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انديشه كردن كه چه گويم، به از پشيماني خوردن كه چرا گفتم.
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میلیـون   ۳۰ سرنوشـت  زدن  گـره 
انسـاِن ایـن سـرزمین بـا مالک های 
شـخصی، گروهـی، قشـری، قـوم و 
قبیله یـی بـرای زعامـت و رهبـری 
کشـور، ذهنیـت بـدوی، عقب گـرد 
سیاسـی،  نفع کشـی  تاریخـی، 
هدف منـدی،  و  داعیـه  کمبـود 
شـدن  پایمـال  و  اسـتراتژی  نبـود 
و  انسـانی  طبیعـی،  الهـی،  حـق 
دموکراتیـک انسـان قـرن ۲۱ را بـه 
بینـش  ایـن  می گـذارد.  نمایـش 
سـنتی در ۱۷ سال گذشـته با وجود 
جهانـی،  بی حسـاب  حمایت هـای 
بـه  دوبـاره  را  افغانسـتان  امـروز 

همـان نقطـۀ صفـری بحران رسـانید و ثابت نمـود که مغالطـۀ آگاهانه یا 
اسـت. نبـوده  بیـش  سیاسـی  ناآگاهانـه 

میکانیسـم ها،  برنامه هـا،  درون  از  فقـط  افغانسـتان  نجـات  نسـخٔه 
دیدگاه هـا، گفتمان هـا و سـاختارها در قالـب یـک اسـتراتژی همه گانـی 
می گـذرد، نـه از مسـیر بازارتیزی هـا، پوپولیسـم، ذایقه هـای شـخصی، 

وابسـته گی، اشـتهارات قومـی و گروهـی و قشـری.
تصویـر مریـض سیاسـت افغانسـتان، پـس از برهنـه شـدن آن توسـط 
رژیـم آقـای اشـرف غنـی، نسـل امروزمـان را قطعـًا بـه ایـن آگاهـی 

رسـانیده اسـت کـه انتخـاب خـود را داشـته باشـند.
در انتخابـات پیـش رو، بـرای تشـکیل دولـت متعـادل ملـی، کاندیـدای 
خـود را، رأی خـود را، انتخـاب خـود را، نظـارت خـود را و سـرانجام 

نتیجه گیـری و بررسـی خـود را خواهیـم داشـت انشـاءاهلل.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

نسـخۀ نجـات افغـانستان 
فقط از درون بـرنامـه ها می گـذرد

صفحه 6

آگهـی

دیـدار خلیل زاد با طالبـان
به زودی نشستی برای صلِح افغانستان در مسکو برگزار می شود
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ــس  ــوِع کنفران ــزاری قریب الوق ــیه از برگ روس
ــۀ  ــه گفت ــت. ب ــر داده اس ــکو خب ــِح مس صل
مســکو  نشســت  کشــور،  ایــن  مقام هــای 
احتمــال دارد کــه تــا پایــاِن مــاه اکتوبــر برگزار 
ــه  ــده ک ــخص نش ــوز مش ــا هن ــا ت ــود. ام ش
ــتان در  ــت افغانس ــان و دول ــده گان طالب نماین
ــا  ایــن نشســت حضــور خواهنــد داشــت و ی

ــر.  خی
پیــش از ایــن، نشســت مســکو قــرار بــود در 
ــان  ــده گاِن طالب ــا حضــور نماین ــاه ســپتمبر ب م
ــکا و  ــِت امری ــا مخالف ــی ب ــود ول ــزار ش برگ
دولــت افغانســتان ایــن نشســت برگــزار نشــد. 
ــه  ــوذی ک ــا نف ــکا ب ــه امری ــود ک ــه می ش گفت
بــر ســران حکومــت وحــدت ملــی دارد، 
از شــرکت نماینــده گان دولــت افغانســتان 
جلوگیــری کــرده اســت. برخــی منابــع تأییــد 
ــر  ــف اتم ــن، حنی ــش از ای ــه پی ــد ک می کننـ
ــا روس هــا  مشــاور پیشــین شــواری امنیــت ب
توافــق کــرده بــود کــه در کنــار حضــور 
نماینــده گان طالبــان، نماینده گانــی هــم از 
حکومــت افغانســتان و یــا هــم شــورای صلــح 
در ایــن نشســت شــرکت داشــته باشــند. ایــن 
ــف اتمــر  ــه اســتعفای حنی ــا اشــاره ب ــع ب مناب
ادعــا دارنــد کــه یکــی از دالیــل اصلــِی کنــار 
ــا  ــا روس ه ــاِی او ب ــه توافق ه ــر، ب ــن اتم رفت
ــده گان افغانســتان در  ــر شــرکت نماین ــی ب مبن

ــت.  ــوده اس ــوط ب ــکو مرب ــت مس نشس
بــه  چقــدر  تحلیــل  ایــن  واقعــًا  این کــه 
ــت،  ــک اس ــأله نزدی ــِی مس ــای اصل واقعیت ه
هنــوز ســند و مــدرِک محکمه پســندی در 
ــاًل آن را  ــوان کام ــی نمی ت ــت ول ــت نیس دس
رد کــرد. آقــای اتمــر انتظــار می رفــت پــس از 
کنــار رفتــن خــود از قــدرت، برخــی مســـایل 
را بــه صــورت شــفاف در اختیــار جامعــه قرار 
دهــد ولــی متأســفانه هنــوز او بنــا بــه دالیــل 
ــته  ــان برنداش ــی از زب ــر خاموش ــوم، ُمه نامعل
گزارش هایــی  حــال،  همیــن  در  اســت. 
وجــود دارد کــه موضــع طالبــان نیــز در مــورد 
کنفرانــس مســکو دچــار دگرگونــی شــده 
اســت. ایــن گــروه کــه قبــاًل بــرای شــرکت در 
نشســت مســکو اظهــار آماده گــی کــرده بــود، 
ــت  ــه درخواس ــادن، آن ب ــق افت ــه تعوی ــا ب ب
دولــت افغانســتان، از عــدم شــرکِت خــود در 

ــر داده اســت.  ــدی مســکو خب نشســت بع
ــدن،  ــزار ش ــورت برگ ــکو در ص ــت مس نشس
چــه بــا حضــور گــروه طالبــان و دولــت 
افغانســتان و چــه در عــدم حضــور نماینده گان 
آن هــا، تأثیرهایــی می توانــد بــر رونــد صـــلح 
افغانســتان بگــذارد. در حــال حاضــر بــه جــز 
امریکایی هــا، نقــش بیشــتِر کشــورها و از 
جملــه دولــت افغانســتان در رونــد صلــح بــه 
ــا  ــت. امریکایی ه ــده اس ــه ش ــت مواج بن بس

ظاهــراً تــالش دارنــد کــه ســکان صلــح 
ــد.  ــه دارن ــود نگ ــارِ خ ــتان را در اختی افغانس
کــه  اســت  ایــن  امریکایی هــا  اســتدالل 
ــی صلــح و حکومــت افغانســتان  شــورای عال
ــای  ــبرد گفت وگوه ــرای پیش ــی الزم ب توانای
ــا  ــاظ آن ه ــن لح ــه همی ــد و ب ــح را ندارن صل
زلمــی خلیــل زاد را بــه عنــوان نماینــدۀ خــود 

ــد. ــرده ان ــاب ک ــر انتخ ــن ام در ای
مأموریــت آقــای خلیــل زاد، مأموریتــی دشــوار 
امریکایی  هاســت.  بــرای  تعیین کننــده  و 
ــل زاد  ــق خلی ــد از طری ــا می خواهن امریکایی ه
نتیجــه  بــه  را  افغانســتان  جنــگ  مشــکل 

ــان  ــواهد نشـ ــه ش ــه ک ــا آن گون ــانند؛ ام برس
می دهنــد، ایــن مأموریــت چنــدان قریــِن 
از  امریکایی هــا  اســت.  نبــوده  موفقیــت 
کشــورهایی چــون قطــر و عربســتان ســعودی 
نیــز خواســته اند کــه همکاری هــای الزم را 
در رونــد صلــح بــا ایــن کشــور داشــته باشــند. 
ــود را  ــِل خ ــز تمای ــورها نی ــن کش ــراً ای ظاه
ــه  ــا این ک ــد ام ــری نشــان داده ان ــن ام ــه چنی ب
ــی و  ــورِت واقع ــه ص ــدر ب ــا چق ــًا آن ه واقع
ــا  ــا امریکایی ه ــکاری ب ــی هم ــی در پ حقیق
ــل  ــوز ح ــه هن ــت ک ــود، سوالی س ــد ب خواهن

ــت.  ــده اس نش

قطــر  و  ســعودی  عربســتان  گذشــته  در 
تالش هایــی در کشــاندِن طالبــان بــه پــای میــز 
ــی  ــچ نتیجه ی ــی هی ــد ول ــام دادن ــره انج مذاک
ــیاری ها  ــد. بس ــرون نش ــا بی ــن تالش ه از ای
ــان در  ــان چن ــه طالب ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب
ــچ  ــه هی ــد ک ــاده ان ــر افت ــتان گی ــِگ پاکس چن
ــای  ــانی ج ــد به آس ــری نمی توان ــورِ دیگ کش
ــان  ــر کنـــد. پاکســتان می خواهــد طالب آن را پُ
ــود  ــِگ خ ــار در چن ــزار فش ــوان اب ــه عن را ب
نگــه دارد و حتــا امریکایی هــا را نیــز وادار 
ــان  ــه طالب ــن کشــور ب ــه از مســیر ای ســازد ک
ــده گان  ــا نماین ــا ب ــا باره ــند. امریکایی ه برس
ــن  ــی ای ــته اند ول ــدار داش ــر دی ــان در قط طالب
ــان  ــه می ــل دو دســته گی ها ک ــه دلی ــا ب دیداره
ــود دارد،  ــتان وج ــر و پاکس ــان، قط آرای طالب

نتیجه بخــش نبــوده اســت. 
ظاهــراً امریکایــی هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــدون در نظــر داشــت  ــد کــه هــر تالشــی ب ان
نقــش پاکســتان، نقــش بــر آب خواهــد شــد. 
بــه همیــن دلیــل ایــن بــار مصمم تــر از 
ــده  ــتان ش ــح افغانس ــۀ صل ــته وارد برنام گذش
ــا، از  ــۀ تالش ه ــا هم ــا ب ــا امریکایی ه ــد. ام ان
ــو  ــح و گفت وگ ــد صل ــکو در رون نقــش مسـ
ــه  ــه ک ــد. همان گون ــراس دارن ــان ه ــا طالب ب
ــد،  ــاد ندارن ــا اعتم ــه امریکایی  ه ــا ب روس ه
چندبرابــر بیشــتر از آن هــا امریکایی هــا از 
فکــر  امریکایی هــا  می ترســند.  روس هــا 
ــامِ  ــد انتقـ ــا می خواهن ــه روس ه ــد ک می کنن
ــگ افغانســتان  ــا در جن خــود را از امریکایی ه
ــا،  ــاور آن ه ــه ب ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب بگیرن
ــگ  ــر پُررن ــال های اخی ــا در س ــش روس ه نق
ــان و  ــا مداخــالِت پنه ــن کشــور ب شــده و ای
ــده  ــت ش ــکار فرص ــی ش ــود در پ ــکارِ خ آش

ــت.  اس
بلندپروازی هــاِی  و  اشــتباه ها  اتفاقــًا 
دولت هــای  ناکارآمــدی  و  امریکایی هــا 
ــد کــه روس هــا در  افغانســتان ســبب شــده ان
ــرار  ــتان ق ــالۀ افغانس ــی در مس ــِت خوب موقعی
بگیرنــد. همیــن حــاال ایــن کشـــور بــا طالبــان 
ــط  ــته رواب ــا توانس ــِی آن ه ــان منطقه ی و حامی
ــه  ــا پاکســتانی ها حاضــر ب ــد و حت ــرار کن برق
همکاری هــای نظامــی بــا روس هــا شــده انــد. 
این هــا همــه می تواننــد مأموریــت صلــِح 
خلیــل زاد را بــه نفــع روس هــا مصــادره کنـــد. 
امــر  در  کــه  می رســد  نظــر  بــه  مســکو 
ــده گاِن  ــرکت نماین ــا ش ــتی ب ــزاری نشس برگ
کشــورهای ذی دخــل در مســالۀ افغانســتان 
مصمــم اســت و اگــر چنیــن نشســتی بــا 
موفقیــت برگــزار شــود، مأموریــت خلیــل زاد، 
ــه زودی  ــت، ب ــال می رف ــه احتم ــه ک آن گون

نتیجه یــی در پــی نخواهــد داشــت.
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احمـد عمران

نشست مسکو و چالش های مأموریِت خلیل زاد

 

روز گذشــته، انفجــاری در یــک گردهمایــی انتخاباتــی در 
ــا  ــی به ج ــته و زخم ــر کش ــل نف ــش از چه ــار، بی ــت تخ والی
ــی از  ــار ناش ــن انفج ــانه ها، ای ــزارش رس ــه گ ــا ب ــت. بن گذاش
ــالوه  ــوده و ع ــایکل ب ــک موتورس ــِب کارگذاشته شــده در ی بم
ــس  ــته و دو پولی ــی کش ــور امنیت ــک مأم ــان، ی ــر غیرنظامی ب

زخمــی شــده اند. 
ــرد کــه پنــج روز پیــش،  ــی صــورت می گی ــه درحال ایــن حادث
یــک حملــۀ انتحــاری بــه یــک گردهمایــِی انتخاباتــی در هلمنــد 
ــک  ــر ی ــر ب ــارِی دیگ ــۀ انتح ــک حمل ــز ی ــش نی و ده روز پی
ــه  ــورت گرفت ــار ص ــت ننگره ــی در والی ــی انتخابات گردهمای

اســت.
ــار  ــت تخ ــتاِق والی ــوالی رس ــته در ولس ــار روز گذش در انفج
ــوولیِت  ــی مس ــچ گروه ــون هی ــا کن ــود ت ــه می ش ــه گفت اگرچ
ــن  ــتین و نزدیک به ذهن تری ــا نخس ــه، ام ــده نگرفت ــه عه آن را ب
ــی  ــتند؛ گروه ــان هس ــوادث، طالب ــوع ح ــن ن ــون در ای مظن
ــکل  ــا را ش ــودِی آن  ه ــفۀ وج ــت گرِی فلس ــرور و دهش ــه ت ک
ــز  ــی نی ــِع مردم ــت و تجم ــر نشس ــد در ه ــد و می توانن می ده

ــد.  ــه بیابن ــرای حمل ــی ب دلیل
ــات پارلمانــی قــرار اســت کــه در تاریــخ بیست وهشــتِم  انتخاب
ــن انفجارهــا و تهدیدهــای  ــا ای ــاه جــاری برگــزار گــردد، ام م
ــِه آن  ــتان علی ــط تروریس ــه توس ــتقیمی ک ــتقیم و غیرمس مس
جریــان دارد، بــدون شــک می توانــد بــر کیفیــت و ســالمِت آن 
ــک  ــزارِی ی ــۀ برگ ــه الزم ــژه آن ک ــذارد؛ به وی ــزا بگ ــِر به س تأثی
انتخابــات ســالم، تأمیــن امنیــِت جانــی و روانــِی مــردم اســت. 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــی وج ــاِن حداقل ــن اطمین ــه ای ــی ک زمان
ــزل،  ــن تن ــد و ای ــزل می یاب ــات تن ــارکت در انتخاب ــزان مش می
زمینــه را بــرای مافیــاِی انتخابــات و متقلبــاِن صحنــۀ دموکراســی 

ــازد. ــاعد می س مس
هم اکنــون وقتــی ایــن چنــد رویــداد و تلفــاِت به میان آمــده بــر 
اثــر آن هــا را بــا تهدیــداِت شــفاهِی فــراواِن طالبان و تروریســتان 
علیــه انتخابــات جمــع کنیـــم، به وضــوح درمی یابیــم کــه 
ــال و  ــرکِت فع ــرای ش ــی ب ــتیاِق عموم ــِب اش ــه ضری چگون
پُررنــگ در انتخابــات پاییــن می آیــد؛ به خصــوص این کــه 
ــی از  ــانه ها، موج ــط رس ــار توس ــوادِث رقت ب ــن ح ــارِ ای اخب
ناامنــِی روانــی را در اذهــاِن عامــه تولیــد می کنــد و ایــن هشــدار 
ــر ناخــودآگاهِ مــردم صــادر می ســازد کــه شــرکت  ــه ضمی را ب
ــک  ــِن ی ــراه اســت و انداخت ــِر جــان هم ــا خط ــات ب در انتخاب
رای در صنــدوق و انتخــاب یــک نماینــده، چنــان کالهِ دلکشــی 

نیســت کــه بــه تــرِک ســر بیـــرزد!  
به رغــِم  امــا  گذشــته  ریاســت جمهورِی  انتخابــات  در 
یکی ـ چنــد حادثــۀ امنیتی یــی کــه در جریــاِن آن به وقــوع 
ــان  ــته می ــِق نانوش ــی تواف ــه نوع ــید ک ــر می رس پیوســت، به نظ
ــاِت  ــه تجمع ــرض ب ــدمِ تع ــر ع ــی ب ــت مبن ــان و حکوم طالب
ــه  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای رای ده ــی و مکان ه مردم
ــق  ــی مناط ــان در برخ ــور طالب ــه حض ــت ب ــی آن، حکوم ط
ــور  ــا حض ــز ب ــان نی ــوض طالب ــردد و در ع ــرض نمی گ متع
مــردم در مکان هــای رای دهــی دشــمنی نمی ورزنــد. ایــن 
توافــِق نانوشــته بــه گونه یــی اجــرا شــد کــه نه تنهــا طالبــان در 
مناطــِق تحــت نفــوذِ سنتی شــان مانــع رای دهــِی مــردم نشــدند، 
بلکــه مــردم را بــه انتخــاِب یــک نامــزد خــاص تشــویق نمودند 
ــر  ــی رای دهــی، زی و در برخــی مناطــق نیــز صندوق هــای خال

ــر شــد.   ــزد خاصــی پُ ــع نام ــه نف ــان، ب ــی طالب ــر امنیت چت
ــن توافقــی  ــا چنی ــد کــه آی ــان می آی ــه می ــون ایــن ســوال ب اکن
نتوانســته دربــارۀ انتخابــات پارلمانــِی پیــش رو بــه منصــۀ اجــرا 
درآیــد؟ آیــا حملــه بــر گردهمایی هــای انتخاباتــی، کارِ مســتقیم 
ــر نقطــه و جمعیــِت خاصــی  و مســتقِل تروریســتان اســت و ب
متمرکــز نیســت و یــا این کــه آن توافــق در ایــن انتخابــات نیــز 
ــِت دیگــر  ــه والی ــی ب ــِل آن از والیت ــاط ثق ــا نق وجــود دارد ام

متفــاوت اســت؟
ــدف  ــان را ه ــت اذه ــد جه ــا از چن ــش ها و گمانه ه ــن پرس ای
ــرط  ــن ش ــت، ابتدایی تری ــه امنی ــت این ک ــد: نخس ــرار می ده ق
ــواره در  ــت هم ــه حکوم ــت؛ دوم این ک ــالم اس ــاِت س انتخاب
ــوده؛ و ســوم  ــع ب ــه، بلکــه طــرف واق انتخابات هــا بی طــرف ن
ــان  این کــه تجــارب و تحلیل هــاِی انتخاباتــی در افغانســتان چن
تلخ انــد کــه می توانــد انگیــزۀ شــرکِت فعــال در آن را از مــردم 

ســلب نمایــد. 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــک هفت ــر از ی ــر رو، کمت ــه ه ب
پارلمانــی باقــی مانــده و اگــر حکومــت نتوانــد امنیــِت انتخابات 
را بــه گونــۀ شــاید و بایــد برقــرار کنـــد، بــا توجــه بــه قرینه هــا 
و ســوءظن های فــراوان، حکومــت و طالبــان را می تــوان 
و  تقلــب  بــرای  زمینه   چینــی  در  یکدیگــر  شــریِک جــرمِ 

ــرد!   ــی ک ــات تلق ــی انتخاب مهندس
 

دشمنـی طالبـان 
با گردهمـایی هاِی انتخـاباتی

مأموریت آقای خلیل زاد، مأموریتی 
دشوار و تعیین کننده برای 

امریکایی  هاست. امریکایی ها 
می خواهند از طریق خلیل زاد 

مشکل جنگ افغانستان را به نتیجه 
برسانند؛ اما آن گونه که شواهد 
نشـان می دهند، این مأموریت 

چندان قریِن موفقیت نبوده است. 
امریکایی ها از کشورهایی چون قطر 
و عربستان سعودی نیز خواسته اند 
که همکاری های الزم را در روند 
صلح با این کشور داشته باشند. 

ظاهراً این کشورها نیز تمایِل خود 
را به چنین امری نشان داده اند اما 
این که واقعاً آن ها چقدر به صورِت 
واقعی و حقیقی در پی همکاری با 

امریکایی ها خواهند بود، سوالی ست 
که هنوز حل نشده است

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2350   یک    شنبه        22میزا ن   /   مهر     y    1397    3 صفرالمظفر   y 1440  14 ا كتبر      32018 www.mandegardaily.comگزارش
پارلمـان هفدهـم بـه دلیل بحـث تعدیـل قانون 
اساسـی، پیمان هـای معـادن و تصویـب قوانین 
مختلـف، یـک پارلمـان پُرکار خواهـد بود، پس 
مـا نیازمنـد نماینده گانـی هسـتیم کـه خـود را 

وقـف پارلمـان کنند.
شـماری از نماینـده گان و نامـزدان مجلـس بـا 
بیـان ایـن مطلـب می گوینـد: پارلمـان پیش رو 
بـه افـراد قانون دان، کارفهم، مسـلکی و کسـانی 
کـه وقت فراوان داشـته باشـند، ضـرورت دارد؛ 
امـا این بـار با یک چرخـش، نامزدان یا پسـران 
صاحبـان  و  بازرگانـان  یـا  جهـادی  رهبـران 

اند. قراردادهـای خارجـی 
مدنـی  جامعـه  مجتمـع  رییـس  رفیعـی  عزیـز 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: 
پارلمـان بـه کسـانی نیـاز دارد کـه وقـت زیـاد 
و  بازرگانـان  امـا  باشـند؛  داشـته  کار  بـرای 
سـرمایه داران شـاید وقـت الزم بـرای رفتـن به 

باشـند. نداشـته  پارلمـان را 
او تأکیـد کـرد: پارلمان به کسـانی نیـاز دارد که 
قانون گـذار باشـند، امـا اگـر پارلمـان مصلحتی 
شـد و افـراد بـه پارلمـان راه پیـدا کردنـد کـه 
شایسـتۀ رفتـن نباشـند، بـدون شـک پارلمـاِن 
هفدهـم بدتـر از پارلمـان حاضـر خواهـد بود. 
صحبت هایـش  ادامـۀ  در  رفیعـی  آقـای 
رفیعـی: »فقـط بازرگانـان نیسـتند کـه بـه درد 
دانشـگاه  اسـتادان  بـل  نمی خورنـد،  پارلمـان 
خـوب  نماینده گـی  مـردم  از  نمی تواننـد  نیـز 
کننـد، زیـرا پارلمـان بـه کسـانی نیـاز دارد کـه 
بـرای رفتـن بـه پارلمـان و قانون گـذاری وقت 
نمی تواننـد  دانشـگاه  اسـتادان  یعنـی  بگذارنـد 
در عیـن زمـان هم اسـتاد باشـند و هـم نمایندۀ 
مـردم، زیـرا فرصت کافی بـرای تدوین و بحث 

پیـدا کـرده نمی تواننـد«. قوانیـن را  پیرامـون 
پُـرکار  پارلمـان  پیـش رو را یـک  پارلمـان  او 
عنـوان کـرده گفـت: مـا نیازمنـد نماینده گانـی 
هسـتیم کـه خـود را وقف پارلمـان کننـد، زیرا 

پارلمـان پیـش رو یـک پارلمـان پُـرکار خواهد 
بـود، چـون بحث تعدیـل قانون اساسـی، بحث 
تصویـب  طـور،  همیـن  و  معـادن  پیمان هـای 
قوانیـن مختلـف و مهـم مطرح اسـت. بنابراین، 
بـه افـراد قانون دان، کارفهم، مسـلکی و کسـانی 

کـه وقـت فـراوان داشـته باشـند، نیـاز داریم.
در عیـن حـال، غـالم فـاروق مجـروح عضـو 
فعلـی و نامـزد مجلـس نمایند ه گان بـه روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: »پارلمـان مظهـر ارادۀ مردم 
اسـت و از ملـت نماینده گـی می کنـد، بنابراین، 
بـه آدم های کارفهم، باسـواد، دلسـوز و کسـانی 
کـه از میـان مردم برخاسـته باشـند، نیـاز دارد«.

انتخابـات  دور  ایـن  در  می کنـد:  تصریـح  او 
مجلـس با یک تفـاوت فاحش روبه رو هسـتیم، 
هرچنـد در گذشـته هـم این مسـاله محسـوس 
بـود؛ امـا این بـار کسـانی نامـزد انـد کـه شـاید 
آن طـور کـه الزم اسـت از مـردم نماینده گـی 

نتوانند. کـرده 
ایـن عضو مجلـس تصریح کـرد: »در دور پیش 
شـاید نماینـده گان از سـواد کافـی برخـوردار 
نبودنـد، امـا متنفـذان محلـی، بـزرگان قومـی، 
نفـوذ  صاحـب  افـراد  و  منطقـه  ریش سـفیدان 
بودنـد؛ این بـار بـا یـک چرخـش، نامـزدان یـا 
پسـران رهبـران جهادی و یا تاجـران و صاحبان 

قراردادهـای خارجـی انـد«.
آقـای مجـروح در ادامـۀ سـخنانش می گویـد: 
»بـه وجـود جوانان افغانسـتان افتحـار می کنم و 
خوشـحال می شـوم کـه جوانـان تحصیـل کرده 
تجربه یـی  بـه  نظـر  امـا  پارلمـان شـوند؛  وارد 
کـه  بازرگانانـی  و  پـول دار  افـراد  داریـم،  کـه 
رأی مـردم را می خرنـد، نتیجـۀ خوبـی نداشـته 

. است«
آقـای مجروح با اشـاره به تجـارب خود از دور 
شـانزدهم پارلمـان، می گویـد: »اکثـر کسـانی که 
بـا پول وارد پارلمان شـدند، نتوانسـتند از مردم 
نماینده گـی کنند، از مصونیت پارلمانی اسـتفاده 

کـرده و مصـروف تجـارت و قراردادهای خود 
شدند«.

ایـن نامـزد مجلـس همچنـان گفـت: »تـرس ما 
این اسـت که تاجـران پارلمان، مشـکالت مردم 
را بیشـتر سـازند، زیـرا مـا بـا حضـور آنـان در 
پارلمـان، یـک پارلمـان ضعیف خواهیم داشـت 
و زمانـی کـه پارلمان ضعیف باشـد، به کارهای 
خـود در بخـش نظـارت از عملکـرد حکومـت 

قصـه  دقیقـًا  و  نمی تواننـد  کـرده  رسـیده گی 
یعنـی حکومـت  شـد؛  تکـرار خواهـد  دوبـار 

سـرکش فعلـی در آینـده نیـز خواهـد بـود«.
او می گویـد: زمانی کـه افـراد زوردار و پولـدار 
وارد پارلمـان شـوند، پارلمـان جدیـد به مراتب 
از پارلمـان فعلـی ضعیف تـر و ناکاراتـر خواهد 

. بود
مسـایل  آگاه  کوهسـتانی  جاویـد  همچنـان، 

نظامـی و نامـزد مجلـس نماینـده گان می گوید: 
مـردم مـا بـه این بـاور رسـیده انـد که بـه افراد 
بتواننـد  بـه کسـانی  کـه  شایسـته رأی بدهنـد 

نماینـدۀ واقعـی مـردم باشـند.
آقای کوهسـتانی می گویـد:  تاجران در صورت 
و  وابسـته تر  را  پارلمـان  پارلمـان،  بـه  رفتـن 
ضعیف تـر خواهـن د کـرد. در حالیکـه مـا بـه 
از بطـن جامعـه  تـا  داریـم  نیـاز  نماینده گانـی 
برخاسـته، درد و درک ملـت را داشـته باشـند. 
قـرار اسـت تـا یـک هفتـۀ دیگـر به تاریـخ ۲8 
میـزان، بـه جـز والیـت غزنـی در ۳۳ والیـت 
انتخابـات مجلـس نماینـده گان برگـزار  دیگـر 

 . د شو
قابـل یادآوری سـت کـه 8۰۳ نفـر از کابـل کـه  
684 مـرد و ۱۱9 زن می باشـند، نامـزد انـد و 
از ُکل افغانسـتان  ۲565 کـه 4۱۱۷ نفـر زنـان 

تشـکیل می دهـد، نامـزد هسـتند. 

غنـی  محمداشـرف  گذشـته  هفتـۀ  پنجشـنبۀ  روز 
برگـزاری  کـه  ملـی ولسـواالن گفـت  کنفرانـس  در 
حـق  کسـی  »بـه  نیـز  و  اسـت  »حتمـی«  انتخابـات 
مداخلـه در انتخابـات« را نمی دهـد. از سـویی هـم، 
داکتـر عبـداهلل عبداهلل، رییـس اجرایـی حکومت گفته 

می مانـد. بی طـرف  انتخابـات  در  کـه  اسـت 
می دهـد.  نشـان  را  گفتـه  دو  ایـن  عکـس  قرایـن 
ارگ  به ویـژه  حکومـت  کـه  می دهـد  نشـان  قرایـن 
ریاسـت جمهوری تنهـا در حـِد سیاسـِت اعالمـی بـه 
ایـن حـرف تأکیـد می کنـد. چنیـن بـه نظـر می رسـد 
کـه سیاسـِت اِعمالی حکومـت مداخله در کمیسـیون 

انتخابـات و »گزینـش« نماینـده گان باشـد.
و  امـور  ادارۀ  پیشـیِن  رییـس  نـورزی،  داوود  مثـاًل 
اجمـل غنـی، پسـر کاکای محمداشـرف غنـی، نهادی 
سـاخته انـد به نـام »دموکراسـی بـرای افغانسـتان« که 
گفتـه می شـود بـه صـورت غیـر مسـتقیم در تبانـی با 

ارگ، زمینـه را بـرای نامـزدان همسـو با سیاسـت های 
ارگ فراهـم می کنـد تـا بـه مجلـس نماینـده گان راه 

کند. پیـدا 
اعضـای مجلـس نماینـده گان و نیـز سـناتوران، نهـادِ 
»دموکراسـی برای افغانسـتان« را »سـایۀ محمداشـرف 
غنـی« خوانـده و گفتـه انـد کـه ایـن نهاد بـه صورت 
مسـتقیم بـا ارگ در تمـاس اسـت و بـه نحـوی برای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال آینده سـربازگیری 

می کننـد.
از  عده یـی  و  کنونـی  پارلمـان  اعضـای  برخـی 
نهـاد  ایـن  کـه  می گوینـد  سیاسـی  تحلیل گریـان 
در  همـکاری  وعـدۀ  کـه  را  نامزدانـی  پیـروزی 
زمینه هـای مختلـف بـه تیـم آقـای غنـی می دهـد را 
تضمیـن می کنـد. چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه نهـادِ 
دموکراسـی بـرای افغانسـتان از سـوی ارگ بـه هدف 
پیـروز سـاختن نامزدان مشـخص ایجاد شـده اسـت.

اصلـی  متهـم  غنـی  آقـای  دیگـر،  مـورد  یـک  در 
 ۱۳9۳ سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  تقلـب 
را بـه عنـوان مشـاور مردمـی خـود گزینـش می کنـد. 
ضیاالحـق امرخیل، رییس پیشـین دبیرخانۀ کمیسـیون 
انتخابـات کـه متهـم بـه تقلب گسـترده و مشـهود در 
انتخابـات سـال 9۳ اسـت، بـه جـای معرفی شـدن به 
دادسـتانی و دادگاه، امتیـاز بـه دسـت مـی آورد و بـه 

مشـاوریت آقـای غنـی می رسـد.
کـه  شـده  آشـکار  تازه گـی  بـه  گذشـته،  این هـا  از 
انگشـت نگاری  دسـتگاه ها  خریـداری  در  حکومـت 
نیـز تقلـب کـرده اسـت. یافته هـای تلویزیـون طلـوع 
نشـان می دهـد، ۲۲ هـزار دسـتگاه انگشـت نگاری یی 
که تازه به کشـور رسـیده اسـت، سـاخت چین اسـت 
و بـا آنچـه به عنـوان نمونـه بـه کمیسـیون انتخابات، 
نهادهـای ناظـر بر رونـد انتخابات و مردم نشـان داده 

شـده بـود، تفاوت بسـیار زیـاد دارد.
دسـتگاه های نمونه، نشـان یک شـرکت آلمانـی به نام 
»درمالـوگ« را در خـود داشـت، امـا دسـتگاه ها تـازه 
ایـن نشـان را نـدارد. از ایـن مهمتـر، ایـن دسـتگاه ها 
قـادر بـه تفکیـک دو چهـرۀ متفـاوت و دو انگشـت 
متفـاوت از هـم دیگر نیسـت. یعنی با این دسـتگاه ها 
می شـود چنـد تـن با یک انگشـت و چنـد چهره رأی 

بدهند. 

بـه هـر حال، همـۀ ایـن شـواهد و قراین دال بـر این 
بـرای  آماده گـی  ریاسـت جمهوری  ارگ  کـه  اسـت 
تقلـب در انتخابـات پارلمـان و ریاسـت جمهـورِی 
پیشـرو می گیـرد. محمداشـرف غنی شـاید می خواهد 
یـک پارلمـان حکومتـی بسـازد. رییـس حکومـت از 
آغـاز حکومـت تـا کنـون، بیـش از ۳۰ فرمـان تقنینی 
صادر کرده اسـت که بیشـتر آنـان به دلیـل غیرقانونی 

بـودن شـان، از سـوی مجلس رد شـد.
ایـن  از  اسـتفاده  نحـوۀ  و  آمـوزش  دیگـر،  مشـکل 
دسـتگاه ها اسـت. نهادهـای ناظـر بـر رونـد انتخابات 
کمیسـیون  کارمنـداِن  از  بسـیاری  کـه  انـد  مدعـی 
انتخابـات دانـش و مهارت هـای اسـتفادۀ تخنیکـی از 
ایـن دسـتگاه ها را ندارنـد. گفتـه می شـود کـه ایـن 
آن،  بـدون  و  می کننـد  کار  انترنـت  بـا  دسـتگاه ها 
کارایـی نـدارد، امـا کمیسـیون تا کنون به این پرسـش 
پاسـخ نگفتـه اسـت کـه از کجا بـرای این دسـتگاه ها 
انترنتـی  خدمـات  آیـا  می کننـد؟  فراهـم  انترنـت 
ضعیِف افغانسـتان پاسـخگوی این دسـتگاه ها اسـت؟ 
بـا مناطـق و روسـتاهایی کـه حتـا پایه هـا انترنـت و 

تیلفـون در آنجـا وجـود نـدارد چـه می کنـد؟ و...
بی تردیـد  حکومـت  رییـس  تقنینـی  فرمان هـای  رد 
کـه بـه مزاقـش خـوش نخـورده اسـت. شـاید تصور 
انتخابـات  در  کـه  باشـد  ایـن  غنـی  محمداشـرف 
ریاسـت جمهـوری سـال آینده پیـروز میدان اسـت و 
بـا این صـورت، خوب اسـت در پارلمان نیـز طرفدارِ 
کافـی داشـته باشـد. باتوجه بـه پیشـینۀ کار تیم تحول 
و تـداوم در ارگ، ایـن پیشـبینی بـه دور از حقیقـت 
هـم نخواهـد بود. ذهـن انحصارگر و روح اسـتبدادی 
آقـای غنـی قطعـًا بـه او فرمـان داده اسـت تـا بـرای 
انحصـارِ هرچـه بیشـتر و اسـتبداد هرچه بیشـتر، باید 
نماینده گانـی در پارلمـان داشـته باشـد، تـا بـه نفـع 

سیاسـت هایش دهـن پـاره کننـد.
بـه هـر رو، چیـزی کـه قابـل نگرانـی بـرای مـردم، 
نهادهای ناظر، احزاب سیاسـی و جامعۀ مدنی اسـت، 
بـه بحـران رفتـن پروسـۀ انتخابات در کشـور اسـت. 
حکومـت اعتمـاد مـردم را نسـبت بـه ایـن پروسـه 
تـا کنـون جلـب نکـرده  اسـت. شـاید ایـن آخریـن 
آزمـون دموکراسـی بـرای مـردم باشـد و اگـر این بار 
انتخابـاِت بـه بحران بـرود، جنازۀ دموکراسـی در این 
کشـور خوانـده خواهـد شـد و مـردم در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری قطعـًا اشـتراک نخواهنـد کـرد.

اعضای مجلس و فعاالن مدنی:
نیـازمنـد  هـفدهم  پارلـمان 

است کارفهـم  چهـره های 

آیا حکومت در انتخابات 
مداخله نمی کند؟

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری 
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مقدمه
ــد. در  ــان زاده ش ــال ۱9۰۰ در آلم ــروم در س ــک ف اری
دانشــگاه های  در  روان کاوی  و  جامعه شناســی  رشــتۀ 
ــرا  ــۀ دکت ــه درج ــرگ ب ــورت و هایدلب ــخ، فرانکف مونی
در  امریــکا  بــه  مهاجــرت  از  بعــد  اســت.  رســیده 
ــه  ــس پرداخت ــه تدری ــور ب ــن کش ــِی ای ــاِت عال موسس
ــه  ــر پذیرفت ــد تأثی ــس و فروی ــگل و مارک ــت. از ه اس

ــت. اس
کتــاب گریــز از آزادی، دادخواســتی اســت کــه عناصــر 
ــه  ــا رشــد و پــرورِش انســان و انســانیت را ب مخالــف ب
پــای محاکمــه می کشــاندـ از آن جــا کــه نخســتین شــرط 

اعتــالی آدمــی، رســوا کــردِن دشــمنان آزادی اســت.
فروم: تاریِخ آدمی تالش برای آزادی است.

فــروم در ایــن کتــاب ســعی دارد بــر پایــۀ روابــط عوامل 
ــاِت آن را  ــف و کیفی ــی و اجتماعــی، آزادی را تعری روان

مشــخص و موانــِع آن را ذکــر کنــد .
ــی را  ــزرِگ اجتماع ــوالت ب ــه تح ــانی ک ــا کس ــروم ب ف
ــا  ــی می داننــد و همچنیــن ب ــًا معلــول عوامــِل روان صرف
ــل اجتماعــی و اقتصــادی و  ــر عوم ــط ب ــه فق کســانی ک
ــف  ــد، مخال ــه می کنن ــا تکی ــل پدیده ه ــی در تحلی سیاس

اســت .
او بــا تکیــه بــر هــر دو، بــه تحلیــل پدیــدۀ آزادی 

زد. می پــردا
 

فصل اول: آیا آزادی مسأله یی روانی است؟
تأکیــد  انســان  و  اجتمــاع  دوگانه گــِی  بــر  فرویــد 
می کنــد و انســان را یــک موجــود ضــد اجتماعــی 
می دانــد کــه اجتمــاع بایــد او را رام کنــد. اجتمــاع 
پاره یــی را  از ســائق های بشــر را ارضــا و  پاره یــی 
ــاس  ــوف، اس ــائق های موق ــن س ــد. ای ــوف می کن موق
ــۀ  ــد. صحن ــِگ اجتمــاع را تشــکیل می دهن انســانی فرهن
ــه  ــت ک ــازار اس ــبیه ب ــد ش ــرای فروی ــانی ب ــط انس رواب
ــا دیگــران باشــد،  ــاط ب ــه هــدف ارتب ــدون آن ک در آن ب
انســان بــرای ارضــای نیازهــای خــود بــا دیگــران 
فــروم  او  برعکــِس  ولــی  می پــردازد.  ارتبــاط  بــه 
ــاط  ــوع خــاِص ارتب ــی ن ــه مســالۀ اصل ــد اســت ک معتق
ــاکام  ــا ن ــا ی ــس ارضــا ی ــه نف ــا اســت، ن ــا دنی انســان ب
ــۀ  ــن رابط ــن. همچنی ــزی معی ــای غری ــتِن نیازه گذاش
انســان و اجتمــاع ســاکن نیســت. بعضــی نیازهــا چــون 
گرســنه گی و تشــنه گی و غریــزۀ جنســی در میــان 
ــه خــوی  ــی آن ســائق هایی ک همــه مشــترک اســت، ول
ــد چــون عشــق،  ــز می کن هــر کــس را از دیگــران متمای
نفــرت، آزادی و و آرزوی تســلیم، همــه محصــور ســیر 
ــر  ــه بش ــور ک ــد. همان ط ــی می باش ــد اجتماع ــا فراین ب
ســاختۀ تاریــخ اســت، تاریــخ نیــز ســاختۀ بشــر اســت. 

)خالصــۀ گریــز از آزادی، فــروم، صفحــه ۲۳-4۳(
 

فصل دوم: پیدایش فرد و ابهام مفهوم آزاد
ــه بشــر از  ــوده ک ــن ب ــن چنی ــخ اجتماعــی ای ــاز تاری آغ
حالــت یکــی بــودن بــا جهــان طبیعــت بیــرون آمــد و از 
خویــش بــه عنــوان موجــودی مجــزا از محیــط طبیعــی 
و دیگــران آگاه شــد. در تاریــخ جدیــد ســیر تفــرد یعنــی 
بیــرون آمــدِن فــرد از علقه هــای اولیــه در قــرون بیــن دو 

ــه اوج می رســد. ــا زمــان حاضــر ب دورۀ رفــورم ت
در تاریــخ زنده گــی فــرد نیــز همیــن ســیر اســت. کــودک 
وقتــی چشــم بــه جهــان می گشــاید کــه دیگــر بــا مــادر 
یکــی نیســت. بــه همــان میــزان کــه فــرد بــا بنــد نــاف 
بــه دنیــای خــارج متصــل اســت، بــه همــان انــدازه فاقــد 
ــه او احســاس  ــن بندهاســت کــه ب ــا ای آزادی اســت، ام
ــه عالیــق کــه بیــش  تعلــق و ایمنــی می بخشــد. این گون
از آن کــه ســیر تفــرد بــه ظهــور کامــل فــرد منجــر شــود 
وجــود دارنــد، عالیــق نخســتین نــام دارنــد. ایــن عالیــق 
بــه فــرد امنیــت می دهــد امــا نتیجــۀ آن، فقــدان فردیــت 

اســت.
ــدازه  ــان ان ــه هم ــود، ب ــر می ش ــودک بزرگت ــه ک هرچ
عالیــق اولیــه می گســلند و تــالش بــرای آزادی و 
اســتقالل در او پــرورش می یابــد. ایــن ســیر تفــرد 
ــودک  ــرف ک ــت؛ از یک ط ــه اس ــی دو جانب دارای کیفیت
ــد،  ــد می کن ــی رش ــی و جســمی و ذهن از لحــاظ هیجان
ــی  ــر تنهای ــرف دیگ ــس و از ط ــدرت نف ــد ق ــی رش یعن
ــتین  ــق نخس ــتن از عالی ــۀ گسس ــه نتیج ــد ک دایم التزای
ــد،  ــام بخش ــی را التی ــه درد تنهای ــرای این ک ــد. ب می باش
یــا بــه قدرتــی بیرونــی تســلیم می شــود و یــا این کــه بــا 
ــردازد.  ــی شــخصیتش می پ ــه تعال ــد، ب عشــق و کار مول

ــه 44-58( ــروم، صفح ــز از آزادی، ف ــۀ گری )خالص
 

فصل سوم: آزادی در دوران رفورم
ــه  ــز جامع ــدت و تمرک ــطا وح ــرون وس ــر ق در اواخ
ضعیــف شــد و مقــداری فردگرایــی در اقتصــاد بــه 
وجــود آمــد و طبقــۀ جدیــد و پولــداری بــه وجــود آمــد 
کــه بــر فعالیت هــای انســانی، ســلیقه و هنــر و فلســفه و 
ــاط  ــر از ســایر نق ــا زودت ــر گذاشــت. در ایتالی کالم، تأثی
اروپــا ایــن فردیــت در فلســفه و هنــر و شــیوۀ زنده گــی 

مــردم خــودش را نشــان داد. آن هــا از جامعــۀ فیــودال و 
بندهایــی کــه بــه او ایمنــی مــی داد و در عیــن حــال در 

ــتند. ــرد، گذش ــارش می ک ــا گرفت تنگن
در پــی فــرو ریختــِن ســازمان اجتماعــِی قــرون وســطا، 
فــرد بــه خــودش واگــذار شــده اســت. انســان مقصــور 
ــت و  ــته اس ــش گش ــِی خوی ــی و پوچ ــاِس هیچ احس
بهشــت بــرای همیشــه گــم شــده اســت. فــرد به تنهایــی 
ــان  ــت در جه ــی اس ــده و بیگانه ی ــه رو ش ــا روب ــا دنی ب
ــش  ــام وظایف ــد در انج ــرار باش ــی ق ــر آدم ــر. اگ پُرخط

توفیــق یابــد، بایــد ایــن احســاس تســکین یابــد و آرام 
شــود. در ایــن هنــگام بــود کــه تعلیمــات لوتــر و کالــون 
ــون مذاهــب  ــر و کال ــب لوت ــیدند. مذاه ــور رس ــه ظه ب
ــود.  ــان ب ــهرها و دهقان ــتان ش ــط و تهیدس ــۀ متوس طبق
بیانــی تــازه از اســتقالل و همچنیــن از احســاس ناتوانــی 
ــده  ــی مســتولی ش ــر زنده گ ــه سراس ــه ب ــراب ک و اضط

ــود. ــت می ش ــا یاف ــود، در آن ه ب
ــی از  ــود، یعن ــرا ب ــر شــخصی دارای خــوی اقتدارگ لوت
ــر آن  ــوی دیگ ــود و از س ــر ب ــدرت متنف ــو از ق یک س

ــت از  ــارت اس ــدا عب ــا خ ــر ب ــۀ لوت ــتایید. رابط را می س
ــر  ــت. لوت ــی اس ــی آدم ــی از ناتوان ــن ناش ــلیم و ای تس
بــه آدمــی در مســایل دینــی اســتقالل بخشــید و اعتبــار 
ــی از  ــی ذهن ــرد داد. مفهوم ــه ف ــت و ب را از کلیســا گرف
ــه  ــی ک ــۀ ذهن ــی از تجرب ــرد، مفهوم ــان ک ــتگاری بی رس
ــذار  ــخص واگ ــود ش ــه خ ــر ب ــوولیت سراس در آن مس
ــی از  ــر یک ــون و لوت ــم کال ــۀ تعالی ــن جنب ــود. ای می ش
اســت.  روحانــی  و  سیاســی  آزادِی  سرچشــمه های 
جنبــۀ دیگــر آزادی نویــن، تنهایــی و ناتوانــی فــرد 
اســت و این هــم ماننــد جنبــۀ اســتقالل ریشــه در 
مذهــب پروتســتان دارد. امــروزه بســیاری از مــردم از راه 
دیانــت بــه امــور نمی نگرنــد، بــه راه حــل لوتــر متوســل 
می شــوند، بــه ایــن معنــی از طریــق نابــود کــردِن نفــس 
خــود و آلــت قــرار گرفتــن در کــف یــک نیــروی 

قدرت منــد و مقاومت ناپذیــر بــه یقیــن می رســند.
ــدن از راه  ــته ش ــت داش ــه دوس ــاد ب ــی اعتق ــان یعن ایم
ــتگاه  ــد دس ــیم همانن ــی، کالونیس ــر روان ــلیم. از نظ تس
لوتــر مــورد قبــول افتــاد؛ بــه عبــارت دیگــر، بــه علــت 
ــر  ــرف دیگ ــرد و از ط ــزی ف ــان ناچی ــان آزادی و بی بی
نشــان دادِن راه حلــی تــازه یعنــی تســلیِم محــض و 
ــی  ــت آوردن ایمن ــرای به دس ــود ب ــمردِن خ ــوار ش خ
ــر  ــود و از نظ ــی ب ــر ازل ــه تقدی ــد ب ــون معتق ــازه. کال ت
وی، خــدا نــه عــادل اســت و نــه مهربــان. تقدیــر ازلــی 
دو معنــا دارد: احســاس ناچیــزی و ناتوانــی و انجــام کار 
ــود را  ــش خ ــون و پیروان ــک. کال ــردن ش ــرای آرام ک ب
ــه در  ــن نظری ــی می شــمردند. ای ــرۀ رســتگاران ازل از زم
ایدیولــوژی نازیســم احیــا شــد که یــک نتیجــه دارد و آن 
عــدم تســاوی و برابــرِی آدم هاســت. ایــن عــدم تســاوی 
در سرنوشــت، هم بســته گی میــان مــردم را از بیــن 
ــتند  ــدا می دانس ــدۀ خ ــود را برگزی ــا خ ــرد. کالون ه می ب
ــس  ــاد ح ــث ایج ــن باع ــده گان، ای ــت ش ــه را لعن و بقی
ــد.  ــردم می باش ــر م ــه دیگ ــبت ب ــارت نس ــه و حق کین
ــر  ــرای آرام کــردِن شــک و غلبــه ب ــون ب در مذهــب کال
ناتوانــی، کار و فعالیــت و زنده گــِی ریاضت مندانــه را 
سرمشــق پیروانــش قــرار داد. )خالصــۀ گریــز از آزادی، 

ــۀ 59-۱۱8( ــروم، صفح ف

فصل چهارم: انسان نوین و دوراهی آزادی
بــا تعالیــم پروتستانتیســیم آدمــی از لحــاظ روانــی 
ــد  ــی جدی ــام صنعت ــا در نظ ــه بعده ــی ک ــرای نقش ب
ــه  ــود. کاری ک ــده ب ــاده ش ــت، آم ــول گش ــه وی مح ب
ــی  ــه آدم ــی ب ــای آزادی روحان ــا اعط ــیم ب پروتستانتیس
ــا بخشــیدِن آزادی سیاســی  ــرمایه داری ب ــرد، س ــاز ک آغ

و ذهنــی و اجتماعــی ادامــه داد.
اقتصــاد  خصوصیــات  از  کــه  عاملــی  نخســتین 
ــه  ــد ک ــرادی می باش ــت انف ــت، فعالی ــرمایه داری اس س
ــش  ــت را پی ــی و فردی ــی تنهای ــِی آزادی یعن ــۀ منف جنب
بــرد. عالیــق میــان فــرد و دیگــران را گسســت و آدمیــان 
ــاده  ــع آم ــن وض ــرای ای ــه راه را ب ــرد، آن چ ــدا ک را ج

ــود. ــورم ب ــی دوران رف ــم مذهب ــرد، تعالی ک
رابطــۀ انفــرادی آدمــی بــا خــدا از لحــاظ روانــی مقدمــۀ 
آن شــد کــه فعالیت هــای دنیــوِی او نیــز کیفیتــی انفــرادی 
ــت  ــی آن انباش ــه ویژه گ ــرمایه دار ک ــام س ــد. در نظ بیابن
ــت،  ــت اس ــر منفع ــی به خاط ــت، کار آدم ــرمایه اس س
ــود،  ــرج نمی ش ــود، خ ــل می ش ــه حاص ــی ک ــا منفعت ام
تعالیــم   می شــود.  ســرمایه گذاری  مجــدداً  بلکــه 
پروتستانتیســیم ایــن روحیــه را کامــاًل فراهــم کــرده بودـ 
ــی  ــزی و تنهای ــاس ناچی ــردن احس ــن ب ــق از بی از طری
ــد  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــرف دیگ ــیلۀ کار. از ط ــه وس ب
کــه انگیــزۀ انســان جدیــد، خودخواهــی و جلــب 
ــداکاری و ریاضت کشــی.  ــه ف ســود مشــخص اســت، ن
چه گونــه می توانیــم میــان روح پروتستانتیســیم کــه 
ــه  ــی ک ــن نوین ــن و آیی ــته گی ای ــر از خودگذش ــی ب مبن
بزرگتریــن نیــروی انگیزنــدۀ رفتــار آدمــی را خودخواهی 
ــه نظرمی رســد  ــرار کــرد؟ ب ــد، آشــتی برق معرفــی می کن
از خودگذشــته گی نوعــی پنهــان کاری بــرای خودخواهــی 
درون آدمــی باشــد. ریشــۀ خودخواهــی در آن اســت کــه 

ــت نمــی ورزد. ــه آن چــه نفــس اوســت محب ب

خـالصه یی از کتـاِب 

»گریــز از آ زادی«
 اثر اریک فـروم

بخش نخست محمد حسـینی

در پــی فــرو ریختــِن ســازمان اجتماعــِی قــرون وســطا، فــرد بــه خــودش واگــذار شــده اســت. انســان مقصــوِر احســاِس هیچــی و پوچــِی خویــش 
گشــته و بهشــت بــرای همیشــه گــم شــده اســت. فــرد به تنهایــی بــا دنیــا روبــه رو شــده و بیگانه یــی اســت در جهــان پُرخطــر. اگــر آدمــی قــرار باشــد 
در انجــام وظایفــش توفیــق یابــد، بایــد ایــن احســاس تســکین یابــد و آرام شــود. در ایــن هنــگام بــود كــه تعلیمــات لوتــر و كالــون بــه ظهــور رســیدند. 
ــان بــود. بیانــی تــازه از اســتقالل و همچنیــن از احســاس ناتوانــی و  مذاهــب لوتــر و كالــون مذاهــب طبقــۀ متوســط و تهیدســتان شــهرها و دهقان

اضطــراب كــه بــه سراســر زنده گــی مســتولی شــده بــود، در آن هــا یافــت می شــود.
لوتــر شــخصی دارای خــوی اقتدارگــرا بــود، یعنــی از یک ســو از قــدرت متنفــر بــود و از ســوی دیگــر آن را می ســتایید. رابطــۀ لوتــر بــا خــدا عبــارت 
اســت از تســلیم و ایــن ناشــی از ناتوانــی آدمــی اســت. لوتــر بــه آدمــی در مســایل دینــی اســتقالل بخشــید و اعتبــار را از كلیســا گرفــت و بــه فــرد 
ــه خــود شــخص واگــذار می شــود. ایــن  ــۀ ذهنــی كــه در آن مســوولیت سراســر ب ــان كــرد، مفهومــی از تجرب داد. مفهومــی ذهنــی از رســتگاری بی
ــی فــرد اســت و  ــی و ناتوان ــن، تنهای ــۀ دیگــر آزادی نوی ــی اســت. جنب ــر یکــی از سرچشــمه های آزادِی سیاســی و روحان ــون و لوت ــم كال ــۀ تعالی جنب
این هــم ماننــد جنبــۀ اســتقالل ریشــه در مذهــب پروتســتان دارد. امــروزه بســیاری از مــردم از راه دیانــت بــه امــور نمی نگرنــد، بــه راه حــل لوتــر 
متوســل می شــوند، بــه ایــن معنــی از طریــق نابــود كــردِن نفــس خــود و آلــت قــرار گرفتــن در كــف یــک نیــروی قدرت منــد و مقاومت ناپذیــر بــه 

ــند ــن می رس یقی
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گاهــی راوی داســتان کــه 
ــی  ــخصیت اصل ــد ش می توان
ــه  ــد، ب ــم باش ــی ه ــا فرع ی
می پــردازد.  داســتان  نقــل 
روایــت  طــوری  داســتان 
تصــور  مــا  کــه  می شــود 
شــخص  کــه  می کنیــم 
ــرای  ــتان را ب ــا داس راوی تنه
مــا روایــت می کنــد و بــا 
ــته  ــو نشس ــه گفت وگ ــا ب م
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی اســت. ب
ــۀ  ــه زاوی ــد ک ــۀ دی ــن زاوی ای
دیــد اول شــخص یــا متکلــم 
ــی  ــده، گاه ــده ش ــده نامی وح
نیــز  درونــی  دیــد  زاویــۀ 
ــه  ــی ب ــا گاه ــد. ام می گوین
آن شــیوۀ »مــن روایتــی« نیــز 

کرده انــد بابک صحرانورداطــاق 

ــای »ادگار  ــا نام ه ــزرگ ب ــندۀ ب ــرن ۱9 دو نویس ــط ق اواس
آلــن پــو« و »نیــکالی گوگــول« اولیــن داســتان های کوتــاه 
ــق  ــم، خل ــتان داری ــًا از داس ــا عموم ــه م ــی ک ــا تعریف را ب
کردنــد. همــگام بــا رشــد روزافــزون داستان نویســی، 
ــردی  ــری و کارب ــدگاه نظ ــز از دی ــی نی ــین های ادب تیوریس
ــان  ــون رم ــد و هم چ ــل می دادن ــی را تکام ــر ادب ــن ژان ای

ــد. ــر گرفتن ــری در نظ ــش عناص برای
ــوف« و  ــوان چخ ــدم، »آنت ــندۀ متق ــن دو نویس ــس از ای پ
»گــی دو موپاســان« داســتان کوتــاه را از منظــری جدیــد و 
ــرم و مضمــون،  ــا رویکــردی شــگرف درآمیختنــد و در ُف ب
متحــول  را  کوتــاه  داســتان  و شــخصیت پردازی  زبــان 
ــون  ــرن ۲۰ هم چ ــندۀ ق ــد نویس ــه چن ــا آن ک ــاختند. ت س
ارنســت همینگــوی، ویلیــام فاکنــر، ویرجینیــا وولــف 
ــون  ــی چ ــندۀ نابغه ی ــرآخر نویس ــس و س ــز جوی و جیم
ــل  ــع و قاب ــالینجر« شــیوه یی بســیار بدی ــد س »جــروم دیوی
توجه تــر در شــکل، زبــان، اندیشــه و مفهــوم داســتان خلــق 

ــد. کردن
 

دارای  کــه  عین حــال  در  امــروز  کوتــاه  داســتان 
آن  در  امــا  اســت،  خــود  خــاص  ســاده گی هایی 
ــده  ــن دی ــی مت ــق معنای ــاس منط ــر اس ــی ب پیچیده گی های
ــدۀ بســیار  ــی یــک خوانن ــر ادب ــوع ژان ــن ن می شــود کــه ای
ــود  ــر خ ــم اث ــناخت و فه ــا در ش ــد ت ــز می طلب ــالق نی خ
ــدل  ــتا مب ــل و ایس ــی منفع ــه خواننده ی ــد و ب ــهیم کن را س

ــود. نش
زاویــۀ دیــد جــزو عنصــر ذاتــی و الزم هــر داســتان اســت 
ــار  ــۀ آث ــمت روش و عرض ــه قس ــوط ب ــع مرب ــه در واق ک
ــد  ــق می توان ــن طری ــس از ای ــتان کوتاه نوی ــود. داس می ش
ــش روی  ــن گر و الزم را پی ــل، روش ــیار کام ــایلی بس مس
مخاطــب خــودـ  خواننــدهـ  قــرار دهــد. زاویــه دیــد همــراه 
ــا عناصــری هم چــون لحــن، اتمســفر، شــخصیت پردازی،  ب
ــاده داســتان اســت؛ پــس شــناخت آن  ــان و م ــوگ، زب دیال
ــی  ــرش راهنمای ــی اث ــای کیف ــت ارتق ــنده را در جه نویس

می کنــد. 
 

ــدن  ــی دریچــۀ دی ــه معن ــاده، ب ــی س ــد در تعریف ــۀ دی زاوی
اســت. منظــور از دیــدگاه یــا زاویــۀ دیــد در داســتان، ُفــرم و 
شــیوۀ روایــت اســت. هــر شــیوۀ روایــت ماننــد دریچه یــی 
ــت.  ــده اس ــه خوانن ــتان ب ــازۀ داس ــات ت ــرای دادن اطالع ب
ــکل  ــتان ش ــت داس ــا آن روای ــه ب ــد ک ــۀ دی ــاب زاوی انتخ
ــرا  ــت؛ چ ــوردار اس ــاده برخ ــی فوق الع ــرد، از اهمیت می گی
کــه تنهــا از ایــن منظــر اســت کــه داســتان نویس می توانــد 
مــواد داســتانی خــود را بــرای مــا طــرح کنــد و ســپس بــه 
شــرح و تفســیر آن بپــردازد و مهم تــر آن کــه کاری کنــد کــه 
ــدگار  ــل و مان ــی اصی ــا وجهه ی ــرای م ــم ب ــا ه ــۀ این ه هم
ــه وســیلۀ ایــن  ــرد. دیگــر آن کــه ب ــه خــود بگی و واقعــی ب
ــی داســتان را ـ آکســیون ـ  ــم از دریچــۀ ثابت روش می توانی

یــا رشــتۀ حــوادث داســتان را دنبــال کنیــم.
ذکــر نکته یــی در این جــا الزامــی اســت و آن این کــه: 
زاویــۀ دیــد مســتلزم به کارگیــری راوی خاصــی نیــز 
ــر  ــاب راوی ـ روایت گ ــا انتخ ــدگاه ب ــی دی ــد. یعن می باش

داســتان ـ رابطه یــی تنگاتنــگ دارد.

اما روایت چیست؟ و راوی کیست؟
ــتان  ــیلۀ آن داس ــه به وس ــی اســت ک ــا فن ــیوه ی ــت، ش روای
توســط نویســنده نقــل و روایــت می شــود. راوی شــخص 
یــا چیــزی اســت کــه داســتان از نظــرگاه یــا بــه اصطــالح 
ــود  ــک موج ــد ی ــود. )راوی می توان ــل می ش ــان او نق از زب
ــر  ــا ه ــنگ ی ــا س ــس ی ــه عک ــک قطع ــل ی ــان مث بی ج

ــد.( ــز باش ــری نی ــان دیگ بی ج
ــد  ــه دی ــی زاوی ــردازان ادب ــیم بندی، نظریه پ ــک تقس در ی
ــه دو نــوع کلــی »زاویــۀ دیــد بیرونــی« و»زاویــۀ دیــد  را ب
درونــی« تقســیم کرده انــد کــه هــر کــدام نیــز دارای 
ــک  ــک ت ــه ت ــه صــورت اختصــار ب ــه ب اقســامی اســت ک

آن هــا می پردازیــم.
ــد  ــیوه می توان ــد ش ــه چن ــی راوی ب ــد بیرون ــۀ دی در زاوی

ــد: ــت کن ــا روای ــرای م داســتان را ب
ایــن راوی ممکــن اســت کــه از دیــدگاه دانــای کل 
ــوع  ــن ن ــی در ای ــد؛ یعن ــل بکن ــتان را نق ــدود داس نامح
ــک  ــا ی ــر ی ــر برت ــک فک ــون ی ــد، راوی هم چ ــۀ دی زاوی
ــتان،  ــی داس ــای داخل ــارج از فض ــر، خ ــود قدرتمندت موج
شــخصیت ها، فضاســازی، دیالوگ هــا و دیگــر عناصــر 
داســتان را راهبــری کنــد. بــر تمامــی احساســات، نیازهــا، 
کنش هــا و واکنش هــا آگاه اســت. هــر کاری بخواهــد 
می توانــد انجــام بدهــد و هــر جایــی کــه بخواهــد، 
ــرود؛ یعنــی او مســوول تمــام اعمــال و کــردار  ــد ب می توان
بازیگــران داســتان می باشــد. می توانــد وارد ذهنیــت آن هــا 
ــا  ــر م ــا را ب ــری آن ه ــر و جهت گی ــوع تفک ــود و ن ــز ش نی
فــاش ســازد. از زنده گــی تــک تــک آن هــا بــا خبــر اســت 
و می دانــد در گذشــته کــه بوده انــد و در آینــده چــه 

ــن شــیوۀ  ــه ای ــد. در اصطــالح ب ــی برای شــان می افت اتفاقات
ــای کل نامحــدود  ــا دان ــای کل ی ــد دان ــۀ دی ــت، زاوی روای

می گوینــد.
ــه  ــه ک ــر آن چ ــد، ه ــد می دان ــه بخواه ــه ک ــر آن چ او ه
ــدگار  ــک خداون ــم ی ــد و در حک ــام می ده ــد، انج بخواه

عمــل می کنــد.
ــتانی  ــت داس ــدود، روای ــای کل نامح ــد دان ــه دی در زاوی
ــی چــون  ــدگاه ضمیرهای به وســیلۀ خــود نویســنده و از دی

ــود. ــل می ش ــا« نق ــا »آن ه »او« ی
ــیوه یی  ــبتًا ش ــروز، نس ــای ام ــت در دنی ــیوۀ روای ــن ش ای
ــگاه خــود را  کلیشــه یی و کالســیک تلقــی می شــود و جای
ــد ذهــن  ــای کل نمی توان از دســت داده اســت. امــروزه دان
ــه دو  ــر را ک ــان معاص ــیزوفرنیایی انس ــر و ش ــار، درگی بیم
جنــگ خانمان برانــداز جهانــی را لمــس کــرده، ارضــا 
کنــد. دیگــر آن کــه ایــن نــوع شــیوه بــه دلیــل اغراقــی کــه 
ــد،  ــروز می ده ــود ب ــای کل از خ ــام دان ــنده در مق نویس
ممکــن اســت فاصله گیری هایــی در عمــل داســتانی ایجــاد 
کنــد. در نتیجــه، فاصلــه بیــن اثــر و مخاطــب بیشــتر شــده 
ــی  ــود. گاه ــدل می ش ــل ب ــی منفع ــه مخاطب ــده ب و خوانن
ــه وارد  ــتان لطم ــه داس ــد ب ــۀ دی ــر زاوی ــا تغیی ــنده ب نویس
ــی و  ــاط منطق ــن ارتب ــرز رفت ــال ه ــد و باعــث احتم می کن
موجــز بیــن اجــزای ســازندۀ داســتان می شــود و تمــام اثــر 

را ناکارآمــد می کنــد.
ــه شــیوه یی  ــر، بیشــترینه نویســنده ب ــزرگ و برت ــار ب در آث
ــازندۀ آن  ــزای س ــام اج ــه تم ــد ک ــرح می کن ــتان را ط داس
ــم هســتند  ــک طبیعــت مشــترک، شــریک ه ــم در ی ــا ه ب
ــن  ــخصیت ها عجی ــوع ش ــا ن ــان ب ــتانی چن ــل داس و عم
اســت کــه خواننــده را دچــار ایــن شــک و تردیــد می کنــد 
ــای حقیقــی  ــا در حقیقــت چنیــن اشــخاصی در دنی کــه آی
وجــود دارنــد یــا فقــط ذهنیــت نویســنده بــه آن هــا جــان 
بخشــیده اســت؟ نویســنده گان حرفه یــی تــا آن جــا در 

ــر  ــه عناص ــه ب ــد ک ــت می کنن ــخصیت ها دخال ــال ش اعم
ــود و در  ــه یی وارد نش ــتان، خدش ــازندۀ داس ــزای س و اج
ــدۀ  ــه عه ــری را ب ــا و نتیجه گی ــا، داوری ه ــع قضاوت ه واق

ــد. ــر می گذارن ــده گاِن اث خوانن
ــده و  ــدود ش ــای کل، مح ــی دان ــدرت و توانای ــی ق گاه
ــرده و  ــاب ک ــخصیت ها را انتخ ــی از ش ــا یک ــنده تنه نویس
اوســت کــه داســتان را بــرای مــا نقــل می کنــد. البتــه ایــن 
ــوزۀ   ــور کل، ح ــنده به ط ــه نویس ــت ک ــی نیس ــه آن معن ب
قــدرت را تــرک کــرده و از داســتان خــارج می شــود؛ بلکــه 
خــود را بــه بیــرون داســتان بــرده و از آن جــا و بــا چشــم 
ــل  ــار و عم ــال، رفت ــرده، اعم ــن ک ــه معی ــخصیتی ک آن ش
داســتانی را رهبــری می کنــد. ایــن شــیوه در اصطــالح 

ــود. ــالق می ش ــدود اط ــای کل مح ــد دان ــۀ دی زاوی
ــد  ــۀ دی ــن زاوی ــه ای ــن کســی ک ــتانی، اولی ــات داس در ادبی
ــری  ــی »هن ــرد، نویســنده و روان شــناس امریکای ــاب ک را ب
ــه  ــخصیت ک ــن ش ــام ای ــز ن ــری جیم ــود. هن ــز« ب جیم
داســتان از منظــر و زبــان او روایــت می شــود، »کانــون« یــا 

ــت. ــرده اس ــذاری ک ــودآگاه« نام گ ــر خ ــز ضمی »مرک
 

در ایــن زاویــۀ دیــد، نویســنده خــود را بــه یکــی از 
شــخصیت ها محــدود کــرده و تنهــا از نــگاه اوســت 
ــس  ــد. پ ــتانی را ببین ــل داس ــتان و عم ــد داس ــه می توان ک
راوی هم چــون دانــای کل نامحــدود نمی توانــد انگیــزه 
ــادر  ــط ق ــد و فق ــخصیت ها را درک کن ــر ش ــکار دیگ و اف
ــا  ــی آن ه ــای عین ــان کنش ه ــا هم ــار ی ــار و رفت اســت گفت
ــد،  ــی اش درک می کن ــخصیت کانون ــه ش ــه ک را همان گون
ــار هنــری جیمــز هم چــون  گــزارش دهــد. در برخــی از آث
رمــان »تصویــر یــک زن« وقایــع و عمــل داســتانی آن گونــه 
کــه در ذهــن یکــی از اشــخاص منعکــس اســت، توصیــف 

می شــود.
ــا  ــرد و دری ــر داستایوفســکی و پیرم ــات اث ــت و مکاف جنای
نوشــتۀ ارنســت همینگــوی از آثــار برتــر ادبیــات داســتانی 

ــق شــده اند. ــد خل ــه دی ــن زاوی ــا ای ــان، ب جه
ــس  ــز جوی ــر، جیم ــام فاکن ــز، ویلی ــری جیم ــس از هن پ
ــود  ــال خ ــد کم ــه ح ــیوه را ب ــن ش ــف ای ــا وول و ویرجینی
ــیدند  ــرون کش ــت بی ــکلی از روای ــاندند و از دل آن، ش رس

ــد. ــن مشــهور ش ــیال ذه ــان س ــه جری ــه ب ک
ــکل  ــیوه و ش ــه ش ــتان ب ــات داس ــیوه، اطالع ــن ش در ای
ــر  ــه و فک ــاس و اندیش ــار، احس ــار از گفت ــی سرش جریان
ــخصیت  ــد ش ــا چن ــک ی ــن ی ــودآگاه ذه ــای خ از الیه ه
داســتان بــه گونه یــی نامنظــم و بی پایــان بــه بیــرون 
می تــراود. برخــی از بهتریــن رمان هــای ســده بیســتم 
ــن  ــا ای ــر ب ــام فاکن ــف و ویلی ــا وول ــار ویرجینی هم چــون آث

ــده اند. ــده ش ــد آفری ــۀ دی زاوی
گاهــی در خلــق یــک اثــر، راوی تنهــا آن چــه را کــه شــاهد 
ــد و  ــت می کن ــد، روای ــران آن را دیده ان ــا دیگ ــوده ی آن ب
بــه داوری و دخالــت دادن نظــر و دیــدگاه خــود در داســتان 
ــه  ــت. ب ــده اس ــک گزارش دهن ــا ی ــه تنه ــردازد. بلک نمی پ
ایــن نــوع از زاویــۀ دیــد در داســتان، زاویــۀ دیــد نمایشــی 

ــد. ــی می گوین ــد عین ــۀ دی ــا زاوی ی
 

راوی حکــم یــک دوربیــن فلم بــرداری را دارد؛ البتــه 
ــا و  ــاِب صحنه ه ــدرت انتخ ــدودی ق ــا ح ــه ت ــی ک دوربین
ــد و  ــراف می چرخ ــه اط ــن ب ــن دوربی ــع را دارد. ای وقای
ــخصی  ــا ش ــنده ی ــگار نویس ــد. ان ــط می کن ــع را ضب وقای
ــۀ  ــا از دریچ ــتی را تنه ــان و هس ــا انس ــت و م در کار نیس
هســتیم.  نظاره گــر  دوربیــن  ایــن  شیشــه یِی  چشــم 
برخــی از منتقدیــن و تیوریســین های ادبــی بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه در ایــن زاویــۀ دیــد، اثــری از حــس 
ــی  ــه گاه ــا قضــاوت نیســت. البت دلســوزی و همــدردی ی
اوقــات پیــش می آیــد کــه راوی یــا همــان چشــم دوربیــن 
در توصیــف برخــی صحنه هــا یــا شــخصیت ها تاکیــد 
ــری دچــار  ــب در نتیجه گی ــن ترتی ــه  ای ــد و ب بیشــتری بکن
داوری شــده و داســتان را از مســیر منطقــی و اصلــی خــود 
ــز را  ــترین تمرک ــد بیش ــا راوی بای ــد. در این ج ــارج کن خ
روی چه گونــه گــزارش کــردن داشــته باشــد تــا از اصــول 

ــد. ــدول نکن ــود ع ــتانی خ ــن داس و موازی
اغلــب آثــار ارنســت همینگــوی نویســندۀ خــالق امریکایــی 

به وســیلۀ ایــن دیــدگاه نوشــته شــده اســت.
 در زاویــۀ دیــد درونــی نیــز راوی می توانــد داســتان را بــه 

چنــد شــیوه بــرای مــا روایــت کنــد.
ــا   گاهــی راوی داســتان کــه می توانــد شــخصیت اصلــی ی
ــتان  ــردازد. داس ــتان می پ ــل داس ــه نق ــد، ب ــم باش ــی ه فرع
ــه  ــم ک ــور می کنی ــا تص ــه م ــود ک ــت می ش ــوری روای ط
ــد  ــا روایــت می کن ــرای م شــخص راوی تنهــا داســتان را ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــو نشســته اســت. ب ــه گفت وگ ــا ب ــا م و ب
ــا  ــخص ی ــد اول ش ــۀ دی ــه زاوی ــد ک ــۀ دی ــن زاوی ــه ای ب
ــی  ــد درون ــۀ دی ــی زاوی ــده شــده، گاه ــم وحــده نامی متکل
ــی«  ــن روایت ــیوۀ »م ــه آن ش ــی ب ــا گاه ــد. ام ــز می گوین نی

ــد. ــالق کرده ان ــز اط نی
ــخصیت  ــن ش ــب ای ــه قال ــود را ب ــا خ ــنده در این ج نویس
درآورده و زبــان راوی در واقــع زبــان خــود نویســندۀ 
ــارز  ــص ب ــه نق ــت ک ــح اس ــه واض ــد. البت ــتان می باش داس
آن، همــان محدودیــت در داســتان اســت. زیــرا راوی 
ــه  ــبت ب ــران نس ــدگاه دیگ ــر و دی ــورد نظ ــد در م نمی توان

ــد. ــزی بگوی ــا چی ــه م ــودش ب خ
ــنده  ــی نویس ــرادی، گاه ــن ای ــردن چنی ــرف ک ــرای برط ب
داســتان را از نظــرگاه و زبــان یــک شــخصیت فرعــی 
بازگــو می کنــد. ایــن زاویــۀ دیــد بــه مخاطــب ایــن امــکان 
ــی داســتان را  ــه شــخصیت تاثیرگــذار و اصل را می دهــد ک
ــر  ــی دیگ ــطۀ یک ــه واس ــه ب ــودش، بلک ــیلۀ خ ــه وس ــه ب ن
از شــخصیت های فرعــی داســتان، بشناســد تــا منظــر 

واقع گرایــی و راســت نمایی نیــز افزایــش یابــد.

زاویۀ دید در تعریفی ساده، به معنی دریچۀ دیدن است. منظور از دیدگاه یا زاویۀ دید در داستان، ُفرم و شیوۀ روایت است. هر 
شیوۀ روایت مانند دریچه یی برای دادن اطالعات تازۀ داستان به خواننده است. انتخاب زاویۀ دید که با آن روایت داستان شکل 
می گیرد، از اهمیتی فوق العاده برخوردار است؛ چرا که تنها از این منظر است که داستان نویس می تواند مواد داستانی خود را برای ما 
طرح کند و سپس به شرح و تفسیر آن بپردازد و مهم تر آن که کاری کند که همۀ این ها هم برای ما وجهه یی اصیل و ماندگار و واقعی به 
خود بگیرد. دیگر آن که به وسیلۀ این روش می توانیم از دریچۀ ثابتی داستان را ـ آکسیون ـ یا رشتۀ حوادث داستان را دنبال کنیم.

ذکر نکته یی در این جا الزامی است و آن این که: زاویۀ دید مستلزم به کارگیری راوی خاصی نیز می باشد. یعنی دیدگاه با انتخاب راوی 
ACKUـ روایت گر داستان ـ رابطه یی تنگاتنگ دارد
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زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــر 
ــان  ــات طالب ــا مقام ــه ب ــتان در دوح ــه افغانس مصالح
ــاه  ــار م ــار در چه ــن دومین ب ــت. ای ــرده اس ــدار ک دی
ــده گان  ــا نماین ــی ب ــر اســت کــه مقامــات امریکای اخی

طالبــان دیــدار رو در رو داشــته اند.
موضوعــات  کــه  انــد  داده  گــزارش  رســانه ها 
ــل زاد  ــرف مشــخص نیســت. خلی ــوی دو ط گفت وگ
کــه در تــالش اســت تــا طالبــان را پــای میــز مذاکــره 
بیــاورد، هم اکنــون در نخســتین ســفر خــود در ســمت 
نماینــدۀ ویــژه امریــکا بــه ســر می بــرد. او طــی ایــن 
ســفر ۱۱ روزه از افغانســتان، پاکســتان، امــارات، قطــر 

ــدار خواهــد کــرد. و عربســتان دی
ــن  ــا رد ای ــد ی ــکا از تایی ــه امری ــور خارج وزارت ام

ــد. ــاز زدن ــر ب ــه س ــدار در دوح دی
یــک ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا که نخواســت 
نامــش فــاش شــود، گفتــه اســت: نمی توانیــم چنیــن 
ــک را  ــای دیپلماتی ــوای گفت وگوه ــا محت ــا ی دیداره
ــن  ــرای یافت ــل زاد در ســفر خــود ب ــم. خلی ــد کنی تایی
بهتریــن توافــق بــر مبنــای مذاکــرات بــه منظــور پایــان 
ــا  ــدار ب ــن دی ــتان، چندی ــری افغانس ــه درگی دادن ب

مقامــات مرتبــط داشــته اســت.
آلیــس ولــز، معــاون وزارت خارجــۀ امریــکا در زمینــۀ 
ــوری در  ــاه جن ــز در م ــی نی ــزی و جنوب ــیای مرک آس
ــاره  ــا درب ــرد ت ــدار ک ــان دی ــات طالب ــا مقام ــه ب دوح
ــان گفت وگــو کنــد. یکــی  ــا آن برگــزاری مذاکــرات ب
از مقامــات طالبــان کــه در ایــن نشســت حاضــر بــود، 

ایــن دیــدار را »بســیار مثبــت« توصیــف کــرد.
را  واکنش هــای  امریکایــی  مقامــات  رفتــار  ایــن 
ــی از  ــان و برخ ــت. آگاه ــده اس ــراه ش ــه هم ــز ب نی
ــد کــه  ــاور ان ــه ایــن ب مســووالن پیشــین حکومــت ب
نبایــد اختیــار رونــد گفت وگوهــای صلــح بــه دســت 
دیگــران گذاشــته شــود. آنــان بــه ایــن بــاور انــد کــه 
بــرای بــه ســرانجام رســاندن موفقانــۀ ایــن رونــد نیــاز 
اســت تــا بــا مــردم مشــورت شــود تــا دســت آوردها 
ــه  ــده گرفت ــتان نادی ــهروندان افغانس ــای ش و قربانی ه

نشــود.
ــق ورود  ــع موث ــۀ مناب ــه گفت ــا ب ــن، بن ــان باای همزم
ــه پروســۀ صلــح در افغانســتان،  عربســتان ســعودی ب
ــورد  ــاد م ــالم آب ــه اس ــل زاد ب ــی خلی ــفر زلم در س

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
ــوذ  ــعودی از نف ــتان س ــر، عربس ــن خب ــاس ای ــر اس ب
چشــم گیری در طالبــان افغانســتان برخــوردار بــوده و 

در ایــن رونــد در گذشــته فعــال بــوده اســت.
کشــورهای در حــال تعامــل در رونــد صلح افغانســتان 

شــامل پاکســتان، افغانســتان و چیــن می باشــند و 
ــتان  ــرای افغانس ــح را ب ــد صل ــک رون ــز ی ــیه نی روس
پاکســتان،  جملــه  از  کشــور   ۱۱ و  کــرده  آغــاز 
ــیای میانه از  ــور آس ــن و 5 کش ــران، چی ــتان، ای افغانس

ــد. ــده ان ــد، ملحــق ش ــن رون ــه ای ــون ب ــم اکن ه
ــتان در  ــفیر پاکس ــز، س ــی تایم ــۀ دیل ــن روزنام ــه ای ب
ــتین  ــه نخس ــرده ک ــالم ک ــن اع ــش از ای ــیه پی روس
اجــالس رونــد ابتــکاری روســیه در پایــان مــاه جــاری 
میــالدی یــا اول مــاه آتــی میــالدی برگــزار می شــود.

ــح  ــور صل ــکا در ام ــدۀ امری ــل زاد نماین ــی خلی زلم
ــفر  ــته، در س ــۀ گذش ــنبه هفت ــه ش ــتان روز س افغانس
ــورد  ــتانی در م ــای پاکس ــا مقام ه ــاد، ب ــالم آب ــه اس ب
بسترســازی بــرای صلــح کابــل بــا طالبــان گفت وگــو 

کــرد.
ــی  ــالم آباد، بررس ــه اس ــل زاد ب ــفر خلی ــدف از س ه
ــردن  ــد ک ــور متقاع ــه منظ ــف ب ــای مختل راهکاره
ــا دولــت مرکــزی  طالبــان افغانســتان بــرای مذاکــره ب
کابــل جهــت پایــان جنــگ ۱۷ ســاله در کشــور اعــالم 

شــده اســت. 

گزارش خلیل زاد حکومت وحدت ملی
ــدت  ــت وح ــت حکوم ــانه های ارگ ریاس ــر رس دفت
دیــدار مســووالن  از  اســت  کــرده  اعــالم  ملــی 
حکومــت بــا زلمــی خلیــل زاد خبــر داده اســت. ایــن 

ــت. ــده اس ــام ش ــروز انج ــح دی ــدار صب دی
ــن  ــانه های ارگ، در ای ــر رس ــۀ دفت ــاد خبرنام ــر بنی ب
ــدار،  ســرور دانــش معــاون دوم رییــس حکومــت  دی
و داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی نیــز حضــور 

داشــتند.
ــورد  ــزارش در م ــه گ ــن ارای ــل زاد ضم ــی خلی زلم
ــت  ــف، گف ــه کشــورهای مختل ــرش ب ــفرهای اخی س
کــه ایــاالت متحــده امریــکا تحــت رهبــری حکومــت 
افغانســتان بــه هرگونــه همــکاری در خصــوص صلــح 
آمــاده اســت و در ایــن عرصــه بــه تالش هایــش 

ــد. ــه می ده ادام
ــی  ــای زلم ــزارش و تالش ه ــز از گ ــی نی ــای غن آق
خلیــل زاد نماینــده ویــژۀ وزارت امــور خارجــه ایاالت 
متحــده امریــکا بــرای صلــح افغانســتان تشــکر کــرده، 

گفــت: از هــر اقــدام و تــالش کــه باعــث تأمیــن صلح 
دایمــی در افغانســتان گــردد، اســتقبال می کنیــم.

ــار اســت کــه  در چهــار مــاه گذشــته، ایــن دومیــن ب
ــتقیم و رو در رو  ــه مس ــه گون ــی ب ــای امریکای مقام ه

ــد. ــات می کنن ــان مالق ــروه طالب ــده گان گ ــا نماین ب
زلمــی خلیــل زاد ســفیر پیشــین ایــاالت متحــده 
ــاه  ــل م ــد در اوای ــل متح ــراق و مل ــتان، ع در افغانس
گذشــته میــالدی توســط وزیــر خارجــه ایــاالت 
متحــده بــه حیــث نماینــدۀ ویــژه ایــن کشــور بــرای 

ــد. ــن ش ــتان تعی ــح افغانس ــد صل رون
ــای  ــتجوی راه ه ــور جس ــه منظ ــل زاد ب ــای خلی آق
ــر  ــارم اکتوب ــتان، در چه ــح در افغانس ــراری صل برق
یــک ســفر ۱۰ روزه را بــه افغانســتان، پاکســتان، 
ــعودی  ــتان س ــر و عربس ــی، قط ــده عرب ــارات متح ام

ــرد. ــاز ک آغ
خبــر مالقــات زلمــی خلیــل زاد بــا نماینــده گان 
ــای  ــه آق ــود ک ــر می ش ــی نش ــان در حال ــروه طالب گ
ــت  ــته در صحب ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــل زاد روز دوش خلی
بــا خبرنــگاران، از حکومــت افغانســتان و گــروه 
طالبــان خواســت تــا نماینــده گان شــان را بــرای آغــاز 

ــد. ــی کنن ــح معرف ــرات صل مذاک
ــدگار،  ــۀ مان ــده در روزنام ــر ش ــر نش ــل از خی ــه نق ب
آقــای خلیــل زاد در ایــن دیــدار گفتــه بــود کــه صلــح 

ــکا اســت. در افغانســتان مأموریــت جــدی امری

نشست صلح در مسکو
نماینــدۀ  کابلــوف،  ضمیــر  باایــن،  همزمــان 
در  افغانســتان  امــور  در  روســیه  رییس جمهــور 
نشســتی بــا خبرنــگاران، در پاســخ بــه ســوالی کــه آیــا 
امــکان دارد نشســت صلــح افغانســتان در مســکو تــا 
آخــر مــاه جــاری برگــزار شــود، گفــت: »امــکان دارد«.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن گــزارش شــده 
بــود، مذاکــرات میــان مقام هــای افغانســتان و روســیه 
در مــورد تعییــن تاریــخ نشســت صلــح افغانســتان در 

مســکو بــدون نتیجــه بــه پایــان رســیده اســت.
ــتان  ــۀ افغانس ــپتمبر وزارت خارج ــاه س ــر م در اواخ
اعــالم کــرد کــه یــک هیــأت ایــن وزارت بــرای بحث 
در مــورد نشســت مســکو کــه در آن نماینــده گان 
طالبــان نیــز حضــور خواهنــد یافــت، به روســیه ســفر 

کــرده اســت.
ــه  ــود نشســت مســکو در مــورد افغانســتان ب  قــرار ب
ــدم  ــل ع ــا به دلی ــود، ام ــزار ش ــپتمبر برگ ــخ 4 س تاری
ــه درخواســت آن،  ــت افغانســتان و ب ــتراک حکوم اش
ــای وزارت  ــال مقام ه ــد. ح ــه ش ــق انداخت ــه تعوی ب
ــد ایــن نشســت را  خارجــه دو کشــور تــالش می کنن

ــد. ــه صــورت مشــترک برگــزار کنن ب
ــرای  ــیه، ب ــۀ روس ــات وزارت خارج ــۀ مقام ــه گفت ب
اشــتراک در ایــن کنفرانــس از افغانســتان، کشــورهای 
ــمول  ــه ش ــی ب ــزرگ جهان ــای ب ــه و قدرت ه منطق
امریــکا و همچنــان از دفتــر طالبــان در قطــر دعــوت 

ــد. شــده ان

ــولې  ــي، د س ــورا واي ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

ــې دي. ــاره جــدي هڅــې روان ــل لپ خــرو د عمــي پی

د یــادې شــورا مرســتیال عزیــز اللــه دیــن محمــد ازادي 

راډيــو تــه وویــل، د امریــکا لــه لــوري د دغــې چــارې 

ــا  ــاکل او بی ــزاد ټ ــاره د زملــي خلیل ــو لپ ــر مــخ بېول د پ

ــفرونه، دا  ــه س ــو ت ــیمې هېوادون ــوا د س ــوړي لخ د نوم

ــه الره  ــه ډاګــه کــوي چــې د ســولې عمــي خــرو ت پ

ــتونکي ده. پرانېس

نومــوړي زیاتــه کــړه: »دا ځــل د ســولې بهیــر تــه 

ــدي  ــم ج ــې ه ــکا هڅ ــږي او د امری ــې کې ــدي هڅ ج

ښــکاري، لــه دې جدیــت نــه دا معلومېــږي چــې حتــًا 

ــه مــوږ دغــو  ــه همــدې کبل ــه ولــري او ل څــه نتیجــه ب

ســفرونو تــه هیلــه مــن یــو چــې دا بــه د ســولې خــرو 

ــزي.« ــوه الره پرانی ــه ی ت

ښــاغلی دیــن محمــد لــه ځينــو طالــب اســتازو رسه د 

افغــان او امریکايــي چارواکــو لیــده کاتــه کومــه نــوي 

ــچ  ــه کړکې ــتان پ ــي، د افغانس ــو واي ــي خ ــه ګڼ ــره ن خ

کــې ښــکېلو هېوادونــو تــه د زملــي خلیلــزاد ســفر بــه 

ــه وي. ــزې ن ــې اغی ب

ــتان د  ــت د افغانس ــادي مياش ــره مي ــزاد تې ــی خليل زمل

ســولې او پخاينــې پــه چــارو کــې د امريــکا د بهرنيــو 

ــاکل  ــه وټ ــه توګ ــتازي پ ــړي اس ــارو وزارت د ځانګ چ

شــو.

ــوړي د  ــۍ نوم ــره اوون ــته تې ــدو وروس ــاکل کې ــه ټ ل

ــه ګــډون، پاکســتان، ســعودي عربســتان،  افغانســتان پ

قطــر او متحــده عــريب اماراتــو تــه خپــل لــس ورځنــى 

ــل کــړ. ســفر پی

ــاغي  ــې ښ ــړی چ ــر ورک ــنیو خ ــو رس ــو لوېدیځ ځين

ــای  ــه پ ــفر پ ــي س ــس ورځن ــه ل ــل دغ ــل زاد د خپ خلی

کــې تېــره ورځ پــه قطــر کــې د طالبانــو لــه اســتازو رسه 

ــديل دي. هــم لی

ــه  ــارو وزارت او ن ــو چ ــکا د بهرنی ــم د امری ــه ه ــو ن خ

ــر اوســه رســمي څــه ویــي  ــه دې اړه ت ــو پ هــم طالبان

دي.

ــه قطــر کــې  ــو راهیســې پ ــرو څــو کلون ــه تې ــان ل طالب

ســیايس دفــر لــري او لــه دې وړانــدې پــه دغــه هېــواد 

ــتازې  ــې اس ــوې بل ــکا د ی ــو رسه د امری ــه طالبان ــې ل ک

الیــز ویلــز د لیــدو کاتــو راپورونــه هــم ورکــړل شــوي 

دي.

ــوړو  ــوړ پ ــه ل ــو ل ــادو هېوادون ــفرونو او د ی ــو س دغ

چارواکــو رسه د ښــاغي خلیلــزاد لیــدو کاتــو کــه 

څــه همــد افغانســتان د ســولې عــايل شــورا د ســولې 

ــو د  ــړې خ ــه ک ــه من ــاره هیل ــل لپ ــي پی ــرو د عم د خ

ــګ د  ــر څن ــو ت ــادو هڅ ــي د ی ــې څارونک ــارو ځين چ

افغانســتان د ســولې د بریالیتــوب لپــاره پــر پاکســتان د 

ــري. ــتنه ل ــارونو غوښ ــدار فش دوام

ــل: »د  ــه ووی ــو ت ــال ازادي راډي ــب ننګی ــې نجی ــه ډل ل

ــه رغــول يش  ــد دومــره ژر ون پاکســتان رسه اړیکــې بای

بلکــې پــر وړانــدې يــي فشــار زیــات يش، تر کــوم چې 

ــه اړه ښــکاره  ــه افغانســتان کــې د امنیــت او ســولې پ پ

ــر  ــتان پ ــد د پاکس ــوې بای ــاس ش ــه وي احس ــه ن نتیج

ــتل يش.« ــه خیس ــۍ کار وا ن ــې پالیس ــه نرم ــدې ل وړان

ــه  ــې ل ــواد دی چ ــدی هې ــتان ګاون ــتان د افغانس پاکس

ــړ تــورن دی او ویــل  ــه مات ــه پ ــو ن وســله والــو طالبان

کېــږي چــې د افغــان حکومــت او وســله والــو طالبانــو 

تــر منــځ د ســولې د خــرو د عمــي پیــل پــه برخــه کــې 

مهــم رول لوبولــی يش.

ښــاغلی ننګیــال وايــي، پــه ټولــه کــې د ســولې د خــرو 

اتــرو لپــاره لیــده کاتــه، غونــډې او ســفرونه اوس 

معمــول شــوي او پــه خــره یــې، نتیجــه بــه يــي هغــه 

وخــت احســاس يش چــې طالبــان او افغــان حکومــت 

ــل کــړي. د ســولې رســمي خــرې پي

دیدار خلیل زاد با طالبان
به زودی نشستی برای صلِح افغانستان در مسکو برگزار می شود

سولې شورا:

 د سولې خربو عميل کولو لپاره جدي هڅې روانې دي
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میرمحمــد صدیــق فرهنــگ بــا زیســت سیاســی 
ــر،  ــرن اخی ــچ ق ــتان در پن ــاب افغانس ــگارش کت و ن
تأثیــرات ژرفــی را بــر نســل امــروز بــه جــا گذاشــته 

ــت. اس
درنگــی برکتــاِب خاطــرات میرمحمــد صدیــق فرهنگ 
کــه در ســال ۱۳9۳ نشــرگردید، مــا را بــا کارنامه هــای 

سیاســی فرهنــگ آشــنا می ســازد.
از  و  فرهنــگ،  تاریخ نــگار  صدیــق  میرمحمــد 
ــد از  نخســتین نســل روشــنفکران معاصــر کشــور بع
ــق در  ــد صدی ــت. میرمحم ــروطه خواهان اس دورۀ مش
ســال ۱۳94 در چهلســتون چهاردهــی کابــل زاده شــد. 
پــدرش ســید حبیــب محاســب فابریکــه ماشــین خانۀ 
کابــل بــود. خســرش میــرزا عظیم الدیــن عضــو 
ــاوز  ــا تج ــه ب ــود ک ــان ب ــیر علی خ ــر ش اردوی امی
انگلیــس و فــرار شــیر علی خــان، بــه مجاهــدان 
پیوســت و از یــاران نزدیــک محمدجــان خــان وردک 
ــۀ شــیرپور  ــه در حادث ــود ک ــر مســجدی خــان ب و می

ــد. ــی ش زخم
ــاگردان  ــتین ش ــگ از نخس ــق فرهن ــد صدی میرمحم
لیســۀ اســتقالل اســت. او در کشــته شــدن نادرخــان 
زندانــی شــد، عضــو حــزب وطــن بــا میرغــالم 
محمــد غبــار بــود، در کمیســیون قانــون اساســی ۱۳4۳ 
عضویــت داشــت؛ در دورۀ هفتــم شــورا بــه پارلمــان 
ــد.  ــر ش ــور مهاج ــال ۱98۱ از کش ــت و در س راه یاف
کتــاب افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر و خاطراتــش را 
نوشــت، در جنــوری ۱99۰ برابــر بــا ۱4 حمــل  ۱۳69 
ــای  ــت و در ویرجینی ــات گف ــدرود حی ــت پ در غرب

ــکا دفــن شــد. امری
ــاظ  ــد از لح ــت ارزش من ــگ کتابی س ــرات فرهن خاط
تاریــخ معاصــر افغانســتان بهــای کتــاب بیشــتر در آن 

اســت کــه:
تاریــخ  نگفتــۀ  رویدادهــای  فــراوان  نخســت،   -

می خوانیــد.  آن  در  را  افغانســتان 
- دو، دیگــر ایــن کــه روای حــوادث و رویدادهــا یــک 

گــواه عینی اســت.
-  ســه، دیگــر ایــن کــه نویســنده خــود درگیــر ایــن 
حــوادث اســت و شــخصیت خیبــر و آگاه نــه ناقــل و 

راقــم حــوادث.
ــارج از  ــرات در خ ــن خاط ــه ای ــن ک ــارم، ای -  چه
ــه  ــف و بی طرفان ــارهای مختل ــا از فش ــور و ره کش

ــت.  ــده اس ــه ش نگاتش
ــالی و در  ــه س ــنده در پُخت ــه نویس ــن ک ــم، ای -  پنج
روزگاری کــه عقالنیــت بــر هــر نــوع احساســی 
ــرای  ــن ب ــب اســت، مســووالنه و جهــت ادای دی غال
بــه  را  دیده هایــش  و  دانســته ها  میهــن،  و  ملــت 

ــت. ــر آورده اس تحری
ــاز  ــان آغ ــان اهلل خ ــد ام ــش را از عه ــگ خاطرات فرهن
می کنــد. کارنامه هــا و جدیــت او را در  بازپــرس 
ــار  ــه قنده ــاری ب ــد،  ب ــتاید. می گوی ــت می س و خدم
ــت،  ــار برگش ــرد. از قنده ــدن ک ــا دی ــت و از آنج رف
امــا از نیمــۀ راه بــا لبــاس بــدل برگشــت و بــه شــهر 
ــه  ــب الحکوم ــوال نائ ــا اح ــد ت ــل ش ــار داخ قنده

ــنود. ــردم بش ــان م ــود  از زب ــار را خ قنده
ــد  ــاد می کن ــز ی ــان اهلل نی ــه ام ــای عجوالن از نوآوری ه
کــه خــرکاران چهاردهــی را مجبــور ســاخته بــود کاله 
شــپو بــه ســر کننــد. در پیونــد بــه روزگار امــان اهلل از 
ــان اهلل  ــر ام ــه در براب ــد ک ــاد می کن صــادق مجــددی ی
تبلیــغ می کــرد و او را کافــر کــذاب و دروغ گــو 
می خوانــد. در بــارۀ حضــرت شــوربازار یــادآور 
می شــود کــه  نســب خــود را بــه عمــر فــاروق 
ــی در  ــر فاروق ــیخ عم ــان ش ــرحلقۀ ش ــاند. س می رس
ــت  ــاد نشس ــه ارش ــاب ب ــد پنج ــر هن ــرن ۱۱ در س ق
ــن  ــه همی ــت. ب ــی را پذیرف ــدد ثان ــف مج ــب ال و لق
ــود را  ــوربازار خ ــرت ش ــه حض ــت ک ــبت اس مناس

مجــددی می خوانــد.
امــان اهلل خــان صــادق مجــددی و بــرادرزاده اش محمد 
معصــوم مجــددی را در جنوبــی نســبت تبلیغــات 
شــان دســتگیر کــرد؛ امــا نتوانســت اعــالم کنــد. از آن 
بــه بعــد امــان اهلل اصالحــات خــود را آرام آرام  پــس 

گرفــت و عقــب نشســت.
ــل، شکســت و  ــه  کاب ــی ب ــب اهلل کلکان ــۀ حبی از حمل
بعــد پیــروزی آن یــاد می کنــد و از زمــان نادرخــان و 
حــوادث کشــته شــدن او  و زندانــی شــدن خــودش. 
ــی  ــای سیاس ــگ روی رویداده ــتر فرهن ــگ بیش درن
ــاه  ــتر از عصــر صــدارت ش ــا را بیش اســت. رویداده
محمودخــان آغــاز می کنــد کــه او خــود  جــوان 
تحصیــل یافتــه و در رویدادهــای زمانــش دخیــل 
اســت. دورۀ شــاه محمودخــان، بعــد از اســتبداد 

بــود. دموکراســی  و  آزادی  هاشــم خان، عصــر 
دورۀ هفتــم شــورا بــا آن شــور و هلهلــه و بــا حضــور 

فعــال روشــنفکران آن زمــان، در دوران صــدارت 
شــاه محمودخــان آغــاز شــد. شــاه محمــود برعکــس 
هاشــم خان آزادی هــای را آورد. انتقادهایــی از دولــت 
صــورت گرفــت. نزیهــی،  الفــت، حبیبــی، غــالم 
محمــد غبــار،  خــال محمــد خســته،  نظــر محمــد نــوا، 
عبــداالول قریشــی، ســید محمــد دهقــان، در پارلمــان 

ــد.  راه یافتن
هفــت  اصالحــات  پیشــنهاد  شــورا   هفتــم  دورۀ 
ــه از  ــرد ک ــال می ک ــت دنب ــر دول ــی را در براب فقره ی

ــود: ــمار ب آن ش
لغو فروش جیرۀ غله به دولت؛

مسودۀ قانون مطبوعات و قانون اساسی؛
در ایــن زمــان عبدالهــادی داوی در پارلمــان در رأس 

گــروه جانــب داران دولــت قــرار گرفــت.
مجیــد زابلــی بــا جریــان دموکراســی  و صــدارت شــاه 
ــن رو، در خــارج از  ــود. از ای ــف ب محمودخــان مخال
ــرد. او  ــدار ک ــان دی ــان و نعیم خ ــا داوودخ ــور ب کش
می گفــت: افغانســتان بیشــتر انکشــاف اقتصــادی، 
ــرورت دارد  ــات ض ــت و ثب ــارف و امنی ــاف مع انکش

ــه دموکراســی. ــه ب ن
ــی  ــاد مثلث ــه اتح ــی ک ــان و زابل ــان، نعیم خ داوودخ
ــان  ــاه محمودخ ــتند ش ــه داش ــد، توج ــاخته بودن را س
ــرد.  ــول نک ــاه قب ــا ش ــرود،  ام ــار ب ــدارت  کن از ص
خواســت های دیگــر ایــن مثلــث، داوود، نعیــم و 

ــود:  ــن ب ــی چنی زابل
- نخســت می خواســتند یــک حــزب دموکــرات 
ملــی تأســیس و عناصــر روشــن و مطــرح را جــذب 
کننــد. از غبــار، محمــودی، حبیبــی و فرهنــگ دعــوت 
ــاًل تهیــه شــدۀ  ــد؛ امــا ایــن افــراد اســاس نامۀ قب کردن

ــد. ــد و رد کردن ــان را نپذیرفتن آن
ــا  ــیم وزارت ه ــث،  تقس ــن مثل ــر ای ــت دیگ - خواس
ــرده  ــیم ک ــته تقس ــه دس ــه س ــا را ب ــود. وزارت ه ب

ــد: بودن
-  وزارت های دفاع، داخله و قبایل  در دستۀ اول؛ 

-  اقتصاد،  تجارت، مالیه دستۀ دوم؛  
-  معــارف، صحیــه، مطبوعات دســتۀ ســوم را تشــکیل 
مــی داد کــه بایــد در رأس ایــن بخش هــا: داوودخــان، 
نعیم خــان و مجیــد زابلــی قــرار می گرفتنــد، امــا 
صدراعظــم شــاه محمودخــان مخالــف ایــن امــر بــود.

در این وقت سه حزب ایجاد شد: 
اول- ویش زلمیان. 

باعضویــت: ســرور جویــا،  دوم- حــزب وطــن. 
برات علــی تــاج، فتــح محمــد بهســودی، غالم محمــد 
ــوت  ــه در ۳ ح ــگ ک ــق فرهن ــد صدی ــار، میرمحم غب
ــان را  ــد و مرام ش ــر کردن ــن را نش ــدۀ وط ۱۳۲9 جری

ــتند: ــالم داش ــن اع چنی
- تبدیل شاهی به مشروطه؛

فرهنگــی  و  اقتصــادی،  اجتماعــی  انکشــاف   -
نســتان؛  فغا ا

- ســوم حــزب خلــق محمــودی. قــرار بــر ایــن بــود 
کــه همــه یــک حــزب باشــند، امــا ویــش زلمیــان بــا 
حمایــت ســردارها و امتیازخواهــی قومــی مانــع ایــن 

ــد. ــی ش یگانه گ
ــال اوج  ــال ۱۳۳۰ را س ــگ س ــال، فرهن ــر ح ــه ه ب
ایــن  در  می کنــد،  معرفــی  سیاســی  فعالیت هــای 
ــن و  ــق، وط ــی خل ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــان اس زم
ــالن  ــه محص ــده، اتحادی ــاد گردی ــان ایج ــش زلمی وی
تشــکل یافتــه  و مــردم مجالــی بــرای ســخن و بیــان 

ــد. ــه ان یافت
فرهنــگ می نویســد: یکــی از رویدادهــا در ایــن زمــان 
تــالش نعیم خــان بــه نوشــتن تاریــخ بــرای افغانســتان 
ــود،  ــه ب ــر خارج ــان وزی ــه نعیم خ ــی ک ــود. زمان ب
ــات،  ــتقل مطبوع ــس مس ــلجوقی ریی ــن س صالح الدی
ــه  ــا ب ــی را بن ــی حبیب ــار و عبدالح ــزاد، غب ــن، که م

ــه از  ــرد ک ــه ب ــه وزارت خارج ــان ب ــوت نعیم خ دع
آگاه  درســت  نعیم خــان،  تاریخ ســازی  سیاســت 

شــدیم.
 رویــداد دیگــر برخــوردی بــود کــه میــان مجیــد زابلی 
و غبــار ُرخ داد. غبــار مقاله یــی را زیــر عنــوان »اقتصــاد 
مــا« نشــر کــرد، بحــث روی ایــن مقالــه باعــث مناظره 
شــد. زابلــی بعــد از گفت وشــنودها بــا غبــار کــه بــر 
ــان  ــد یــک لقمــه ن ــود، گفــت:  بروی ــه هــم ب افروخت

ید. بخور
ــورد  ــا در م ــد، ام ــد بروی ــما می توانی ــت: ش ــار گف غب
ــما  ــادی ش ــت اقتص ــید، سیاس ــن باش ــران مطمی دیگ

ــته اســت. ــی نگذاش ــی باق ــه نان ــرای کســی لقم ب
شــاه  دموکراســی  اوج  در  می نویســد،  فرهنــگ   
ــه  ــورا ک ــم ش ــای دورۀ هفت ــان و فعالیت ه محمودخ
بــا وجــود مخالفــت زابلــی و داودخــان ادامــه داشــت، 
دو  حادثــه ُرخ داد کــه موضــع مخالفــان دموکراســی را 

تقویــت می کــرد. 
از  یکــی  حبیبــی  عبدالحــی  زمــان  ایــن  در   -
روشــنفکران و فعــاالن دورۀ هفتــم شــورای ملــی  بــه 

ــرد. ــاه ب ــتان پن پاکس
ــاخت  ــادمان س ــا را ش ــن و دولتی ه ــن کار مرتجعی ای
ــارزان  ــرکوب مب ــب و س ــرای تخری ــی ب ــه بهانه ی ک
و  ســلجوقی  صالح الدیــن  از  بــود.  شــده  پیــدا 
ــت«  ــای دول ــان برنامه ه ــوان »مدافع ــه عن ــککی ب کش
ــه  ــن ک ــرای ای ــد: ب ــگ می نویس ــد. فرهن ــاد می کن ی
ــان  ــان و بی ــوص زب ــه خص ــا، ب ــات و توطیه ه تبلیغ
ــدۀ وطــن  ــع شــویم در جری ــف کشــککی را مان مخال
ــاز  ــدۀ حبیب االســالم نی ــه کلکســیون جری ــتیم: ب نوش
ــاورد.  ــه اداره بی ــد ب ــته باش ــی داش ــر کس ــم، اگ داری
ایــن امــر ســبب شــده کــه کشــککی آرام شــود. زیــرا 
ــی  ــب اهلل کلکان ــدۀ جبیب االســالم، در عصــر حبی جری
ــت. ــککی داش ــوولیت آن را کش ــد و مس ــر می ش نش
ــود.  ــودی ب ــر محم ــاف داکت ــری اختط ــۀ دیگ - حادث
محمــودی از مبــارزان تنــدرو ایــن عصــر بــود. بــاری 
او را اختطــاف کردنــد کــه نجــات یافــت و گفتــه شــد 
کــه حســن شــرق و جیالنــی باختــری در اختطــاف او، 

شــاید بــه هدایــت داوود خــان نقــش داشــتند.
دیــدگاه  کــه  داوودخــان  می نویســد:  فرهنــگ 
ــای  ــت، آزادی ه ــتبدادگرایانه داش ــتی و اس ناسیونالیس
عصــر شــاه محمــود را تحمــل نمی کــرد. شــاه را 

مجبــور ســاخت، شــاه محمــود کنــار رود.
ــزب  ــال ۱۳۳۰ ح ــان در س ــان داوودخ ــن زم  در ای
فرهنــگ  ســاخت.  را  پشتونســتان«  »اتحادیــه 
ــل  ــرک کارم ــودم و بب ــار ب ــن در قنده ــد: م می گوی
ــه  ــرای دعــوت ب ــود، ب ــوق ب ــوز محصــل حق ــه هن ک
ــا  ــه ب ــد ک ــار آم ــه قنده ــتان داوود، ب ــزب پشتونس ح
هــم مالقــات داشــتیم. داوود کوشــش داشــت عمــال 
ــد و  خــود را در حکومــت شــاه محمــود جابه جــا کن

ــود. ــی او ش ــبب بدنام س
ایــن عوامــل ســبب شــد جریــدۀ انــگار بســته شــود، 
ــر  ــدۀ وطــن بســته شــد، مظاهــرات در براب بعــد جری
ــود  ــاه محم ــی ش ــاد و بدنام ــه راه افت ــود ب ــاه محم ش

ــد. آغــاز گردی
فرهنــگ می گویــد: ببــرک بعــد از حــزب پشتونســتان 
بــه حــزب وطــن آمــد، امــا پذیرفتــه نشــد؛ بعــد از آن 
نــزد محمــودی رفــت کــه محمــودی او را بــه عنــوان 

جاســوس  رانــد.
دورۀ 8 شــورا آغــاز و ســه هفتــه بعــد گرفتــاری 
ــر  ــات در براب ــد. تبلیغ ــاز گردی ــی آغ ــزاب سیاس اح
ــی و  ــان ته ــات می ــا تبلیغ ــد، ام ــاز ش ــتان آغ پاکس

احساســاتی. مثــاًل کشــککی نوشــت:
ــاک  ــه خ ــی را ب ــد. کراچ ــت بردارن ــان دس یاوه گوی

ســیاه می نشــانیم.
ــود،  ــل ب ــاروال کاب ــه ش ــاد ک ــد فره ــا غالم محم ی
ــه  ــه ب ــه پاکســتانی ها نوشــت: جــواب بلدی خطــاب ب
انســان های درجــه ســه. دســتگیری احــزاب سیاســی 

آغــاز شــد.
در ۱9 ثــور ۱۳۳۰، ۱۲ نفــر از اعضــای حــزب وطــن: 
تاج محمــد  جویــا،  ســرور  غبــار،  میرغالم محمــد 
پغمانــی، نعیمــی، اعتمــادی، فرهنــگ، علی محمــد 

ــدند. ــتگیر ش ــروش دس خ
ــن  ــن: عبدالرحم ــودی شــش ت ــق محم از حــزب خل
محمــودی، داکتــر رحیــم، محمــد امــان، محمــد عظیــم 
محمــودی، نعیــم شــایان و یوســفی دســتگیر گردیدند.
ــم. فضــای  ــدان افتادی ــد: همــه در زن ــگ می گوی فرهن
ــر  ــر، بهانه گی ــر، خودنگ ــگ نظ ــان را تن ــدان انس زن
مجــال  زندانــی  می ســازد.  رنــج  زود  و  شــکاک 
تحقیــق  امــور کالن را نــدارد، همیشــه مصــروف 
و  عیب جویــی  کنجــکاوی،  شــخصی،  احــوال 

می گــردد. بدگویــی 
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ابوبکر صدیق
ــد  ــفافیت می گوین ــان ش ــی و دیدب ــۀ مدن ــای جامع نهاده
ــس  ــادن »طــالی بدخشــان و م ــتخراج مع ــان اس ــه پیم ک
بلخــاب« بــه صــورت غیرقانونــی بســته شــده و بایــد لغــو 

شــود.
مســووالن نهادهــای مدنــی و دیدبــان شــفافیت روز 
گذشــته )۲۱ میــزان( در یــک نشســت خبــری زیــر عنــواِن 
ــی«  ــد پیمان هــای غیرقانون ــگ و عق »خصوصی ســازی جن
در کابــل همچنــان گفتنــد کــه ســران حکومــت وحــدت 
ملــی »پیوســته« »منافــع ملــی« را قربانــی »فشــارهای 

ــد. ــرده ان ــی« ک بین الملل
ــفافیت  ــان ش ــی دیدب ــس اجرای ــی، ریی ــیداکرام افضل س
ــزرِگ  ــه در ســال جــاری پیمــان ب ــد ک افغانســنان می گوی
طــالی بدخشــان و مــِس بلخــاب بــه صــورت غیرقانونــی 
ــه  ــکا ب ــت متحــدۀ امری ــت افغانســتان و ایال ــان حکوم می

امضــا رســیده اســت.
ــن  ــورد ای ــت در م ــه حکوم ــد ک ــی می افزای ــای افضل آق
دو پیمــان بایــد تجدیــد نظــر و آن را لغــو کنــد، زیــرا بــه 
ــت  ــدازۀ ظرفی ــه ان ــد ب ــرکت ها بای ــن ش ــا ای ــۀ او: »ب گفت
ــی  ــن پیمان های ــا بســتِن چنی شــان پیمــان بســته شــود، ام
بیــرون از محــدودۀ مدیریــت ایــن شــرکت ها اســت. 
ــتن  ــی بس ــت حقوق ــرکت صالحی ــن دو ش ــان ای همچن

ــد«. ــم ندارن ــرارداد را ه ق
حکومــت  از  شــفافیت  دیدبــان  اجرایــی  رییــس 
سیاســی  غیــر  و  مســتقل  ادارۀ  یــک  تــا  می خواهــد 
ــود  ــه وج ــص ب ــراد متخص ــان و اف ــکل از حقوق دان متش
بیــارد تــا مســووالن آن بتواننــد مســایل مربــوط بــه معــادن 

را درســت مدیریــِت کننــد.
ــان خواســتار کمرنــگ شــدن نقــش  ــای افضلــی همچن آق
وزارت معــادن در موضوعــات مربــوط بــه معــادن و منابــع 
ــک  ــه ی ــد ک ــز می خواه ــی افغانســتان اســت و نی زیرزمین

ــا مســایل  ــد معــادن« ایجــاد شــود ت »صنــدوق ملــی عوای
مالــی و عایداتــی معــادن روشــن انجــام گــردد.

ــتان  ــگ افغانس ــپردن جن ــای س ــه زمزمه ه ــاره ب ــا اش او ب
ــه  ــی دارد ک ــار م ــر« اظه ــه شــرکت خصوصــی »بلک وات ب
هیــچ منطقــی، خصوصی ســازی جنــگ افغانســتان را 
ــی: »شــرکت های  ــای افضل ــاور آق ــه ب ــرا ب ــرد؛ زی نمی پذی
ــاز  ــوده و کارس ــف ب ــت ضعی ــن امنی ــی در تأمی خصوص

نیســت«.
ــودی  ــا وج ــرد: ب ــد ک ــفافیت تأکی ــان ش ــام دیدب ــن مق ای
ــا 4۰  ــش از ۳۰ ت ــر روز بی ــی ه ــت کنون ــه در وضعی ک
تــن  قربانــی می دهیــم، امــا حکومــت بــه صــورت مســتمر 

ــد  ــی می کن ــارهای بین الملل ــی فش ــی را قربان ــع مل مناف
ــی  ــز قربان ــا نی ــی م ــع طبیع ــد از مناب ــن رون ــه ای و ادام

می گیرنــد.
ــار  ــال فش ــد اعم ــت نبای ــت: حکوم ــی گف ــای افضل آق
خارجی هــا  را بــاالی مــردم افغانســتان تحمیــل کنــد، 
زیــرا اگــر حکومــت در برابــر ایــن فشــارها ناتــوان اســت، 
امــا ملــت و مــردم ایــن کشــور ضعیــف نبــوده و از 

می کننــد. دفــاع  حقوق شــان 
ــرای پرداخــت  ــان این کــه هیــچ تضمینــی ب ــا بی افضلــی ب
پــول از ســوی شــرکت ها بــه مخالفــان حکومــت وجــود 
نــدارد، گفــت: امــکان این کــه بــا پول هــای معــادِن 

ــد  ــز عق ــه شــوند وجــود دارد و نی ــان تقوی کشــور مخالف
ــگ افغانســتان  ــۀ خصوصی ســازی جن ــا زمین ــن پیمان ه ای

را هــم فراهــم خواهــد کــرد.
ــۀ  ــاون اتحادی ــددزی، مع ــد م ــر، گل احم ــوی دیگ در س
ــت  ــت: حکوم ــت گف ــن نشس ــور در ای ــان کش حقوق دان
تحــت تأثیــر فشــارِ قدرت هــای بین المللــی و کشــورهای 
خارجــی قــرار گرفتــه و خــالف مــادۀ ۱6 قانــون اساســی، 
پیمــان منابــع زیرزمینــی و خصوصی ســازی جنــگ را 

بســته کــرده اســت. 
آقــای مــددزی ُهشــدار داد کــه حکومــت نبایــد بیــش از 

ایــن »حوصلــۀ مــردم« را امتحــان کنــد.
ــۀ  ــع جامع ــس مجتم ــی، ریی ــز رفیع ــال، عزی ــن ح در عی
ــوان  ــت ت ــت: دول ــن نشســت گف ــی افغانســتان در ای مدن
مدیریــت ســرمایه های زیرزمینــی و منابــع افغانســتان 
ــد  ــرمایه ها بای ــن س ــظ ای ــرای حف ــن، ب ــدارد؛ بنابرای را ن

ــرد.  ــورت گی ــووالنه ص ــورد مس برخ
جنــِگ  خصوصی ســازی  همچنــان  رفیعــی  آقــای 
بــرای  را  پیمان هــای غیرقانونــی  افغانســتان و بســتِن 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و پارلمانــی در کشــور نیــز 

می دانــد. »خطرنــاک« 
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه بــه تازه گــی 
قراردادهــای طــال بدخشــان و مــس ســرپل میــان وزرات 
ــر  ــور نــادری، وزی معــادن و شــرکتهای ســعادت منص
پیشــین شهرســازی، و شــرکای او در واشــنگتن بــه امضــا 

رســید.
قانــون معــادِن کشــور گرفتــن قــرارداد معــادن را بــه وزیــر 
ــد.  ــع می کن ــج ســال بعــد از آن من در دوران تصــدی و پن
ــا وجــود  ــد. ب ــل اســتعفا کردن ــاه قب ــادری ســه م ــای ن آق
نقــض صریــح قانــون، امــا گفتــه می شــود کــه حکومــت 
ــات  ــر ملحوظ ــه خاط ــا را ب ــن قرارداده ــی ای وحــدت مل

سیاســی عقــد کــرد. 
گفتنــی اســت کــه ایــن شــرکت ها بــرای اســتخراج معــدن 
طــالی بدخشــان، در ســه ســال نخســت مرحــۀ اکتشــافی، 
ــرای معــدن مــس  ــی و ب ــر امریکای ــون دال حــدود ۲۲ ملی
بلخــاب ســرپل، حــدود 56 میلیــون دالــر امریکایــی 

می کننــد. ســرمایه گذاری 

نهادهای جامعۀ مدنی، دیدبان شفافیت و اتحادیۀ حقوق دانان:

حکومت منافع ملی را قربانی فشارهای بین المللی می کند
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