفــت کــه بــه معنــای تکامــل فکــری، معنــوی و مدنــی 
ــواص و  ــه خ ــی بلک ــای عام ــه آدم ه ــم ن ــود، آن ه آدم ب
ــکا  ــتقال طلبانۀ امری ــاب اس ــس از انق ــه. پ ــگان جامع نخب
و انقــاب فرانســه ایــن واژه کم کــم بــرای تشــریح و 
توصیــف عقایــد، احساســات و حتــا قوانیــن بــه کار بــرده 
ــر  ــش ذک ــل در کتاب ــه تفصی ــات ب ــه روزنب ــد. چنان چ ش
ــود  ــده می ش ــم نامی ــروزه لیبرالیس ــه ام ــی ک ــد، مکتب می کن
ــه  ــکا و انگلیــس بلکــه در فرانســه زاده شــد، ب ــه در امری ن
همــت ژنــرال مارکــی دو الفایــت و دوســتان روشــنفکرش، 
ــن دو  ــه ای ــتان )ک ــن کنس ــتل و بنژام ــان دو اس ــادام ژرم م
داســتان عشــقی طوالنــی و ســوزان بــا هــم داشــتند(. بعــد 
ــزو و  ــر فرانســوآ گی هــم متفکــران فرانســوی دیگــری نظی
ــودن  ــرال ب ــد. لیب ــل آن را پروراندن ــه الکســی دو توکوی البت
حــاال دیگــر امــری سیاســی و اجتماعــی بــه شــمار 
ــری  ــون، براب ــت قان ــون حاکمی ــی چ ــت و ایده های می رف
مدنــی، آزادی اندیشــه، بیــان و رســانه و آزادی مذهب را در 
ــان فرانســوی و همفکران شــان  ــر می گرفــت. از قضــا بانی ب
ــه  ــتند ک ــراری نداش ــدان اص ــا چن ــاط اروپ ــر نق در دیگ
ــای  ــد. جریان ه ــرال بیفزاین ــه لیب ــه ت ــم« را ب ــوند »ایس پس
ــی   ــر ســلطنت طلبان و محافظــه کاران مذهب ــی نظی ضدانقاب
)اغلــب کاتولیــک( بودنــد کــه لیبرالیســم را بــاب کردنــد و 
ایــن واژه را بــه قصــد تخریــب و تخطئــۀ لیبرال هــا بــه کار 
 بردنــد تــا نشــان دهنــد آن هــا بــه دنبــال اباحه گــری و بــه 

ــن نظــم و نظــام اجتماعــی هســتند.  هــم ریخت
ــریح  ــف و تش ــر تعری ــر س ــی ب ــرن نوزدهم ــای ق لیبرال ه
بســیاری از اصــول و آموزه هــای مکتب شــان اختــاف 
ــری  ــات فک ــن مناقش ــیاری از ای ــات بس ــتند. روزنب داش
ــا  ــه ب ــه رابط ــن ک ــًا ای ــد، مث ــرح می ده ــش ش را در کتاب
ــارزه  ــرای مب ــا می شــود ب ــد چطــور باشــد؟ آی مذهــب بای
بــا رژیم هــای جائــر بــه خشــونت توســل جســت؟ 
ــه؟  ــا ن ــت ی ــوب اس ــر خ ــل دیگ ــتثمار مل ــتعمار و اس اس
بودنــد  معتقــد  بــه خصــوص  انگلیســی  )لیبرال هــای 
ــرال را در  ــای لیب ــم ارزش ه ــق امپریالیس ــوان از طری می ت
ــرد( و  ــت ک ــت تر« را تربی ــای پس ــد و »نژاده ــان پراکن جه

ــه  ــه و چ ــا ن ــرد ی ــرف داری ک ــی ط ــد از دموکراس ــا بای آی
ــای  ــب لیبرال ه ــت؟ اغل ــد اس ــی مفی ــطحی از دموکراس س
ــی  ــق رأی همگان ــرف دار ح ــه ط ــی ن ــرن نوزدهم ــه ق اولی
بودنــد و نــه خیلــی دل بنــد دموکراســی، هــم از دیکتاتــوری 
فــردی می ترســیدند و هــم از زیــاده روی و ســفاهت عــوام. 
ــا  ــای لیبرال ه ــا و مناظره ه ــرور مباحثه ه ــال م ــا از خ ام
در انگلیــس، فرانســه، آلمــان و تــا حــدی ایتالیــا و اســپانیای 
ــاف  ــود: برخ ــته می ش ــز برجس ــک چی ــم ی ــرن نوزده ق
روایتــی کــه امــروزه بــه مــا ارایــه می شــود، دغدغــۀ 
ــردی  ــع ف ــوق و مناف ــاع از حق ــت دف ــای آن وق لیبرال ه
ــۀ  ــه منزل ــن کاری ب ــا چنی ــر آن ه ــس از نظ ــود. برعک نب
ترویــج خودخواهــی بــود. لیبرال هــای قــرن نوزدهــم 
ــک  ــه ی ی ــه مثاب ــرال ب ــتانی از لیب ــف باس ــه تعری ــوز ب هن
ــرای آن هــا خیــر جمعــی  ــاور داشــتند. ب ــروژۀ اخاقــی ب پ
اهمیــت داشــت. چنــان کــه جوزپــه ماتزینــی، سیاســت مدار 
و نویســندۀ لیبــرال ایتالیایــی عنــوان کــرد، »جامعــۀ لیبــرال 
ــاده  ــا نه ــردی[ بن ــوق ]ف ــۀ حق ــر نظری ــا ب ــد تنه نمی توان
شــود ... و گرنــه دچــار خطــر تولیــد افــرادی خودخــواه و 

می شــود.« منفعت طلــب 
ــألۀ  ــا مس ــا ب ــه لیبرال ه ــود ک ــم ب ــرن نوزده ــر ق در اواخ
ــی از  ــای ناش ــدند. بحران ه ــر ش ــدت درگی ــه ش ــاد ب اقتص
مــدرن  و صنعتــی شــدن جوامــع اروپایــی و بــه تبعــش فقــر 
ــۀ(  ــش )و وظیف ــه نق ــا ب ــرد ت ــار ک ــا را ناچ ــترده  آن ه گس
دولــت در تأمیــن رفــاه اجتماعــی بپردازنــد. حــزب لیبــرال 
بریتانیــا پــس از ســی ســال، شکســت ســختی در انتخابــات 
از رقبــای محافظــه کارش خــورد کــه توانســته بــود حمایــت 
کارگــران را برانگیــزد. در آن زمــان نمونه یــی بهتــر از 
ــود؛  ــه نب ــرای مطالع ــت پروســی بیســمارک ب آلمــان و دول
ــام  ــرای تم ــیون ب ــری واکسیناس ــۀ سراس ــه برنام ــی ک دولت
ــۀ  ــام بیم ــود و نظ ــه ب ــه راه انداخت ــان ب ــهروندان آلم ش
ــود. بیســمارک  ــه ب ــر گرفت ــران در نظ ــرای کارگ ــی ب جامع
ابایــی از ایــن نداشــت کــه چنیــن اقداماتــی را سوسیالیســتی 
بخوانــد. در جبهــۀ لیبرال هــا امــا دو دســتهگی بــود. اقلیــت 
ــه کار  ــس ب ــر ک ــه ه ــن ک ــد و ای ــرف دار »لســه فر« بودن ط
خــودش باشــد. اکثریــت از مداخلــۀ دولتــی بــرای امحــای 
فقــر، بی ســوادی و بیمــاری و توســعۀ برنامه هــای عمرانــی 
ــس  ــا در انگلی ــته از لیبرال ه ــن دس ــد. ای ــت می کردن حمای
ــان  ــات اقتصاددان ــر نظری ــه شــدت تحــت تأثی و فرانســه ب
آلمانــی نظیــر گئــورگ روشــر و برونــو هیلدبرانــد بودنــد. 
بــرای آن هــا فقــط مهــم نبــود کــه مــردم آزاد باشــند، بلکــه 
شــرایط آزاد بــودن هــم بایــد بــرای مــردم فراهــم می شــد. 
در همیــن فضــا بــود کــه وینســتون چرچیــل در ســخنرانی 
مشــهوری بــه همتایــان لیبرالــش توصیــه کــرد کــه نگــران 
ایــن کــه برچســب سوسیالیســت بخورند نباشــند: »رســالت 
ــه  ــی اســت ک ــا آدم ــه میلیون ه ــن ب ــرال پرداخت حــزب لیب
ــم  ــق سوسیالیس ــل تلفی ــنهاد چرچی ــده اند.« پیش ــاده ش وانه
جامعه یــی  بــه  رســیدن  بــرای  بــود  لیبرالیســم  بــا 
و  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  در  برابرتــر.  بنیان هایــی  بــا 
)و  لیبرال هــا  از  بســیاری  بیســتم  قــرن  ابتــدای  حتــا 
سوسیالیســت ها( بودنــد کــه خــود را لیبــرال سوسیالیســت، 
یــا سوســیال لیبرال خطــاب می کردنــد. در فرانســه راه 
ــد.  ــده  ش ــتگی( خوان ــم )همبس ــن دو سولیداریس ــۀ ای میان
ــان  ــه گم ــروزی - ک ــدۀ ام ــرای خوانن ــی ب ــن تاریخ چنی
می کنــد سوسیالیســم و لیبرالیســم هیچ جــور و هیچ جــا 
بــا هــم جمــع نمی شــوند - جــای شــگفتی دارد، امــا در آن 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــادی ب ــزی ع ــان چی زم
ــا  ــود. ام ــم داد می ش ــم قل ــد لیبرالیس ــکا مه ــروزه امری ام
ــاورات  ــًا در مح ــتم اص ــرن بیس ــدای ق ــا ابت ــن واژه ت ای
در  نبــود.  شــده  شــناخته  امریــکا  سیاســی  و  فکــری 
ــه  ــه لیبرالیســم ب ــود ک ــا ۱9۱7 ب خــال ســال های ۱9۱4 ت
ــد و  ــی ش ــکا معرف ــی در امری ــب سیاس ــک مکت ــوان ی عن

شــاخه هایی از جمهوری خواهــان و دموکرات هــا خــود 
را بــه ایــن نــام خواندنــد. برداشــت آنــان هــم از لیبرالیســم 
مطابــق دیــدگاه رایــج اروپایــی - و دقیقــًا مخالــف تصــور 
امــروزی - بــود: لیبرالیســمی کــه دغدغــۀ عدالــت و رفــاه 
اجتماعــی داشــت، طــرف دار مداخلــۀ دولتــی بــود و منتقــد 
ــازار.  ــان ب ــه دســت پنه شــدید اقتصــاد لســه فر و متکــی ب
نشــریۀ مشــهور نیــو ریپابلیــک مــروج ایــن نــوع لیبرالیســم 
بــود. جــان دیویــی، فیلســوف مشــهور امریکایــی نوشــت: 
ــته و  ــه فر نداش ــا لس ــبتی ب ــچ نس ــی هی ــم امریکای »لیبرالیس
نــدارد... بــا فردگرایــی هــم هیــچ کاری نــدارد ... .« از نظــر 
دیویــی لیبرالیســم امریکایــی نبایــد اســیر صنایــع، بانک هــا 
و تجارت کده هــای بــزرگ شــود. فرانکلیــن روزولــت 
ــام  ــه زم ــود ک ــم ب ــت از لیبرالیس ــن برداش ــا همی ــًا ب دقیق
امــور را در امریــکا پــس از بحــران رکــود بــزرگ بــه دســت 
گرفــت و برنامــۀ گســتردۀ نیــو دیــل را بــرای بهبــود شــرایط 
نابرابری هــای  کاهــش  امریــکا،  عمرانــی  و  اجتماعــی 

ــرد.  ــاه جمعــی اجــرا ک ــن رف اقتصــادی و تأمی
امریــکا  وقــت  لیبرال هــای  زمــام داری  حادثــه  بــد  از 
و  اقتدارگــرا  رژیم هــای  برآمــدن  بــا  شــد  مصــادف 
ــگ  ــۀ جن ــوروی. در بحبوح ــان و ش ــواه در آلم تمامیت خ
جهانــی دوم، فردریــش فــون هایــک کتــاب مشــهورش، راه 
بندهگــی، را نوشــت و اســاس تمــدن غربــی را فردگرایــی 
خوانــد. از نظــر او هــر برنامــه و مکتبــی کــه دغدغــۀ خیــر 
عمومــی داشــته باشــد - از جملــه لیبرال سوسیالیســم - بــه 
ــازی اســت.  ــان ن ــه ســرانجامش آلم ــزد ک سراشــیبی می لغ
دوران جنــگ ســرد آغــاز شــده بــود، منتقــدان نیــو دیــل از 
ــی  ــای امریکای ــتند و لیبرال ه ــره جس ــک به ــای های ایده ه
را متهــم کردنــد کــه حرف هــا و کارهاشــان رنــگ و بــوی 
ــوس  ــاپ پی ــد. پ ــه کمــک آم ــم ب روســی دارد. مذهــب ه
ــوش  ــدا را فرام ــم خ ــه لیبرالیس ــد ک ــی ش ــم مدع دوازده
کــرده  و بــرای همیــن راه را بــرای توتالیتریانیســم بــاز کــرده 
ــک و  ــیش های کاتولی ــهوری از کش ــای مش ــت. چهره ه اس
پروتســتان در امریــکا هشــدار  دادنــد کــه وقتی دولت ســراغ 
اجــرای برنامه هــای اصــاح و رفــاه اجتماعــی مــی رود بــه 
ــد و  ــازی می کن ــدا را ب ــش خ ــه نق ــت ک ــن اس ــای ای معن
ــن  ــت. ای ــیطان اس ــن ش ــه دام ــادن ب ــرانجامش افت ــن س ای
حمله هــا چنــان ســهمگین بــود کــه لیبرال هــا ناچــار 
شــدند از موضــع دفاعــی وارد شــوند و بــه شــدت تأکیــد 
ــارۀ  ــد کــه مدافــع حقــوق فــردی هســتند و دیگــر درب کنن
ــم  ــه کم ک ــود ک ــا ب ــد. این ج ــی نزنن ــت حرف ــش دول نق
ــه  ــد ک ــته ش ــم نگاش ــرای لیبرالیس ــدی ب ــتور کار جدی دس
تأکیــد بی حــد و حصــری بــر فردگرایــی، حقــوق مالکیــت 
ــع  ــا و مناف ــاع از آزادی ه ــی و دف ــب و کار خصوص و کس
فــردی داشــت. شــجره نامۀ جدیــدی هــم بــرای لیبرالیســم 
ابــداع شــد انــگار کــه فقــط در خــاک انگلوآمریکــن ریشــه 
پــدر  داشــته اســت، شــجره نامه یی کــه جــان الک را 
لیبرالیســم معرفــی می کــرد و آدم اســمیت، تومــاس پیــن و 

ــد.  ــاکان بزرگــش بودن ــل دیگــر نی جــان اســتوارت می
هــدف هلنــا روزنبــات از نگاشــتن تاریــخ ُگم شــدۀ 
لیبرالیســم ایــن اســت کــه نشــان دهــد چــه تنــوع 
زاینده یــی در معانــی و مفاهیــم لیبــرال و لیبرالیســم در 
ــی  ــای مختلف ــت. جریان ه ــته اس ــود داش ــان وج ــول زم ط
ــۀ  ــد ده ــز چن ــته اند. ج ــش داش ــم نق ــن لیبرالیس در تکوی
ــر  ــور و منحص ــد، محص ــت مقی ــم هیچ وق ــر، لیبرالیس اخی
ــت.  ــوده اس ــادی نب ــی و اقتص ــر سیاس ــرز فک ــک ط ــه ی ب
ــن و کتمــان رگه هــای مختلــف لیبرالیســم )و  ــده گرفت نادی
ــروز  ــه ام ــی ک ــای بحث های ــه غن ــه ب ــه سوسیالیســم( ن البت
ــع  ــل و رف ــه ح ــه ب ــد و ن ــک می کن ــت کم ــان اس در جری

ــا. ــای( دعواه ــل ارتق ــا الاق )ی
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مخ 6

    محمد اکرام اندیشمند
ــلطنت  ــقوط س ــن( ۱397، س ــو )بهم ــته، ۲۲ دل روز گذش
محمدرضاشــاه در ایــران و صعــود آیت اهلل هــا بــر ســکوی 
ــن در  ــی م ــد. وقت ــاله ش ــه، چهل س ــت فقی ــلطنت والی س
ــر  ــم تهــران ب ــم، در شــاه عبدالعظی ــران رفت ســال ۱36۰ ای
ــود: »هــزار  ــی ایــن شــعار نوشــته شــده ب ــوارِ مخروبه ی دی
بــار مــرگ بــر مــن کــه یــک بــار گفتــم مــرگ بــر شــاه!« 
ــراِن  ــان انقاب گ ــا هم ــه حت ــی داد ک ــعار نشــان م ــن ش ای
ضــد شــاه کــه بــا شــعار »مــرگ بــر شــاه« رژیــم ســلطنت 
را بــه زیــر کشــیدند، بــه زودی از کــردۀ خــود ابــراز 
پشــیمانی کردنــد. بــدون تردیــد ایــن شــعار، بازتــاب بــاور 
ــاب  ــام و انق ــرکت کننده گان قی ــِی ش ــای تمام و دیدگاه ه
ضــد شــاه نبــود، امــا بخشــی از واقعیت هــای درون 
جامعــه و در درون افــکار انقابــِی انقاب گــران را بــه 

نمایــش می گذاشــت. 
چــرا شــاه ســقوط کــرد و چــرا مــردم بر ضــد او شــوریدند 
و چــرا نتیجــۀ ایــن شــور و شــورِش مــردم را آیت اهلل هــای 

ایــران بــه رهبــری آیــت اهلل خمینــی قبضــه کردند؟ 

شاه خودکامه و متوهم
عرصه هــای  در  ایــران  شــاه  افراطــی  سیاســت های   
و  فســاد  اجتماعــی،  و  سیاســی  حیــات  مختلــف 
ــی او  ــر و خودکامه گ ــت، تکب ــد نف ــتفاده از درآم سوءاس
ــی و  ــی از اوضــاع اجتماع ــای اطاعات ــا ضعف ه ــراه ب هم
امنیتــی، زمینه هــای زوال ســلطنِت وی را فراهــم کــرد. 
ــاه  ــا ش ــتابناِک محمدرض ــازی ش ــتان گرایی و غربی س باس
تــوأم بــا اختنــاق و اســتبداد ســلطنتی، تعــارض شــدیدی را 
ــا آخــر ســلطنِت او ادامــه  در جامعــه به وجــود آورد کــه ت
یافــت. شــاه از مخالفــت گســترده یی کــه بــه زوال ســلطنِت 
غــرور  او  داشــت.  قــرار  بی اطاعــی  در  انجامیــد،  او 
ــاهی  ــام پادش ــه داشــت. نظ ــیار متکبران ــِش بس کاذب و من
ــان و  ــِق اطرافی ــر دروغ و تمل ــی ب ــام مبتن ــع نظ او در واق
بلندپایــه گان لشــکری و کشــوری زیردســتش بــود. وزیــران 
ــی اراده  ــرده گاِن ب ــون ب ــش همچ ــراالن ارت ــت و جن دول
در برابــر او خــم می شــدند و دســتش را می بوســیدند. 
ــلطنت و ضــرورِت اصــاح  ــتباهات س ــچ کســی از اش هی
ســازمان  ســاواک  نمی گفــت.  ســخن  شــاه  سیاســِت 
ــی اوضــاع  ــر واقع ــه او تصوی ــز ب ــش نی ــتخباراتی دولت اس
شــاه  حامــی  غربــی  کشــورهای  نمی کــرد.  ارایــه  را 
ــت  ــا، موقعی ــکا و بریتانی ــاالت متحــدۀ امری به خصــوص ای
ــزارش  ــد. گ ــی نمی کردن ــات تلق ــزل و بی ثب ــاه را متزل ش
ــان ســال ۱977 نگاشــته  ــا در پای ــۀ ســفارت بریتانی محرمان
بــود کــه: »شــاه در کنتــرول اســت. ارتــش وفــادار اســت و 
ــتر مشــکل آفرین  ــایل بیش ــده اند. مس ــده ش ــان پراکن مخالف
اســت تــا خطرنــاک.« و شــش مــاه پیــش از ســقوط شــاه 

ــقوط او  ــس، س ــفارت انگلی ــری س ــای س ــز گزارش ه نی
ــراض و  ــر اعت ــاه در براب ــرد. امــا ش را پیش بینــی نمی ک
ــال  ــه در س ــران ک ــۀ ای ــل جامع ــده در داخ ــورِش فزاین ش
۱97۸ )۱357 خورشــیدی( بــه اوج خــود رســید، دوام 
ــلطنت در ۲6  ــال س ــس از 37 س ــور را پ ــاورد. او کش نی
جــدی )دی مــاه( ۱357 خورشــیدی تــرک گفــت و در ۲7 
جــوالی ۱9۸۰ عیســوی )پنجــم اســد ۱359 خورشــیدی( 

ــد.  ــون ش ــره مدف ــت و در قاه ــر درگذش در مص

آيت اهلل خمینی و جمهوری اسالمی واليت فقیه
درحالی کــه ســازمان ها و احــزاب مختلــف سیاســی در 
ــژه احــزاب چــِپ مارکسیســت چــون حــزب  ــران به وی ای
ســازمان دهی  از  خلــق  مجاهدیــن  ســازمان  و  تــوده 
و تشــکیات منظــم برخــوردار بودنــد، امــا جریــان 
آیــت اهلل  رهبــری  بــه  مذهبــی  علمــای  اســام گرایی 
ــردم  ــی م ــاب اجتماع ــی و انق ــری نارضایت ــی، رهب خمین

ــاه  ــت ش ــین دول ــا جانش ــد. امریکایی ه ــت گرفتن را به دس
ــی  ــت اهلل خمین ــری آی ــه رهب ــان اســامی ب را توســط جری
ــال آن را  ــر احتم ــی اگ ــد و حت ــی می کردن ــر پیش بین کمت
ــر  ــا را ب ــد، تشــکیل حکومــت آن ه قطعــی تلقــی می کردن
ــوده و ســایر ســازمان های  حکومــت کمونیســتی حــزب ت
ــوده  ــزب ت ــت های ح ــد. مارکسیس ــح می دادن ــپ ترجی چ
ــوان  ــه عن ــق ب ــن خل ــپ و مجاهدی ــر چ ــزاب دیگ و اح
ــروزی  ــه پی ــاه، ب ــان ش ــازمان یافته تر مخالف ــای س گروه ه
ــس  ــر ریی ــا جیمــی کات ــد. حت ــدوار بودن خــود بیشــتر امی
ــاون  ــزر مع ــرت های ــرال راب ــکا ژن ــِت امری ــور وق جمه
ســرقوماندانی ناتــو را بــه ایــران فرســتاد تــا مانــع کودتــای 
ارتــش ایــران شــود کــه ممکــن اســت کودتــای ارتــش بــه 
ــرال  ــد. ژن ــتان بینجام ــت کمونیس ــت در دس ــقوط دول س
ــا فرماندهــان ارتــش  ــد و ب هایــزر یــک مــاه در ایــران مان
ایــران ســروکله زد تــا آن هــا را قانــع و وادار بــه بی طرفــی 
و اجتنــاب از کودتــا کنــد. ایــن سیاســِت امریــکا، موقعیــت 

را  او  پیــروزی  و  کــرد  تقویــت  را  خمینــی  آیــت اهلل 
ــا  ــا شــاه ی ــری مخالفــت ب ــا چــرا رهب مســلم ســاخت. ام
ــاد و جنبــش  ــت افت ــران به دســت روحانی انقــاب۱357 ای
ــاف  ــی برخ ــت اهلل خمین ــری آی ــه رهب ــیعه ب ــامی ش اس
جنبش هــای اســام گرایی در جهــان ســنی بــه اقتــدار 

ــت؟ ــت یاف ــی دس سیاس
اســتقال اقتصــادِی ناشــی از این کــه پیــروان مراجــع تقلیــد 
بــر مبنــای مذهــب شــیعه بــه آن هــا خمــس می پرداختنــد، 
ــل  ــاز و مســتقل تبدی ــدرِت بی نی ــک ق ــه ی ــا را ب آیت اهلل ه
کــرده بــود. و از ســوی دیگــر، مرجعیــت و ســاختار مذهبی 
ــرای  ــران ب ــۀ ای ــاری را در جامع شــیعه نوعــی از خودمخت
ــا  ــی در ســال های ۱34۰ ت ــت اهلل خمین ــود. آی ــا داده ب آن ه
ــاه  ــان ش ــای شــاخص مخالف ۱344 خورشــیدی از چهره ه
ــورای ۱34۲  ــی او در عاش ــود. وقت ــون ب ــان روحانی در می
خورشــیدی علیــه شــاه و امریــکا در مدرســۀ فیضیــۀ شــهر 
قــم ســخنرانی کــرد، از ســوی دســتگاه اطاعــات و امنیــت 
دســتگیر و بــه زنــدان تهــران منتقــل شــد. دســتگیری وی 
بــه تظاهــرات خیابانــی هوادارانــش در قــم، تهــران و چنــد 
شــهر دیگــر انجامیــد. او پــس از ده مــاه زنــدان آزاد شــد. 
ــه  ــخنرانی علی ــرم س ــه ج ــر ب ــار دیگ ــد، ب ــال بع وی س
ــزده ســال  ــت شــاه پان ــون کاپیتوالســیون از ســوی دول قان
تبعیــد شــد. او نخســت کمتــر از یــک ســال دوران تبعیــد 
را در ترکیــه و چهــارده ســال را در نجــف عــراق بــه ســر 
بــرد. وی در نجــف شــغل تدریــس داشــت و بــه مخالفــت 
ــِر  ــاه اخی ــد م ــوف چن ــه داد. موص ــاه ادام ــم ش ــه رژی علی
ــرد و  ــس فرانســه ســپری ک ــد خــود را در شــهر پاری تبعی
ــاب  ــورش و انق ــم در ش ــیار مه ــش بس ــه نق ــا ک از آن ج
علیــه شــاه بــازی کــرد، در اول فبــروری ۱979 بــه ایــران 
برگشــت و در یــک ســخنراني انقابــي اظهــار کــرد: »مــن 
بــه اجــازۀ ملــت دولــت تعییــن می کنــم، مــن تــوی دهــن 

ــم... .« ــت می زن ــن دول ای
ــه  ــی نظــام جمهــوری اســامی والیــت فقی آیــت اهلل خمین
و در واقــع ســلطنت والیــت فقیــه را جانشــیِن نظــام 
ــال  ــران در 4۰ س ــامی ای ــوری اس ــرد. جمه ــلطنتی ک س
ــر  ــت س ــادی را پش ــای زی ــراز و فروده ــود ف ــِر خ عم
گذاشــت. در حالــی کــه ایــن دولــت مخالفــاِن دگراندیــِش 
سیاســی و مذهبــی خــود را بیشــتر و بدتــر از زمــان 
ــگ  ــرد و هشــت ســال در جن محمدرضاشــاه ســرکوب ک
ــه  ــا ب ــت، ام ــرار گرف ــین ق ــت صدام حس ــا دول ــن ب خونی
ــه  ــد ک ــت ـ هرچن ــم دســت یاف ــیاری ه پیشــرفت های بس
ــزوای  ــران در ان ــور ای ــامی و کش ــوری اس ــت جمه دول
ــرب و  ــنی ع ــای س ــا دنی ــرد و ب ــر می ب ــه س ــی ب سیاس

ــه دارد.  ــنج و خصمان ــط متش ــرب رواب ــای غ دنی

د افغانســتان اجرائیــه رییــس عبداللــه عبداللــه وايــي، 

ــړ کــوي چــې مــوږ  ــه هــرې هغــې هڅــې مالت حکومــت ل

ســولې تــه ورســوي، خــو پــه خره یــې پــه دا شــان هڅــو او 

حرکتونــو کــې بایــد د افغانســتان د خلکــو الســته راوړنــې او 

ــدي وي. ــۍ خون قربان

ــو  ــې د وزیران ــه ورځ ی ــه چــې د دوشــنبې پ ــه عبدالل عبدالل

شــورا تــر غونــډې دمخــه رســنیو رسه خــرې کولــې وویــل 

چــې په دغــه هېــواد کــې موجــوده نظــام او اســايس قانــون 

بــه دوام پیــدا کــړي.

ــوږ  ــې م ــې چ ــې هڅ ــر هغ ــه ه ــړه: »ل ــه ک ــوړي زیات نوم

ــو  ــو په دغ ــوو، خ ــې ک ــړ ی ــوي مالت ــږدې ک ــه ن ــولې ت س

ــد د خلکــو قربانــۍ او ځــای او الســته  کوښښــونو کــې بای

ــون،  ــايس قان ــام، اس ــوري نظ ــې جمه ــې ی ــه ډل ــې ل راوړن

امنیتــي او دفاعــي ځواکونــه او د خلکــو فــردي حقونــه 

ــتازیتوب ويش،  ــه اس ــه حیثیت ــو ل ــو قربانی ــدي او د دغ خون

لــه دې پرتــه هېــڅ ډول ســوله د ټینګېــدو او وړاندوینــې وړ 

ــه ده.« ن

نومــوړي دغــه شــان وویــل، مقــام او څوکــۍ هغــه کیفیــت 

او خونــد نه لــري چــې د ســولې پــه فضــا کــې د يــوه عــادي 

وګــړي پــه شــان ژونــد يــې لــري.

ــتان د  ــې د افغانس ــږي چ ــال کې ــې مه ــې داس دا څرګندون

ــړي  ــارو وزارت ځانګ ــو چ ــکا د بهرنی ــاره د امری ــولې لپ س

اروپايــي  او  اســیايي  ځینــو  خلیــل زاد  زملــي  اســتازي 

ــړ. ــل ک ــرون پی ــفر پ ــم س ــل پنځ ــه خپ ــو ت هېوادون

بلجیــم، جرمنــي، ترکیــه، قطــر، افغانســتان او پاکســتان هغــه 

هېوادونــه دي چــې ښــاغلی خلیــل زاد بــه د فــروري تــر پایــه 

پــه  کــې د افغــان ســولې د پروســې پــه اړه پــه خــرو بوخــت 

وي.

پــه ورتــه وخــت کــې افغــان ولســمرش محمــد ارشف غنــي 

هــم پــرون د ننګرهــار والیــت پــه شــینوارو ولســوالۍ کــې 

یــوې لویــې ولــي غونــډې تــه ویــي چــې اراده يــې قــوي 

ده او هڅــه کــوي چــې پــه هېــواد کــې د ۴۰ کلنــې جګــړې 

لــه املــه د وينــې بهېدنــې بهــر بنــد کــړي.

ښــاغي غنــي وویــل، چــې دی ســوله پــه کعبــه رشیفــه کــې 

غــواړي نــه مســکو کــې، هغــه زیاتــه کــړه چــې د ســولې د 

راتــګ لپــاره هــر ډول قربانــۍ تــه تیــار دی، خــو ټينــګار يــې 

ــه اړه يــې  وکــړ چــې د ولســمرشۍ څوکــۍ د ولــس ده او پ

پریکــړه هــم یــوازې ولــس کــوالی يش.

چهل ساله گی جمهوری اسالمی ایران و چهل ساله گی سقوط سلطنت پهلوی

اجرائیه رییس: 
افغانستان کې موجوده نظام او اسايس قانون به دوام پیدا کړي
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