
مجاس  عضو  و  جهادی  رهبران  از  اکبری  محمد 
نماینده گان می گوید که غرب و شماری از کشورهای 
از  بعد  افغانستان  مردم  کشتارهای  ادامه  در  شرقی 

حادثه هشت ثور دخیل بوده است.
بخدی،  گزاری  خبر  از  نقل  به  ماندگار  گزارش  به 
کشورهای  از  شماری  و  غرب  گفت:  اکبری  آقای 
یک حکومت  افغانستان  در  که  خواستند  نمی  شرق 
اسالمی بوجود آید و هم اکنون غرب به فکر ساختن 

افغانستان نیست.
این نماینده مردم در مجلس نماینده گان تاکید کرد که 
عمده ترین عامل بی ثباتی و نا آرامی بعد از تاریخ 
کشورهای  مداخله  افغانستان  )1371(در  ثور  هشت 
خارجی به ویژه غرب در امور افغانستان بوده است. 

او تاکید کرد که کشورهای خارجی بعد از هشت ثور، 
افغانستان  کنار  و  در گوشه  را  700 حکومت محلی 

مردم  تمام  )اکبری(  او  گفته  به  که  کردند  ایجاد 
افغانستان به گروهای مختلف تجزیه شدند.

افغانستان  تاریخ  در  ثور  که هشت  گوید  می  اکبری 
یک روز درخشان و افتخار آفرین است و باید از این 

مناسبت در تمام مناطق کشور تجلیل شود. 
اکبری تاکید کرد که تجلیل از...        ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

انتخابات؛
 نگرانی یی پا برجا!

 مقام ها در وزارت امور داخله از بازداشت 13 تروریست 
در جریان چند عملیات جداگانه در شماری از والیات 
و هم چنان کشته شدن 37 تن دیگر در چند والیت خبر 
دادند. ...                                      ادامه صفحه 6

سوی  از  گذشته  ده سال  جریان  در  دالر  میلیون  ده ها 
)سی  امریکا  متحدۀ  ایاالت  استخبارات  مرکزی  ادارۀ 
سرازیر  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر  به  ای(  آی 
شده است تا بتواند در این کشور نفوذ و قدرِت عمل 

داشته باشد.
از  نقل  به  گزارشی  در  امریکا  نیویارک  تایمز  روزنامۀ  
نوشته  کرزی  رییس جمهور  کنونی  و  سابق  مشاورین 
است: سازمان سیا طی یک دهۀ گذشته، ده ها میلیون 
دالر را در بکس ها و پاکت های سربسته به دفتر حامد 

کرزی فرستاده است. 
سال  از  که  رومان،  خلیل  قول  از  تایمز،  نیویارک 
2002 تا 2005 رییس دفتر رییس جمهور حامد کرزی 

ارواح«  پول  را  پول ها  این  »ما  که  است  نوشته  بوده، 
می دانستیم.

و  می آمد  محرمانه  پول ها  این  رومان،  آقای  گفتۀ  به 
محرمانه برداشت و مصرف می شد.

بر بنیاد این گزارش پول هایی که از جانب سیا به آقای 
کرزی فرستاده می شود، به هدف نفوذ سازمان سیا در 
افغانستان است؛ اما به جای آن، فساد را افزایش داده، 
فرماندهان شبه نظامی را قدرت مند ساخته و استراتژی 
خروج واشنگتن از افغانستان را به تحلیل برده است.

اما تا کنون سازمان سیا از اظهارنظر دربارۀ این گزارش 
خودداری کرده و وزارت خارجۀ امریکا نیز تاهنوز در 

این مورد اظهار نظر نکرده است. 

هم چنین در روزنامۀ نیویارک تایمز، نقل قولی از کرزی 
و یا دفتر وی نشده است.

از یک دهۀ  تازه ترین گزارش می افزاید که طی بیش 
گذشته، هر ماه پول نقد به دفتر حامد کرزی تحویل 
داده شده است. و از زمان آغاز جنگ، ارایۀ پول، یکی 
از رفتارهای معموِل سازمان سیا در افغانستان می باشد.
در  که  رسمی یی  نظارت  تحت  پول ها  این  پرداخِت 
قرار  می شود،  اعمال  نقدی  کمک های  مواردِ  سایر 

ندارد.
اما بر بنیاد گزارش، مدرکی در دست نیست که خود 
کرزی دریافت کنندۀ این پول ها باشد؛ بلکه ظاهراً این 
مبالغ در اختیار مشاور امنیت ملِی...     ادامه صفحه 6

بازداشت و کشته شدن 
50 طالب در چند والیت
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صفحه 6

سیاه کاریِ دفتر کرزی با 
پول  سیاهِ سیا

گفته می شود که آقای کرزی به برخی نهادهای 
ذی ربط در کار تفسیر قانون و دادگاه عالی، 

دستور داده است که با مشکل تراشی در قانون 
تصویب شده از سوی مجلس نماینده گان، 

زمینۀ آن را فراهم آورند که این قانون 
توشیح نشود. این مسأله اگر واقعیت داشته 
باشد، می تواند دال بر این امر باشد که آقای 
کرزی در تالش برگزاری انتخابات در کشور 

به گونۀ شفاف و عادالنه نیست. 

شاید کشورهای زیادی مثل ایران و امریکا طی این سال ها به آقای کرزی کمک های این چنینی داشته باشند؛ اما شکی نیست که این کمک ها 
به هدف رساندن پول به طالبان نیست؛ زیرا قرار نیست که ایران و امریکا هر دو طالبان را از این طریق حمایت کنند

اما این که چه گونه از این پول های سیاه، استفادۀ نادرست صورت می گیرد و چه کسی این پول ها را به نفع طالبان خرچ می کند، قطعاً جای 
پرسش و پی گیری دارد



تالش در جهِت صلح از جانب هر فرد، گروه 
و نهادی که در افغانستان صورت گیرد، تالشی 

مورد حمایت و تقدیر است. 
با  ما  کشور  دهه،  سه  از  بیشتر  در  حداقل 
تنش های ویران گر و خانمان سوز روبه رو بوده 
اقتصادی،  بنیادهای  به  جدی  آسیب های  که 
کرده  وارد  جامعه  روانِی  و  فرهنگی  سیاسی، 

است. 
امروزه گفتمان صلح با قدرت بیشتری نسبت 
به گذشته در فضای جامعه احساس می شود. 
اکثریت مردم افغانستان به شکل جدی خواهاِن 
برقراری صلِح پایدار و مطمین در کشورِ خود 
نفس ها  در  را  مقدس  خواسِت  این  هستند. 
آزاده  و  زیبا  سرزمیِن  این  مردمِ  کنش های  و 

می توان مشاهده کرد. 
مردم افغانستان حق دارند که پس از دوره های 
و  تازه  زنده گی  وارد  خشونت،  طوالنی 
را  خود  همه  که  زنده گی یی  شوند.  صلح آمیز 

مصون و در وضعیِت مسالمت آمیز بیابند. 
این  که  می دهد  نشان  جنگ  جامعه شناسِی 
با  و  نیست  مهار  قابل  غیر  پدیده یی  پدیده، 
را  آن  می توان  عقالنی  و  سالم  مکانیسم های 
و  تأمین  برای  که  است  مهم  اما  کرد.  متوقف 
تحکیم صلح در کشور، ریشه های جنگ مورد 
مورد  و  جامع  طرحی  و  گیرد  قرار  شناسایی 
زیرا  شود.  ریخته  صلح  برای  اکثریت  قبوِل 
و  اجتماعی  اقتصادی،  ریشه های  که  زمانی  تا 
نخواهد  تحقق  صلح  نخشکد،  جنگ  روانِی 

یافت.
در بیشتر از شش سال گذشته، دولت افغانستان 
تالش هایی را به هدف رسیدن به صلح انجام 
کاستی هایی  تمام  با  تالش ها  این  است.  داده 
مناسبات  در  عطفی  نقطۀ  می توانند  دارند،  که 
جدید سیاسِی کشور به شمار روند. ولی با این 
باید تأکید کرد که تجربه نشان داده این  حال 
تالش ها نتیجه بخش و برانگیزاننده نبوده است. 
شاید دلیل اصلی عدم موفقیت برنامه های صلح، 
در تأکید بیش از حد دولت مردان افغانستان بر 

»حکومتی« کردِن این روند، نهفته باشد.
زمانی که بحث صلح به عنوان یک ضرورِت 
تمام  باید  مطرح می شود،  اجتماعی  و  سیاسی 
جامعۀ  سیاسی،  موجود  جناح های  و  گروه ها 
و  ملی  شورای  در  مردم  نماینده گان  و  مدنی 
در کل تمام اقشار جامعه، خود را در این روند 
ملی، سهیم و ذی نفع احساس کنند. چون در 
غیر این صورت، احتمال برداشت های متفاوت 

از برنامۀ صلح می تواند کل جریاِن موجود را 
به بن بست بکشاند. 

کمیتۀ  ایجاد  نماینده گان  مجلس  وقتی 
قرار  خود  کارِ  دستور  در  را  صلح  مشترک 
کرد.  خود  متوجِه  را  زیادی  پرسش های  داد، 
که  کردند  مطرح  را  پرسش  این  بسیاری ها 
نماینده گان  این همه سال، مجلس  از  چرا پس 
کارهای  بررسی  به  که  است  گرفته  تصمیم 
و  صلح  گفت وگوهای  عرصۀ  در  شده  انجام 
به جنگ  دادن  پایان  برای  تازه  روشی  تدوین 
در افغانستان دست یازد؟ این پرسش، پرسشی 

دقیق و قابل بررسی است. 
که  کرد  تالش  نماینده گان  مجلس  گفت  باید 
در برهه یی حساس از تاریخ افغانستان، بحث 
نگاه کند. چیزی که  از منظری دیگر  را  صلح 
مهم است، رسیدن به توافقی جمعی در راستای 
صلح می تواند باشد. چون اگر یک تن می تواند 
آتش جنگی را برافروزد، ولی برای تأمین صلح 

باید توافق جمعی وجود داشته باشد.
 از آغاز برنامه های دولت برای گفت وگوهای 
زیادی  سروصداهای  که  بودیم  شاهد  صلح، 
هرچند  رسید.  گوش  به  خصوص  این  در 

امری  را  صلح  به  رسیدن  جامعه،  اکثریت  که 
و  نحوه  به  نسبت  ولی  می کنند،  تلقی  مبارک 
مثال،  گونۀ  به  دارند.  تردیدهایی  آن  شرایط 
جامعۀ مدنی و نهادهای حقوق بشری، نگران 
سازوکارهای  عرصۀ  در  ده ساله  دستاوردهای 
مدنی و دموکراتیک در کشور هستند. به همان 
میزان، زنان افغانستان نگران اند که تأمین صلح، 
به محدود شدِن حقوق شان در جامعه بیانجامد.
البته صلحی که بر پایۀ معامله و بده وبستان های 
سیاسی صورت گیرد، بدون شک به این گونه 
نگرانی ها می تواند دامن زند. اما صلح بر پایۀ 
حقوق  تضمین کنندۀ  که  کشور  علیای  منافع 

باشد،  کشور  شهروندان  سیاسی  و  مدنی 
جلب  را  جامعه  پشتیبانِی  و  حمایت  می تواند 

کند. 
مشترِک  کمیتۀ  طرح  نماینده گان،  مجلس 
و  خود  تعریِف  ولی  کرده،  مطرح  را  صلح 
مکانیسم های قابل قبول در این عرصه را هنوز 
پیش کش نکرده است. ضرورت است که برای 
دست  روی  همه جانبه  و  اساسی  کاری  صلح 
با  گفت وگو  به  کردن  بسنده  تنها  گرفته شود. 
دفتری  گشایش  یا  و  هراس افکن  گروه های 
برای این گروه ها که تأمین کنندۀ روابط شان با 
طرف های دیگر باشد، هرگز نمی تواند به صلح 

در کشور منجر شود. 
همان گونه که جنگ یک پدیدۀ پیچیده و متکثر 
یک سویه  و  ساده  پدیده یی  نیز  صلح  است، 
سیاسی  حلقات  در  هنوز  متأسفانه  نیست. 
کشور و به ویژه در درون ساختار دولت، برای 
نگرفته  صورت  دقیقی  کارِ  جنگ،  ریشه یابی 
است  بیماری  شبیه  دقیقًا  موضوع  این  است. 
نگردیده،  تشخیص  بیماری اش  نوِع  هنوز  که 
برایش دارو تجویز شده است. تا زمانی که به 
تعریفی از جنِگ موجود و ریشه های آن دست 
برقراری  به  نمی توان  هیچ وجه  به  نکنیم،  پیدا 

صلح و قطِع جنگ امیدوار شد.
سیاسی  مطرح  جناح های  از  بسیاری  هنوز   
نگاه  صلح  روند  به  شک  دیدۀ  به  کشور،  در 
می کنند. این جناح ها باور ندارند که تالش های 
و  سیاسی  اغراِض  از  خالی  موجود،  نهادهای 
نفوذ افراد خاصی انجام پذیرد. به همین دلیل 
می بینیم که سطح مشارکت جمعی در عرصۀ 
تأمین صلح در کشور به میزان زیادی ناچیز و 
حتا غیر قابل تصور است. این سیاست می تواند 
تالش ها در رسیدن به صلح را که امری جمعی 
کند. پس  زیان مند  به شدت  است،  و گروهی 
در گامِ نخست ضرورت است که به عوامل و 

ریشه های جنگ در کشور توجه شود. 
این  در  می خواهد  اگر  نماینده گان  مجلس 
عرصه چون نهادهای موجود به بن بست نرسد، 
باید کار خود را از میان مردم، جامعۀ مدنی و 
جمعی  توافقی  اگر  کند.  آغاز  سیاسی  احزاب 
برای صلح به دست آید و شرایط آن مشخص 
خواهند  ثمر  به  تالش ها  شک  بدون  شود، 
و  موجود  وضعیت  شناخت  بدون  اما  رسید. 
عوامل بازدارندۀ صلح، نمی توان به پایاِن جنگ 

در کشور امیدوار بود. 
پرسِش مهم این است که مردم افغانستان صلح 

را با چه بهایی می  خواهند.
که  کند  سعی  باید  دولت  دیگر،  جانب  از   
در  خود  برنامه های  و  عمل کرد  به  نسبت 
کند.  بازنگری  جامعه،  نیازهای  تأمین  راستای 
یابد  افزایش  دولت  و  مردم  میان  فاصله  وقتی 

و دولت به عنوان اصلی ترین در دست دارندۀ 
وظایِف  به  نتواند  کشور،  در  سیاسی  قدرت 
خود در قبال شهروندان عمل کند، بدون شک 
از  بود.  خواهد  شکننده  و  خام  طرحی  صلح، 
یک سو نیاز است که فاصلۀ موجود میان مردم 
و نظام کاهش یابد و از سوی دیگر نیاز است 
که طرحی جامع و فراگیر برای تأمین صلح در 

کشور تدوین شود. 
را  خود  اصلِی  توجه  باید  نماینده گان  مجلس 
و  دهد  سامان  اکثریت پذیر  صلحی  محور  در 
نه حرکتی شعاری که واکنش های منفی را در 

قبال داشته باشد. 
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صلح چه گونه  و به چه بهایی؟  

امریکایی  روزنامۀ  که  گزارشی  تازه ترین  بنیاد  بر 
سازمان  که  می شود  گفته  کرده،  منتشر  نیویارک تایمز 
به  ایاالت متحده )سیا(، طی یک دهۀ گذشته  استخباراتی 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان، بسته ها و پاکت های پول 
ماه  پول ها هر  این  متن گزارش،  قرار  است.  داشته  ارسال 
به دفتر رییس جمهوری به آن دلیل فرستاده می شده تا در 
راستای تحقق برنامه های ایاالت متحده ـ که ظاهراً تحکیم 
مصرف  ـ  شده  خوانده  نظام سازی  و  دموکراسی  پایه های 
گردد. این گزارش افزوده است که سوگ مندانه این پول ها 
در راستای تقویت جبهاِت طالبان و هم چنان گسترش فساد 
متحده،  ایاالت  خروِج  استراتژی  فراراهِ  بن بست  خلِق  و 

مصرف شده است.
افغانستان  دولت  می شود  ادعا  که  نیست  بار  نخستین  این 
به صورت پنهانی از کشورها پول دریافت می کند. دو سال 
از جمهوری  آقای کرزی  دفتر  که  بود  گفته شده  نیز  قبل 
اسالمی ایران پول می گیرد، اما ریاست جمهوری کشور در 

این باره هیچ ابراز نظری نکرده است.
با توجه به این گزارش، چند پرسِش مهم مطرح می شود که 

در پِی  پاسخ به آن، می توان تحلیل ها را استوار کرد.
پرسش نخست آن است که چه رمزی در دریافت پول  های 
پنهانی است که آن هم از سوی یک ارگان استخباراتی، به 

دفتر رییس جمهور مواصلت می کند؟
و پرسش دوم این که، اگر دریافِت این پول برای کارهای 
مشروع و طِی قراردادهای دوجانبه صورت می گیرد، پس 

چرا به صورت پنهانی؟
بدیهی ست که پاسِخ این پرسش ها به سودِ ریاست جمهوری 
یک  سیا  زیرا  باشد.  نیم کاسه  زیر  کاسه یی  باید  و  نیست 
نهاد استخباراتی ست و همکاری مالی یی که غیر از مسایل 
دیگر،  سوی  از  نیست.  نهاد  آن  وظیفۀ  باشد،  استخباراتی 
نه  است،  کنترل کننده  دفتر  دفتر ریاست جمهوری هم یک 
یک  این همه،  با  اما  باشد.  پول  تسلیم گیری  محل  این که 
این که:  آن  باشد و  داشته  دیگر هم می تواند وجود  فرِض 
و  متحده  ایاالت  مردم  میل  خالف  پولی  چنین  پرداخِت 
خالف قرارداد های توافق شدۀ افغانستان ـ امریکا صورت 
می گیرد، ازین رو سیا برای انجامِ این کار غیر قانونی، وارد 

عمل شده است.
در این صورت، چه چیزی می تواند مصرِف این پول ها را 

به راه های غلط کشانده باشد؟
یکی آن که، خود ناروش مندی و غیرقانونی بودِن پرداخِت 
همین گونه  و  طالبان  جیب  به  پول  که  شده  باعث  پول 
فسادپیشه گان سرازیر گردد؛ و دوم این که، ممکن است تیم 
اطراف رییس جمهور بر بنیاد گرایش های قومی شان، مسیر 

مصرِف این پول را به سمِت دیگری منحرف کرده باشند.
اما فرض و احتمال قوی تر از همه این است که شاید سیا 
خود برای چنین هدفی، این برنامه را پی ریخته باشد. از 
برنامه های کشورهایی چون  و  رویدادها  اکثر  که  آن جایی 
شده  تنظیم  استخباراتی  یافته های  بنیاد  بر  متحده  ایاالت 
استراتژی  که  بوده  استخباراتی  جنگ های  این  همواره،  و 
است،  کرده  تعیین  را  متحده  ایاالت  خارجِی  سیاست  و 
احتمال می رود که این پول فرستادن ها و پول گرفتن ها، یک 
برنامۀ استخباراتی باشد که آن سویش برای مردم افغانستان 

و رسانه ها پیدا نیست.
با توجه به موضع گیری های ایاالت متحده در برابر طالبان 
که گاهی با آن گروه می جنگد و گاهی صلح می کند، ممکن 
است روند تقویت و رسمیت بخشِی طالبان از مجرای همین 

پول ها با تبانِی ایاالت متحده صورت گرفته باشد.
از گذشته  نیستند و  به دور  از واقعیت  این فرضیات  همۀ 
این یک  اکنون  رو،  هر  به  ولی  می شدند.  زده  هم حدس 
به ظاهر  دولت  می شود  شنیده  که  است  بزرگ  شرم سارِی 
منتخب یک مملکت، به صورت پنهانی از استخباراِت یک 
که  است  ممکن  بسا  چه  می کند.  دریافت  پول  ابرقدرت 
همۀ قانون شکنی ها و قانون گریزی ها به زورِ همین پول ها 
صورت گرفته باشد، و چه بسا ممکن است که کمپاین های 
هم چنین  و  نماینده گان  مجلس  با  رویارویی  و  انتخاباتی 
پول ها  همین  واسطۀ  به  دیگر،  غیرقانونی  تجارت های 
برای  هرگز  آن ها  پشت وپهلوی  که  باشد  گرفته  صورت 

مردم افغانستان روشن نشده است.

یک شرم ساری دیگر

همان گونه که جنگ یک پدیدۀ پیچیده و متکثر است، صلح نیز پدیده یی ساده 
و یک سویه نیست. متأسفانه هنوز در حلقات سیاسی کشور و به ویژه در درون 
ساختار دولت، برای ریشه یابی جنگ، کاِر دقیقی صورت نگرفته است. این موضوع 
دقیقاً شبیه بیماری است که هنوز نوِع بیماری اش تشخیص نگردیده، برایش دارو 
تجویز شده است. تا زمانی که به تعریفی از جنِگ موجود و ریشه های آن دست 
پیدا نکنیم، به هیچ وجه نمی توان به برقراری صلح و قطِع جنگ امیدوار شد
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آیا امریکایی ها به عراق باز 
می گردند؟

اوضاع عراق بیش از آن چه تصور می شود، بحرانی است. 
در حالی که هنوز بحران حمله به الحویجه مرکز کرکوک 
چند  داد.  رخ  عراق  در  تازه  اتفاقی  است،  نیافته  پایان 
مسلِح  افراد  توسط  االنبار  استان  در  عراق  ارتش  سرباز 
ناشناس کشته شدند تا صفحۀ امنیتی در عراق به شکل 
از  پس  گذشته  هفتۀ  که  حالی  در  بخورد.  رقم  دیگری 
بحران کرکوک، عشایر عراق از جمله االنبار اعالم کرده 
برای  شبه نظامی  گروهی  تشکیل  سمت  به  که  بودند 
نیروهای ارتش زیر نظر دولت مالکی حرکت  با  جنگ 
االنبار  در  نظامیان  شدِن  کشته  حادثه  از  پس  می کنند، 
اعالم کردند که  تغییر کرد و  به یک باره مواضع عشایر 
میدان اعتراض را خالی می کنند و در اعتراض به کشته 
شدن سربازان عراقی از یاران خود خواستند که دست از 

اعتراض و اعتصاب بردارند.
به  اعتراض  دلیم، در  امیر عشایر  العلی،  السلیمان  ماجد 
همۀ  از  االنبار  استان  در  عراق  ارتش  سرباز  چند  قتل 
تظاهرات  میدان های  از  فوراً  که  خواست  دلیم  عشایر 
در رمادی و فلوجه خارج شوند. عشیرۀ آل بو فراج و 
آل بو جلیب و آل بو فهد و آل بو مرعی نیز از میدان 
اند که  اند و همه گی اعالم کرده  تظاهرات خارج شده 
دست به انتفاضه یی عشایری علیه تروریست ها می زنند. 
رییس شوراهای بیداری عشایر عراق )صحوات( نیز از 
هیأت های مسوول در میدان های تظاهرات خواسته است 
که تا 24 ساعت آینده، مسلحاِن مسوول در قتل سربازان 

ارتش عراق را تحویل دهند.
بلندپایۀ  روحانی  السعدی  عبدالملک  رابطه،  همین  در 
اهل سنت عراق، در فتوایی رسمی قتل نیروهای ارتش 
و پولیس را حرام اعالم کرد و از اعتصاب کننده گان در 
استان های سنی نشین خواست که افراد ناشناسی را که 
صورت خود را می پوشانند، از میاِن خود برانند. او تأکید 
کرده است که حمله به نیروهای پولیس و ارتش آن هم 
وقتی که به تظاهرکننده گان حمله نکرده اند، مایۀ تأسف 
در  عراق  ارتش  سرباز  چند  قتل  حادثۀ  و  است  شدید 

استان االنبار را نیز به شدت محکوم کرده است.
در  گذشته  روزهای  در  که  است  همان کسی  السعدی، 
تأیید معترضان سنی شهرهای مختلف عراق، بیانیه های 
شدیداللحنی علیه دولت صادر کرد و دولت نوری مالکی 
و شیعیان را آماج حمالت شدید خود قرار داد. وی در 
حال حاضر رهبر معنوی معترضان عراقی در شهرهای 
حمایت  مورد  که  کسی  می شود.  محسوب  سنی نشین 

او را روحانی معنوی  بسیاری  قطر و عربستان است و 
اخوان المسلمین عراق نیز می دانند.

این تغییر موضع ناگهانی شامل حال اسامه النجیفی، رییس 
العراقیه و  ایاد عالوی، رییس فهرست  پارلمان عراق و 
)به  بازنده گان عرصۀ سیاسی عراق  بزرگ ترین  از  یکی 
این  استانداری های  انتخابات  در  سخت  شکست  دلیل 
کشور( نیز می شود. آن ها نیز کشته شدن سربازان عراقی 
را محکوم کردند و خواستار اتخاذ مواضعی روشن در 

قبال آن شدند.
ناگهانی  موضع  تغییر  این  تحلیل گران،  اعتقاد  به 
مالکی،  نوری  سود  به  عراقی  سنی  سیاسی  جریان های 
نخست وزیر عراق تمام می شود که می تواند به پشتوانۀ 
آن با قاطعیت بیشتری برای آرام کردن فضای امینتی و 
سیاسی کشور اقدام کند. اگر چه طارق الهاشمی، معاون 
حال  در  که  عراق  جمهوری  رییس  پیگرد  تحت  سابق 
حاضر در ترکیه پناه گرفته و از مخالفان سرسخت نوری 
مالکی محسوب می شود، از اتفاقات اخیر حمایت کرده 
تمام  او  به ضرر  سنی نشین  عشایر  بیانیه های  اما  است، 
کارشناسان  کرد.  خواهد  سخت  را  او  کار  و  شود  می 
انتخابات  در  را  مالکی  دولت  و  شیعیان  تازۀ  موفقیت 
در  تازه  مشروعیتی  آن ها  به  که  استانداری  شوراهای 
تغییر  در  مهمی  عامل  داد،  کشور  سیاسی  روند  پیشبرد 

رویکرد سنیان می دانند. این بار دولت مالکی می تواند 
را  خارجی  حمایت  انتخابات،  در  پیروزی  پشتوانۀ  به 
نیروهای  از  با کمک  و  باشد  داشته  نیز پشت سِر خود 
توجهی  خور  در  موفقیت  که  سیاست  میدان  تازه نفس 
در انتخابات شورای استانداری ها داشته اند، یعنی مجلس 

اعال، با قدرت بیشتری به حل مشکالت عراق بپردازد.
اما در این میان، خبر دیگری نیز منتشر شده که احتماالً 
داشته  تسنن  اهل  سیاست های  تغییر  بر  مستقیم  تاثیری 
است. روزنامه های عراقی خبر دادند که در درون کاخ 
نظامی  نیروی   1500 ارسال  سر  بر  بحث هایی  سفید 
امریکایی به هدف آرام کردن فضای سیاسی در عراق در 
گرفته و احتمال دارد واشنگتن به زودی تصمیم بگیرد 
که این نیروها را به عراق بفرستد. ارسال این نیروها در 
نهایت به سود نوری مالکی، نخست وزیر عراق که از 
روز نخسِت آغاز دور دوم نخست وزیری اش حمایت 
امریکایی ها را در کنار حمایت ایران داشته است، تمام 
می شود. اگر چه عراقی ها معتقدند که امریکایی ها عراق 
و  نمی گردند  باز  آن  به  هرگز  دیگر  و  کرده اند  رها  را 
امریکا  کارمندان سفارت  کاهش  نیز  را  آن  دلیل روشن 
در عراق از 3200 نفر به 300 نفر ظرِف 18 ماه گذشته 

می دانند.

نگاه غرب به شرق

غزه از انزوا بیرون می شود
سفر نزدیک قرضاوی به غزه

سناتور امریکایی:

 بی فعالیتی در مورد سوریه می تواند باعث جنگ با ایران شود
گفت:  امریکا  کنگره  جمهوری خواه  سناتور  یک 
بی فعالیتی واشنگتن در رابطه با استفاده از سالح 
شیمیایی در سوریه می تواند به جنگ میان ایران و 

امریکا و تجزیه خود سوریه منجر شود.

در  یکشنبه  دیروز   ، نووستی،  ریا  گزارش  به   
گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس امریکا، 
اظهار داشت: »اگر ما در جهت حل مساله سوریه 
کشانده  ایران  با  جنگ  به  می توانیم  نکنیم،  اقدام 
مثابه  به  را  بی فعالیتی  این  ایران  چون  شویم؛ 
برنامه  به  نسبت  سبک سرانه  برخورد  از  نشانه یی 

هسته یی این کشور تلقی می کند«.
سناتو امریکایی همچنین تأکید کرد که اگر امریکا 
سیاست خود را در مورد درگیری بین اپوزیسیون 
تا  می تواند  سوریه  ندهد،  تغییر  سوریه  دولت  و 
امن  »بهشتی  به  و  تجزیه شده  امسال دچار  پایان 

برای تروریست ها« تبدیل شود.
که  است  حالی  در  امریکایی  سناتور  اظهارات 
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران دیروز 
رییس  ویژه  مشاور  الحداد،  عصام  با  دیدار  در 
جمهور مصر در امور خارجی، گفت که پیروزی 
مخالفان بشار اسد در سوریه موجی از ناامنی علیه 

کل منطق خاورمیانه ایجاد خواهد کرد.
از  گروهی  گیری  قدرت  گفت:  همچنین  وی 
خونریزی  و  جنگ  خالل  از  هم  آن  مسلح  افراد 
در سوریه تنها ادامۀ جنگ را در این کشور باعث 

خواهد شد.
کردند  اعالم  شنبه  پنج  روز  امریکا  مقامات  اما 
سالح  از  درگیری  جریان  در  سوریه  دولت 
شیمیایی علیه اپوزیسیون این کشور استفاده کرده 
است و دولت باراک اوباما این عملیات را »خط 

قرمز« برای رژیم بشار اسد می داند.

با این حال واشنگتن اعالم کرد که این اطالعات 
هنوز مورد تایید قرار نگرفته است و تحقیقات در 

این جهت ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که دولت سوریه مدعی شده 
که اپوزیسیون این کشور روز 19 مارس در شهر 

حلب از سالح شیمیایی استفاده کرده است.
اعالم  مارچ   21 روز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
کرد طبق درخواست دولت سوریه گروهی برای 
به  شیمیایی  سالح  از  استفاده  مورد  در  تحقیق 
فرستاده می شود اما گروه کارشناسان سازمان ملل 
کند چون  آغاز  را  تحقیقات خود  نتوانسته  متحد 
دولت سوریه از صدور اجازه ورود این گروه به 

سوریه خودداری کرده است.
از  اپوزیسیون  و  دولت  میان  سوریه  در  درگیری 
ماه مارج سال 2011 میالدی تا به حال ادامه دارد.
متحد  ملل  اطالعات سازمان  این مدت طبق  طی 
حدود 70 هزار نفر کشته و پنج میلیون نفر آواره 
شده اند که از میان آنها حدود یک میلیون نفر در 

کشورهای خارجی بسر می برند.

میان  تقابل ها  از  ناشی  بحران های  با  آسیا  حالی شرق  در  روزها  این 
امریکا و کوریای شمالی مواجه است که همزمان رویکردی قابل توجه 
از سوی مقامات اروپایی به چین مشاهده می شود. در این چارچوب 
اوالند رئیس جمهور فرانسه و پس از آن کاترین اشتون مسوول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا راهی چین شده اند.
این رویکردها در حالی صورت می گیرد که در باب اهداف سفرهای 
اهداف  نخست  است.  مطرح  متعددی  نکات  چین  به  اروپا  مقامات 
بحران  گرفتار  حالی  در  غرب  است.  اروپایی  کشورهای  اقتصادی 
اقتصادی است که راه نجات خود را رویکرد به شرق از جمله چین و 

آسه آن می داند.
به  را  پکن  یک سو  از  تا  دارند  تالش  اشتون  و  اوالند  مانند  افرادی 
سرمایه گذاری در اروپا متقاعد سازند و از سوی دیگر راه را برای ورود 
کاالهای اروپایی به بازار 1/5 چین باز نمایند. این مهم موجب شده تا 
کشورهای غربی دیگر توجهی به مسئله حقوق بشر در چین نداشته و 

ادعاهای قدیمی خود درباره تبت و یا تایوان را مطرح نسازند.
ایفای نقش در بحران شبه جزیره کره است.  دوم تالش غرب برای 
حضور در این پرونده و پایان دادن به تنشها میان آمریکا و کوریای 
شمالی می تواند دستاوردهای جهانی به همراه داشته باشد. هرچند که 
مانند  افرادی  امریکا می باشد.  با مواضع  به همگرایی  نگاه ویژۀ آن ها 
اشتون و اوالند برآنند تا چین را به پذیرش طرح اعمال فشار بر کوریای 
شمالی متقاعد سازند تا اهداف خود را در قبال تحوالت شرق آسیا 

پیگیری نمایند.
سوم آنکه غرب در صحنه جهانی با مجموعه یی از چالش ها مواجه 
است. تحوالت خاورمیانه به ویژه مسأله سوریه و پرونده هسته یی ایران، 
بحران های جاری در افریقا و.. از جمله مسائل مورد نظر غرب است که 

بدون حضور پکن توان پرداختن به آنها را ندارند.
البته پکن نیز نگاهی ویژه به اروپا دارد.  چین می داند که غرب توان 
خروج از بحران اقتصادی را ندارد؛ لذا وابستۀگی بیشتری به اقتصاد رو 
به پیشرفت پکن خواهد داشت. چین مولفه های اقتصادی را راهکاری 
می داند که بر اساس آن بتواند خواسته های سیاسی خویش در عرصه 

روابط با اروپا ، تحوالت منطقه یی و فرامنطقه یی را پیگیری نماید.
مقامات  اشتون و سایر  اوالند و  تقدیر می توان گفت که سفر  به هر 
اروپایی به چین برگی دیگر از تزلزل اقتصادی و سیاسی غرب است که 
موجب شده تا بیش از گذشته در مسیر تعامل با شرق قرار گیرند هر 
چند که در ورای این روابط همچنان به سیاست های  خصمانه گذشته 

برای تسلیم سازی شرق در برابر خواسته های خود ادامه می دهند.  

قطری  جنجالی  مفتی  و  پایه  بلند  روحانی  القرضاوی  یوسف  شیخ 
اعالم کرده است به زودی به غزه سفر خواهد کرد .

رییس  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  از  نقل  به  خبرآنالین  گزارش  به 
مناسبات اسالمی و وزیر کشور دولت حماس در غزه گفته است این 
سفر در ماه می جاری انجام خواهد شد و او با رهبران حماس دیدار 

و گفتگو خواهد داشت.
این اولین سفر دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین به غزه خواهد 
اردوغان،  طیب  رجب  بود  کرده  اعالم  پیشتر  نیز  ترکیه  دولت  بود. 
نخست وزیر این کشور قصد دارد به نوار غزه سفر کند. امیر قطر سال 
گذشته به غزه سفر کرد که چند روز پس از آن یکی از فرماندهان 

حماس ترور شد.
نشان  سفرها  این  که  است  آورده  خود  گزارش  در  آسوشیتدپرس 
می دهد که حماس به تدریج انزوای دیپلماتیک خود را پس از چندین 
سال می شکند و با دنیای پیرامونی خود علی الخصوص اسالم سنی 

ارتباط می گیرد.
اسماعیل رضوان درباره مدت اقامت قرضاوی در غزه سخنی نگفته 
است. این دیدار می تواند برای حماس نقطه قوت بسیار مهمی به 
دیگر  های  گروه  با  رقابت  در  را  آنها  دست  که  چرا  بیاید  حساب 

اسالمی که حماس را به نرمش متهم می کنند پیش می اندازد.

سیدعلیموسویخلخالی          

درگیری در سوریه میان دولت و 
اپوزیسیون از ماه مارج سال 2011 

میالدی تا به حال ادامه دارد.
طی این مدت طبق اطالعات سازمان 
ملل متحد حدود 70 هزار نفر کشته و 

پنج میلیون نفر آواره شده اند که از میان 
آنها حدود یک میلیون نفر در کشورهای 

خارجی بسر می برند
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بخش دوم

کار یا سوهان روح؟
          ریحانه دوستدار

  خودتان را جای همسرتان بگذارید 
اگر شما هم در یک شرایط بد کاری قرار می گرفتید، ممکن بود همین رفتار را 
می داشتید. مشکالت شغلی بسیار تاثیرگذار هستند و زمانی که فرد انرژی زیادی 
برای کارش می گذارد، به راحتی تحت تاثیر آن ها قرار می گیرد. نارضایتی از کار 
باعث می شود شما احساس کنید که ناکارآمد، خسته، کالفه و بی مصرف هستید. به 
ویژه اگر نیاز شدید مالی داشته باشید و یا مهارت های تان به درستی به کار گرفته 

نشوند و تغییر شغل آسان نباشد. 
الزم نیست مثل همسرتان در این مشکالت غرق شوید، اما تالش کنید تا فشار 
روحی یی که به همسرتان وارد شده است را درک کنید. او تا حدی حق دارد که 
شاد نباشد مخصوصًا اگر او از آن دسته افرادی است که نمی تواند بین امور مختلف 
تفاوت قایل گردد. همسرتان را درک کنید بدون این که تأییدش کنید و یا مشکل 

و فشار بیشتری بر او وارد کنید. 

  به همسرتان کمک کنید تا دالیـــــل نارضایتی اش را کشف کند 
زمانی که همسرتان به شدت نگران و مضطرب است و نمی تواند دالیل نارضایتی 
و ناراحتی اش را به راحتی بفهمد، از او بپرسید که دقیقًا چه مسأله یی او را در کار 
ناراحت می کند؟ آیا او مهارت کافی در انجام کار را دارد؟ آیا کار بیش از اندازه 
به او فشار  باال و عدم مدیریت صحیح  امکانات، توقع  آیا کمبود  سخت است؟ 
می آورد؟ آیا او اصاًل کارش را دوست دارد؟ آیا شغل همسرتان اساسًا کار سخت 
و پیچیده یی است؟ آیا کار متناسب با انگیزه های اوست؟ آیا کار کسل کننده یی 
است؟ آیا بیش از اندازه وقت گیر است؟... با چنین پرسش هایي به همسرتان کمک 

کنید تا دالیل نارضایتی اش را پیدا کند تا بتواند مشکلش را حل کند. 

  دست کم نگیرید و تحقیر نکنید 
ممکن است هر دو شاغل باشید و برخالف غرولندهای همسرتان نسبت به سختی 
کار و مشکالتش، کار شما بسیار سخت تر و پیچیده تر باشد. با این حال، کسی 
که همیشه معترض است، همسرتان است نه شما! در چنین شرایطی، بسیار عادی 
است که شما هم اعتراض کنید که »کار تو در برابر سختی کار من هیچ است!« 
و نِق زدن هایش را جدی نگیرید و حتا کارش را تحقیر کنید. اما حتا اگر واقعًا 
نکنید.  تحقیر  نارضایتی هایش  به خاطر  را  باشد، همسرتان  کار شما سخت تر هم 
تجربیات تان را به عنوان یک فرد موفق در کار در اختیارش بگذارید بدون این که 
کارها را باهم مقایسه کنید و همسرتان را جدی نگیرید. به هم کمک کنید تا این 

مشکالت تمام شوند. 

  روزنه های دیگر را پیدا کنید 
شما بهترین حامی همسرتان هستید. اما نمی توانید تمام ناکامی ها و نارضایتی های 
به  نیاز  مشکل  این  حل  برای  او  ببرید.  بین  از  تنهایی  به  را  کار  در  همسرتان 
حمایت های بیشتری دارد. شاید همسرتان در خانواده یا در میان دوستانش کسانی 
را داشته باشد که برای مشورت و کمک به حل این مشکل مناسب باشند. یکی 
به خاطر فشار و خسته گی  از کار ممکن است  نارضایتی  هاي همسرتان  از دالیل 
از کار باشد. کمی برنامه های تفریحی با خانواده و دوستان، ورزش کردن و حتا 
باشد.  کمک کننده  بسیار  می تواند  جسمی  سالمت  بررسی  برای  پزشکی  معاینۀ 
مشاوران کاری نیز می توانند برای کمک و بهبود شرایط کاری، پیشنهادات مفیدی 

در اختیارتان بگذارند. 
عالوه بر این همسرتان را در موقعیت های شاد قرار بدهید. باهم آشپزی کنید. باهم 
فیلم تماشا کنید، کتاب بخوانید و پیاده روی کنید. هرکاری که در همسرتان انگیزه 
ایجاد می کند و خسته گی کار را کمتر می کند را انجام بدهید. این شما هستید که 
باید متناسب با عالیق همسرتان، او را از موقعیت نگران کنندۀ کاری خارج کنید. 

          فرشاد نوروزی
هولدرلین  فردریش  کریستین  یوهان 
جنبش  شاخص  چهرۀ  و  آلمانی  شاعر 
هنری رمانتیسم، به مانند هم عصراِن خود 
گوته و شیلر توجه خود را معطوف به 
مهد فرهنگ و اندیشۀ اروپا می دارد و به 
تعبیری، او را می توان صدای برآمده از 
یونان باستان برشمرد. اشعار او امروز به 

آلمان  ادبیات  نقاط قوت  از  عنوان یکی 
محسوب می شود و این در حالی است 
که در دوران حیات خود کمتر شناخته 

شده بود.
تفکرات  نیز  آلمانی  فیلسوف  هایدگر 
فلسفِی خود را مرهون اشعار هولدرلین 
با  می داند، چنان که صراحتًا در مصاحبه 
اذعان  موضوع  این  به  اشپیگل)19۶۶( 
پیوند  و  ربط  در  من  »اندیشۀ  کند:  می 
دارد.«  قرار  با شعر هولدرلین  مشخصی 
البته این پرداخت عمیق تنها محدود به 
هرچند  می شود   4۶-1934 های  سال 
که تا آخر عمر، هایدگر به هولدرلین و 
دارد. هایدگر در خطابۀ  توجه  امر شعر 
آلمان   1933 سال  در  خود  دانشگاهِی 
یونان  سرمنشاي  از  برآمده  فرهنگی  را 
در  تأمل  واقع  به  می خواند.  باستان 
را  آن  امکانی است که هولدرلین  یونان 
برای  می سازد.  فراهم  مدرن  دوران  در 
است،  مقدس  موطنی  یونان  هولدرلین 
تحت  و  خود  وطن  از  مقدس تر  حتا 
تأثیر اساطیر آن است که شعر را تجربه 
این  به  مرا/  که  چیست  »آن  کند؛  می 
می دهد؟/  پیوند  کهن  مقدِس  کرانه های 
کرانه هایی که به آن ها/ بیشتر از سرزمین 

پدری ام عشق می ورزم؟«.
چیز  هر  از  پیش  هولدرلین  پرداخت 
ذات  به  محتوایی  و  متقن  نگاهی 
فرهنگ  در  آن  سرآغاز  که  است،  شعر 
است.  زنده گی  به  اخالقی  نگاه  یونانی، 

هایدگر می گوید: »شاعر عسرت را بنیاد 
پرتو خرد  در  یونان  فراموشی  می نهد.«، 
انسان مدرن یعنی گسستن از حقیقت و 
ریشۀ خود، به تعبیر هایدگر در مقدمه یی 
»هجرت  زمانه  مدرنیتۀ  متافیزیک،  بر 
خدایان« و زمانۀ »سقوط معنوی« است؛ 
این  دارد و  الهی  یونانی مذهبی  اجتماع 
یعنی حضور در بستری قدسی، که خود 

داشتن  و  اخالق مداری  بر  مقدمه یی 
تلقی  انسانی  پیکرۀ  از  واالتر  وجودی 
آلمان،  در  قدسی  امر  از  گذار  می شود. 
زمینه ساز بی ریشه گی و از خودبیگانه گی 
فرهنگی است، چنان که گادامر در مقالۀ 
»هولدرلین و عهد باستان« اذعان می دارد: 
»هرکس به جهانی متعلق است و دقیقًا به 
دلیل همین تعلقش، صفاتی در او رشد 
می کند و با سرزمینی ارتباط می یابد. در 
حالی که در مورد انسان های مدرن، نوعی 
سرشت  و  گذشته  به  نسبت  بی اعتنایی 
این  می خورد.  چشم  به  جامعه  خاص 
بینش محدود آن ها، به خصوص آلمانی ها 
می کند.«  بی حس  و  سست  درون  از  را 
مذهب در این جا نه به عنوان امری فی 
نفسه، که سپهری از امر قدسی و تکاپوی 
زنده گانی متعالی است و پرتوی از نظم 
به نمایش می گذارد.  امید را در خود  و 
به  که  است  »ناگشوده گی«  همان  این 
تعبیر گادامر، انسان مدرن را به زنده گی 
اصلی  دغدغۀ  است.  واداشته  حلزونی 
که  است،  وجود  فراموشی  هولدرلین 
امر  و  فرهنگ  از  تعدی  با  مدرن  انسان 
سبب  یونان  خود  موطن  در  که  قدسی 
بوده  حیات  گشوده گی  و  شکوفایی 
است.  دچار شده  فراموشی  بدان  است، 
را  اجماع  و  هم بسته گی  یونانی  خدایان 
الوهی«  »مقدرات  این  و  می کنند  تداعی 
است که بنا بر نظر هایدگر می تواند بشر 
را »تاریخی« کند و یک کل را به »قوم« 

بدیل سازد. حال آن که مدرنیته فراغت از 
این مفاهیم را در پیامد خود داشته است 
بی معنا  زنده گی  و  بیگانه گی  خود  از  و 
و پوچی که نیچه از آن دم می زند را به 
ارمغان آورده است. »شِب تاریک« غرب 
را فراگرفته است و این انسان های مدرن 
با  را  ظلمت  و  تاریکی  این  که  هستند 
تکبر و خودبینی پدیدار کرده اند که خود 

بیانگر فراموشی الوهیت است.
 در عصر مدرن حاِل انسان در مفارغت 
است،  الوهی  مقدرات  و  خدایان 
کهن/  سرزمین  در  خدایان  »تمثال های 
شده اند/  پدیدار  که  تقدیس شده گانی 
نخوانم،  را  آن ها  دیگر  است  ممکن 
شما  همراه  من/  قلب  عشق  اگر  اگر/ 
سوگوار  بتواند  من،/  خانۀ  آب های  ای 
مقدس  سوگواری  آن  به  تا  باشد،/ 
نه  را  آن  نیز  هایدگر  چنان که  برسد؟« 
پدیده یی عقالنی  که  روان شناسانه  امری 
به  نه  را  یونان  هولدرلین  می کند؛  تلقی 
مثابه گمشده و مرتبه یی برای حسرت که 
تلقی  مدرن  عصر  بیماری  برای  درمانی 
می کند. این ویژه گی بارز خدایان یونانی 
است که سیمایی انسانی را بر ذهن القاء 
می کنند، آن ها در میان انسان ها زنده گی 
می کنند و صفات انسانی را دارند. در نگاه 
هولدرلین خدا وجودی ناشناخته است؛ 
صورت  ولی/  ناشناخته؛  چیست؟  »خدا 
آسمان ها پر از اوست/ آذرخش ها خشم 
اویند/ هر آن چه بیشتر ناپیداست، بیشتر 
خود را/ به آن چه بیگانه است، می سپارد.« 
الوهیت و قداست یونان در نظر هایدگر 
بازگشت خدایان است، نمی توان خدایان 
را محکوم به مرگ و نیستی دانست، بلکه 
در  هجرتی  بودن  »کار«   در  برای  آن ها 
باشند.  داشته  باید  معاصر  معنایی  قامِت 
خدایان  از  فراتر  خود  قدسی«  »امر  اما 
قرار دارد، و به تعبیر هولدرلین خدایان 
خدایان  که  است  قدسی  امر  واسطۀ  به 
هستند. اساس عسرت مدرنیته نه هجرت 
خدایان، که کنار گذاردِن امر قدسی است. 
در دنیای مدرن انسان ها تشبه به تیتان ها، 
طغیان  زئوس  علیه  که  موجوداتی  یعنی 
کردند یافته اند، و مفاهیم را دست خوش 
فضای  در  که  خدایانی  کرده اند،  تطور 
واسطۀ  به  می کردند،  تنفس  قدسی  امر 
از  پرده یی  و  شده اند  خاموش  آن  نفی 
نه  طبیعت  است.  فراگرفته  را  دنیا  شب 
مکانی  و  بشر  زنده گی  تعامل  در  دیگر 
خدایان،  آفرینش  برای  ذهنی  پویایی  از 
و  برای سودآوری  ابزاری  مثابه  به  بلکه 
این  و  می شود  تلقی  ماشینیسم  استثمار 
بشر است که فارغ از معنا صرفًا به عنوان 
یافته است.  بر آن سلطه  ابژه یی بی روح 
در چنین عسرتی تنها امید، غلبۀ خدایان 
که  است،  تیتان ها  جبارانۀ  حکومت  بر 
شاعر وظیفۀ خود می داند آن را پیش بینی 
می شنود  را  آسمانی  آوای  شاعر  کند، 
خدایان  سوی  از  پیام آوری  هم چون  و 
است و تنها اوست که می تواند تاریکی 
قدسی«  »امر  و  شکند  درهم  را  مدرنیته 
را بازیابد، اما نه در قاعده مند ساختن و 
بلکه در معنای  تقدسات عرفی اجتماع، 
حقیقت  باید  که  است  »تقدس«  دقیق 
برای  بستری  و  آشکار گردد  قدسی  امر 
بازگشت خدایان و پایان غیاب سهمگین 

آن ها را رغم زند.

امر قدسِی یونان و عسرت مدرنیته



نويسنده: آندره روسو 
برگردان: حسن قائميان

  تصور مي کنم صادق هدایت، نویسندۀ ایراني، براي بسیاري 
خود  براي  که  همان طور  باشد.  نامکشوف  خواننده گان  از 
تأثیر  من،  عقیدۀ  به  ولي  بود.  چنین  پیش  چندي  تا  نیز  من 
وحي  آساي بوف  کور، شاهکار او، به خوبي کافي ست تا در 
نظر ما هدایت را در همان اولین برخورد، در زمرۀ بلیغ ترین 
و پرمعني تري نویسنده گاِن عصر قرار دهد. آقاي روژه لسکو 
اظهار  است،  شناسانده  ما  به  فرانسه  زبان  در  را  هدایت  که 
مي کند که بین آثار ماندني نیم قرن اخیر ایران، کتاب بوف  کور 
در ردیف اول جاي دارد. اما من از این حد فراتر مي روم: به 
نظر من این رمان به تاریخ ادبیات قرن ما وجه امتیاز خاصي 
بخشیده است، مانند رومان دادخواست کافکا. با این تفاوت 
که آن چه را کافکا نتوانسته بود به دست آورد، هدایت توانسته 
است؛ یعني هدایت موفق شد نوشته  هاي چاپ نشدۀ خود را 
پیش از خودکشي بسوزاند. این نویسنده که از دنیاي ما رخت 
به عالم دیگر کشیده است، تقریباَ دو سال پیش در پاریس به 

زنده گي خویش پایان داده است. 
  هدایت در 17 فبروري 1903 در تهران متولد شد. نوۀ ادیب 
معروف رضا قلي خان هدایت بود. ولي این وراثت سبب نشد 
که هدایت از ادبیات سرشناس شود، هرگز. روژه لسکو وي 

را چنین معرفي مي کند: 
  استقالل فکري، فروتني، صفاي روِح او سبب شد که وي 
یک زنده گِي بي نام ونشان و دردهاي یک فرد برگزیده یي که 
از هر گونه سازشي سرباز مي زند، براي خویش انتخاب  کند. 
نرم دلي فوق العادۀ او، ذوقي که همیشه جنبۀ مضحک چیزها را 
بي درنگ درمي یافت و هم چنین گذشِت او نسبت به کساني 
دنیا  این  از  را  او  بیزاري  را دوست مي داشت،  آن ها  که وي 

تعدیل مي کرد. 
  هدایت تحصیالت خود را در فرانسه انجام داده است و در 
آن جا از همان نخستین سال هاي جواني در صدد خودکشي 

بر آمده بود. 
  آیا وي یکي از شرقیاني که به کشور خود پشت پا زده، شیفتۀ 
باختر مي شوند و در نتیجه راجع به سرنوشت خویش دچار 
دودلي مي گردند، نبود؟... هدایت با سنت هاي کشور خویش، 
با فرهنگ توده، با عادات رسوم عامه و هم چنین با اسرار کیش 
و آیین میهن خود که برخي از خرافات و اثرات روحِي آن با 
بقایاي معتقدات معنوي ایران باستان تطبیق مي کرد، همزیستي 
داشت. ولي دلهرۀ دنیاي جدید و نومیدي سخن سرایان بدبین 
و نفرین زده را از غرب آموخته بود. مانند آنان ـ و نیز مانند 
خیام که طبق آن چه به ما گفته اند، تنها شاعر کشورش بود که 
این  به  نسبت  را  تیره بیني خود  ـ  مي داشت  دوست  هدایت 
جهان در نوشته هاي خویش منعکس مي ساخت. داستان هایي 
این  انتشار  مي نوشت.  شگفت انگیز  رمان هاي  و  عجیب 
نوشته هاي تهور آمیز در ایراِن آن زمان سروصدا به پا مي کرد. 
خود  نادر  دوستان  به  را  آن ها  از  نسخۀ  چند  فقط  نویسنده 
مي داد. هدایت سال هاي غم انگیزي را در تهران گذراند. 1935 
به هندوستان رفت و آن کشور نظرش را بسیار جلب کرد. 
بوف  کور نخستین بار در سال 193۶ در بمبئي در نسخه هاي 
پلي کپي شده منتشر شد، تأثیر هند در این کتاب مشهود است.
  من از خالل این شرح حال کوتاه چنین استنباط مي کنم که 
تا  بود  تمدن هاي جهان  عالي ترین  هدایت در جست وجوي 
مگر در آن منابع یک زنده گي شایسته  را بازیابد. پاریس را تا 

آن حد دوست داشت که سنگ هاي آن را بوسیده بود. 
در  اما  نبود؟  بشریت  مهد هاي  از  یکي  او  خودِ  وطن  آیا    
زمینۀ تاریخ و فرهنگ قدیم چیزي هدایت را تهییج و راضي 
نمي کرد. بي شک مسئلۀ مهم عصر ما بود که فکر او را شدیداً 
به خود مشغول داشته بود، یعني مسالۀ اساسي بهبود وضع 
زنده گي بشري بر پایۀ حقیقت انساني که از نو پیدا شده است. 
  از این نظر، وي با انقالبیون اصیل عصر ما، پیشوایان مسیحي 
و سخن سرایان سورریالیست نزدیکي فکري داشت. البته از 
گمان هاي فریبنده و آرزوهاي واهي حاصل از جنگ جهانِي 
نیز بي نصیب نمانده بود.  از آن  اخیر و دگرگوني هاي ناشي 
زماني به یک انقالب اثربخشي در کشور خویش ایمان یافته، 
ولي پس از یک آزمایش سیاسي بیش از پیش زده شد. تنها 
یک راه برایش مانده بود و آن گریز کامل؛ گریزي که نومیدي 
فروبسته  یي وي را به سوي آن مي راند. از سال ها پیش موضوع 
برخي از آثار او، آثاري که دنیا را به نیستِي ننگیني محکوم 
مي کرد و ما یکي از آن ها را در این جا خواهیم دیدـ همین 

گریز یا به قول خود او، گریز از دنیاي »رجاله ها« بود. 
  در پاریس وي عزم نهایِي خود را به سوي این گریز جزم 
کرد. پس از چند ماه اقامت، در نهم اپریل با گشودن شیر گاز 
در آپارتمان کوچکي که در کوچۀ شامپیونه اجاره کرده بود، 
براي همیشه از این جهان در به روي خویشتن بست. خاکستر 
نوشته هاي چاپ نشده اش را در کنار جسدش یافتند1، لبخند 

سرگشته یي بر چهرۀ او دیده مي شد. 
  تصور مي کنم که ذکر این اطالعاِت مختصر دربارۀ زنده گي 
نویسنده الزم بود تا بتوان پي برد که این کتاب وحشت ناک 
و شایان تحسین چیزي نیست که بي هیچ اساسي به وجود 
آمده باشد. این خیال پردازي یک سرگرمي و تفنن ادبي نبود، 
هرچند، به طوري که خواهیم دید بسیار عالمانه تنظیم شده 
داستان سرایي  ادبي  فشردۀ  نیروي  محصول  بوف کور  است. 
است که از آن براي رهانیدِن خویش از دنیایي که خود را در 

آن زنداني مي دید، مانند پناهگاهي استفاده کرده است. 
انقالب  با  گاه  که  رؤیاهایي  رؤیاها،  معظم  بناي  این  اگر    
نفساني توأم است، به کابوس قطعي تبدیل مي یابد، براي این 
استـ  و به خصوص آن را تکرار مي کنیمـ  که نومیدي صادق 

هدایت را درماني نبود. اگر وي از این زنده گي توقعي نداشت، 
در زنده گي هیچ دنیاي دیگري نیز امید تسلي خاطري نداشت. 
از این لحظه است که درهاي دنیاي بیهوده و نفرت انگیز ما 
که  شود  باز  خیالي  پیش  از  بیش  دایره هاي  به  رو  مي تواند 
رؤیایي  مناظر  وسیلۀ  به  بیزاري  و  بیهوده گي  عناصر  آن  در 
ماورایي  عالم  مي کنند.  دهن کجي  آدم  به  ذهن  مشوب کنندۀ 
را  زمیني  جهنم  مي شود،  آغاز  نیم مردۀ خواب  دنیاي  در  که 
در جهنم بي پایان دیگري فرو مي ریزد و دیگر هرگونه تالش 

رؤیایي گام تازه به سوي جنون است. 
  آدم به یاد جنون ژرار دو نروال مي افتد، هرچند رؤیاهایي 
که در بوف  کور در پي هم مي آیند، بي شک از حوادثي چنان 
مشخص و معین که نویسندۀ اورلیا با آن ها روبه رو شده بود، 
ناشي نگردیده اند. نیروي خلق و ایجاد هنري در بوف  کور 
سهمي بزرگ دارد و خواننده را به یاد آثار تخیلي رمانتیک هاي 
آلمان و یا برخي داستان هاي ادگارپو مي اندازد. به عالوه ممکن 
است نفوذهایي از این نوع از جانب غرب در پرورش هنري 
است  توانسته  آن چه  ولي  باشد،  داشته  خاصي  محل  صادق 
این کتاب را به نقطۀ ختامي برساند که حس تحسین ما را 
چنین برمي انگیزد، به چیزي جز به الهامات شخصي بسته گي 
ندارد. نگراني همیشه گي براي رهانیدِن خویش از این دنیاي 
تحمل ناپذیر و خشم ناشي از مشاهدۀ این که شخص خواه و 
ناخواه به آن بسته است، بر سراسر این رؤیاهاي شگفت انگیز 

حکم روایي دارد. 
  از تخیالت یک افیوني برخاستن، زمان و مکان را بازیچۀ خود 
قرار دادن، مسیر زنده گي پیشین را با روشن بیني جنو ن آمیزي از 
نو پیمودن، با تبدیل شخصیت خویش روبه رو شدن طوري که 
خود را واقعاً شخص دیگري یافت، هیچ یک ساختۀ نویسنده 
نیست، فقط شاید وي با زبردستِي کامل از آن ها استفاده کرده 
باشد. این درهم ریخته گي قاعدۀ اساسي دنیایي است که ما را 
انعکاس  دنیایي دیگر که  بیرون کشیده و در  دنیاي خود  از 

ناگواري از دنیاي خودمان است، جاي مي دهد. 
  این نغمۀ عشق یک مرده که از زبان شخصیت دوگانه یي 
مي دهد،  تشکیل  را  کتاب  اول  قسمت  و  مي شود  سروده 
بخشد.  جاویداني  را  مرگ  نه  و  عشق  نه  توانست  نخواهد 
نگاهي  با  ستاره،  دو  مانند  زني  چشم  دو  اگر  است  بیهوده 
شاید  مي درخشند.  مرگ آلود  رؤیاهاي  میان  در  طبیعي  فوق 
این نگاه مي توانست خورشید دنیاي دیگر گردد به شرطي که 

شخص در آن دنیا بر اثر مواجهه با اسرار مرگ آوري، خویش 
را دچار خفقان احساس نمي کرد. این اسرار که کلید آن در 
قسمت اول از دست ما به در مي رود، در دنیایي غیرحقیقي که 
ما  نظر  افسانه یي شگفت انگیز مي بخشد، در  زیبایي  به آن ها 
متموج است. حتا قسمت هاي شوم این کتاب به علت تعلق 
داشتن به عالم ماورایي که نویسنده از رؤیاي خود به ظهور 
مي رساند، در اقصا درجۀ زیبایي و کمال است. وقت تسلي 
خاطري موجود نیست، عالم اشباح مي تواند براي یک قلب 
مطلب  که  است  این  ولي حقیقت  باشد.  پناهگاهي  شوریده 
راجع به روحي زهرآلود است، چیزي که دنبالۀ داستان براي 

ما آشکار خواهد کرد.
لطف  از  پُر  و  سحار  هنر  در  را  خود  بکوشم  باید  اکنون    
نویسنده وارد کنم. قباًل به این نکته که بوف  کور در نظر من تا 
چه حد با آثار تخیلي استادان غرب پیوند دارد اشاره کرده ام، 
که  است  و سحر انگیزي  درهم پیچیده  رشتۀ  کتاب  این  ولي 
از یک داستان کامل شرقي گشوده شده است. نویسنده خود 
از مردم ایران بود و با آن چه به عادات و رسوم مردم ایران 
مانند مراسم و تشریفات  آشنایي کامل داشت،  راجع است، 
در  صحنه هاي  تحمل  خاص،  محل هاي  شناسایي  مذهبي، 
عین حال غم انگیز و خنده آور زنده گي روزانه، زبان شیریني 
که با ضرب المثل ها و اصطالحات تزیین یافته است، گویي 
آرامش خاطر  ایران،  کیش  به  باستاني  وفاداري  که  بود  الزم 
آماده گردد که  بزداید و وي  از صحنۀ دل هدایت  عادي را 
با کلیۀ وسایل به جهان نامریي روي آورد، هند را بشناسد و 
بتواند افسون هاي آن کشور را با حکمت ایران باستان بیامیزد 
و خالصه در ضمیر خویش، صادق هدایتي به تمام معني و 
عطش سیراب نشدني براي دنیاي نامریي و دست نیافتني به 
وجود آورد. از این روست که داستان هاي او تحت تأثیر مواد 
از فرسودن، بي خبري و سرمستي مي آورد،  مخدر، که پیش 
مرتباً به رؤیاهاي احالم انگیز تبدیل مي یابند. ولي وي با آهنگ 
مالیمي که مخصوص قصه  سرایان شرقي است، آن ها را براي 
ما بیان مي کند. برخي از ترکیبات در بیان او به طوري طبیعي 
ارزش شاعرانۀ  کیفیت و  بر  تکرار  این  تکرار مي شوند، چه 
آن ها مي افزاید. به این ترتیب در نوشته هاي ادبي او که شامل 
شرح وقایع است، کلماتي به کار برده مي شود که صرف تکرار 
آن نیروي تذکار فوق العاده یي بر شنونده اعمال مي کند. حتا 
شده  ظاهر  که  چیزي  آن  منتظِر  که شخص  هست  مواردي 

است، نبود و این کلمۀ ادا شده است که به آن ظهور و بروز 
بخشیده است. در یک قصۀ معمولي آن چه گفته مي شود، فقط 
براي یک بار است، ولي همان فرمول گفته شده طوري طنین 
مي اندازد که گویي ما آن را هرگز نشنیده ایم و ناگاه لحظه یي 
را به یاد مي آورد که با لحظۀ سابق در عین حال هم متفاوت 
را  پردۀ زمان  این است که  دارد،  آن شباهت  با  است و هم 
به وضع عجیبي جا به جا مي کند. بین آن چه ناگهاني است و 
آن چه ناگهاني بوده و یا خواهد بود، رابطه یي برقرار مي شود 
آینده  و  هنوز حدود گذشته  که  موقعي  برخالف  آن،  از  که 
به  مرموزي  وحدت  مي شود،  شمرده  علیت  نرفته،  میان  از 
بین جریان زنده گي و  بیداري و خواب،  بین  وجود مي آید. 
ظهور مرگ، گاه آدمي پرتوي مي بیند که یکي از این روابط 
اضطراب انگیز را که وي تجلي مي نامد، رسم مي کند. در رمان 
صادق هدایت از پرتوهاي دزدانه که نسج زماني را مي درند، 
اثري نیست. این سرگذشت گویي از پرتوهاي مکاشفه، که 
روزهاي تشویش انگیز بي شماري بین زنده گي و مرگ احداث 
مي کنند، متخلخل است. وقتي یک تکرار شگفت انگیز لفظي 
در محلي تازه و لحظه یي جدید ظهور غیرعادي یک واقعه 
و یا یک وضع را که عادات دنیوِي ما به جاي دیگر مربوط 
پرتوها درخشیدن  این  از  مي دانست، سبب مي شود هر یک 

آغاز کنند. 
نویسنده  زنده گي  از  دیگري  کتاب شمۀ  این  دوم  قسمت    
از آن  اندازه یي  به  است که بر قسمت اول مقدم مي باشد و 
دور است که رؤیاهاي آن در فواصل قرون و اعصار گسترش 
مي یابند. همان  قدر که یادبود اولیه وهم آلود بود، به همان قدر 
لعن  و  طعن  حاوي  و  دردناک  حقیقت پرداز،  بعدي  شرح 
شدیدي نسبت به وضع نفرت  انگیز و چرکین بشري است. در 
این هنگام است که طنین هایي شروع مي شود و نوعي یادبود 
ابدي را برمي انگیزد. باید گفت که مترجم از عهدۀ برگردانیدِن 
مفاهیم متن اصلِي کتاب به خوبي بر   آمده است و لذا ترجمۀ او 
از حد یک ترجمۀ معمولي، بسي باالتر قرار دارد. ما مي توانیم 
تشخیص بدهیم که بوف  کور در زبان فارسي یک شاهکار 
سحر بیان و زیبایي لفظي است، ولي دقت و زبردستي آقاي 
روژه لسکو توانسته است این سحر و زیبایي را به شاهکار 
دیگري انتقال دهد. لذا کلماتي که ما پیش تر شنیده ایم، ما را 
تحت تأثیر قرار مي دهند و با احساساتي که به ما دست مي دهد، 
با وحشِت خود را با آن ها آشنا مي یابیم: نیلوفر کبود، طعم تلخ 
خیار ]بادرنگ[ یا منظرۀ خانۀ هندسي شکل که بي صاحب و 
غیربشري به نظر مي رسند مانند تابلویي از ژان پیر کاپرون... 
آیا مرده یي که سعي مي شود با هم آغوشي سرد در دنیاي دیگر 
به تصرف در آید، انعکاس رؤیایي عشق وجود زیبایي نیست 
که وصال خود را از بیچارۀ مالمت زده یي دریغ داشته است؟ 

که  پیکري  مرگ بار،  و  وحشت آور  خواب هاي  این همه  آیا 
تکه تکه شده است، اسب هاي نعش کش، از احساسات نهاني و 
پیش پا افتاده یي که در کوچه و خیابان و یا در برابر دکان قصابي 
دست مي دهد، ناشي نشده؟ ولي دنیاي آغشته به کرم که در 
کشاکش این احساسات پیکر را در بر گرفته است، نمایندۀ 
مجموع نفرت و ناامیدي است که با آن دایرۀ تخیالت نویسنده 

کاماًل بسته مي شود. 
  خوشا به حال شوریده گاني که به عالم دیگر مي گریزند، در 
این جا عالم رؤیا قلمرو و مرگ دیگري است. آخرین صورت 
این پریشان خاطري، نگراني از پیکري است که خونش جاري 
شده و منعقد مي گردد و دیگري است که کرمان آن را طعمۀ 
خویش قرار داده اند. آیا رؤیاي عشق سرگشته  یي که رمان با آن 
شروع شده است، تکاپوي هم آغوشي با غیر از یک مرده بود؟ 
بي شک نه. تا آن جا که این مرده است که زنده را به سردي و 
نابودي مي کشاند، همان سان که مرگ صادق هدایت حیاتي را 

ربوده است که هیچ امیدي قادر به نجات آن نبود. 
25 فروردین 1331 

***
1ـ هدایت مدت ها پیش از خودکشي قسمت اعظم آثار چاپ 
شدۀ خود را از میان برده بود. روزهاي پیش از حرکت او به 
دریده  درهم  اوراق  از  اتاقش  بزرِگ  میز  زیر  زنبیل  پاریس، 
ایرانیان  از  یکي  که  همان طور  نیز  پاریس  در  بود.  شده  پر 
»کبوتر  تهران،  نشریه هاي  از  یکي  در  پیش  آن جا سال  مقیم 
صلح« شرح داده بود، هدایت آثاري را که با خود برده بود 
و یا احیاناً در پاریس نوشته بود، همه را پیش از خودکشي 
از بین برد، مگر »قضیۀ توپ مرواري« و »البعثۀاالسالمیه في 
بالداالفرنجیه« را، چه نسخه هایي از این دو در اختیار کسان 
آن ها  نظرشدۀ  تجدید  نسخه هاي  بردِن  میان  از  و  بود  دیگر 
باقي  آن ها  از  ناقصي  نسخه هاي  این که  جز  نداشت،  سودي 
او کوچک ترین  اتاق  در  از خودکشي هدایت،  مي ماند. پس 
اثري از هیجانات فکري پیش از مرگ یا کمترین نشانه یي از 
توجه او به مسایل مربوط به این دنیا، به شخص خود او و 
آثار او یافت نمي شد. مسلماً منظور نویسندۀ این مقاله بیان این 
نکته است که به راستي هدایت پیش از مرگ، آثار چاپ نشدۀ 
خود را موفقانه نابود کرده بود و در کنار جسد او، در حقیقت 

جز خاکستر آثارش، چیزي بر جاي نبود. 
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مي کشاند، همان سان که مرگ صادق هدایت حیاتي را ربوده است که هیچ امیدي قادر به نجات آن نبود

صادق هدایت و شاهکارش



          احمد عمران

انتخابات  برگزاری  زمان  شدِن  نزدیک  با 
جامعۀ  زیادی  شک وگمان های  ریاست جمهوری، 
است؛  گرفته  فرا  را  افغانستان  ناآرامِ  و  ملتهب 
رییس جمهوری  این که  بر  مبنی  شک وگمان هایی 
به  را  انتخابات  می کوشد  تعمدی  گونۀ  به 
سبب  حاال  از  که  موضوعی  درآورد؛  تعلیق 
انتخاباتی،  مسایل  در  ذی دخل  جریان های  شده 
نخست  و  اصلی  پرسش  اکنون  باشند.  آن  نگراِن 
این جاست: آیا رییس جمهوری ارادۀ کافی و الزم 
را برای برگزارِی انتخابات دارد؟ پرسش دوم این 
اراده و قصدی وجود داشته  اگر چنین  است که 
و شفاِف  برگزاری سالم  به  نسبت  باشد، چه قدر 

انتخابات می توان مطمین بود؟ 
از  انتخابات،  این پرسش ها بدون شک در مسالۀ 

پرسش های کلیدی می توانند به شمار روند. 
به  را  انتخابات  قانون  نماینده گان،  مجلس  اخیراً 
که  جرح وتعدیل هایی  با  البته  رساند،  تصویب 
ارگ  این،  از  پیش  زیرا  کرد.  وارد  آن  مسودۀ  بر 
قانون  غیرمترقبه،  اقدام  یک  در  ریاست جمهوری 
انتخابات را در شورای وزیران تأیید کرد و سپس 
آن را به مجلس برای تصویب فرستاد، ولی پیش 
از آن که مجلس نماینده گان اقدام به تصویِب این 
وزیران  شورای  سوی  از  که  آن چه  کند،  قانون 
تأیید شده بود، با واکنش های تند احزاب، جامعۀ 

مدنی و نهادهای انتخاباتی کشور روبه رو شد. 
فرستاده  مجلس  به  را  قانونی  وزیران  شورای 
گروه  یک  شخصِی  منافع  و  خواست ها  که  بود 
که  همان گونه  اگر  قانون  این  می داد.  بازتاب  را 
سوی  از  بود،  کرده  تصویب  وزیران  شورای 
مجلس هم به تصویب می رسید، بدون شک یک 
بارِ دیگر زمینۀ جعل و تقلب  را در انتخابات پیش 

رو ضمانت می کرد. 
عمدی،  گونۀ  به  کرزی  آقای  که  می شود  گفته 
که  بود  داده  قرار  مقننه  قوۀ  اختیار  در  را  قانونی 
انتخابات  در  را  عدالت  و  سالمت  نمی توانست 
شکایات  کمیسیون  قانون،  این  آورد.  وجود  به 
به  را  آن  صالحیت های  و  لغو  را  انتخاباتی 
بود؛ موضوعی  تفویض کرده  دادگاه عالی کشور 

آگاهاِن  از  بسیاری  تند  واکنش های  سبب  که 
انتخاباتی در کشور و بیرون از آن شد و  مسایل 
گمانه زنی های زیادی را در این خصوص که آقای 
کرزی به بهانه های واهی می کوشد انتخابات آینده 

را مدیریت و مهندسی کند، فراهم کرد.
میالدی،   2009 سال  انتخابات  در  کرزی  آقای 
زهر تلخ بررسی های کمیسیون شکایات را تجربه 
نهادی  موجودیت  در  که  می داند  و  است  کرده 
خبره  افرادی  آن  در  که  غیرجانب دار  و  مستقل 
داشته  حضور  انتخابات  بین المللِی  نهادهای  از 
باشند، زمینۀ جعل و تقلب به میزان قابل توجهی 
کاهش می یابد و در برخی موارد دسِت او را برای 

مهندسی نتایج انتخابات می بندد. 
به دلیل  کرزی  آقای  هرچند   2009 سال  در 
ندانم کاری های برخی کشورهای متحد افغانستان، 
یک بار دیگر به کرسی ریاست جمهوری افغانستان 
دست یافت، ولی به گفتۀ خودش، رییس جمهوری 
مجروح شد که دیگر نمی توانست با صدای بلند 

از عدالت و برابری سخن بگوید.
انتخابات سال 2009 میالدی، بسیاری از معادالت 
و  گروه ها  از  برخی  چهرۀ  و  برآب  نقش  را 
عدالت خواهی  نقاِب  زیر  در  که  را  شخصیت ها 
کرده  پنهان  را  خود  شهروندی  حقوق  تأمین  و 
بودند، برمال کرد. این انتخابات درس های زیادی 
از زیر سلطۀ قدرت های  تازه  به جامعه یی که  را 
این  اما  آموخت.  بود،  یافته  نجات  استبدادی 
درس ها آن گونه که چشم مردم و نهادهای حقوقِی 
بی طرف را در برابر اوضاع نابه سامان انتخاباتی در 
کشور باز کرد، جناح بر سر قدرت را تکانی تازه 
بخشید که از راه های دیگر تالش های خود را در 
جهت مهندسی انتخاباِت آینده و یا عدم برگزاری 

آن، به گونۀ مضاعف تشدید بخشد.
برخی  به  کرزی  آقای  که  می شود  گفته  حاال   
دادگاه  و  قانون  تفسیر  کار  در  ذی ربط  نهادهای 
در  مشکل تراشی  با  که  است  داده  دستور  عالی، 
نماینده گان،  مجلس  از سوی  تصویب شده  قانون 
توشیح  قانون  این  که  آورند  فراهم  را  آن  زمینۀ 
نشود. این مسأله اگر واقعیت داشته باشد، می تواند 
تالش  در  کرزی  آقای  که  باشد  امر  این  بر  دال 
و  شفاف  گونۀ  به  کشور  در  انتخابات  برگزاری 

عادالنه نیست. او تالش دارد که با مشکل تراشی 
به دو هدف اصلِی خود در انتخاباِت آینده دست 
برگزاری  جلِو  که  است  این  نخست  هدف  یابد. 
انتخابات را با چنین مشکل تراشی ها و بعضًا ایجاد 
مناطق ناامن در کشور بگیرد. هدِف دوم هم این 
می تواند باشد که حداقل اگر به خواسِت نخست 
در  انتخابات  برای  را  قانونی  نکرد،  پیدا  دست 
به  را  تقلب و جعل  باشد که زمینۀ  اختیار داشته 
میزان باالیی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری 
با  شک  بدون  هدف  دو  این  آورد.  وجود  به 
فضای جامعۀ ملتهب و پریشاِن کشور هم خوانی 
احزاب  و  جناح ها  برخی  که  همان گونه  و  ندارد 
عدم صداقت  روشِن  نشانۀ  گفته اند،  اپوزیسیونی 
ارگ ریاست جمهوری در تعهداتش در قباِل مردم 

افغانستان می تواند تلقی شود. 
از جانب دیگر، فراموش نباید کرد که زمان زیادی 
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهورِی آینده باقی 
نمانده است و تعلل در این خصوص، پیامدهای 
کرد.  خواهد  تحمیل  کشور  بر  را  فاجعه باری 
مشکالت  از  هاله یی  در  انتخابات  برگزاری  اگر 
و  درگیری ها  دامنۀ  شک  بدون  گیرد،  صورت 
تنش ها در کشور افزایش می یابد. از سوی دیگر، 
آن  پیامدهای  باز  نشود،  برگزار  انتخابات  اگر 
جعل  و  تقلب  با  توأم  برگزاری  از  خطرناک تر 
برگزاری  عدم  هر صورت  به  چون  بود،  خواهد 
گروهی  قدرِت  ادامۀ  به  می تواند  انتخابات 
بیانجامد که همین حاال هم از مشروعیت سیاسِی 
قابل قبولی برخوردار نیست و ادامۀ این قدرت به 
هیچ صورت به نفع کشور تمام نخواهد شد؛ چرا 
در  سیاسی  فعلی  بن بست  از  عمده یی  بخش  که 
افغانستان که به انفعال سیاسی در کشور دامن زده، 
به سیاست های موجود در ارگ ریاست جمهوری 

مربوط می شود. 
آقای کرزی در طول سال های زمام داری خود، به 
تقسیم قدرت سیاسی در کشور فکر نکرده است. 
انحصار  سال ها،  این  تمامِ  در  او  اصلِی  تالش 
بدون شک  قدرت  انحصار  و  است  بوده  قدرت 
چیزی جز حاکم شدِن تفکر استبدادی در کشور، 

نمی تواند باشد.
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انتخابات؛
 نگرانی یی پا برجا!

بازداشت و کشته شدن...
افراد باز داشت شده در مربوطات والیت کابل، جالل 

آباد، قندوز، پکتیکا و هرات به دام افتادند.
بغالن،  ننگرهار،  های   والیت  در  شده  کشته  افراد 
قندهار، زابل، میدان وردک، غزنی و پکتیکا مورد هدف 

قرار گرفته اند.
 نیروی های داخلی در جریان ماه گذشته عملیات  های 
در  بین المللی  نیروهای  با  را  مشترک  تصفیوی 

والیت های مختلف راه اندازی کرده اند.
این عملیات های مشترک در والیت های کابل، لغمان، 
لوگر،  قندهار،  قندوز،  ارزگان، غزنی،  زابل،  بدخشان، 

هلمند و فراه راه اندازی شده است.
آمارهای ارایه شده نشان می دهد که در جریان چند 
ماه گذشته و اجرای عملیات های تصفیوی، ده ها تن 

از شورشیان کشته و زخمی شدند.
است  آماده  )دوشنبه(  امروز  خبرنامه  در  حال،  این  با 
که در جریان این عملیات ها، 14 حلقه ماین مختلف 
النوع، 4 میل سالح خفیفه، چهار فیر مرمی ثقیله و دو 

بمب دستی نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
مهمات  و  این سالح  از  شورشیان  که  شود  می  گقته 
در  تخریبی  و  تروریستی  حمالت  منظور  به  جنگی 
تخار،  وردک،  میدان  های خوست،  والیت  مربوطات 
می  استفاده  پکتیکا  و  هرات  هلمند،  کاپیسا،  فاریاب، 

کردند.
با آغاز سال جدید، مسووالن ارگان های امنیتی کشور 
از اجرای چند عملیات تصفیوی در شماری از والیات 

کشور خبرنامه داده اند.
به باور آنان این عملیات در مناطقی اجرا می شود که 
قابل  فعالیت  و  حضور  آن  در  دولت  مسلح  مخالفان 

توجه دارند.
ها،  عملیات  این  شده،   ارایه  اطالعات  براساس 

دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
جنگ  مقداری  ها  عملیات  این  در  شود  می  گفته 
افزارهای سبک و سنگین نیز بدست نیروهای پولیس 

افتاده است.
مسووالن وزارت امور داخله اعالم کردند که در جریان 
درگیری های پراگنده میان ماموران امنیتی و شورشیان،  

هیچ آسیبی به نظامیان نرسیده است.
به باور آنان مخالفان مسلح دولت که خواستار مصالحه 
با دولت نیستند باید توسط نیروهای امنیتی نابود شوند.
 پیشتر نیز ماموران وزارت امورداخله دوازده تروریست 
از  شماری  از  جداگانه  های  عملیات  جریان  در  را 

والیات بازداشت کرده اند.
باورند  این  بر  امنیتی  مسایل  کارشناسان  از  شماری 
ناامن،  مناطق  در  تصفیوی  های  عملیات  اجرای  که 
صدمات جبران ناپذیری به مخالفان مسلح دولت وارد 

کرده است.
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دست غرب در کشتار...
های  جریان  ملت،  دولت،  اساسی  وظیفه  ثور  هشت   
افغانستان  اجتماعی  و  فرهنگی  نهادهای  تمام  و  سیاسی 

است.
هفت و هشت ثور دو روز تاریخی برای مردم افغانستان 
است که حوادث و رویدادهای آن تأثیر عمیق و مستقیمی 

بر سرنوشت آینده افغانستان داشته است.
    در هفت ثور حکومت جمهوری داوود خان از طریق 
طرفدار  چپ  های  جناح  توسط  خونین  کودتای  انجام 
شوروی سابق سرنگون شد و رژیم خلق به رهبری نور 

محمد ترکی جایگزین آن شد.
با پیروزی مجاهدین در برابر  هشت ثور مصادف است 
مصادف  ثور  هشت  افغانستان.  در  کمونیستی  حکومت 
است با پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی 

در افغانستان.
بااین حال، شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که 
به آروزی های اصلی شان  که تشکیل  افغانستان  مردم 

یک حکومت اسالمی بوده نرسیدند.
آن  قضایای  در  دخیل  رهبران  از  خود  که  محمداکبری 
بوده  کابل  های  درگیری  خصوص  به  افغانستان  زمان 
نظامی  اوضاع،  پراکندگی  مردم،  »ناپتخگی  گفت:  است 
و  محلی  های  حکومت  ایجاد  افغانستان،  اوضاع  شدن 
مداخله های خارجی باعث ادامۀ جنگ بعد از هشت ثور 

شد.«
مردم  که  کرد  تاکید  همچنان  جرگه  ولسی  عضو  این 
افغانستان تا هنوز به آرزوهای اصلی خود نرسیده است.

سیاه کاریِ دفتر کرزی...
 وی قرار می گیرد.

به گزارش نیویارک تایمز، بخش عظیمی از این پول 
به دست سیاست مداران و شبه نظامی هایی رسیده که 
با تجارت مواد مخدر و هم چنین بعضًا با طالبان در 

ارتباط بوده اند. 
گزارش  امریکایی  روزنامۀ  همین  نیز  این  از  پیشتر 
از  را  دالر  ملیون ها  کرزی  حامد  دفتر  که  بود  کرده 

جمهوری اسالمی ایران به دست آورده است. 
روز یک شنبه 24  در شمارۀ  تایمز  نیویارک  روزنامۀ 
اکتوبر 2010، نوشته بود  که عمر داوودزی، دستیار 
ارشد آقای کرزی، از فدا حسین مالکی سفیر ایران در 

کابل، به طور مستقیم پول گرفته است.
قول  از  را  موضوع  این  زمان  آن  در  تایمز  نیویارک 
یک مقام افغان که نخواسته نامش فاش شود، نوشته 
داخل  در  را  پول  این  داوودزی  آقای  که  افزوده  و 
به  سفری  جریان  در  کرزی  آقای  حامِل  هواپیمای 
ایران در ماه آگوست سال 2009 میالدی گرفته است.
اروپا  واحد  پوِل  یورو  پول  این  گزارش،  بنیاد  بر 
بوده که در میان چندین پاکت به صورت یک بستۀ 

پالستیکی به آقای داوودزی داده شده است.
در آن گزارش از قول منابع ایرانی و غربی آمده بود 
به  که  است  ایران  پول های  از  بخشی  پول  »این  که 
و  صداقت  خریدِن  برای  مداوم«  و  »سری  صورت 
وفاداری آقای داوودزی و تأمین منافع ایران در کاخ 

ریاست جمهوری افغانستان به کار می رود.«

در آن گزاش گفته شده بود که عمر داوودزی و حامد 
کرزی بخشی از این پول ها را به شماری از اعضای 
طالبان  فرماندهان  حتا  و  قومی  رهبران  مجلس، 

می دهند.
فدا حسین  بی سی،  بی  بنیاد گزارش  بر  آن زمان  در 
مورد  در  پاسخ  دادن  از  کابل،  در  ایران  مالکی سفیر 
این اتهامات خودداری کرد، اما یکی از سخن گویان 
سفارت ایران به رسانه های محلی در کابل گفته بود 

که نوشتۀ نیویارک تایمز »شایعه« است.
نتیجه  این  به  کنیم،  مرور  را  گزارش  دو  این  وقتی   
می رسیم که ممکن است حامد کرزی از هر آدرسی 
پول به دست بیاورد؛ اما پول هایی که به گونۀ پنهانی به 
دست آمده اند، تا هنوز در راستای عمران و بازسازی 
جهت هایی  در  بلکه  نرسیده،  مصرف  به  افغانستان 

دیگر از جمله کمک به شورشیان، خرچ شده است.
 با این همه بسیار ممکن به نظر می رسد که پاکستان 
ارگ  جیب  به  را  توجهی  قابل  پول  همه ساله  نیز 
بریزاند؛ اما تا کنون نشانی دال بر صحِت چنین گمانی 
رییس  کارشناسان،  برخی  اگرچه  است.  نشده  دیده 
دفتر کنونی آقای کرزی را متهم به نزدیکی با پاکستان 
کرده اند؛ اما تا کنون سندی که نشان بدهد این کشور 
همه ساله یا هرماه چه مقدار پول را به کدام هدف و 
به شکل  ریاست جمهوری  ارگ  در  کدام شخص  به 

پنهانی می دهد، وجود ندارد.
قبال  در  پاکستان  که  سیاستی  به  توجه  با  اگرچه 
نظر  به  محتمل  بسیار  امری  چنین  دارد،  افغانستان 
می رسد؛ اما باید انتظار بکشیم که سال دیگر روزنامۀ 

نیویارک تایمز گزارشی را در این باره نیز نشر کند.
تایمز  نیویارک  روزنامۀ  در  شده  نشر  گزارش 
ارگ  به  پنهانی  شکل  به  که  پول هایی  می دهد  نشان 
از  بخش هایی  حداقل  می رسند،  ریاست جمهوری 
تکان دهنده،  خیلی  که  می گیرد  تعلق  طالبان  به  آن 
به  نسبت  مردم  اعتماد  کاهش  سبب  و  وحشت ناک 

نظام کنونی می شود.
شاید کشورهای زیادی مثل ایران و امریکا طی این 
داشته  این چنینی  کمک های  کرزی  آقای  به  سال ها 
هدف  به  کمک ها  این  که  نیست  شکی  اما  باشند؛ 
که  نیست  قرار  زیرا  نیست؛  طالبان  به  پول  رساندن 
ایران و امریکا هر دو طالبان را از این طریق حمایت 

مالی کنند.
استفادۀ  سیاه،  پول های  این  از  چه گونه  این که  اما 
پول ها  این  کسی  چه  و  می گیرد  صورت  نادرست 
پرسش  جای  قطعًا  می کند،  خرچ  طالبان  نفع  به  را 
از این  و پی گیری دارد. در صورتی که آقای کرزی 
ناحیه تشویش داشته باشد، باید به ارگان های کشفی 
و استخباراتی اش دستور فرماید تا چه گونه گی رسیدن 
پول امریکا و مصرِف آن را به نفع طالبان و ...، مورد 

بررسی قرار دهد.
جهان  و  همسایه  کشورهای  که  است  الزم  هم چنان 
باشند، آن  افغانستان داشته  به  اگر قرار است کمکی 
به  نه  ارایه دهند،  بسیار شفاف و آشکار  به گونۀ  را 
مردم  برای  مفادش  از  بیشتر  آن  ضررِ  که  گونه یی 

افغانستان تمام شود.   
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از خاموشی تا جیغ...
 آن میان بیشتر جوان تر ها برای تامین نیازمندی های 
حیاتی خویش، به اشتراک و اجرا در مجالس عروسی، 
جشن ها و بزم ها پرداختند و هنوز از کنسرت سخنی 

و خبری نبود.
جوانتر ها آهسته آهسته با فاصله گرفتن از مکتب قدیم 
زمینه  و  ها  ساختار  ایجاد  به  دست  افغانی،  موسیقی 
ها بخاطر شکل دادن به موسیقی نوین افغانی زدند و 
دانشی را که در غربت فراگرفته بودند در قالب تجربه 
های نوپا بکار بستند. اما به علت نبود امکانات و زمینه 
های تخنیکی و مادی و نیزبه علت به روز نبودن دانش 
موسیقی آنها، آن تجربه های نخستین برای یک تغیر و 

یک تکانه کافی نبود.
  عودت کننده  گان راه های دور

    سال 2003، آغاز بازگشت فرزندان موسیقی از راه 
های دور، از سرزمین های غربی به سوی خانه بود. 
نخستین قدم را با همه دلنگرانی هایش، من برداشتم. 
بزودی بساط نخستین کنسرت را در ستدیوم ورزشی 
هیچ  بی  و  چیدیم  بود،  قربانگاه  دیروز  تا  که  کابل 
حمایتی از هیچ سوی، برای اجرای آن از کیسۀ خود 

هزینه فراهم نمودیم.
داخل  ویدیویی محصول  آلبوم  نخستین  آن،  دنبال  به 
»سالم  بنام  را  جنگ  و  خاموشی  از  پس  افغانستان 
افغانستان« به بازار فرستادیم. با نشر آن آلبوم، موسیقی 
از  فراتر  نقش  با  گستردگی  بدان  نخست  بار  برای 
معمول و شناخته شدۀ آن در افغانستان ظهور کرد و 
های  رابطه  دوبارۀ  احیای  و  صلح  همبستگی،  آشتی، 

گسسته را نوید داد.
با گشایش درهای بازگشت به سوی خانه، هنرمندان 
صاحب نام و اثر گذار دیگر نیز به دنبال هم یگان و 
دو گان برگشتند و با امکانات داشته و نداشته، شروع 
به فعالیت نمودند. اما هنرمندان بزرگ یا افسانه های 
زنده چون ظاهرهویدا، ناشناس، احمد ولی، ځالند و 

تنی چند دیگر هرگز برنگشتند.
می  را  ها  افسانه  این  باشکوه  برگشت  خواب  مردم 
امروز  نپیوست.  حقیقت  به  هرگز  که  خوابی  دیدند؛ 
دارند؛  آشنایی  بزرگان کمتر  این  با  نسل های جوانتر 
نه تنها به لحاظ برنگشتن شان، بلکه بخاطر آنکه آنها 
نتوانستند آثاری بیآفریند تا رابطۀ خود را با نسل جوان 
و دلنگرانی های آنها تامین کنند و پیوند ها را زنده و 

جوشان نگهدارند.
نسل جوان مشکالت و خواب های پریشان خود شانرا 
داشتند و هنوز نیز دارند که هرگز از سوی این بزرگان 
آفرینی  باز  اقبال  آنها  آثار  یا که در  یا درک نشدند و 
آنها ویران  میان  ها  رابطه  پل  که  بود  نیافت، و چنین 

گشت.
  انقالب رسانه ها

سومین موج عودت کننده ها، همزمان با انقالب رسانه 
یی در افغانستان به سوی کشورسرازیر شد. مردم هر 
تلویزیونی، چینل  تازۀ  روز شاهد گشایش شبکه های 
های رادیویی و گسترش رسانه های چاپی بودند. رفته 
آوازخوانان  فعالیت  آزادی رسانه ها، زمینه های  رفته 
جوان بزرگ شده و گاه متولد در غرب را در کشور 
موسیقی  های  کلیپ  ویدیو  نخست  کرد.  می  هموار 

شان بازار ها را انباشت.
به دنبال آن خود شان نیز به افغانستان شروع به سفر 
امرار  منظور  به  آوازخوانان  این  اعظم  شمار  نمودند. 
»سرزمین  یا  افغانستان  سوی  به  تجارت  و  معاش 
فرصت ها« که تازه از سوی غرب رونمایی شده بود، 
دسته،  این  آوازخوانان  بیشترین شمار  آوردند.  هجوم 
ریتم های  و محصول  »طوی گردی«  فرهنگ  پروردۀ 
میان  آنها  های  شنونده  بودند.  پایکوبی  و  رقص  تند 
خود  با چشمان  را  موسیقی  که  بود   18 تا   12 سنین 

می شنیدند.
همراه با ورود این دسته از آوازخوانان، موج کالنی از 
موسیقی های رقص، پارتی و باشگاه های شبانه، بازار 
های بسته و خسته از جنگ و روزمره گی های دلتنگ 

را مورد حمله قرار داد.
موازی با این هرج و مرج، برنامۀ مشهور »ستارۀ افغان« 
و جشنوارۀ موسیقی شبکۀ تلویزیونی آریانا، از درون 
برای کشف  را  زمینه  راه،  فرا  مشکالت  و  ها  کاستی 
گرد  نیز  و  کشور  درون  از  نو  های  استعداد  رشد  و 
موسیقی  آوران  نام  و  کسوتان  پیش  استادان،  همآیی 

افغانی بخاطر تجلیل از هنر و هنرمند فراهم نمودند.
دو  و  موج  دو  گیری  همه جوشش، شکل  این  بازده 

جبهۀ موازی در کنار هم و یا در برابر هم بود:
یک: موسیقی اندیشمند

دو: موسیقی رقص و عروسی
  حلوای فناوری )تکنالوژی(

پیدایش فضای مجازی و خاصه شبکه های اجتماعی 

در  را  موسیقی  دنیای  فناوری،  عظیم  دستآوردهای  و 
جهان و افغانستان از ریشه دیگرگون ساخت و برای 
ملتی که دهه های متوالی از جهان بریده بود، ارزش 

های هنر را از نو تعریف نمود.
از آن زمان به بعد، افزون بر دستآورد های بزرگی چون 
آزادی برای ایجادگری و هنر و سهولت در دسترسی به 
آثار موسیقی جهان که خود بحثی جداست، موسیقی 
به یک امر غیر حرفوی، آرایشی و یک پدیدۀ بزمی و 
مجلسی با کیفیت پایین و کمیت نهایت باال مبدل شد 
و بخش قابل مالحظه ای از شنونده ها خود به تولید 
کننده گان موسیقی تبدیل شدند. آواز خوانی کار خیلی 

ساده و سفر یک شبه شد.
نرم  یک  و  مایکروفون  یک  تاپ،  لپ  یک  هرکی 
یا  ُسرکاری  )وسیلۀ  »میلوداین«  یا  تیون«  »آتو  افزار 
کنار  از  توانست  داشت،  اختیار  در  آواز(  کوک کردن 
کیفیت ضبط خوب  با  را  اثر خود  بستر خواب خود 
به دورترین نقطۀ جهان بفرستد. در حقیقت، فناوری 
برای شمار کالنی از بی هنران، راه میانبر نام آوری و 

نان آوری شد.
تکنالوژی و گسترش فضای مجازی ، چهار بازده کالن 

داشت:
و  تر  گسترده  های  زمینه  واقعی  هنرمندان  برای  یک: 
بهتر آفرینش و تولید و نیز دسترسی به دانش وسیعتر 

و شنوندۀ بیشتر را فراهم نمود.
دو: برای هنرمند نماها، یکشبه ره صد سالۀ نان و نام 

را هموار کرد.
سه: برای دوستداران موسیقی، اما امکانات آنرا فراهم 
ساخت تا به موسیقی های دلخواه خود و آثار هنرمندان 
جهانی که حتی روزی در خواب شان هم نمی آمد، 

دسترسی پیدا کنند.
چهار: برای دکان هنرمندان ایجادگر، به خاطر دسترسی 
سهل و رایگان و الیتناهی شنونده ها به آثار موسیقی، 

اعالن پایان آب و نان بود.
  ظهور مافیای موسیقی )شبکه های زیر زمینی(

موسیقی زیرزمینی یا »اندرگروند« در اصل شامل طیف 
از  بیرون  از ژانر های مختلف می شود که  گسترده ای 
ستریم«  »مین  یا  مروج  های  موسیقی  مسلط  فضای 
اقلیت  مفس می کشند که شنونده های آن را معموالً 

های خیلی خورد تشکیل میدهد.
و  ذایقه ها  تضاد  بخاطر  یا  موج،  این  هنرمندان 
ارزش های آنان با جو عمومی، یا به علت آزادی های 
بیشتر سیاسی، عقیدتی، هنری و مذهبی، و یا به منظور 
مخالفت با موسیقی های تجارتی زمان شکل می گیرد. 
عام  مسیر  به  روزی  یک  ها  موسیقی  این  از  شماری 
روی زمین می پیوندند و شماری نیز همچنان در زیر 

زمین، زندانی و مخفی می مانند.
زیر زمینی یا اندر گروند بودن موسیقی هرگز به معنی 
معموال  باشد.  تواند  نمی  آن  بودن  خراب  یا  خوب 
خود مردم خالقین هنر و موسیقی های زیرزمینی اند 
تا به وسیلۀ آن، صدای اعتراض و پرخاش خود را یا 
در برابر نظام های مستبد و غیر عادالنه ویا در برابر 

شماری از ارزش های دیگر بلند کنند.
زیرزمینی  گویا  موسیقی های  مالحظۀ  قابل  بخش  اما 
در افغانستان بر خالف این قاعده، بیشتر توسط غربی 
ها بوجود آمد تا به همدیگر و به جهان و رسانه های 
غربی نشان دهند که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر 
حالل زادۀ غرب است و افغانستان تنها آنرا به فرزندی 

گرفته است.
ظاهراً این موج زیر زمینی، در اعتراض به جو سیاسی 
کرده  ظهور  افغانستان  امروز  فرهنگی   - اجتماعی   -
پی می برید،  آن  ایجادگران  به هویت  اما وقتی  است، 
یقین پیدا می کنید که زیر این کاسه نیم کاسه ای است.

قابل ذکر است که منظور من از »شبکه های زیرزمینی« 
نه ژانر موسیقی »اندرگروند« یا زیرزمینی، بلکه مافیای 

زیر زمینی غیر افغانی است.
به  موسیقی  ژانر  و  سبک  هیچ  امروز،  افغانستان  در 
نه  حاکم  نظام  شود.  نمی  سانسور  رسمی  صورت 
دید  باید  دارد.  سانسور  زهرۀ  نه  و  حمایت  غیرت 
هیچ  بدون  را  خود  موسیقی  پریشان،  جمع  این  چرا 

ضرورتی زیر زمین پنهان کرده اند.
طلب  فرصت  و  کرده  گم  نان  و  آب  شهروند  چند 
در  مرده  مادر  این وطن  در  که  غربی،  از چند کشور 
برآمده اند؛  کران  بی  امکانات  فاضلۀ  مدینۀ  جستجوی 
با بوق و کرنا و فضا سازی در رسانه های بین المللی 
توجه تمویل کننده های جهانی یا به اصطالح شکاریان 

پروژه »دونر ها« را بسوی خود جلب می کنند.
شده  کشف  تازه  و  ساده  معادلۀ  اساس  بر  مافیا  این 
خبر  تشنۀ  همه  کننده ها  تمویل  این  که  اند  دریافته 
اند  زرد  ژورنالیزم  شیوۀ  به  نیوز«  »بریکنگ  یا  عاجل 
میدهند.  گوش  خودشان  های  رسانه  بوق  به  فقط  و 
مافیایی در  این گروه  انعکاسات فعالیت های  این که 

رسانه های معتبر غربی، چه نقش کالنی در ویرانگری 
تصورات عامۀ بی خبر غرب از افغانستان دارد، درد و 

نبردی جداست.
شمار قابل مالحظۀ از جوانانی که شکار این فرصت 
طلبان شده اند، پس از مهاجرت دور و دراز در ایران 
و یا حتی تولد در آن کشور به وطن برگشته اند. در 
میان آنها استعداد های فراوان و غیر قابل انکاری دیده 
آموزش  میزبان  بیش در کشور  گاه کم و  که  می شود 

موسیقی نیز دیده اند.
آثار موسیقی آنها بیشتر متاثر از موسیقی های غربی اما 
ایران  در  زیرزمینی  موسیقی های  الین  پایپ  طریق  از 
است و اغلب به سبک های غیر معمول و کمتر عامه 

پسند مانند »دیث میتل راک« می آفرینند.
آوازخوانان این گروه ها بجای آوازخوانی، با خشونت 
می غرند و فریاد میزنند. این دسته از جوانان از کودکی 
یا بدو تولد، سراسر زندگی مهاجرت را در کشور  و 
های میزبان با دشوار ترین چالش های اجتماعی دست 
خشم  از  انباشته  شان  روح  و  اند  کرده  نرم  پنجه  و 
در برابر زندگی است. به همین خاطر به دنبال راه و 
روشی در موسیقی برآمده اند تا درد ها، نفرت و آرزو 
و  تر  بلند  هرچه  آن  کمک  به  را  خود  برنیامدۀ  های 

خشن تر فریاد کنند.
در عوض، هر چه به افغانستان نزدیک تر شویم، صدا 
موسیقی  )یا  راک  میتل  دیت  و  می شوند  تلطیف  ها 
خشونت( به پنک راک )یا نوعی از موسیقی اعتراض( 
شاهد  پسین،  سال  چند  در  ما  می کند.  عوض  چهره 
ایجاد آثار شبه پنک در افغانستان بوده ایم که با تاسف 

هیچ یک اقبال قبول نیافته اند.
از  مادی  حمایت  برای  امیدی  هیچ  افغانستان  در 
یگانه  ندارد.  وجود  هنرمند  جوانان  این  استعداد 
المللی  بین  پولدار  های  کننده  تمویل  تنها  امیدواری 
است که تا رسیدن به گاو صندوق های شان، باید آدم 
از دهلیز های تنگ و ترش بی انتها بگذرد. آن دهلیز 
ها از شب نشینی های پشت دیوار های بسته کارکنان 
غیر افغان موسسات بین المللی شامل سفارتخانه ها، 
موسسات و نهاد های جهانی مانند ملل متحد، بانک 

جهانی، موسسات اید و غیره میگذرد.
مافیای زیرزمینی موسیقی، این جوانان تشنه و گرسنۀ 
هنر را به رایگان به گروگان گرفته، آنها را بنام تجربه 
های جهان آزاد بسوی گریز از کشور، مواد مخدر و 
استفاده جویان  این  دهد.  می  انحرافات جنسی سوق 
برای جوانان خسته از جنگ، بیکاری، بی معاشی و بی 
سرنوشتی که به ساده ترین سرگرمی ها نیز دسترسی 
ندارند، کشنده ترین گزینه را زیر نام موسیقی پیشکش 
می کنند؛ و برای بازاریابی بهتر، مرده خاک سیاست را 

نیز بر سر و روی فعالیت های خود می پاشند.
این مافیا مثل یک فیل عظیم الجثه ای نامریی خانه را 
پر کرده است اما به چشم دیده نمیشود. تنها زمانی به 
وجود آن پی خواهیم برد که خانه از پای بست بغلطد. 
بدمعاش لت  این  نظام -  آور است وقتی  چقدر درد 
آواز  نو جوان  به خاطر گوشۀ چادر یک  خوار - که 
خوان، در کمال غیرت فتواها و ماجرا ها و جنگ هفتاد 
و ملت را راه می اندازد، در برابر گنده گی و عفونت 
این دجاالن مافیایی، زبان خود را می بلعد و مثل بت 

برنجی خاموش می گزیند.
  موسیقی امروز افغانستان

ما به حیث یک ملت، کمتر سروکاری با تعادل داشته 
و  دیگر  نهایت  بی  به  نهایت  بی  یک  از  همیشه  ایم. 
ایم.  اکستریم دیگر غلطیده  یا  افراط  به  افراط  از یک 
زیر  آلترنتیف  فرهنگ  تا  پنج ساله  مطلق  از خاموشی 
و  ناممکن  عجیب،  راه  دیوانه  غرب  مافیای  زمینی 
درازیست که ما اما آنرا به آسانی و سرعت می پیماییم.

ارزش  و  قواعد  اصول،  بحران  بحبوحۀ  در  امروز  ما 
های موسیقی افغانی قرار داریم. هیچ قاعده ای و هیچ 
اصلی در موسیقی افغانی دیگر نه تغیر پذیر و نه تغیر 
ناپذیر است. امروز به علت نبود دستگاه های مسوول 
پرسشگری و پاسخدهی، هر مسافری که از کنار این 
گنج باد برده می گذرد اجازه و علم آنرا دارد تا گوشۀ 
از آنرا دستکاری کند. مرز های میان رنگ ها و ننگ ها 

در این موسیقی کمرنگ شده است.
شماری از ژانر های مروج در موسیقی افغانی پس از 
2001 را بر می شماریم تا تصور بهتری در مورد جو 

حاکم بر هنر موسیقی در افغانستان داشته باشیم:
 * موسیقی رقص یا به اصطالح »ساز مست«: 

در  ژانر  ترین  ساز  پول  و  ترین  معمول  سبک،  این 
موسیقی امروز افغانی به شمار می آید.

پاپ  موسیقی  های  شاخه  از  یکی  که  مذکور  شیوۀ   
تهیه  سوی  از  بلکه  مردم  میان  از  نه  میرود،  شمار  به 
کننده گان و تاجران موسیقی و شماری از هنرمندانی 
آن  به  معاش  و  یکشبۀ شهرت  آرزوی خواب  در  که 
روی آورده اند؛ بوجود آمده و با بوق و کرنای شبکه 

های جوان پسند رادیویی و تلویزیونی ترویج میگردد. 
نقش  ترین  پایین  از  شیوه  این  در  شعر  و  تصنیف 
چند  به  فقط  افغانستان  در  ژانر  این  است.  برخوردار 

ریتم تند و سریع افغانی و بالیوود خالصه می شود.
این شیوه، در حقیقت شبیه  آوازخوانان و گروه های 
داشتند  اجازه  زمانی  که  اند  قدیم  های  گرد«  »طوی 
تنها در عروسی ها آواز بخوانند؛ ولی امروز به خاطر 
در  اصیل  های  استندرد  و  ها  ارزش  شدن  کمرنگ 
موسیقی کشور، بلند ترین کته گوری های جوایز معتبر 

موسیقی افغانی را نیز از آن خود می کنند.
  عالقمند رپ در افغانستان

موسیقی  عنوان  به  بیشترینه  که  پاپ:  موسیقی   *
محبوب روز و همچنان موسیقی تجارتی تعریف می 
موسیقی  تاثیر  تحت  عمیقًا  افغانستان  در  امروز  شود؛ 
غربی  پسند  جوان  موسیقی  شبح  و  بالیوود  سینمای 
ازبکی  تاجیکی،  روز  های  موسیقی  از  های  جلوه  با 
نهایت  های  میلودی  معموالً  دارد.  قرار  ایرانی  گاه  و 
مردم پسند و مصرفی در این سبک استفاده می شود و 
شنونده های کم توقع و سهل پسند می توانند آنرا به 

آسانی و سرعت بخاطر بسپارند.
* فولک پاپ: این ژانر بعد از ظهور گروه »باران« به 
مثابۀ یک ژانر مستقل در افغانستان شناخته شد. چنانکه 
از نام آن نیز هویداست، این سبک آمیزه ای از موسیقی 
های پاپ و فولکلور بوده و در آن، میلودی ها، ترانه ها 
و آرایه های فولکلوریک با ویرایش و کاربرد تکنیک 
های موسیقی محبوب روز اجرا می شود. سبک فولک 
پاپ امروز یگانه شیوه موسیقی در قطار موسیقی های 
مدرن و جوان پسند در افغانستان است که هنوز هم 
جلوه ها و نغمه های اصیل افغانی هر از گاهی در آن 

شنیده می شود.
از  جز  به  که  ژانر  این  )گپ(:  هاپ  هیپ   / رپ   *
در  سیاسی،  تحوالت  آغاز  در  کوتاه  خیلی  فرصتی 
شدۀ  افغانی  ظهور  از  پس  نداشت،  بازاری  افغانستان 
آن بنام »گپ«، اینک روز تا روز بسوی مردمی شدن 
می رود. )»گپ« که محصول تالش های خودم بوده، 
بحث  فرصت  از  و  کند  می  طلب  را  جداگانۀ  نبشتۀ 

امروزین ما بدور است(.
آن  از  نادرستی  بنابر درک  ژانر  این  راک:  * موسیقی 
در افغانستان، بیشتر به گریزگاه جوانان از فشار های 
اغفال  برای  مافیای موسیقی  به دستاویز  نیز  روحی و 
شده  مبدل  مهاجرت  و  جنگ  چندین  از  خسته  نسل 
راک،  آلترنتیف  از  آن  گونه گون  اشکال  امروز  است. 
به شمول دیت  ترین اشکال آن  ثقیل  پنک راک و  تا 
... خیال می کند زیر زمینی های موسیقی  میتل راک 
افغانستان را می لرزاند، بی آنکه برای زیر زمینی شدن 

آن توجیهی سراغ شود.
در  که  موسیقی  گونه  درهر  کامپیوتری:  موسیقی   *
ترکیب صدا، پردازش سیگنال دیجیتال، مهندسی صدا، 
آکوستیک و روانشناسی صدا از کامپیوتر استفاده شده 

باشد، موسیقی کامپیوتری نامیده میشود.
 جهان از این شگرد، بیشتر در آن شمار از ژانر های 
خوانش  در  آن  روح  با  که  کند  می  استفاده  موسیقی 
باشد. اما در موسیقی امروز افغانی بنابر کمبود نوازنده 
هزینه  بودن  بلند  گاه  و  فقدان خالقیت  مجرب،  گان 
های ترتیب موسیقی، رد پایی از موسیقی کمپیوتری را 
تقریبا در تمام شیوه های مروج و محبوب می یابیم که 

اغلب به ویرانی و یکنواختی آن اثار می انجامد.
* موسیقی های مهجور: موسیقی های محلی، غزل، 
سازی  های  موسیقی  حجره،  مجالس  یی،  زورخانه 
نعت خوانی و موسیقی های مذهبی در  تکنوازی،  و 
امروز  که  حسرت  با  دیگر؛  سبک  ها  ده  و  مجموع 
شر  از  ها  سبک  این  اکثر  اند.  مانده  مهجور  مهجور 
حملۀ موسیقی های مدرن و برقی به دور ترین روستا 

ها پناه برده اند و دیگر در شهر ها بازاری ندارند.
موسیقی امروز افغانستان شاید بی بستر ترین موسیقی 
تا  است  شبیه  مسافرخانه  یک  به  بیشتر  باشد.  جهان 
جغرافیای  در  را  نسلی  و  فصلی  که  رابطۀ  و  »خانه« 
کند،  نمایندگی  تاریخی  قاعدۀ  یک  بصورت  واحدی 
میان آثار هنرمندان افغانستان وجود ندارد. اعظم آثار، 
محصول کار ناهمآهنگ چندین فرد یا گروه نامتناجنس 
است که نه همدیگر را می شناسند، نه همدیگر را دیده 
اند، نه با محتوای آن موسیقی آشنایی دارند و نه حتی 
از نیت آوازخوان و آهنگساز آن اثر نیم نخود آگاهی 

دارند.
آوازخوان کابلی، آهنگساز آمریکایی، نوازنده افریقایی، 
پاکستانی،  آواز  ثبت  انجنیر  آلمانی،  موسیقی  مرتب 
کارگردان  ایرانی،  شاعر  ازبکستانی،  ثبت  ستدیوی 
ویدیوی هندوستانی با بینندۀ افغان و گاه نیمه افغان ... 
همه در یک معجون نا متنجانس گرد آمده اند و یگانه 
وجه اشتراک شان، هفت پردۀ موسیقی است که آنهم 

جغرافیا نمی شناسد!
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          فرهاد دریا / خواننده و آهنگساز   
نکوهشگران و منتقدان موسیقی معاصر افغانی به این باورند 
افغانستان فرا رسیده  بار دیگر غیبت کبرای موسیقی در  که 

است. 
پیشتر از آنکه اما به رد یا قبول این عقیده پرداخته باشم، می 
خواهم نظر شتابزده ای به دوازده سال اخیر موسیقی افغانی 
بیاندازم و به دنبال آن حرف خودم را نیز با شما شریک سازم.
موسیقی  بر  پژوهات  و  نقد  مطالعات،  تمامی  به  نزدیک 
غربی  شناس  موسیقی  یا  مورخ  یک  دید  از  چه  افغانستان، 
احاطه  در  بیشتر  که  یا  افغان،  نویسندۀ  یک  قلم  از  یا  و 
شناختی  انسان  قومی /  شناسی  )موسیقی  اتنوموزیکولوژی 
دریچۀ سیاست ها و سیاسی  از  یا  موسیقی( صورت گرفته، 
اندیشی ها تحلیل شده، یا با معیار های زیبایی شناسی ارزیابی 
گردیده و یا هم به زبان تاریخ نگاری و تذکره نویسی به آن 

پرداخته شده است.
به جرات می توانم بگویم تا بدانجا که من دیده و خوانده ام، 
آثار پژوهشی موسیقی افغانی، بیشتر در حاشیه ها به نفس علم 

موسیقی ناخنک زده است.
افغانی  اثر تحقیقی که ژانرهای موسیقی  به گونه مثال، هیچ 
را برابر با اصول مکتبی این علم تدوین و جمع بندی نموده، 
تعین و ویژیگی های موسیقایی  را  ثغور هر کدام  حدود و 
آنها را شکافته و برشمرده باشد، حوزه های مستقل موسیقی 
از یک برشماری ناقص مورد کاوش  افغانستان را فراتر  در 
قرار داده باشد، و یا در سبک شناسی موسیقی افغانی واکاوی 
علمی نموده باشد؛ یا وجود ندارد ویا که من اقبال دسترسی 

به آن را نداشته ام.
و این نیز بدان معنی نیست که مثاًل من در این فرصت سخت 

اندک، بتوانم این کوتاهی را جبیره کنم.
  جشن تنبورها

با پایان خاموشی پنج سالۀ موسیقی در سال 2001، بزودی 
کاروان هنرمندان بیشترینه از پاکستان به سوی افغانستان براه 
افتاد. در ابتدا این تازه رسیده گان، و از...      ادامه صفحه 7

از صبح دیروز) 9 ثور( طالبان، مسیر راه دو لسوالی تگاب و 
کشم والیت بدخشان را تحت کنترل گرفته و مسافرین این 

مسیر را بازرسی می کنند.
باستان نصرت اهلل  از خبر گزاری بست  به گزارش ماندگار 
نایل ولسوال تگاب این والیت گفت که صبح دیروز 9 ثور 
طالبان مسیر راه ولسوالی کشم و تگاب را در یک نقطه، به 
کنترل خود گرفته که تاحال یک سر باز پولیس را نیز با خود 

برده اند.
او گفت از ساعت 9 صبح دیروز سربازان نیروهای مشترک 
نیز در ساحه رفته و هم اکنون جنگ شدید در این  داخلی 

منطقه میان دو طرف جریان دارد. 
ولسوالی  دولتی  نیروهای  پیش  روز  چند  که  است  گفتنی 
وردوج این والیت را از کنتر افراد مسلح خارج کرده بودند.

گفته شده است که حضور افراد مسلح داخلی و خارجی به 
یک  کار  از  جلوگیری  به هدف  ولسوالی،  آن  در  طالب  نام 

جاده به امتداد مسیر چین بوده است. 

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

طالبان مسیر دو ولسوالی بدخشان را در کنترول گرفتند

از خاموشی تا جیغ
 موسیقی افغانستان در یک دهة گذشته

فرهاد دریا این مقاله را برای بی بی سی نگاشته؛ 
اما یکی از عالقه مندان او کاپی آن را برای 

روزنامه ماندگار فرستاده است. 
روزنامه ماندگار به دلیل اهمیت مقاله و 

واکنش هایی که احتماال نسبت به آن وجود دارد، 
بدون هیچ دخلی به نشر آن پرداخته تا به این 

بهانه زمینۀ نقدونظر جدی را در مورد موسیقی در 
افغانستان مساعد کند.


