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  د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې او په خلکو د هغې اغیزي

مه نیټه  ۴۲مه او د غبرګولي د میاشتې په  ۳۱کې د وري د میاشتې په  کال ۳۱۳۱د افغانستان خلکو په 
په شاو  نیم میلیونو ۷او  ۱ولسمشرۍ ته د ټاکنو په لمړي او دویم پړاؤ کې ډیره فعاله برخه واخستله. د څه باندي 

ې افغانانو د رایو د کارولو په  بهیر کې ګډون وکړ. ټاکنو هم ښه او هم پیچلي اړخونه درلودل، یاني خلکو په خوا ک
هغه کې پراخ ګډون وکړ، وسله وال پوځ له ځانه د امنیت په خوندي کولو کې بیلګه ایز عمل وښود او نړیوالي ټولني 

قیاس د ستاینې وړ وبللو. نړیوالو، په ځانګړي توګه هم د ټاکنو بهیر د افغاني ټولني د اوسنیو شرایطو په م
ګاونډیانوته پته ولګیده چې د انسان او افغان وژونکې جګړي د ادامې سربیره د هېواد خلک د وطن په اړه د سیاست 
سره مینه لري او غواړي د ډموکراسۍ د نظام د معاصر دود او رواج پر بنسټ انتخابي مشرتوب ولري. په لمړي سر 

سې بریښیدله چې هر څه د وطنوالو د غوښتنو سره سم مخته ځې او امید کېدو چې دولتي واک به په سوله ایز کې دا
ډول د یوه انتخابې ولسمشر څخه بل ټاکل شوي ولسمشر ته لیږدول کیږي. د هېواد دننه او بهر په مشهورو رسنیو 

واقعبینانه تبصري وشوي او د جګړي په شرایطو کې د افغانانو د اخستل شوي ډموکراټیک ګام په اړوند تر یوي کچې 
کې افغانان وستایل شول چې د هر ډول خطر د منلو باوجود یي د راي کارولو د صندقونو په لور مخه کړه او د 
افغانستان تنکۍ دموکراسۍ ته یي د ودي او پیاوړتیا یوه بله زمینه برابره کړله. د افغانستان په څیرهېواد کې چې د 

وهنې اود بنسټپالني د غوبل له امله یي د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز ژوندانه اډانې ټولي بهرنۍ الس
وځښت زموږ ګاونډیان او د نړۍ یو شمیر هغه هېوادونه چې افغانستان ته تل په خدرزیدلي، داسې یوه ډموکراټیک 

  .څنګ د ټاکنو پیچلي اړخونه راڅرګند شولخیرنو سترګو ګوري په غوصه کړل. له دي کبله د ټاکنو د مثبتو خواؤ تر 

په ټاکنیز کمپاین کې ګډون او د رایو د کارولو د صندقونو په لور د خلکو په مینه خوځښت جوته کړه چې د  
افغانستان د خلکو د سیاسي شعور د ودي کچه د تیرو انتخاباتو په پرتله اوچته شوي ده. د ټاکنیز کمپاین بحثونو او 

دا ریښتیا بربنډه کړه چې د هېواد خلک غواړي په واک پوري د اوسنیو ځوړندو کړیڅیو پر ځاي مطرح شعارونو 
داسې څوک غوره کړي چې د مخدره موادو د کاروبار، فساد، خپلوۍ پالني او د نورومنفې پدیدو څرګندوي فرهنګ 

ي او سیاسي لوړو موقفونو و کلونو ناوړه سیاست، د دولت ۴۴سره د مبارزي کلک هوډ ولري. د تیرو څه د پاسه 
څخه د یو لړ چارواکو سؤ استفادي خلک اړ کړل چې د ټاکنیزو ټیمونو په دوه جبهو کې وویشل شي، یاني د سخت 

د ناوړه الرو چارو څخه د پړسیدلو پانګه والو جبهه او د هېواد د وطنپالونکو روڼ اندو او  دریځو، زور واکانو او
فعالیت  واؤ د هېوادوالو او نړیوالو د مالوماتو له پاره له خپلي خوا د کار اواعتدال خوښوونکو جبهه. دواړو خ

برابرشوي پروګرامونه وړاندي کړل چې په ملي او نړیواله کچه یي محسوس غبرګونونه راوپارول. لکه څرنګه چې 
ګړو کړیو د خپل د هېواد د خلکو کتګوریو د خپلي خوښې ټیم او جبهي له پاره کارشروع کړ، له بهر څخه هم ځان

دوعاګاني پیل کړي. داسې اوازی او انګازي هم تر غوږو کیدلي چې  مورد نظر ټیم او  نوماند د بریا له پاره فعالیت او
ګواکې د یو لړ ګاونډیو هېوادونو څرګندو کړیو د خپل مورد نظر نوماند د کامیابولوله پاره ګورت ګورت باندنې اسعار 

م کال د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین جوته کړه چې دا ټاکنې په حقیقت کې په  ۴۴۳۲ولګول. په افغانستان کې د 
افغانستان کې د نړۍ او سیمې د یو شمیر هېوادونو د اغیز د ښیندلو او څرکندونې بی ساري سیالي کښي ټاکنې وي. 

په ترځ کې تر سره د ټاکنیزو ټیمونو په مشرۍ د هېوادوالو د تودو منډو ترړو په پایله کې د خلکو د پراخ ګډون 
په حقیقت کې د سیاسي چلند ښکار شوي. د هماغه افغانانو قربانیو ته یو  شوي ټاکنې د درغلیو او یا تقلب دسپیره او

شمیرفرصت طلبو په سپکه سترګه وکتل چا چې د افغانستان د ډموکراسۍ د پیاوړتیا اوبنسټیزه کیدوله پاره د خپل 
نیمه خوا شول ځکه د هغوي له ادرسه یو شمیر د واک تږو کړیو د انتخاباتو  وجود غړي له السه ورکړل. هېوادوال

پایلي بابیزه کړي. دا ډول غوښتنې چې ګنې د ولسمشریزو ټاکنو پایلي دي نه اعالنیږي، ټاکنې باید ګټونکی او 
شتو تبدیل نه میا ۱یا  ۱بایلونکی ونه لري، واک دي په مساوي توګه وویشل شي، یو لړ اوسنې چارواکې باید تر 

شي، کلیدي چوکۍ باید مساوي ډکې شي او نور د افغانستان د خلکو غوښتنې نه وي. عادي افغانان داسې مطالبي نه 
وړاندي کوي. هېوادوال ټاکنو ته په دي موخه والړل چې ډموکراسې نهادینه شي، د واک تر السه کولو له پاره مثبته 

ساسي چوکۍ په پوهو او تخصص لرونکو اشخاصو ډکې شي. په ناوړه سیالي وشي، د هېواد د واکمنۍ کلیدي او ح
الرو د ناروا شتمنیو د زیرمه کولو په موخه په خپلو السونو کې د واک د تنابونو د ټینګونکو یو شمیر کړیوهغه 

ه چې شعارونو، چې دوي به ویل هر څه د خلکوله پاره غواړي، بله بڼه خپله کړله. یاني کله چې دوي ته پته ولګید
ګواښ یي وکړ چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د  بایلونکي دي، د واک له پاره په نامشروع هلو ځلوسر شول او

د زیات شفافیت له پاره د بهرنیانو د منځګړیتوب او مستقیمي  ټاکنو په نهادونو او میکانیزمونو باور نه لري او
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پایله ورنه کړه، په څرګنده یي وویل چې د ټاکنو نتیجې نه څارنې وړاندیز کوي. هغه مهال چې یي مطرح وړاندیز 
دولتي ودانۍ نیسې.  منې او په واک کې مساوي ونډه غواړي. که غوښتنه یي ونه منل شي واټونو ته راوځې او

ږ نړیواله ټولنه چې په لمړي سر کې تر یوي کچې د ټاکنو د پایلو د اعتبار ورکولو له پاره لګیا وه، د قدرت څخه د غی
په وړاندي غلي پاتې شوه. له دي کبله وار ولسمشر کرزي او د  چاپیرونکو کړیو د ناقانونه وړاندیزونو د مطرح کولو

د سوداګرۍ سیاست  مشرانو ته ورسید چې تل یي د سترو ملي مسألو د حل په اړوند معامله او چا خبره جهادي هغو
مهندسي وکړه چې یواځې په واک د پاتې کیدو مینه  کړی دی. هغوي په پوره ځیرکۍ د واک د مساوي ویش داسې

وال خوشاله کړي، نه د افغانستان ولس! هغوي د ټاکنو هغوپایلو ته شا کړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون داتابیس 
ته ال له وړاندي دننه شوي وي او د ډیریو هېوادوالو الس ته لویدلي وي. متل دی چې لمر په دوه ګوتو نه پټیږي، 

مهال چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ټاکلي ولسمشر په توګه ډاکټر محمد اشرف غني احمدزۍ  هغه
وړونکی اعالن کړ او وروسته یي ورته باورلیک وسپاره مالومه شوه د دي ټولو ادعاؤ او کشمکشونو سربیره هغه 

په یاد ولري، هغوي چې ستاسو د رایو  سلنه رایي خپلي کړي وي! ولس دي ۵۵د ټولو کارول شوي رایو څه باندي 
د واقعې پایلو د منلو څخه سر وغړولو، په خپلو منځو کې د واک، چوکیو او امتیازاتو د ویشلو په اړوند متحد نه شي 
پاتې کیدلی. همدا اوس ډغري پیل شوي، چې له هغوي یو شمیر شوي موافقه ردوي او ځینې بیا هغه نیمګړي بولي 

هغوي چې  د دموکراسی د اصولو پر اساس، .اوس هم د ولسمشر په الس کې متمرکز دياو وایي چې هر څه 
بایلونکې وه، په معنوي لحاظ نه شي کولی د پخوا په څیر واکمنۍ ته ادامه ورکړي او ښایي تر پایه د وجدانې خجالتۍ 

ه نه ګوري، په تیره په احساس ورسره مل وي. بله دا چې ولس هم بایلونکي ته په عمل کې د یو ګټونکې په سترګ
هغو حاالتو کې چې د هېوادوالو په ګټه د کوم اغیزمن کار او فعالیت د سرته رسولو ریکارد هم ونه لري. د ملي 
یووالي په نامه چې کوم حکومت او یا میکانیزم رامنځ ته شوی، ښایي ډیر پایښت ونه کړي، ځکه همدي څرګندو 

په وړاندي یوه اوږده اما مسالمت امیزه مبارزه په  د افغانستان د خلکو کړیو هر څه د ځان له پاره په نښه کړي.
کاله وروسته په دي وتوانیدل چې د افغانستان په ټولنه ۴۴مخکې مطرح ده. خلکو او د هغوي روڼ اندو څه د پاسه 

یاړ غونډه کې د د مرحوم برهان الدین رباني د کلیزي په و ولسکې د رول لوبونې په سټیج خپل شتوالی ډاکیز کړي. 
یو لړ جهادي مشرانو خبرو، اشارو او کنایو ته ځیر ؤ.  هغوي د زیاتو کمزورتیاؤ د لرلو سربیره بیا هم روڼ اندو او 
د هغوي معاصر پوښاک ته ناسمه ګوته نیغوله، خو خپلو ځانونو او د خبرو طرز ته یي پام نه دی چې د هېوادوالو نه 

 کنو کې د هغوي استازی د خلکوله خوا انتخاب نه شو. خوښیږي، له دي کبله په سږنیو ټا

د ټاکنو  که خپلي خبري راټولي کړو، دي نتیجې ته رسیږو چې افغانان د ډموکراسۍ د نظام پیاوړتیا ته اړه لري.
پیښه شوي پیچلتیا او بحران په افغانستان کې د ډموکراسۍ د نظام د ستنو او موسسو د کمزورتیا او یا نه شتون له 

ې ؤ. که د هېواد سیاسي غورځنګ او د هغې غړي ګوندونه، مدنې ټولني او نور فرهنګي نهادونه پیاوړي او وج
ځواکمن وی، داسې خواشینونکي تجربه نه تکراریدله. څومره چې د ډموکراسۍ د نظام د جوړښت او تقویي چاري د 

ه شي موندلی چې د وطنوالو هېوادوالو په مټ وده وکړي، د اوس په شان فرصت غوښتونکې د دي مجال ن
  .ډموکراتیکي السته راوړني د هغوي څخه واخلي

موږ د ډموکراسۍ د دود او رواج له مخې د هغه تعامل سره چې په افغانستان کې پلی شو موافق نه یو. دا ډول 
ې د څرګندو بهرنیو او چلند هېوادوال بي الري کوالي شي. اما که له بلي خوا د ټاکنو د پیچلتیا بهیر او په دغه بهیر ک

کورنیو کړیو منفې رول لوبونې ته ښه ځیر شو، د هغې جګړي، کړکیچ او تاوتریخوالي په نسبت چې د پورته 
یادشوي الملونو له کبله نږدي ؤ ټول هېواد په کې راښکیل شي، اوسنۍ نیمګړي سیاسي موافقه چې د دواړو ټاکنیزو 

ره چې بیا څوک د افغانانو د رایو غال کولو ته جال جوړ نه کړي، واک ته ټیمونو تر منځ وشوه بهتره ده. د دي له پا
راغلی ټاکل شوی مشرتوب ته ښایي د ټاکنو اوسنې سیستم ته داسې بدلون ورکړي چې هیچا ته د ورته پیښو شوو 

په مقابل  درغلیو فرصت پاتې نه وي. په هېوادوالو غږ کوو چې ګام په ګام هغوي تعقیب کړي، چا چې ستاسو د رایو
کې وعدي ورکړي، یاني هغه باید پلي کړي. موږ د هېواد په سیاسي، مدني او فرهنګي ټولنو غږ کوو چې د زمانې د 
غوښتنو سره سم ځانونه داسې پیاوړي کړي چې د ډموکراسۍ په بنسټیزه کولو کې رول ولوبوي او له دي پروسې 

چې د ډموکراسۍ د نظام د ودي او ټینګښت په وړاندي خنډ  څخه د هغو غیر مسلکې کړیو او افرادو السونه لنډ کړي
کیږي او هغه بدناموي. نړیوالي ټولني ته وړاندیز کوو چې دافغانستان د تنکۍ ډموکراسۍ د ودي د خنډونو په لیري 

و کولو کې د افغانستان د روڼ اندو ننګه وکړي. د هغو څرګندو کړیو شا پریږدي چې د تیري یوي لسیزي السته راوړن
او نوي پرمختګونو ته ګواښ پیښوي. د افغانانو سره د یوغښتلي ملي ډموکراتیک دولت او ولسې واکمنۍ په جوړولو 

   .کې مرسته وکړي. جګړه ودروي او د ګاونډیانو د تیري په درولو کې د افغانانو خوا ونیسي
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های زندگی،  بخشارضا کنندۀ انسانها در تمام  "دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش

رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چون حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

 و حتی زندگی خصوصی و شخصی انسانها کشانید." 

ح دانش افراد را در فهم از دموکراسی باال می برداشت درست از دموکراسی و سیر تاریخ آن در جوامع بشری نه تنها سط

برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومتهای دموکراتیک و جلوگیری از حرکتهای غیر دموکراتیک که 

 زیر عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز میشود. در کشور هایی مانند افغانستان، هر اقدامی که منافی

 منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.

توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را برای دموکراسی ضروری می دانست: آموزش همگانی، 

 مشارکت سیاسی، برابری اقتصادی، و نمایندگی به توسط اشرافیت طبیعی.

ران شان به ایجاد نهاد ها، اتخاذ راه و رسمها، و پی ریزی شرط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهب

 سیاست هایی دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.

در نظام های دموکراتیک، ثبات سیاسی را نمی توان بر مدار زور برقرار کرد، جایگزین زور "حق حاکمیت" مورد قبول، 

  روعیت می خوانند.یا همان چیزی است که صاحب نظران آن را مش

در هیچ زمانی از تاریخ مانند امروز این همه انسان از حقوق رسمی شهروندی در نظامهای حکومتی دموکراتیک 

 برخوردار نبوده اند. با این همه، آیندۀ دموکراسی ناروشن است.

در جوامع بشری، به بمنظور شناخت دقیق و روشن از دموکراسی و درک درست از دموکراسیهای به تجربه گرفته شده 

 ارائۀ نمونه هایی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هایی در زمینه می پردازیم. 

 -محبت -            

 

 

 مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی به معنای فرصِت پرداختن 

شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی و از 

شرطهای الزم دموکراسی است. در سدۀ چهارم 

نظامهای سیاست،یالد، ارسطو، در کتاب پیش از م

سیاسی را بر اساس دو اصل طبقه بندی کرد: تعداد 

مردمی که در اتخاذ تصمیمهای سیاسی شرکت 

یا هدفهای خوب رهنمای نظامند یا آدارند و این که 

هدفهای نابهنجار. نظام نابهنجاری که در آن عدۀ 

به معنی تحت  -زیادی حکومت می کنند دموکراسی

 است. -ومت مردم"کظی، "حاللف

هر چند مشارکت همگانی فی نفسه باعث ایجاد 

دموکراسی نمی شود، وجود فرصت مشارکت در 

فرایند سیاسی برای شهروندان متوسط امری 

ضروری برای هر دموکراسی است، و تعریف 

دموکراسی غالبًا مشارکت را هم شامل می شود. 

 رأی دادن عادی ترین شکل مشارکت سیاسی در

، اما یگانه شکل مشارکت است هر دموکراسی

نیست. می توان بین شکلهای متعارف مشارکت 

سیاسی، که در همۀ دموکراسیها قانونی اند، و 

شکلهای نامتعارف مشارکت سیاسی، نظیر تحریم 

اه ممکن است گ)بایکوت( و تظاهرات، که 

                 غیرقانونی باشند، تمایز قایل شد.
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عارف مشارکت سیاسی، عالوه شکلهای مت

 ۀعبارتند از شرکت در مبارز بر رأی دادن،

سیاسی، همکاری با دیگران برای حل مسایل 

محلی، و کوشش برای تحت تاثیر قرار دادن 

به مسایل  سیاستمداران و جلب کردن توجه آنان

دانشمندان علوم سیاسی  مورد توجه اشخاص.

را ت کوشیده اند که شیوه های گوناگون مشارک

آن  -نی، و جی ه. بسنجند. سیدنی ِوربا، نورمن

مشارکت و مساوات کیم، به طوری که در کتاب 

( گزارش داده اند، با استفاده از ۸۷۹۱) سیاسی

و ۸۷۹۱بررسیهای به عمل آمده در اواخر دهۀ 

شیوه های مشارکت در اتریش،  ۸۷۹۱اوایل دهۀ 

هند، جاپان، هالند، نیجریه، ایاالت متحد، و 

گسالوی را با هم مقایسه کردند. آنان در تحلیل یو

هر هفت  ود شیوه های مشارکت مشابهی را درخ

تر شان اسایی کردند، و در تحلیلهای جدیدکشور شن

 این شیوه ها را در سایر کشور ها نیز یافته اند.

مطالعۀ اعمال سیاسی نامتعارف مشکل تر 

است؛ یکی از دالیل این امر آن است که در 

ایی که برای ارزیابی این گونه اعمال به بررسیه

عمل می آید ممکن است در مواردی الزامًا از 

پاسخ دهندگان سوال شود که آیا در فعالیتهای 

 ی شرکت کرده اند یا نه. سمیوئلغیرقانونی خاص

کس کاس، و همکاران شان به  منظور ابارنز، مه. 

فایق آمدن بر این مشکل برای چیزی که آن را 

خواندند مقایسه ای به وجود  القوۀ اعتراضامکان ب

در اتریش،  ۸۷۹۱آوردند. آنان در اواسط دهۀ 

انگلستان، آلمان غربی، هالند، و ایاالت متحد 

بررسیهایی به عمل آوردند. معلوم شد که در هر 

پنج کشور غالبًا در بین جوانان سطوح باالیی از 

و  ۸۷۹۷امکان بالقوۀ اعتراض وجود دارد. بین 

مطالعات تکمیلی در هالند، آلمان غربی، و  ۸۷۱۸

ایاالت متحد صورت گرفت؛ با برخی از 

پاسخگویان پیشین دوباره مصاحبه شد. تحلیلهای 

جدیدتر بیشتر یافته های مبتنی بر مطالعۀ قبلی، از 

جمله گرایش نوجوانان به سطوح باالتر امکان 

 بالقوۀ اعتراض، را تأیید کردند.

های اساسی بارنز، کاس، و یکی دیگر از یافته 

همکارانشان این بود که اعتقاد به برخی از ارزشها 

متعارف مشارکت سیاسی در بروز شکلهای نا

نان دریافتند که افرادی که بر ثبات دخیل است. آ

اقتصادی و امنیت مادی ارج می نهند )یعنی 

افرادی که آنها را، به تبعیت از رونالد اینگلهارت، 

د( در مقایسه با کسانی که برای نامیدن ماده گرا

پساماده آزادی و ابراز وجود ارزش قایلند )یعنی 

د که مشارکت سیاسی ( کمتر احتمال دارگرایان

یید کنند. در اروپاییانی که معلوم شد أنامتعارف را ت

دارای ارزشهای ماده گرایانه اند سطح امکان 

بالقوۀ اعتراض پایین بود، حال آن که نزد کسانی 

ه عنوان پساماده گرا طبقه بندی شدند سطح که ب

امکان بالقوۀ اعتراض نسبتًا باال بود. افزون بر آن، 

از آنجا که پساماده گرایان به طور کلی فرهیخته تر 

از ماده گرایان بودند، احتمال آن که برای استفاده 

از شکلهای جدید مشارکت سیاسی مهارتهای 

 د.سیاسی الزم را داشته باشند بیشتر بو

 حق رأی

حق رأی دادن بنیادی ترین شکل مشارکت 

شهر های یونان  -دموکراتیک است. در دولت

باستان، حق مشارکت در هرگونه فعالیت سیاسی 

به شهروندان مذکر بالغ محدود می شود و اینان 

کل جمعیت را تشکیل می دادند،  زهمواره اقلیتی ا

شهر ها خارجی یا  -زیرا بسیاری از ساکنان دولت

برده بودند. در جمهوری روم نیز حق رأی دادن به 

 شهروندان مذکر محدود می شد.

مردان تا اواخر سدۀ نوزدهم و  ۀحق رأی گسترد

اوایل سدۀ بیستم نادر بود. در ایاالت متحد بیشتر 

 ۸۱۸۱مردان سفیدپوست و بالغ در اواخر دهۀ 
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 حق رأی دادن را داشتند. در فرانسه و سوئیس

اعطا شد.  ۸۱۸۱نی مردان در حق رأی همگا

اگرچه در فرانسه حق رأی دادن در انتخابات آزاد 

کامال پابرجا  ۸۱۹۱سیس "جمهوری سوم" در أتا ت

نشد. در انگلستان با تصویب "قانون اصالح" در 

اکثر مردان طبقۀ کارگر حق رأی دادن را  ۸۱۱۸

 ۸۷۸۱یافتند، اما حق رأی همگانی مردان در 

ر در نظام نمایندگی نابراباعطا شد. در پروس 

( حق ۸۷۸۱ -۸۱۹۸ویلهلمینه ) یراتورسالهای امپ

سیس أرأی همگانی مردان را تضعیف کرد و تا ت

این حق عماًل  ۸۷۸۷در  "لمانآ"جمهوری وایمار 

 محرز نشد.

در بسیاری از کشور ها به زنان حتی دیر تر از 

مردان حق رأی دادن اعطا شد. در انگلستان زنان 

حق رأی دادن یافتند، هرچند در مورد  ۸۷۸۱در 

حل رأی زنان محدودیتهایی وجود داشت که در 

مورد مردان اعمال نمی شد؛ در ایاالت متحد، با 

، ۸۷۹۱تصویب "اصالحیه نهم قانون اساسی" در 

ایاالتها حق رأی دادن یافتند. در  ۀزنان در هم

، به ۸۷۸۷آلمان، با تاسیس "جمهوری وایمار" در 

رأی داده شد، اما زنان فرانسوی تا زنان حق 

حق رأی دادن نداشتند. سوئیس از بسیاری  ۸۷۸۹

جهات دموکراسی نمونه ای است، اما زنان 

حق رأی دادن در انتخابات ملی  ۸۷۹۸سوئیسی تا 

 را نداشتند. 

اکثر متخصصان علوم اجتماعی تالش در جهت 

محدود کردن مشارکت سیاسی را اقدامی ذاتًا 

یک تلقی می کنند، هرچند این نکته غیردموکرات

همواره در نوشته های آنان آشکار نیست. در 

ایاالت متحد، حدود نیمی از امریکاییان افریقایی 

نمی توانستند از حق رأی دادن که  ۸۷۱۹تبار تا 

به موجب قانون اساسی به آنان اعطا شده بود بهره 

"قانون حق رأی دادن" دولت  ۸۷۱۹مند شوند؛ در 

را ملزم کرد که با استفاده از اختیارات خود  فدرال

از تالشهایی که برای ثبت نام سیاه پوستان جنوبی 

به عمل می آمد پشتیبانی کند. با آن که چنین ایرادی 

به نظام سیاسی امریکا وارد بود، بیشتر 

متخصصان علوم اجتماعی غربی ایاالت متحد را 

ین دموکراسی تلقی می کردند. تحقیق سیمور مارت

( نشان دهندۀ ۸۷۹۱) انسان سیاسیلیپست با عنوان 

همین نظر بود. گابریئل ا. آلموند و سیدنی ِوربا نیز 

(، که تحقیق عمده در ۸۷۹۸در فرهنگ مدنی )

مورد ارزشها در پنج دموکراسی است، نتیجه 

تحد و انگلستان دموکراسیهای گرفتند که ایاالت م

ایتالیا، و  ند، حال آن که آلمان غربی،ا دار ریشه

مکزیک چنین نیستند. در واقع، آلموند و وربا، 

ی گروهها از لحاظ احتی در بحثی در بارۀ تفاوته

مشارکت و ارزشها، به تفاوتهای نژادی در ایاالت 

متحد اشاره نکرده اند. ظاهرًا به نظر بیشتر 

متخصصان علوم اجتماعی پایمال کردن حقوق 

ی کژروی بود سیاه پوستان  ایاالتهای جنوبی نوع

که نمی بایست موجب شود که محققان ایاالت متحد 

 را در کل غیردموکراتیک بینگارند.

هنگامی که حق رأی دادن به طبقات بیشتر و 

بیشتری از مردم اعطا شود، محروم کردن آنان از 

 بسیار دشوار خواهد بود. در واقع این حق

دموکراسی بیش از حق رأی دادن در معرض 

ها با به رأی دادن بیشتر آلمانی خطر است. حق

ر لر از آنان سلب نشد، و هیتلقدرت رسیدن هیت

چندین همه پرسی برگذار کرد تا وانمود کند که از 

پشتیبانی همگان برخوردار است. در اتحاد جماهیر 

درصد جمعیت بالغ رأی  ۷۷شوروی سابق بیش از 

می دادند، اما از آنجا که رأی دهندگان عماًل فرد 

نظر خود را از بین نخبگان سیاسی رقیب  مورد

انتخاب نمی کردند، تنها تعداد انگشت شماری از 

بات را دموکراتیک به اناظران غربی این انتخ

 حساب می آوردند.
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چنانچه حزبهای سیاسی کشور نتوانند آزادانه با 

هم رقابت کنند، قطع نظر از تعداد شهروندانی که 

ند، کمتر کسی است در فرایند سیاسی مشارکت دار

کراتیک بشمار آورد. برخی از که آن کشور را دمو

نظامهای چند حزبی  های اروپای شرقی اسمًاکشور

داشتند، اما "حزب کمونیست" حاکم بود. مثاًل، در 

جمهوری دموکراتیک آلمان )آلمان شرقی( اسمًا 

حزبهای سیاسی رقیب وجود داشتند، اما قدرت 

ت سوسیالیستی" سیاسی در انحصار "حزب وحد

)حزب کمونیست آلمان شرقی( بود. با این همه، 

مردم را شدیدًا به مشارکت در انتخابات 

"فولکسهامر" )"مجلس مردم"( تشویق می کردند، 

درصد کسانی که واجد شرایط رأی  ۷۱و بیش از 

دادن بودند روانۀ حوزه های رأی گیری می شدند؛ 

ه دست "حزب وحدت سوسیالیستی" بیشتر آرا را ب

 ۸۷۷۱می آورد. اما در انتخابات آزادی که در 

برگذار شد، "حزب سوسیالیسم دموکراتیک" 

)جانشین حزب منحل شدۀ "وحدت سوسیالیستی"( 

در ایاالتهای واقع در قلمرو آلمان شرقی سابق تنها 

 درصد آرا را به دست آورد. ۸۸

اختالف تعداد رأی دهندگان در کشور های 

 مختلف

د رأی دادن از دیگر انواع تحقیق در مور

مشارکت سیاسی آسان تر است زیرا می توان از 

آمار رسمِی تعداد رأی دهندگان اطالعات زیادی به 

دست آورد. نسبت بزرگساالنی که رأی می دهند 

)تعداد رأی دهندگان( در دموکراسیهای مختلف 

بسیار متفاوت است. در دموکراسیهای پارلمانی 

اسبۀ درصد رأی صورت کسری که برای مح

دهندگان به کار می رود تعداد آرایی است که در 

انتخابات هیأت قانونگذاری به صندوقها ریخته شده 

است. در ایاالت متحد صورت کسری که برای 

محاسبۀ درصد رأی دهندگان در سالهای انتخاب 

ریاست جمهوری به کار می رود تعداد آرایی است 

به صندوقها  که مردم برای انتخاب رئیس جمهور

ریخته اند. مخرج کسِر تعداد رأی دهندگان در 

بیشتر دموکراسیها تعداد کسانی است که به سن 

 رأی دادن رسیده اند.

همۀ ساکنان یک کشور که در سنی هستند که 

می توانند رأی بدهندواجد شرایط الزم برای رأی 

دادن نیستند. در بیشتر دموکراسیها تنها اتباع کشور 

که رأی بدهند، و کسب تابعیت با حق دارند 

دشواریهایی همراه است که میزان آن در کشور 

های مختلف بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، 

یانی که به اسرائیل مهاجرت می کنند می دیهو

خود به  ند به موجب "قانون بازگشت" خود بهتوان

تابعیت آن کشور درآیند، و اتباع جدید می توانند 

از ورود رأی بدهند. برعکس، گرفتن چند ماه پس 

تابعیت آلمان برای غیرآلمانیها، حتی اگر در آن 

 کشور به دنیا آمده باشند، بسیار دشوار است.

در ایاالت متحد تابعیت به عنوان شرط الزم 

برای رأی دادن در قانون اساسی ذکر نشده است، 

اما در همۀ ایالتها و در "بخش کلمبیا" تابعیت 

میلیون از  ۸۱. از این رو، در حدود الزامی است

در ایالت  ۸۷۷۹میلیون بزرگسالی که در  ۸۱۷

متحد زندگی می کردند و در سنی بودند که می 

توانستند رأی بدهند، از نظر قانونی واجد شرایط 

ثبت نام برای رأی دادن نبودند. با استفاده از این 

ارقام می توان تعداد رأی دهندگان در انتخابات 

درصد )بر اساس  ۱۱را  ۸۷۷۹ت جمهوری ریاس

 ۱۱تعداد کسانی که در سن رأی دادن بودند( و یا 

درصد )بر مبنای تعداد افرادی که از لحاظ سیاسی 

 به حساب آورد. واجد شرایط بودند(

رایط شرأی دهندگان سوئیسی، به رغم  دتعدا

متعددی که باید به ایجاد سطوح باالی مشارکت 

دک است. نام بزرگساالن د، اننسیاسی کمک کن

 سوئیسی خود به خود در فهرست اسامی رأی



9 

 

 انتون رأی کدهندگان ثبت می شود، و در چهار

دادن اجباری است. با این همه، تعداد رأی دهندگان 

سوئیسی از جنگ جهانی دوم تاکنون پیوسته رو به 

کاهش بوده است. قابل قبول ترین توجیه این است 

س بر آن بوده اند که مردم که حزبهای عمدۀ سوئی

را از شرکت در رأی دادن باز دارند. چهار حزب 

عمده توافق کرده اند که رهبری مشترک مردم 

سوئیس را بین خود تقسیم کنند. رأی دهندگان 

انگیزۀ زیادی برای مشارکت ندارند، و احزاب نیز 

برای واداشتن آنان به این کار انگیزۀ چندانی 

 ندارند.

ق مشارکت و گسترۀ مشارکت ح متمایز کردن

مفید است. گسترۀ مشارکت سیاسی به چهار عامل 

بستگی دارد: نوع مقامهایی که احراز کنندگان آنها 

مستقیمًا انتخاب می شوند؛ سطوح دولت؛ بسامد 

انتخابات؛ و تعداد آرایی که در هر یک از انتخابات 

به موجب برگۀ رأی دهندگان تعیین می شود. 

نند امریکاییان، فرصتهای زیادی سوئیسیها، ما

برای مشارکت دارند. در سوئیس، همانند بسیاری 

از دموکراسیها، رئیس دولت مستقیم انتخاب نمی 

یک نظام فدرال است،  شود. اما از آنجا که سوئیس

اب مقامهای سطوح مردم می توانند برای انتخ

دهند. افزون بر آن، استفاده از مختلف دولت رأی 

چه در انتخابات ملی و چه در همه پرسی، 

انتخابات کانتونی، در سوئیس رایج است؛ به این 

ترتیب، سوئیسیها فرصتهای متعددی برای 

مشارکت دارند. در فاصلۀ بین پایان جنگ جهانی 

ی همه پرس ۸۹۱سوئیسیها بیش از  ۸۷۱۱دوم و 

داد همه پرسیهای ملی برگذار کردند که این از تع

دموکراتیک دیگری  برگذار شده در هر کشور

  بمراتب بیشتر بوده است.

یکی از دالیل کم بودن تعداد رأی دهندگان در 

ایاالت متحد دشواری نسبی ثبت نام برای رأی 

دادن است. در بیشتر دموکراسیها ثبت نام برای 

رأی دادن یا خود به خود صورت می گیرد و یا 

ملزم به  همۀ افراد واجد شرایط به موجب قانون

تهای امریکا، به استثنای امند. در همۀ ایالثبت ن

داکوتای شمالی، ثبت نام شرط الزم رأی دادن 

است؛ ساکنان چند ایالت معدود می توانند در روز 

ی دادن ثبت نام کنند. أبرگذاری انتخابات برای ر

خود فرد است.  ۀعالوه بر آن، ثبت نام بر عهد

برخی از محققان برآورد کرده اند که چنانچه 

رایط ثبت نام رأی دهندگان را به طور قابل ش

سان بگیرند، شمار رأی دهندگان در آتوجهی 

 ۸۱انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحد حدود 

. فرانسه تنها درصد افزایش خواهد یافت

دموکراسی دیگری است که افراد واجد شرایط را 

ملزم به ثبت نام نمی کند. با این  برای رأی دادن

فرانسوی برای گرفتن کارت شناسایی همه، اتباع 

ملزم به ثبت نام در جوامع محلی خود هستند، و در 

ی دادن نیز ثبت نام أوانند برای رتعین حال می 

 کنند.

تعداد رأی دهندگان در ایاالت متحد اندک، اما 

گسترۀ انتخابات وسیع است. به عنوان مثال، 

هنگامی که مردم امریکا برای انتخابات ریاست 

ی گیری رفتند، أبه حوزه های ر ۸۷۷۹هوری جم

 هدر دوازده ایالت فرماندار ایالت و در سی و س

ایاالت سناتوری را انتخاب کردند. همۀ رأی 

دهندگان، بجز رأی دهندگان در بخش کلمبیا، می 

توانند در سالهای برگذاری انتخابات ریاست 

جمهوری نمایندگانی را برای مجلس نمایندگان 

د انتخاب کنند )اگر چه نمایندگان ایاالت متح

معدودی از نژاد ها پیش از برگذاری انتخابات 

فزون بر آن، اریاست جمهوری انتخاب شده اند(. 

رأی دهندگان نمایندگان ایالتی و احرازکنندگان 

بر می گزینند. در بسیاری از دهها مقام پایین تر را 

تها رأی دهندگان همچنین می توانند در مورد ایال

 یشنهاد هایی که برای اصالح قانون اساسی آنپ
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می شود رأی  ایالت یا گذراندن قانون مطرح

تها رأی دهندگان حق دارند به دهند. در بیشتر ایال

همۀ نامزد های حزبی خاص یکجا رأی بدهند. در 

همۀ ایالتها رأی دهندگان مجازند که افراد مورد 

 نظر خود را از بین نامزد های حزبهای مختلف

معمواًل تعداد زیادی از رأی دهندگان برگزینند. 

امریکایی به هر دو حزب رأی می دهند، یعنی 

نامزد های "حزب جمهوری خواه" را برای احراز 

برخی از مقامها و نامزد های "حزب دموکرات" 

 را برای احراز مقامهای دیگر انتخاب می کنند.

ایاالت متحد، از لحاظ حق انتخابهای فراوانی 

 به رأی دهندگان می دهد، با بیشتر دموکراسی که

های پارلمانی، که در آنها رأی دهندگان یک رأی 

می دهند، تفاوت چشمگیری دارد. مثاًل، در 

انگلستان رأی دهندگان در منطقۀ )"حوزۀ 

انتخاباتی"( خود یک نامزد را بر می گزینند. در 

اسرائیل فهرستهای نامزد ها به رأی دهندگان ارایه 

شوند، و آنان اجازه ندارند که آن فهرستها را  می

ی برای أتغییر دهند. رأی دهندگان آلمانی یک ر

نمایندۀ منطقه در پارلمان )بوندیستاگ( به صندوق 

می اندازند و یک رأی برای حزب مورد نظر 

  خود.

بویژه در ایالتهایی که  رأی دهندگان امریکایی،

ن قانون یا در آنها پیشنهاد های مربوط به گذراند

اصالح قانون اساسی ایالتی به رأی گذاشته می 

شوند، با انتخابات متعددی روبرو هستند. در برخی 

از ایاالتها و شهر ها، رأی دهندگان می توانند به 

معروف است مقامهای  لغوموجب فرایندی که به 

انتخاب شده را در دوران زمامداری از کار برکنار 

لغو نادرند، اما حتی  کنند. موارد موفقیت آمیز

موارد ناموفق لغو فرصت دیگری برای مشارکت 

ایجاد می کنند. رویهمرفته، امریکاییان بمراتب 

بیشتر از شهروندان سایر دموکراسیها فرصت 

مشارکت دارند. در واقع، برخی از محققان 

استدالل می کنند که فراوانی تعداد انتخابات در 

رأی دهندگان در ایاالت متحد در کم بودن تعداد 

انتخابات ریاست جمهوری دخیل است. همچنین 

تصور می رود که انتخابات مکرر برای رأی 

گیری در مورد پیشنهاد های مختلف در کم بودن 

تعداد رأی دهندگان سوئیسی در انتخابات پارلمان 

موثر است. برخی استدالل می کنند که انتخابات 

 مکرر شهروندان را خسته می کنند.

ساالن گتعداد ناچیزی از دموکراسیها بزردر 

ملزم به رأی دادنند؛ در غیر این صورت، دست کم 

به سبب نرفتن به حوزه های رأی گیری جریمه می 

رأی نمی دهند شوند. استرالیاییها و بلجیمیهایی که 

واژۀ "رأی پرهیز" ُمهر می شود، و بسیاری 

معتقدند که این برچسب موجب تبعیض در استخدام 

ن افراد می شود و برخورداری از امتیاز های ای

دولتی را برای آنان دشوار می کند. در هالند، رأی 

اجباری بود. زمانی که مردم  ۸۷۹۸دادن تا سال 

را به دلیل رأی ندادن جریمه می کردند، تعداد رأی 

درصد بود؛ هنگامی که رأی  ۷۱دهندگان بیش از 

ن به کمی دادن اجباری لغو شد، تعداد رأی دهندگا

 درصد کاهش یافت. ۱۱بیش از 

 تاثیر نظام انتخاباتی بر تعداد رأی دهندگان

سطح رقابت بین حزبهای سیاسی نیز بر تعداد 

رأی دهندگان تاثیر می گذارد. چنانچه حزبها قادر 

به رقابت باشند، مشارکت معمواًل افزایش می یابد؛ 

ته در انتخابات سدر صورتی که حزبی یگانه پیو

وز باشد، معمواًل تعداد رأی دهندگان کمتر پیر

است. در ایاالت متحد، در فاصله بین پایان 

"بازسازِی" پس از جنگ داخلی و پایان جنگ 

، "حزب دموکرات" امور سیاسی جهانی دوم

تهای جنوبی را زیر نفوذ داشت، و فقدان رقابت ایال

حزبی در کم بودن تعداد رأی دهندگان دخیل بود. 

  اوت انتخابات نیز بر احتمالمقررات متف
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 حضور شهروندان در حوزه های رأی گیری

 تاثیر می گذارد. در بیشتر منطقه های انتخاباتی

االت متحد، برنده ها با یمجلس نمایندگان در ا

آرا انتخاب می شوند. نامزدی  احراز اکثریت نسبی

رأی را به دست آورده باشد، حتی اگر  ینکه بیشتر

، در انتخابات برنده می را نباشدحایز اکثریت آ

شود. در همۀ ایالتها، به استثنای ِمین و نبراسکا، 

دن اعضای مجمع )کالج( انتخاباتِی یبرای برگز

می شود که به  هرئیس جمهور از نظامی استفاد

موجب آن کسی که حایز اکثریت نسبی آرا باشد 

برنده می شود. در نتیجۀ این مقررات، غالبًا رقابت 

زیادی در منطقه های انتخاباتی مجلس  سیاسی

نمایندگان وجود ندارد، و حتی در موارد رقابت 

تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری 

 .استنتیجه از پیش معلوم از ایالتها 

در انگلستان که حایز اکثریت نسبی آرا در هر 

منطقه به پارلمان راه می یابد، در بیشتر مناطق 

ت قانونگذاری همواره یا "حزب انتخاباتی هیا

محافظه کار" برنده بوده است و یا "حزب کارگر". 

رأی دهندگان بالقوه از این واقعیت آگاهند و معمواًل 

تعداد رأی دهندگان در منطقه های غیررقابتی تنزل 

می یابد. از سوی دیگر، در کشور هایی چون هالند 

ر و اسرائیل، که اعضای هیات قانونگذاری آنها ب

اساس نظام نمایندگی تناسبی انتخاب می شوند، هر 

رأیی که به صندوق انداخته می شود ممکن است 

نمایندگی حزبی را در هیات قانونگذاری کشور 

 افزایش دهد.

 هحتی عوامِل به ظاهر جزئی، از قبیل این ک

انتخابات در کدام یک از روز های هفته برگذار 

رد. مثاًل، شود، ممکن است بر مشارکت اثر بگذا

در ایاالت متحد و اسرائیل انتخابات ملی همواره 

در روز های سه شنبه برگذار می شود. حال آن که 

در انگلستان انتخابات در روز های پنجشنبه 

صورت می گیرد. در این سه کشور روز انتخابات 

حتی اگر حوزه های رأی  -روز تعطیل نیست، و 

یر وقت گیری صبح زود آغاز به کار کنند و د

برای بسیاری از رأی دهندگاِن بالقوه  -تعطیل شوند

حضور در حوزه ها دشوار است. از سوی دیگر، 

در فرانسه و آلمان، انتخابات در روز های یکشنبه 

برگذار می شوند، که بیشتر مردم فراغت دارند و 

می توانند به حوزه های رأی گیری بروند؛ زمان 

 ی کند.سان مآبندی مناسب رأی دادن را 

ممکن است ترتیبی داده شود که شهروندانی که 

نمی توانند در حوزه های رأی گیری حاضر شوند 

ی بدهند. در برخی از کشور أبه طریق دیگری ر

ها، از قبیل ایاالت متحد به دست آوردن برگۀ رأی 

. حتی چندین میلیون غیابی نسبتًا آسان است

 امریکایی که در خارج از آن کشور زندگی می

کنند می توانند از طریق پست رأی بدهند، هرچند 

ترتیب دادن این کار ممکن است وقت گیر باشد. در 

ممکن است برای رأی دادن از  ،کشور های دیگر

طریق پست پیشبینیهایی شود یا حتی برای 

شهروندانی که از زادگاهشان دور اند جایگاههای 

رأی گیری ویژه ای دایر شود. در اسرائیل، 

انی که محل ماموریتشان از زادگاهشان دور سرباز

ی بدهند. اما رأی أاست و نیز زندانیان می توانند ر

دادن برای اسرائیلیهایی که در خارج از اسرائیل 

زندگی می کنند بسیار مشکل است. تنها ملوانان 

اسرائیلی در کشتیهایی که پرچم اسرائیل دارند از 

اسرائیلی این قاعده مستثنا هستند. صد ها هزار 

خارج از آن کشور زندگی می کنند، و تنها در 

صورتی می توانند رأی بدهند که برای انتخابات به 

 اسرائیل باز گردند.

رابرت و. جکمن، ضمن بررسی نوزده 

دموکراسی دریافت که سطح باالی تناسبی بودن در 

نمایندگی حزبها در انتخابات هیات قانونگذاری ملی 

رأی دادن تشویق می کند.  مردم را به معمواًل

 وجود حزبهای سیاسی متعدد معمواًل مردم را
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 از رأی دادن باز می دارد زیرا رأی دهندگان

می دانند که کشمکش واقعی برای دستیابی به 

قدرت هنگامی بین حزبها در می گیرد که پس از 

انه می زنند. بعالوه، تعداد چانتخابات در مجلس 

یی که نظام تک مجلسی رأی دهندگان در کشور ها

دارند غالبًا بیشتر از رأی دهندگان در 

دموکراسیهایی است که مجلس سنای قدرتمندی 

دارند: در نظام تک مجلسی احتمال آن که نتایج 

انتخابات پیامد های تعیین کننده و مهمی داشته باشد 

بیشتر است. به عنوان مثال، پیروزی "حزب 

 ۸۷۷۹بات کارگر" بر "حزب لیکود" در انتخا

اسرائیل به پیشرفتهایی در روند صلح اعراب و 

اسرائیل منجر شد و سنایی در کار نبود که این 

    جریان را به تاخیر بیاندازد.  

 تفاوتهای گروهی در تعداد رأی دهندگان

در دموکراسیها، معمواًل تعداد رأی دهندگان 

گروههای اجتماعی و سیاسی گوناگون متفاوت 

اوت مشارکت در رأی دادن در است. سطوح متف

ای  بین گروههای اجتماعی در ایاالت متحد به گونه

مبسوط تر از هر کشور دیگری مورد مطالعه قرار 

گرفته است. این امر بدان سبب است که تعداد رأی 

دهندگان در ایاالت متحد بسیار کم است، و بسیاری 

از محققان اندک بودن تعداد رأی دهندگان را مساله 

برای دموکراسی تلقی می کنند. برخی از ای 

محققان امیدوارند که با مطالعۀ دالیل کم بودن رأی 

دهندگان راه های افزایش مشارکت را پیدا کنند. 

تعداد زیادی از مردم که عالوه بر آن، هنگامی 

رأی نمی دهند مطالعۀ رأی دهندگان آسان تر است. 

یاد هنگامی که تعداد رأی دهندگان به طور کلی ز

باشد، قاعدتًا نباید تعداد رأی دهندگان در بین 

گروههای اجتماعی گوناگون چندان متفاوت باشد. 

درصد نزدیک  ۸۱۱چنانچه تعداد رأی دهندگان به 

باشد، مطلقًا ممکن نیست که تعداد رأی دهندگان در 

هیچ یک از گروههای نسبتَا بزرگ اندک باشد؛ در 

و سویدن از  کشور هایی چون استرالیا، اتریش،

هر ده بزرگسال ُنه تن رأی می دهند، تفاوت تعداد 

رأی دهندگان در بین گروههای اجتماعی بسیار 

 اندک است.

در ایاالت متحد چندین الگو تثبیت شده است. تا 

مردان بیش از زنان به رأی دادن گرایش  ۸۷۱۱

این نسبت از میان رفت  ۸۷۱۱داشتند. اما در دهۀ 

پیش از تصویب "قانون حق یا حتی برعکس شد. 

، تعداد رأی دهندگان در ۸۷۹۱رأی دادن" در 

جنوب بمراتب کمتر از سایر بخشهای ایاالت متحد 

بود. از آن زمان تاکنون، تعداد رأی دهندگان در 

جنوب به طور قابل توجهی افزایش یافته است، 

شمار رأی دهندگان  ۸۷۱۱و ۸۷۹۱حال آن که بین 

فت. با این همه، جنوب در مناطق دیگر کاهش یا

ایاالت متحد همچنان از مناطقی است که تعداد رأی 

دهندگان آن کم است. امریکاییان افریقایی تبار 

کمتر از سفیدپوستان به رأی دادن گرایش دارند، 

هرچند اندک بودن تعداد رأی دهندگان سیاه پوست 

اقتصادی  –تا حدودی ناشی از منزلت اجتماعی 

ن و نیز معلول این واقعیت است که نسبتًا پایین آنا

احتمال سکونت سیاه پوستان در جنوب در مقایسه 

با سفید پوستان بیشتر است و در آن منطقه شمار 

 ه طور کلی اندک است. امریکاییرأی دهندگان ب

ی که درآمد زیادی دارند بیش از امریکاییهای های

کم درآمد به رأی دادن گرایش دارند. تعداد رأی 

ن جوان امریکایی بسیار اندک است، اما دهندگا

زمانی که سن جوانان باال می رود، ازدواج می 

کنند، صاحب فرزندانی می شوند، و با اجتماع 

محلی پیوند هایی بر قرار می کنند، معمواًل تعداد 

 رأی دهندگان در بین آنان افزایش می یابد.

به نظر می رسد که تحصیالت مهم ترین عامل 

اوت شمار رأی دهندگان باشد. درتبیین تف

امریکاییانی که تحصیالت عالی کرده اند بیش از 

 آنانی که سطح تحصیالت رسمی شان پایین
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 است به رأی دادن گرایش دارند. این نسبت دو

دلیل دارد: نخست در ایاالت متحد رأی دادن فرایند 

پیچیده ای است؛ پی بردن به راه و رسم ثبت نام 

رای امریکاییان تحصیل کرده در برای رأی دادن ب

مقایسه با شهروندانی که سطح تحصیالتشان باال 

سان تر است. دوم، به نظر می رسد آ بنیست بمرات

که تحصیالت در ایجاد این باور که شهروندان باید 

 در امور سیاسی مشارکت داشته باشد دخیل باشد.

ژگیهای اجتماعی، نگرش های یعالوه بر این و

ر تعداد رأی دهندگان تاثیر می گذارند. سیاسی نیز ب

امریکاییانی که معتقدند رأی دادن وظیفۀ هر 

شهروند است بیش از کسانی که حس مسؤولیت 

ندارند به رأی دادن گرایش دارند. همین  زیادی

طور، امریکاییهایی که به کارآیی سیاسی شدیدًا 

اعتقاد دارند، یعنی کسانی که معتقدند رهبران 

را پاسخگوی شهروندان می دانند، سیاسی خود 

بیش از آنانی که اعتقاد شان به کارآیی سیاسی 

و  ضعیف است به رأی دادن گرایش دارند.

امریکاییانی که به "حزب جمهوری خواه" یا 

"حزب دموکرات" دلبستگی شدید دارند بیش از 

کسانی که دلبستگی حزبی زیادی ندارند به رأی 

 دادن گرایش دارند.

رشی که بر رأی دادن اثر می گذارند عوامل نگ

در خارج از ایاالت متحد به طور منظم مورد 

بررسی و تحقیق قرار نگرفته اند. با این همه، به 

نظر می رسد که اعتقاد به کارآیی سیاسی در 

مشارکت شهروندان دخیل باشد. افزون بر آن، 

سیاست همانگونه که راسل ج. دالتون در 

داده است، در  ( گزارش۸۷۱۱)شهروندان 

انگلستان و آلمان کسانی که حس همبستگی شدید 

حزبی دارند بمراتب بیش از کسانی که دارای 

عالیق حزبی ضعیف هستند به رأی دادن گرایش 

 دارند.

در خارج از ایاالت متحد افراد تحصیل کرده 

فقط اندکی بیش از کسانی که سطح تحصیالت 

ند. این که رسمی شان نسبتًا پایین است رأی می ده

حکومت مسؤول حفظ و ثبت سوابق مربوط به 

رأی دادن است زحمت رأی دادن را تا حدود 

زیادی بر کسانی که چندان تحصیل کرده نیستند 

هموار می کند. بعالوه، در بیشتر کشور ها 

حزبهایی وجود دارند که تالش می کنند طبقات 

پایین اجتماع را بسیج کنند، حال آن که در ایاالت 

تحد "حزب دموکرات" که می تواند از این کار م

بیشتر بهره را ببرد، برای جلب امریکاییان محروم 

 به حوزه های رأی گیری چندان تالش نمی کند.

هرچند تفاوت تعداد رأی دهندگان بین گروههای 

اجتماعی مختلف در خارج از ایاالت متحد نسبتًا 

مده اندک است، احتمال دارد که تفاوتهای اساسًا ع

تری در سایر شکلهای مشارکت سیاسی وجود 

صیل کرده داشته باشد. در همه جوامع افراد تح

دارند، و این امر بدان  یمهارتهای سازمانی بیشتر

معنا است که آنان می توانند به گونه ای موثر تر 

تالشهای گروهی را برای دادخواهی به راه 

بیاندازند، با رهبران سیاسی تماس بگیرند، و 

روهها را برای فشار آوردن به نظام سیاسی گ

از سوی دیگر، در کشور هایی که  سازمان دهند.

اتحادیه های کارگری نیرومندی دارند ممکن است 

تالشهایی برای مطرح کردن مطالبات کارگران 

 دستکار صورت بگیرد.

کمتر از  در بیشتر دموکراسیها، زنان احتمااْل

دهۀ گذشته این مردان رأی می دهند، اما طی دو 

تفاوتهای جنسیتی کاهش یافته اند. در بیشتر 

دموکراسیها، تعداد رأی دهندگان جوان تا حدودی 

کمتر است، اما ظاهرًا این امر بدان سبب است که 

در این کشور ها نوجوانان به اندازۀ بزرگساالن در 

 جامعه پا نگرفته اند و این نکته در مورد ایاالت
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این پدیده دال بر کاهش متحد نیز صادق است .

 میزان مشارکت در آینده نیست.

مشارکت انتخاباتی به  ۀبیشتر مطالعات در بار

نظرخواهیهایی متکی هستند که پس از انتخابات به 

عمل می آیند و طی آنها از پاسخگویان سوال می 

شود که آیا رأی داده اند یا نه؛ سپس اطالعات به 

و نگرشهای  دست آمده را به زمینۀ اجتماعی

پاسخگویان ربط می دهند. برای مطالعۀ رفتار رأی 

گیری نیز همین نظرخواهیها مورد استفاده قرار 

می گیرند و این پرسش را شامل می شوند که آیا 

پاسخگویان رأی داده اند یا نه و اگر رأی داده اند 

رأی شان چه بوده است. در ایاالت متحد برخی از 

عالم می کنند که رأی پاسخگویان نظرخواهیها ا

داده اند، حال آن که در واقع رأی نداده اند: درصد 

پاسخگویانی که اظهار می دارند رأی داده اند به 

طور قابل توجهی از درصد شهروندانی که عماًل 

رأی داده اند بیشتر است. چنانچه اعضای برخی از 

گروههای اجتماعی احتمااًل بیش از گروههای 

ا کنند که رأی داده اند، یا اگر دیگر به دروغ ادع

بیش از حد گزارش دادن به طور منظم به 

نگرشهای سیاسی پاسخگویان ربط داشته باشد، 

ممکن است پژوهشگرانی که به تعداد رأی 

دهندگان بر اساس گزارش پاسخگویان متکی 

 هستند در مورد رأی دادن به نتایج نادرستی برسند.

گزارش دادن برای به حداقل رساندن اثر های 

بیش از حد در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 

، و در انتخابات ۸۷۱۱، و ۸۷۱۸، ۸۷۹۹، ۸۷۹۸

، ۸۷۱۹، ۸۷۹۱میان دوره ای کنگره در سالهای 

، ضمن نظر خواهیهای مربوط به ۸۷۷۱و 

"مطالعات انتخابات ملی"، که به وسیلۀ "مرکز 

پژوهشی نظر خواهی" و "مرکز مطالعات سیاسی 

ه میشیگان" به عمل آمد، مطالعات مربوط دانشگا

به تأیید رأی نیز صورت گرفت و اسناد مربوط به 

آرای داده شده بررسی شد تا معلوم شود که آیا 

پاسخگویاِن نظر خواهیها برای رأی دادن ثبت نام 

طالعات مکرده بودند و رأی داده بودند یا نه. از 

ن چنین بر می آید که به طور کلی می توا دتأیی

برای بررسی تعداد رأی دهندگان از اظهارات 

پاسخگویان مبنی بر مشارکت آنان استفاده کرد، هر 

چند در هر هشت مطالعه ای که در مورد انتخابات 

مد تعداد رأی دهندگان سیاه پوست تا آبه عمل 

حدودی بیشتر از تعداد واقعی گزارش شده بود. 

لستان رأی در انگ دمطالعات مشابهی در زمینۀ تأیی

و سویدن نیز صورت گرفته است. در جایی چون 

سویدن، که تعداد رأی دهندگان بسیار زیاد است، 

می توان با اطمینان نتیجه گرفت که بیشتر مردم به 

 درستی اظهار می کنند که رأی داده اند.

 آیا کثرت تعداد رأی دهندگان مطلوب است؟

بسیاری از محققان از پایین بودن سطح 

اسی در ایاالت متحد نگرانند. عالوه مشارکت سی

بر آن، معتقدند که حق مشارکت از جنبه های 

اساسی دموکراسی است. با این همه، معلوم نیست 

که زیاد بودن تعداد رأی دهندگان فی نفسه مفید 

 باشد.

آنان که همیشه رأی می دهند تا حدودی این کار 

ر را به این دلیل می کنند که معتقدند باید در امو

بر این باورند که  -سیاسی مشارکت داشته باشند

مشارکت برای دموکراسی ضروری است. آنان 

غالبًا از حزبهای سیاسی پا بر جا پشتیبانی می 

کنند، و این حزبها به نوبۀ خود معمواًل پشتیبان 

اصول دموکراتیکند. بسیاری از تحقیقات نشان داده 

به اند که رأی پرهیزان کمتر به ابراز تعهد 

ارزشهای دموکراتیک گرایش دارند و نیز کمتر 

احتمال می رود که احساس همبستگی به حزبهای 

پابرجا داشته باشند. احتمال دارد که بسیج رأی 

 پرهیزان شهروندانی را که به ارزشهای
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 دموکراتیک تعهد کمتری دارند به حوزه های

 رأی گیری جلب کند. 

رأی در یک مورد مهم، باال بودن تعداد 

دهندگان با نابودی دموکراسی همراه بود. این 

لمان" حکومت آواقعه در "جمهوری وایمار 

پس از شکست خوردن  ۸۷۸۷دموکراتیک که در 

امپراتوری ویلهلمینه در جنگ جهانی اول تاسیس 

شده بود، رخ داد. جمهوری وایمار در جنوری 

، با به قدرت رسیدن هیتلر و نازیها، به ۸۷۸۸

 .پایان رسید

جمهوری وایمار با شکست اقتصادی بسیار 

آلمان با تورم  ۸۷۹۹جدی رویارو بود. در خالل 

عنان گسیخته ای دست به گریبان بود که در اثر آن 

پس انداز های میلیونها آلمانی از طبقات متوسط 

برباد رفت. در اواخر همان دهه، با آغاز "بحران 

اقتصادی بزرگ"، آلمان دچار مشکل بیکاری 

اگیر شد. رهبران غیر نظامی جمهوری وایمار فر

مسؤولیت تسلیم شدن در برابر متفقین را پذیرفتند، 

آن هم در حالی که آلمان عمال در میدان جنگ 

شکست نخورده بود. بیشتر رهبران نظامی آلمان و 

نیز اکثر قاضیان و کارمندان دولت، که از 

 بازماندگان دولت ویلهلمینه بودند، مخالف جمهوری

بودند. این اوضاع و احوال به پیروزی هیتلر و 

 نازیها انجامید. 

در زمان برگذاری نخستین انتخابات رایشتاگ 

(، نازیها هنوز وجود نداشتند. و ۸۷۹۱)جوالی 

کمونیستها از هر پنجاه رأی تنها یک رأی را به 

، پس از پایان ۸۷۹۸دست آوردند. حتی در مۀ 

درصد  ۹.۱تنها  تورم عنان گسیخته، نازیها حایز

درصد آرا  نصیب کمونیستها  ۸۹.۹از آرا شدند و 

، که پس از آغاز ۸۷۸۱شد. اما در انتخابات 

"بحران اقتصادی بزرگ" برگذار شد، طرفداران 

هر دو حزب افزایش یافت. تعداد رأی دهندگان 

درصد فزونی یافت، حال آن که آرای  ۱بیش از 

 ۹.۱یستها درصد، و آرای کمون ۸۱نازیها بیش از 

 درصد افزایش یافت.

بر تعداد رأی  ۸۷۸۹در انتخابات جوالی 

 ۱۸.۸درصد دیگر افزوده شد و به  ۹دهندگان 

درصد رسد، که این باالترین سطح مشارکت در 

خالل این جمهوری ناپایدار بود. آرای نازیها دو 

وردند آبرابر شد و آرایی که کمونیستها به دست 

پیشین بود. این دو حزب،  اندکی بیشتر از انتخابات

که هر دو به انهدام نهاد های سیاسی دموکراتیک 

ت جمهوری وایمار کمر بسته بودند، روی هم اکثری

آرای مردم را به دست آوردند و با اختالف اندک 

صاحب اکثر کرسیهای رایشتاگ شدند. در 

تعداد رأی دهندگان و نیز  ۸۷۸۹انتخابات نومبر 

درصد کاهش یافت، اما  ۸د تعداد آرای نازیها حدو

آرای کمونیستها افزایش یافت. حزبهایی که با بقای 

جمهوری وایمار مخالف بودند نیمی از کرسیهای 

رایشتاگ را به دست آوردند و بدین ترتیب آن 

جمهوری محکوم به فنا بود. کمتر از سه ماه پس 

از انتخابات، پاول فون هیندنبورک، رئیس جمهور 

مهوری وایمار جصدراعظم کرد و  آلمان، هیتلر را

 عماًل به پایان رسید.

همان طور که لیپست خاطر نشان کرده است، 

سقوط جمهوری وایمار نمونه ای از خطر هایی 

است که افزایش سریع مشارکت سیاسی در بردارد 

به دست می دهد، اما شواهد موجود مبهمند. می 

 توان به شیوۀ آماری به آسانی نشان داد که بین

افزایش تعداد رأی دهندگان و حمایت فزاینده از 

نازیها رابطه ای روشن و بین افزایش تعداد رأی 

دهندگان و پشتیبانی از کمونیستها رابطه ای 

ضعیف تر وجود دارد. اما این رابطه ها ثابت نمی 

کنند که مسؤولیت افزایش آرا به نفع حزبهای 

ت دموکراسی ستیز متوجه رأی دهندگان جدیدی اس

 که تعهد شان به هنجار های دموکراتیک و
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 دلبستگی شان به حزبهای دموکراتیک ضعیف

بوده است. افزایش آرای نازیها بیش از افزایش 

تعداد رأی دهندگان بود، و ظاهرًا بسیاری از رأی 

دهندگانی که پیش از آن از حزبهای سیاسی دیگر 

پشتیبانی کرده بودند پس از آغاز "بحران اقتصادی 

 بزرگ" به نازیهای روی آوردند.

مورد وایمار، به رغم ابهامی که دارد، برای 

کسانی که در زمینۀ مشارکت تحقیق می کنند نمونۀ 

مفیدی است. این رویداد نشان می دهد که زیاد 

بودن تعداد رأی دهندگان مخالف لزومًا مطلوب 

نیست. افزایش تعداد رأی دهندگان در جمهوری 

بود که تعداد آلمانیهایی که در  وایمار بدین معنی

میلیون بیشتر  ۸رأی دادند بیش از  ۸۷۸۹جوالی 

رأی داده بودند.  ۸۷۹۱از کسانی بود که در ماه مه 

مشارکت به همان اندازه که برای دموکراسی مهم 

 ۸۷۹۱است می تواند به زیان آن نیز باشد. در 

کمتر از یک میلیون آلمانی به نازیها رأی دادند، 

میلیون تن  ۸۸حدود  ۸۷۸۹آن که در جوالی حال 

 به آنها رأی دادند.

در شرایط یکسان، سطوح باالی مشارکت 

ید که آسیاسی مطلوب است، اما کمتر پیش می 

شرایط یکسان باشند. در دموکراسیهای پابرجا، 

سطوح باالی مشارکت سیاسی غالبًا نشان دهندۀ 

هاد سطوح باالی توجه به امور سیاسی و تعهد به ن

های دموکراتیک است. اما سطوح باالی مشارکت 

سیاسی ممکن است از ناخرسندی، بی اعتمادی، و 

تمایل به تغییر بنیادی نیز ناشی شود، و این امر 

 ظاهرًا در مورد جمهوری وایمار آلمان صادق بود.

در جوامعی که رو به دموکراتیک شدن نهاده 

های  اند و در زمینۀ رأی دادن یا در مورد نهاد

دموکراتیک تجربۀ زیادی ندارند، ارزیابی اثر های 

سطوح باالی مشارکت سیاسی حتی از این هم 

دشوار تر است. فروپاشی جمهوری وایمار 

رویدادی بی همتا بود، اما برخی از تحلیلگران بین 

انتخابات هیأت قانونگذاری روسیه، که در دسامبر 

برگذار شد و در آن بخت یار حزبهای  ۸۷۸۸

موکراسی ستیز بود، و اغتشاش جمهوری د

وایمارهمانندیهایی یافته اند. سطح تحصیالت مردم 

در بسیاری از دموکراسیهای جدید در مجموع 

بسیار پایین تر از سطح تحصیالت مردم روسیه 

است، و در برخی از آنها بسیاری از بزرگساالن 

سواد ندارند. سطوح باالی مشارکت در این 

ا ممکن است مشکالتی برای دموکراسیهای نوپ

دموکراسی ایجاد کنند، حتی اگر بسیاری از 

رهبران سیاسی مایل به ساختن نهاد های 

 دموکراتیک باشند.

*** 

 مشروعیت

کردن که مورد قبول  استحقاق یا اجازۀ حکومت

ۀ حکومتها برای آن که باقی بمانند به عام باشد. هم

ترکیبی از زور و رضایت متکی هستند. اما 

کومتهای دموکراتیک از این حیث که پایداری ح

آنها بیشتر بسته به رضایت اکثریت اتباعشان است 

با حکومتهای خودکامه فرق می کنند. تکیۀ بیش از 

م موجب ظحد بر زور یا اجبار برای برقراری ن

زادی، که بخش عمدۀ آمی شود که رقابت سیاسی و 

ذات دموکراسی را تشکیل می دهند، سرکوب 

 شوند.

در نظریه های دموکراسی، مشروعیت را کم و 

بیش امر بدیهی می دانند و تاکید می کنند که 

پایداری حکومت مستلزم مشروعیت است. نخبگان 

 و توده ها باید در این باور مشترک باشند که نظام 

یعنی مجموعۀ قرار ها و ترتیبهای قانونی، نه  -

بهترین )یا کم زیان  -یک نظام حکومتی خاص

  رین( شکل حکومت است. بنابراین،ت
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 زمامداران منتخب اخالقًا مجازند که خواهان

در زمینۀ وضع  -وفاداری و فرمانبرداری مردم 

دمت زیر پرچم، تنظیم مقررات، وضع خمالیات، 

حتی از جانب کسانی باشند  -قوانین و اجرای آنها

که علیه آنها رأی داده اند یا بشّدت مخالف 

 ستند. سیاستهایشان ه

مشروعیت، از هر نوع که باشد، حاصل اعتقاد 

ریج شکل می گیرد. دمشترک است؛ چنین وفاقی بت

منظور این نیست که همۀ افراد جامعه باید معتقدات 

اساسی مشترکی در بارۀ حکومت داشته باشند. در 

هر جماعتی از مردم، عده ای هستند که هیچ عالقه 

ن نمی دهند. ای، یا عالقۀ عمیقی، به حکومت نشا

در هر جامعه ای، بسیاری از کسانی که معتقدند 

دموکراسی شکل دلخواه حکومت است حاضر به 

مبارزه برای آن یا دست زدن به اقدامی برای دفاع 

از آن در برابر خطر نیستند. در هر دموکراسی، 

زادی را اصواًل دلخواه می دانند معتقد آعده ای که 

ا اوضاع و احوال نیستند که آزادیهای سیاسی ب

خاص کشور شان تناسب دارند. بعضی از مردم )و 

در بعضی از لحظات تاریخی خاص، احتمااًل 

بسیاری از مردم( که دموکراسی را ارج می نهند 

ممکن است برخی از هدفهای دیگر را مهم تر 

بدانند یا معتقد باشند که شیوه های دیگر تمشیت 

 حیات سیاسی برای وصول به هدفهایشان

 کارآمدترند.

نگرشهای اعضای یک جامعه به دموکراسی به 

عنوان یک نظام سیاسی را نباید با ارزیابی آنها از 

عملکرد نهاد های خاص یا قضاوتهایشان در بارۀ 

فالن مقامات اشتباه گرفت. بدیهی است که عقیده و 

ۀ طوالنی زمان در ورنظر سیاسی منفی در یک د

نارساییها یا  موردر بارۀ پیامد های دموکراتیک، د

فساد مزمن در میان رهبرانی که به نحوی 

دموکراتیک انتخاب شده اند، همان طوری که در 

)و در ایتالیا پیش آمد،  ۸۷۷۱و  ۸۷۱۱دو دهۀ 

فساد لجام گسیختۀ حاکمیت وضعی که در نتیجۀ 

-۹۱۱۸تحت حمایت جامعۀ جهانی در افغانستان 

ین رفتن بب ازموج( ته.بوجود آمده است.  ۹۱۸۸

اما عقاید مربوط به  مشروعیت خواهد شد.

مشروعیت دموکراسی و کارایی دموکراسی را باید 

 از هم متمایز ساخت و جداگانه تحلیل کرد.

مشروعیت دموکراتیک، در صورتی که در 

پایدار ترین و ایمن ترین حالت خود باشد، زادۀ 

التزام به دموکراسی به عنوان هدفی فی نفسه، به 

بهترین شکل حکومت، حتی در دشوار عنوان 

اگر چه هیچ نظام سیاسی از ترین شرایط است. 

گزند اختالل و انقراض کاماًل در امان نیست، اما 

نظامهای دموکراتیک بسیار مشروع می توانند از 

بحرانها و چالشهای سنگین جان سالم بدر برند. به 

هر قدر مشروعیت یک حکومت عمیق طور کلی، 

تمال آن که بتواند فشار های شدید را تر باشد، اح

 تحمل کند بیشتر است.

تاثیر متقابل  ثبات دموکراتیک متکی بر

مشروعیت و کارایی است. نظامهایی که هم 

مشروع اند و هم کارآمد معمواًل از اطاعت و 

رضایت دواطلبانۀ شهروندانشان در حدی باال 

برخوردارند. نظامهایی که بنابر تعریف نه 

دارند و نه کارایی، ناچارند که با  مشروعیت

اتباعی نافرمان سر کنند و بسا ساقط شوند، مگر آن 

که دکتاتوری باشند تا بتوانند با زور و تزویر رو پا 

بمانند. به همین دلیل است که حکومتهای 

معمواًل توانسته اند از  عدموکراتیک بسیار مشرو

ند، همان طور که هالند، عهدۀ ناکاراییها برآی

و ایاالت متحد طی "بحران بزرگ" دهۀ  ،انگلستان

توانستند. حکومتهایی که ثبات دموکراتیک  ۸۷۸۱

شان تنها متکی بر کارایی نظام است احتمااًل سقوط 

می کنند، همانطور که "جمهوری وایمار آلمان" در 

کومت در حساقط شد، زیرا مشروعیت  ۸۷۸۸

 آنجا هیچ گاه مورد قبول جماعت عظیمی که از
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و حکومت پادشاهی طرفداری می کردند نبود 

در نظامهای سیاسی اروپای شرقی پس از جنگ 

یۀ تاریخی برای جهانی اول، که فاقد هر قسم داع

 نیز وضعیت مشابهی داشتند. ،حکومت کردن بودند

 نقش نخبگان

به رغم پیوند استواری که تصور می شود میان 

 برقرار یدموکراسی و مشارکت و حمایت مردم

است، مشروعیت نظامهایی که پایگاه مردم دارند 

 در درجۀ نخست متکی بر حمایت نخبگان سیاسی 

 ،ران سیاسی طراز اول، افسران ارتشرهب -

کارکنان دولت، مقامات تجاری و کارگری، و 

است.  -رهبران مذهبی و سایر امور عقیدتی

تحقیقات فراوانی نشان داده اند که نیروی محرک 

به دموکراسی )و همچنین تا حد بسیار برای انتقال 

زیاد برای تحکیم دموکراسی( از انتخابهای 

سیاسی، اعمال، و مهارتهای نخبگان سیاسی رقیب 

هم در درون حکومت و هم در جبهۀ مخالف آن 

 سرچشمه می گیرد.

اگر اقلیتهای عمده )صرف نظر از اکثریتها( در 

میان نخبگان در ارزش دموکراسی )خواه برای 

معه یا علی االصول( تردید کنند، یا حتی اگر به جا

نوع مطلوب حکومت بی اعتنا باشند، دموکراسی 

 ۸۷۹۱در خطر است. این وضعیت در اوایل دهۀ 

در ایتالیا، و اخیرًا در بخش عمدۀ اروپای شرقی 

در کشور های جانشین اتحاد شوروی، پیش آمد. 

د، این قبیل نخبگان، چنانچه به نظام پایبند نباشن

منابع، توانایی بسیج کردن، و موضع راهبردی 

)استراتیژیک( الزم برای ایجاد بحران در حکومت 

را دارند. توده های مردم، حتی اگر هم متشکل 

باشند، معمواًل قدرت و سرعت تاثیر شان بمراتب 

کمتر از نخبگان است، تا اندازه ای به این علت که 

اقدام  -استکه همان تعداد شان  -منبع اصلی آنها 

 قاطعانه از سوی آنها را با مشکل روبرو می کند.

اگر نخبگان دلبستگی به عقاید دموکراتیک 

نداشته باشند، حتی اگر دموکراسی اساسًا از حمایت 

وسیع مردم نیز برخوردار باشد، احتمال نگهداری 

یک نظام آزاد بسیار اندک است. از سوی دیگر، 

بر اکثریت نخبگان ممکن است حکومتی مبتنی 

تشکیل دهند بی آن که شهروندان عالیق 

دموکراتیک از خود نشان دهند، همان طور که در 

و  ۸۷۹۱پرتگال پس از مرگ آنتونیو ساالزار در 

در اسپانیا پس از مرگ فرانسیسکو فرانکو در 

پیش آمد. بنا کردن دموکراسی نیز، همچون  ۸۷۹۱

ن سرنگونیش، بیشتر بسته به طرح و تدبیر نخبگا

 است.

بر  با این وصف، نگرشهای مردم می تواند

انتخاب نخبگان موثر افتد. هرقدر التزام به 

آن در سراسر  یدموکراسی وسیع تر و ریشه ها

جامعه عمیق تر باشد، احتمال آن که نظامها بتوانند 

از عهدۀ بحرانها برآیند بیشتر است. افول تدریجی 

 مشروعیت دموکراتیک، یا بروز تردید های

مربوط به کارایی آن، در بسیاری از موارد با 

نظمی شگفت انگیز به صورت عاملی قاطع و مهم 

برای ساقط کردن حکومت سر بر می آورد. 

مشروعیت دموکراتیِک ضعیف و فرسوده موجب 

شده است که حاکمان غیرنظامی یا نخبگان نظامی 

بسیاری از کشور ها دموکراسی را تحدید یا تعطیل 

طور که در فرانسه، دست کم در ده  کنند، همان

به بعد، در روسیه در انقالب  ۸۹۱۷مورد از 

)که دموکراسی هشت ماهه  ۸۷۸۹بلشویکی اکتبر

به  ۸۷۸۱را سرنگون کردند(، در آرژانتین از دهۀ 

بعد، یا در هائیتی به شکل مکرر و پیاپی چنین 

کردند. برعکس، مشروعیت ذاتی و دورنی موکول 

ی دموکراتیک است، حتی در ایام نظامها مبه تداو

، نظیر کوستاریکا در اواخر دهۀ شبسیار پر تن

و در ایاالت متحد در بحران "واتر گیت"  ۸۷۸۱

  . نحوۀ به وجود آمدن و از بین۸۷۹۱در دهۀ 
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 رفتن دموکراسی، و سهم ونقش آن در ثبات

دموکراتیک، از جمله مهم ترین موضوعهایی 

ۀ تداوم، شکست، و هستند که به فهم ما در بار

 احیای دموکراسی کمک می کنند.

 روند های جهانی

نخبگان )و کل جامعه( چگونه متقاعد می شوند 

که دموکراسی بهترین شکل حکومت است؟ از دهۀ 

، جّو پراکنده ای از عقاید پیدا شد که نقش ۸۷۱۱

اساسی در ایجاد این اعتقادات دموکراتیک داشته 

انه بیش از پیش است. این جو دموکراسی خواه

حالت جهانی به خود گرفته است و نهاد های بین 

المللی از قبیل "جامعۀ اروپا" )که هم اکنون 

حادیۀ اوپا" خوانده می شود(، "بانک جهانی" و ت"ا

"صندوق بین المللی پول" به حمایت از آن 

 برخاسته اند.

مشروعیت ذاتًا نسبی است. قضاوت در این باره 

ی نه تنها متناسب یا مفید بلکه که فالن نظام سیاس

بهترین نوع حکومت برای فالن کشور است 

مستلزم این است که چند شق مختلف را )صریحًا 

یا تلویحًا( با هم بسنجیم. و مردم هم نه تنها در بارۀ 

تجربۀ تطبیقی سایر کشور ها بلکه در بارۀ سابقۀ 

تاریخی خود شان نیز قضاوت می کنند. مشروعیت 

در  ۸۷۱۱موکراتیک جدیدی که در دهۀ نظامهای د

امریکای جنوبی ظاهر شدند )مشروعیتی که 

همچنان ضعیف بود( حاصل ارزیابی مجدد 

دموکراسی با توجه به حکومتهای اقتدارگرای قبلی 

بود. نظامهای سرکوبگر، نظیر نظامهای موجود 

در آرژانتین، اسپانیا، یا در دولتهای تمامت خواه 

روندانشان را برای دفع پیشین، ممکن است شه

 خواستهای ضددموکراتیک "تلقیح" کنند.

به این که مشروعیت امری نسبی است  لپس قو

معنی است که مردم ممکن است تلویحًا به این 

دموکراسی را ترجیح دهند چون چاره ای  جبتدری

چون الگوی جذاب تر یا موجه  -جز این ندارند 

از" همه تری وجود ندارد، چون دموکراسی "کمتر 

بدیلهای دیگر "بد" است. این همان حکمی است که 

غالبًا )و خصوصًا نخبگان( در صورت بی ثباتی و 

متشنج بودن اوضاع سیاسی صادر می کنند و 

دموکراسی به این وسیله تکیه گاهی می یابد. اگر 

سی برای به راه انداختن آن چه مزیت نسبی دموکرا

ودن نوع حکومت ت می کند اما کمتر بدبیکفا کاماًل

 نیز بنیانی مساعد برای مشروعیت ذاتی نیست. و

نکتۀ آخر این که دموکراسی در صورتی از 

حداکثر ثبات برخوردار می شود که آن را یکی از 

 شکلهای واقعًا خوب حکومت بدانیم.

 سنتهای تاریخی و فره مندی

همان طور که جامعه شناس آلمانی، ماکس وبر 

کالسیک خود در بارۀ  (، در آثار۸۷۹۱ -۸۱۹۸)

توانند  میاین موضوع تشخیص داد، سنتهای تاریخ 

منبع طبیعی مشروعیت باشند. این منبع ممکن است 

اهمیت فراوانی برای نخستین مراحل آزادی بخشی 

و توسعۀ دموکراسی در جوامع داشته باشد. نیرو 

های اجتماعی پیشاپیش تثبت شده، اگر در برابر 

اس خطر کنند، ممکن است تغییر دموکراتیک احس

دست به کار شوند تا با بهره جویی از تضاِد میان 

 سنت و تجدد دموکراسی را تضعیف کنند.

برخی از نهاد های سنتِی مشروع، از قبیل نظام 

برای تغییرات دموکراتیک هموار  اپادشاهی، راه ر

کرده اند. یکی از طنز های همیشگی و شگفت 

اکثر دموکراسیهای  انگیز سیاست تطبیقی است که

بسیار قدیمی جهان همان کشور های پادشاهی اند. 

در این کشور ها )که اکثرًا در اروپای شمالی قرار 

دارند(، دموکراسی طی فرایندی تدریجی پدید آمد 

که در آن پادشاهان نخست در حق حاکمیت خود 

سهیم شدند و سپس همین حق را به دولتهایی که به 

 دمسؤول و پاسخگو بودنشیوه ای دموکراتیک 
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 واگذاشتند، در حالی که خود در مقام رئیس

کشور و مرجع اقتداری مجزا از نمایندگان قدرت، 

که موقتا انتخاب می شدند، بر جای خود باقی 

 ماندند.

در موفق ترین حکومت غیرپادشاهی، یعنی 

ایاالت متحد، مشروعیت حاصل آن چیزی است که 

آن همانًا "قانون اساسی اقتدار مقدس نام دارد. و 

ایاالت متحد" است. اما بیش از یک قرن به درازا 

کشید تا این ملت مشروعیت کسب کند. این کشور، 

طی هفتاد و پنج سالی که از تشکیل آن گذشت، 

دست کم پنج بار خطر جدایی و انشعاب، از سوی 

تا ایاالت جنوبی  ۸۱۸۹ایاالت نیوانگلند طی جنگ 

برو شد و اقتدار ملی علنًا ، رو ۸۱۹۷-۸۱۹۸در 

دیکسون تا چندین دهۀ بعد  -در جنوب خط میسون

از جنگ داخلی مشروعیتی نداشت. ایاالت متحِد 

پس از جنگ داخلی، بتدریج که صاحب مولد ترین 

اقتصاد و باال ترین سطح زندگی در جهان شد، 

مشروعیت کسب کرد. برعکس، فرانسه پس از 

خر یک حکومت انقالب نتوانست تا همین اوا

روع تشکیل دهد. این کشور در دموکراتیک مش

هفت حکومت  ۸۱۹۸تا  ۸۹۱۷سالهای  ۀفاصل

داشت، و سپس سه جمهوری با سه قانون اساسی 

 به دنیا آورد.۸۷۱۱تا  ۸۱۹۸جداگانه از 

با توجه به فقدان ذاتی مشروعیت در نظامهای 

جدید، زمامدارانی که می خواهند از ضرورت  

برای برقراری سلطۀ خود کم کنند ِاعمال زور 

غالبًا به کیش شخصیت متوسل می شوند. همان 

طور که وبر بر وجود مشروعیت به واسطۀ فره 

نسبت دادن صفات خارق العاده  –مندی )کاریزما( 

تأکید می کرد، این قسم مشروعیت غالبًا  -به رهبر

در مواردی ظاهر می شود که اقتدار سنتی ضعیف 

رکسیستی نقش رهبران در ساختن باشد. نظریۀ ما

تاریخ را دست کم می گیرد. با این وصف، اکثر 

کشور های کمونیستی این اصل عقیدتی را زیر پا 

گذاشته اند، و رهبرانشان را واجد صفاتی فره 

مندانه می دانند: و.ا. لنین و یوسیف استالین در 

اتحاد شوروی سابق، مائو تسه دونگ و ِتنگ شیائو 

ن، هوشی مین در ویتنام، جوزف پینگ در چی

بروز تیتو در یوگوسالوی، انور خوجه در آلبانی، 

را  نیکوالی چائوشسکو در رومانی، و دیگران

. نظیر همین واجد صفاتی فره مندانه می دانستند

تحوالت در بسیاری از کشور های آسیایی و 

 افریقایی نیز روی داده اند. 

ستگی وانگهی، رهبری فره مند، به علت واب

شدید به اعمل یک شخص، بی اندازه ناپایدار است. 

منبع اقتدار از اعمال و عامالن اقتدار متمایز 

نیست، لذا هر نارضایتی جزئی و خاص ممکن 

تبدیل به مخالفتی کلی و عام شود.  است به آسانی

بنابراین، رهبر فره مند یا باید انتقاد آزاد را 

ی نقش پادشاه غیرمجاز اعالم کند یا باید با ایفا

مشروطه فوق اختالفهای جناحی قرار گیرد. حتی 

در جایی هم که مخالفت با سیاستهای خاص در 

یا در سطح گروهها، و دست های  -سطح افراد 

قابل تحمل باشد وجود ندارد. به همین  -غیررسمی

دلیل است که فره مندی بندرت شالوده ای استوار 

 برای دموکراسِی مشروع بوده است.

 ش موفقیتنق

مشروعیت پایدار غالبًا از توفیق طوالنی، یعنی 

از نتایج موثر و مفید، پدید می آید. مطالعات 

تطبیقی در بارۀ شیوه های انتقال به دموکراسی 

نشان داده اند که، در بدو امر، غالبًا نخبگان 

دموکراسی را از آن رو انتخاب می کنند یا با آن 

نهادی  ۀامن ترین، وسیل، یا نکنار می ایند که بهتری

برای فایق آمدن بر اختالفها و چند دستگیهای 

نه  -موجود و دست یافتن به سایر هدفهایشان است 

به سبب هیچگونه التزام به ارزش ذاتی آن به 

  اهترین نظام ممکن در همۀ شرایط. بعنوان ب
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ین حال، بتدریج که نخبگان کردار دموکراتیک ا

ۀ خود کنند، ارزشها و را در زمان طوالنی پیش

عاداتش ممکن است در نخبگان سیاسی و 

)سرانجام( در وفاقی گسترده در سراسر جامعه 

تثبیت شود. تاریخ نشان داده است که هر قدر 

حکومتی توانسته باشد که خواسته های شهروندانش 

)خصوصًا نخبگان( را برای مدت طوالنی تر و با 

یتش نیز موفقیت بیشتر برآورده سازد، مشروع

بیشتر و عمیق تر می شود. طوالنی بودن سابقۀ 

یک حکومت از نظر توفیق هایش معمواًل ذخیرۀ 

می  اهمعظیمی از مشروعیت برای آن نظام فر

آورد که با اتکا به آن بهتر می تواند از عهدۀ 

 بحرانها و فراز و فرود ها برآید.

نظامهای دموکراتیک جدید وابستگی زیادی به 

کنونی خود دارند تا مشروعیت داشته موفقیتهای 

باشند. این نظامها فاقد سنت وفاداری دموکراتیک و 

سابقه ای از دستاورد های قبلی هستند تا، در 

صورت مواجهه با شکستهای موقت و احتمالی، 

برای اثبات موثر بودن نظام به آنها استناد کنند. 

پیوند میان عملکرد فوری حکومت و مشروعیت 

یک صورت دیگر نیز تشدید می شود حکومت در 

و آن زمانی که بین منبع اقتدار دموکراتیک )قانون 

اساسی یا پادشاه مشروطه( و حامل منتخب، یعنی 

نمایندۀ موقت آن منبع اقتدار، تمایز کافی وجود 

 نداشته باشد.

رهبران سیاسی، نهضتها، و احزابی که موجب 

د نظام انتقال به دموکراسی شده اند غالبًا با خو

جدید همسان می شوند. شکستهایشان را به جای آن 

که به کاستیها و ضعفهای فرد یا حزب یا گروه 

نسبت دهند، ممکن است ناشی از دموکراسی به 

عنوان یک نظام بدانند. این نکته در مورد اکثر 

دولتهای جدید پس از استعمار افریقا صدق می کند، 

ه است که و یکی از چالشهای بسیار دشواری بود

حکومتهای دموکراتیک جدید اروپای شرقی، حال 

که سرمستی حاصل از سرنگونی کمونیسم بی 

درنگ به رنج و اختالل ناشی از انتقال اقتصاد از 

سوسیالیسم دولتی به نظام بازار بدل شده است، در 

 پیش رو دارند.

توانایی پیدا کردن راه حل برای مسایل مبرم 

کومتها، اعم از اقتدارگرا ح ۀثبات هم ۀجامعه الزم

یا دموکراتیک، است. حکومتهای دموکراتیک نیز، 

عالوه بر مشروعیت به عنوان شرط بقای خود، 

بیش از حکومتهای غیردموکراتیک وابسته به 

عملکرد مفید و موثرند.علت این است که موفق 

نبودن عملکرد حکومتهای دموکراتیک چنان علنی 

ارد. دموکراسیها، نظیری ند چهیو شفاف است که 

که جوامعی باز هستند، اطالعات بسیار کامل تر و 

دقیق تری در بارۀ نحوۀ اجرای امور در اختیار می 

گذارند و به متخصصان، رسانه های همگانی، و 

تودۀ مردم اجازۀ انتقاد و اعتراض به نقایص و 

 ناکاراییها و علنی کردن آنها می دهند.

شروعیت دادن گذشت زمان به تنهایی عامل م 

به دموکراسی نیست. اگر نظام چنان موثر و کارا 

باشد که بتواند چندین نسل دوام بیاورد، گروههای 

ِسنی بعدی چنان در درون حکومت دموکراتیِک 

کاماًل کارآمد و موثر پرورش می یابند که گویی 

نخبگان و شهروندان به دموکراسی "عادت کرده 

ت روستو به کار این اصطالحی است که وال -اند" 

می برد. رابرت دال، با مرور پنجاه و دو مورد 

، به ۸۷۱۱و  ۸۷۱۱سقوط دموکراسی بین سالهای 

این نتیجه رسید که فقط در یک مورد، یعنی 

اوروگوئه، سقوط دموکراسی در کشوری روی داد 

که دست کم بیست سال پیاپی از نعمت دموکراسی 

 برخوردار بود.

نظامهای غیر سنتی  زمانی که دموکراسی در

نهادینه شود، مشروعیتش معمواًل بر طبق الگویی 

 ید که به تعبیر وبر مشروعیتآبه دست می 
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قانونی است. به بیان دیگر، کارایی و  -عقالنی

ثمربخش بودن نظام در طول زمان موجب شده 

است که نظام قواعد و قوانین بنیادینی که حقوق 

ن بر سر تصدی اقلیت و شیوه های رقابت مخالفا

مقامها را تعیین می کنند به شکل گسترده و عمیق 

مورد قبول باشد. اما همین قانون بنیادین، در 

صورتی که به عنوان منبع مشروعیت پذیرفته 

شود، خصلتی عالی به خود می گیرد، همان طور 

 که قانون اساسی ایاالت متحد چنین شد.

 عملکرد سیاسی

و ممات دولتهای  غالبًا گفته می شود که حیات

نوین بسته به سوابق اقتصادی آنها است. این 

مطلب، در اکثر مواقع، نه تنها در مورد کشور 

های صنعتی بلکه در مورد کشور های در حال 

صدق می کند. با این وصف، سلب  زتوسعه نی

حمایت از دولتی خاص )که نمایندۀ موقت مرجع 

اعتقاد به اقتدار است( ابدًا به معنای از دست رفتن 

نظام دموکراتیک نیست. وانگهی، عملکرد دولتها، 

اگر چه یکی از عوامل ایجاد مشروعیتشان است، 

فقط منحصر به امور اقتصادی نیست. شکی نیست 

که افزایش درآمد فردی و بهتر شدن امور مادی 

زندگی روزمرۀ مردم یکی از عمومی ترین 

آرمانهای شخصی و انتظارات هر حکومتی است، 

 ما خواستهای دیگری نیز درکارند.ا

عملکرد حکومت چندین ُبعد سیاسی دارد. 

مردم، همه جا و در حدی بیشتر و کمتر، از 

حکومت می خواهند که حافظ نظم باشد، منازعات 

را از راه مسالمت آمیز حل و فصل کند، و 

وضعیتی امن و آرام به وجود آورد که در آن مردم 

س از ایذا و آزار به خود بتوانند آزادانه و بدون تر

شان یا به افراد خانواده هایشان به امور روزمره 

مت توقع دارند که وبپردازند. شهروندان از حک

بتواند سیاستهایی تدوین کند که پاسخگوی مسایل 

اساسی جامعه باشند؛ به بیان دیگر، انتظار دارند 

اجرایی اموِر مربوط به حکومت از حداقل  ۀکه شیو

کارایی سیاسی برخوردار باشد. معینی از 

شهروندان، خصوصًا در کشور های دموکراتیک، 

خواهان رفتار عادالنه و برابر از سوی مراجع 

 امورند و مراقب آنند که مقامات و مسؤوالن از

منابع عمومی در راه هدفهای مشخص دولت 

استفاده کنند نه برای سودجویی و ثروت اندوزی 

 خود.

اصی هست که از و سرانجام، انتظار خ

حکومتهای دموکراتیک می رود: شهروندان 

جوامع آزاد معتقدند که  حکومتهایشان، سوای هر 

چیز باید از حیث دموکراتیک بودن، پاسداری از 

زادیهای مدنی و سیاسی، احترام به اصول قانون آ

اساسی یا قوانین پایه، تضمین حاکمیت قانون و 

و پاسخگو  انتخابات آزاد و منصفانه، و مسؤول

بودن در برابر شهروندان، سرآمد و ممتاز باشند. 

اگر حکومتهای منتخب یا عرفًا دموکراتیک راه و 

رسم خودکامگی در پیش گیرند، اتباعشان نیز 

احتمااًل دلیلی برای اطاعت از آنها نمی بینند مگر 

این که آن حکومتها بتوانند سایر دستاورد های 

 بزرگ را به رخ آنها بکشند.

شواهد فراوانی دال بر خطر بحران و سقوط 

اقتصادی برای دموکراسیهای جدید، آسیب پذیر و 

درگیر موجودند. این نکته سوال بجایی را مطرح 

می کند: چرا این همه دموکراسیهایی که بتازگی در 

امریکای التین و در کشور های قباًل کمونیستی 

مبود اروپای شرقی از نو برقرار شده اند، به رغم ک

 ۀل آنها در دهشکیبودن مشروعیتشان، از زمان ت

تاکنون باقی مانده اند؟ این دموکراسیها  ۸۷۱۱

چگونه توانسته اند در اوضاع و احوال اقتصادِی به 

مراتب بدتر از زمان موجود در زمان وقوع اکثر 

دوام بیاورند؟  ۸۷۹۱و  ۸۷۹۱فروپاشیها در دهۀ 

 ار باال،این کشور ها شاهد نرخهای تورم بسی
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 شدید تعداد افرادی کاهش سطح زندگی، افزای

که پایین تر از خط فقر زندگی می کنند، وخامت 

موزش و پرورش، و سایر آوضعیت بهداشت، 

خدمات عمومی، بیکاری و اشتغال ناقص، و 

کاهش هنگفت دستمزد های واقعی بوده اند. این 

اوضاع اقتصادی تاثیرات اجتماعی و سیاسی 

ماد به تته اند و موجب کاهش شدید اععمیقی داش

نهاد های عمده شده اند. اما چرا این تحوالت 

موجب از بین رفتن مشروعیت ضعیف و شکنندۀ 

 دموکراسیهای جدید نشده اند؟

چندین دلیل است که چرا برخی از دموکراسی 

های جدید جان سالم بدر برده اند. اواًل بسیاری از 

ش از حکومتهای بحرانهای اقتصادی آنها به پی

جدید بر می گردد، و شهروندانشان هنوز هم 

دیکتاتوریهای پیشین را مسؤول بسیاری از 

ی امشکالت می دانند. )البته، بری بودن حکومته

ولیت نیز بمرور از بین خواهد رفت(. ؤجدید از مس

دوم این که بسیاری از اشخاص با نفوذ متوجه 

ی هستند که اوضاع موجود، از جمله بدهیها

خارجی سنگین و پایین بودن قیمت کاال ها، 

مستقیمًا در اختیار دولتهایشان نیست و ممکن است 

چاره ای جز بازسازی شدید اقتصادی نباشد. بویژه 

نظامیان، به دلیل مشکالتی که با قدرت مالزمه 

دارد، شاید سعی نکنند که قدرت را به دست گیرند. 

و  ۸۷۱۱هۀ و سوم این که دموکراسیهای جدیِد دو د

، به علت سرکوبگری بی سابقۀ حکومتهای ۸۷۷۱

قبلی، و به این علت که سایر بدهیهای حکومتی 

ممکن است کارآمد و جالب نباشند، مقبولیت اولیۀ 

بیشتر از  -مشروعیت اضطراری -فوق العاده 

حکومتهای قبلی داشته اند. همین مشروعیت ُترد و 

ناک این شکننده است که مایۀ حرکت لنگان و درد

 دموکراسیها برای چند صباحی می شود.

 ابعاد غیراقتصادی

سه نکته هست که باید عالوه بر رابطۀ میان 

دستاورد های اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک 

بر آنها تأکید نهاد. نخست این که مردم برای سایر 

ابعاد عملکرد حکومت، خصوصًا برای آزادی، 

بدیهی است نظم، و امنیت شخصی ارزش قایلند. 

که آزادی، مشارکت، و قانونمندی اهمیت و اولویت 

فراوانی در اسپانیای بعد از فرانکو، پس از چندین 

دهه حاکمیت اقتدارگرا، داشتند همان طور که در 

امریکای التین دارند. بسیاری از دموکراسیهای 

جدید همین خواستها و انتظارات مردمی را بسیار 

ی آنها برآورده ساخته بهتر از انتظارات اقتصاد

 اند.

دوم این که تاثیر افت و رکود اقتصادی )یا سایر 

نقصانهای حاصل از عملکرد دولتها( بر 

مشروعیت، با این توجه بر این مساله تعدیل می 

شود که آیا نظام نوع دیگری هست که بتواند موثر 

تر از این نوع نظام حکومت کند یا خیر. گفته می 

ماندن دموکراسی از خطر شود که کلید مصون 

سقوط آن است که رهبران بتوانند ائتالفهای جدید 

تشکیل دهند یا ائتالفهای قدیمی را دو باره تأیید 

کنند تا به اقتصاد ملی سمت و سو دهند. هر قدر 

و چابکی بیشتری در پشت رهبران سیاسی مهارت 

نامالیمات از خود نشان دهند، مردم  سر گذاشتن

ول بحران اقتصادی خواهند ؤتر مسنیز نظام را کم

 دانست.

مبنایی برای  اگر چه عملکرد خوب می تواند

مشروعیت نظام باشد اما وجود مقداری مشروعیت 

نیز یکی دیگر از لوازم حکومت کارآمد است. 

همان طور که گفته شد، حکومتهایی که موفق به 

شهروندان نشوند ناگزیرند  ۀجلب اطاعت داوطلبان

راری نظم و حاکمیت عملی و موثر که برای برق

متوسل به زور در حد گسترده شوند. دموکراسیها 

نمی توانند دموکراسی باقی بمانند در حالی که بنیاد 

                      اصلی آنها زور باشد.
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 ،چون مشروعیت حکومتها در آغاز کم است

دموکراسیهای جدید نیز به سختی می توانند 

دی در مورد سیاستهای تصمیمهای بسیار ج

ضروری بگیرند. دست اندرکاران اصلی امور 

اقتصادی و نظامی ممکن است با مصونیتی که 

 مت را مورد اعتراض قرار دهندودارند اقتدار حک

فاقد قدرت الزم برای برآوردن  و دولت را عماًل

خواستهای مردم سازند. به آسانی می توان فهمید 

کسانی که به قدرت که چرا در این قبیل نظامها، 

می رسند می توانند منافع شخصی خود را تا 

آخرین قطره از نظام بیرون بکشند، و جریان پر 

شتابی از فساد و خشونت شدید به حرکت اندازند 

که سرانجام آن سقوط دموکراسی است. جای 

تعجب نیست که اکثر تالشهای مربوط به نهادینه 

الب یا کردن دموکراسی در نظامهای پس از انق

پس از کودتا، یا در کشور های تازه استقالل یافته 

ناکام مانده اند. موفقیت "انقالب امریکا" امری 

 است براستی استثنایی. 

برای توفیق دموکراسی در دراز مدت، بدیل 

دیگری در برابر ثبات و پیشرفت اقتصادی وجود 

ندارد. اگر حکومتهای جدید دست به آن نوع 

ایۀ اقتصاد بازار قرار دارند و تغییراتی که بر پ

محرک رشد اقتصادیند نزنند، حداکثر محکوم به آن 

عمری را لنگ لنگان با مشروعیتی که خواهند بود 

ُسست سر کنند. توفیق نظامهای جدید غالبًا در گرو 

میثاق یا ائتالف سیاسی میان احزاب و گروههای 

متعدد است. شرط دیگر همانا وحدت نظر گسترده 

ان گروههای تجاری، کارگری، و سیاسی در در می

امور اجتماعی و اقتصادی برای سهیم شدن در 

فداکاریهای الزم در راه رشد و پایداری است. 

 ایجاد این قبیل تغییرات اکثرًا عملی نبوده است.

*** 

 

 نخبگان سیاسی

نخبگان سیاسی ردۀ نسبتًا تغییرپذیری را تشکیل 

اران عالی رتبه و می دهند که مشتملند بر سیاستمد

همچنین مهم ترین رهبران سیاسی سازمانها و 

، و های حکومتی، اقتصادی، نظامی، شغلیجنبش

حرفه ای، امور ارتباطی، مذهبی، و فرهنگی. وجه 

امتیاز نخبگان مجاورت و قرابتشان با مراجع 

تصمیم گیری سیاسی و قدرت تاثیرگذاری مداوم و 

بگان سیاسی بر پیامد های سیاسی است. نخ موثر

دو نوع عمده اند: نخبگان رسمی، که سیاستها را 

دوین می کنند و به اجرا می گذارند، و ت

ضدنخبگان، که بیشتر مخالف آن سیاستها هستند و 

–سعی می کنند که مانع از اجرای شان شوند 

تالشی که گاه متوجه ساقط کردن نخبگانی است که 

 مسؤول آن سیاستها هستند.

خبگان سیاسی حاوی چند مسالۀ تحلیل موضوع ن

این مسایل عبارتند از مهم و بحث انگیز است. 

نحوۀ شناسایی یا مشخص کردن نخبگان سیاسی، 

نحوه های رفتار و اهمیت تشکل سیاسی آنها، 

نها، و رابطۀ آنان با تودۀ مردم، میزان همبستگی آ

 خصوصًا در دموکراسیها.

 نخبگان سیاسی کیستند؟

میان نخبگان سیاسی و  مرز مشخص و دقیقی

دیگران نمی توان ترسیم کرد. در اصطالح 

عمومی و رایج، تلویحًا مجموعۀ بزرگی از 

سیاستگذاران، رهبران سازمانها، و رهبران 

عقیدتی، به انضمام انواع و اقسام مشاوران و 

کارشناسان، اعم از سطوح ملی و محلی، را در بر 

ت که می گیرد. به دلیل همین مصداق ضمنی اس

نخبگان سیاسی معادل با یک طبقۀ سیاسی گرفته 

می شوند و این دو اصطالح را هم معمواًل مترادف 

  به یکدیگر به کار می برند. مثاًل، حدود یک
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  میلیون نفر از "نومنکالتورا" )خبرگان( که

دولت  -حزب برگزیده شدند تا تصدی مناصب عالی

ای عهده بگیرند مدتهرا در اتحاد شوروی بر 

مدیدی نخبگان سیاسی یا طبقۀ سیاسی این کشور 

 بشمار می آمدند.

اما محققان معمواًل معنای محدودتری از این 

برای کشوری واحد واژه در مورد استعمال آن 

مراد می کنند. غرض از کاربرد این واژه اشاره به 

چند صد یا چند هزار نفری است که متصدی 

در غیر این  باالترین مقامات در بزرگ ترین یا

صورت غنی ترین نهاد ها، سازمانها، انجمنهای 

داوطلبانه و نهضتهای سیاسی از نظر منابع هستند. 

بر همین مبنا بود که تحقیق منتظم و روشمندی در 

در اوایل دهۀ  بارۀ نخبگان سیاسی ایاالت متحد

تن را مشخصًا نام برد که  ۹۱۱۱حدود  ۸۷۱۱

های عالی نهاد فقره از سمت ۹۱۱۱تقریبا! حدود 

هایی که در مجموع بر بیش از نیمی از منابع این 

 کشور نظارت داشتند در اختیار شان بود.

نخبگان سیاسی را می توان با روشهای غیر از 

استناد ِصرف به سمت یا مقامشان نیز شناسایی 

سیاسی به  کرد. یک روش این است که از محارم

شخاص دقت حساب شده بخواهیم که متنفذ ترین ا

در حساس ترین بخشهای جامعه را نام ببرند. 

مسلمًا، کسانی که بیش از همه نامشان ذکر شود 

مشهور ترین افراد، سوای سمت سیاسیشان، از 

حیث اهمیت و نفوذ در جامعه اند و نخبگان سیاسی 

ر به بررسی این گبا یک روش دی بشمار می آیند.

میم که چه کسانی عماًل در تصردازیم پمساله می 

گیری سیاسی در حوزه های خاص سیاست 

مشارکت دارند و از این اطالعات برای مشخص 

قدرتمندترین و متنفذترین اشخاص استفاده کردن 

می کنیم. در روش سوم، شبکه های تصمیم گیری 

و قدرت را که محاط و مشرف بر حوزه های 

سیاست هستند ترسیم می کنیم؛ اعضای این شبکه 

 یاسیند.ها همان نخبگان س

هیچ یک از روشهای شناسایی نخبگان سیاسی 

مصون از لغزش و خطا نیست. تصمیم گیری 

سیاسی امری است پیچیده و غالبًا محرمانه. عالوه 

بر این، توافقهای مربوط به کنار گذاشتن بعضی از 

مسایل )غیرتصمیمها( نیز ممکن است همان قدر 

ها نآمهم باشند که تصمیمهای واقعی، اما تشخیص 

بمراتب دشوارتر است. در پژوهشهای مربوط به 

نخبگان سیاسی بیش از پیش هر سه روش را به 

کار می برند، به این امید که با استفاده از مزایای 

 هر روش فهرست جامعی به دست دهند.

اجتماعی و نیمرخ جمعیتی  ۀتحلیلگران، زمین

نخبگان سیاسی را بدقت بررسی می کنند: سن و 

اههای خانوادگی و طبقاتی، جنس، خاستگ

تحصیالت، شغل و حرفه، و همچنین وابستیگهای 

منطقه ای و سایر پیوند های آنان  ،مذهبی، قومی

را. در نظامهای سیاسی اقتدارگرا، اجرای تحقیقات 

نگرشها و اعمال نخبگان  ۀمفصل مبسوط در بار

کار دشواری است. در این قبیل موارد، معلومات 

ح حال نخبگان سیاسی شاید عمومی در مورد شر

 آنها باشد. ۀتنها منبع اطالعات موجود در بار

 استخدام و نمایندگی نخبگان

یکی از هدفهای محققان، تعیین باز یا بسته بودن 

نحوۀ استخدام نخبگان است. این کار بر پایۀ این 

فرض صورت می گیرد که گردش مداوم اشخاص 

شرط  از مشاغل عادی به مناصب عالی و برعکس

الزم برابری سیاسی و در نتیجه پایداری سیاسی 

است. هدف دوم این است که جهت گیریهای 

تصمیمات و اقدامات نخبگان را به سود گروهها و 

طبقاتی از مردم که نخبگان از میان آنها برخاسته 

به عنوان مثال، جامعه شناس  اند آشکار کنند.

 امریکایی، چارلز رایت میلز، در یک پژوهش
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معروف در بارۀ "نخبگان قدرت" در امریکا نشان 

داد که رهبران اقتصادی، سیاسی، و نظامی جامعۀ 

امریکایی در دو سدۀ نوزدهم و بیستم اکثرًا از یک 

دالل تقشر اجتماعی کوچک و ثروتمند بودند. اس

میلز این بود که سیاستها و تصمیمهای این رهبران 

 د.به شکل حساب شده به سود همان قشر بو

هایی نظیر همین بررسی میلز در پژوهش

بسیاری از کشور ها اجرا شده اند و معمواًل نیز 

الگوی تحریف شدۀ مشابهی در زمینۀ استخدام 

نخبگان یافته اند. طرفداران دموکراسی بیشتر، با 

استناد به این قبیل یافته ها، می گویند که ترکیب 

انواع  اجتماعی نخبگان سیاسی باید آینۀ تمام نماتر

و اقسام قشر های رأی دهنده باشد. اما مساله بر 

همین سادگی نیست. این امکان هست که اقلیتهای 

قومی و نژادی که سخت مورد تبعیضند یا زنان، 

که از دیر باز به جایگاه درجه دوم در جامعه احاله 

شده اند، بتوانند فقط به برکت نخبگانی که خود 

د عماًل نماینده داشته دچار همان محرومیتها بوده ان

باشند. از سوی دیگر، کسانی که ناظر دقیق ترفند 

های نخبگانند غالبًا متوجه می شوند که اولویتهای 

سیاسی و سایر اقدامات نخبگان پیش از هر چیز 

حاصل تقسیم نیاز ها و معضالت سیاسی و 

سازمانی جاری است. اجمااًل این که نخبگان برای 

کاری را می کنند که باید  همانادامۀ حیات خود 

بکنند. اگر چنین است، پس نیمرخهای اجتماعی 

نخبگان سیاسی بیشتر حاکی از شدت نابرابریهای 

سیاسی و اجتماعی در جوامع اند نه این که نخبگان 

تا چه حد نمایندۀ موثر طبقات و قشر های مختلف 

 مردمند.

در هر صورت به نظر می رسد که در عرصۀ 

دموکراتیک، روزی با انواع  مطالعات سیاست

نخبگان سیاسی، خصوصا نخبگان عالم سیاست و 

حکومت روبرو خواهیم شد که از حیث طبقه و 

قشر اجتماعی بیشتر شبیه به طبقات و قشر های 

عامۀ مردمند. ضرورت برخورداری از حمایت 

مردم، فرونشاندن نارضایتیهای نوخاسته، و فرا 

نارضایتیها را  خواندن رهبران جنبشهایی که آن

سازماندهی می کنند به جمع نخبگان سیاسی 

موجود، به اضافۀ گردش منظم انتخابات، بتدریج 

موجب کاهش تفاوت میان نخبگان سیاسی و 

دیگران می شود. حضور زنان در مجامع سیاسی 

نمایندگی و اجرایی، و همچنین در برخی دیگر از 

عرصه های خاص نخبگان، عماًل در همۀ 

سیها بارزترین مصداق این روند دراز مدت دموکرا

است. قراین چنین حکم می کنند که دموکراسی 

درست و استوار خصلت بسته و محرمانۀ نخبگان 

سیاسی را، که معمواًل در آغاز حیات دموکراسی 

بر آن مستولی می شود، به نحوی بی امان فرسوده 

 و زایل می کند.

 تصمیم گیری و تعامل نخبگان

قشی که نخبگان سیاسی در اتخاذ به علت ن

 تصمیمها و در تاثیرگذاری بر آنها دارند، نگرش

هایشان در مورد مسایل مربوط به سیاست نیز 

عوامل تعیین کنندۀ پیامد های سیاسی بشمار می 

آیند. در نتیجه، بخش عمدۀ تالش روزنامه نگاران 

و پژوهشگران صرف پی گرفتن اولولیتهای 

ست می شود. در مقایسه با نخبگان در زمینۀ سیا

افکار عمومی، معلوم شده است که نگرشهای 

گروههای مختلف نخبگان در مورد انواع وسیع 

تری از مسایل تضاد بیشتری با هم دارند، در حالی 

که نگرشهای هر گروه منسجم تر و همبستگی 

منطقی آنها بیشتر است، دوام و پایداریشان طی 

زب و حی به زمان بیشتر می شود، و وابستگ

مواضعی که حزب در زمینۀ خط مشی می گیرد 

در تشکیل آنها موثرتر است. اما یک مشکل این 

است که فشار های تشکیالتی و مردمی غالبًا 

نخبگان سیاسی را وامی دارند به این که گفتار و 

  عملشان یکی نباشد. نخبگان سیاسی، با آگاهی
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 ،نظر می  معمواًل یا دو پهلو اظهاراز این امر

کنند یا سیاستهای اعالم شدۀ دولتها و احزابی را که 

وابسته به آنها یا عضو شانند طوطی وار تکرار 

می کنند. افکار و هدفهای اصلی و واقعی آنها 

گنگ و ناگفته می ماند. به همین دلیل است که پیش 

بینی اعمال نخبگان بر مبنای اظهار نظر هایشان 

 همیشه خطرناک است.

ای مختلف تعامل میان نخبگان سیاسی شیوه ه

ممکن است مشوق یا مانع دموکراسی شوند. 

خصوصًا به نظر می رسد که دموکراسی پایدار تا 

حدی به نهادینه کردن آن شیوۀ تعامل میان نخبگان 

ویژگیش جانبداری متعادل و بستگی داشته باشد که 

دارانه و تلقی سیاست به منزلۀ "مذاکره"  خویشتن

این نوع تعامل مستلزم اتفاق نظر "جنگ". است نه 

نخبگان در مورد شیوه های عمل و ارزشهای 

ضوابط رفتاری  ۀدموکراتیک، همراه با مجموع

ضمنی و در عین حال عمومی است که بر 

مساعدت و همکاری ارج می نهند. با این وصف، 

مشاجرات روزمره در بارۀ سیاست و خط مشی و 

این شیوۀ تعامل را در رقابت بر سر قدرت، ناگزیر 

 ،ابهام یا بکلی در پرده نگه می دارند. بعالوه ۀپرد

آنها  ۀِاعمال ارزشها، و ضوابطی که نخبگان بر پای

به توافق می رسند همواره در حال اصالح و 

تعدیلند. بنابراین، مشاهده و بررسی شیوۀ اصلی 

تعامل میان نخبگان سیاسی در دموکراسی های 

ی است. تحلیلگران معمواًل باید پایدار کار دشوار

با مشاهدۀ میزان خویشتن داری نسبی نخبگان در 

منازعاتشان، با توجه به همکاریهایی که به قصد 

خودداری یا جلوگیری از مسایل جنجالی صورت 

می گیرند، و با در نظر گرفتن اقدامات پلیسی در 

داخل برای تنبیه یا اخراج اشخاصی که "قواعد 

ًا نقض می کنند، پی به شیوۀ تعامل بازی" را علن

نخبگان برند.  شاید بهترین تعبیر از رسواییها و 

افشاگریهای بزرگی چون قضیۀ "واترگیت" که در 

به ریاست جمهوری ریچارد م. نیکسون در  ۸۷۹۸

شاگریها و پیگرد هایی ایاالت متحد پایان داد یا اف

منجر به سقوط بخش نسبتًا  ۸۷۱۱دهۀ  که در اوایل

زرگی از نخبگان سیاسی ایتالیا شد، همانا اقدامات ب

پلیسی نخبگان و بازیهای زیرکانه ای باشند که به 

دوباره  و تقویت قواعد بازی سیاست  دقصد تأیی

 دموکراتیک صورت می گیرند.

 درجات همبستگی

موضوع دیگری که ارتباط نزدیکی با شیوۀ 

تعامل نخبگان سیاسی دارد میزان همبستگی آنها 

ر دموکراسیهای پایدار است. الگو های متعددی د

عرضه شده اند. الگوی کثرت گرایانه حاکی از 

همبستگی سست و ضعیف است، به این ترتیب که 

هر گروه از نخبگان مجزا ومتمایز است و پایگاهی 

محدود دارد و قدرت و نفوذش منحصر به 

موضوعهایی است که بیش از هر چیز به حامیان 

انش مربوط می شوند. در الگوی یا رأی دهندگ

نخبگان قدرت این نکات عمده و برجسته می شوند: 

سی، و سانی منافع نهادهای اقتصادی، سیاهم

خاستگاهها و نگرشهای اجتماعی مشابه نظامی؛ 

کسانی که زمام امور آن نهادها را به دست دارند؛ 

و اختالط اجتماعی موجود میان آن سردمداران که 

لطۀ آنها بر سایر نخبگان موجب برقراری س

پراکنده می شود. در الگوی طبقاتی بر انتخاب 

نخبگان از طبقات مالک، ارتباطات خانوادگی و 

سایر ارتباطات اجتماعی گستردۀ آنها، و استفاده از 

جوامع در خدمت منافع طبقۀ حاکم در  قدرت

 سرمایه داری تاکید می شود.

بگان مطالعات مربوط به شبکۀ روابط میان نخ

سیاسی در دموکراسیهایی چون ایاالت متحد، 

می دهند که ترکیبی  ناسترالیا و آلمان غربی نشا

. نخبگان از الگوها در این دموکراسیها وجود دارند

 تداخل، غیررسمی،در درون حلقه های نفوذ م
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انعطاف پذیر، و در عین حال همبسته و منسجمی 

مختلف  کار می کنند که بر اساس مسایل و نهادهای

پدید می آیند. در درون این حلقه ها است که مردم 

مکرر، و غالبًا غیرمستقیم، در  ینیز وارد تبادلها

مورد مسایل و مقاصد خط مشیهای همگانی می 

شوند. این نظام همبستگی فراوانی ایجاد می کند بی 

آن که هیچ گروه یا مجموعه ای از رهبران بر 

یک حلقۀ  ،ضدیگری برتری داشته باشد. در عو

نفوذ اصلی وجود دارد که مرکب از صدها تن از 

صاحبان برترین مقامها در مهم ترین نهادها و 

سازمانها است. این حلقه بر بسیاری از حلقه های 

و از نظر موضوعی خاص تر ِاشراف کوچک تر 

دارد و موجب همبستگی میان آنها می شود. به این 

سی در ترتیب به نظر می رسد که نخبگان سیا

دموکراسیهای پایدار از همبستگی فراوانی 

دار باشند. همان طور که در الگوی نخبگان ربرخو

قدرت و الگوی طبقاتی چنین است. انعطاف پذیری 

شان، تنوعشان از نظر زمینه های اجتماعی، طرواب

و تضادهایی که در افکار و اعمالشان در مورد 

ی مسایل بروز می کنند، بیشتر منطبق با الگو

 کثرت گرایانه است.

ان سیاسی گی میان نخبگوهای متعدد همبستگال

 ۀان و تودگنخب طۀموجب تفسیرهای مختلفی از راب

ان قدرت گو نخبگال .مردم در دموکراسیها می شود

ان را گبقاتی وجود وفاق در جمع نخبطوی گو ال

کم اهمیت نشان می دهند تا شیوه های فریبکارانه و 

اصلی با اتکا  ۀروه نخبگچند ویانه ای را که گزور

بقاتی طبه آنها موجب تداوم برتری خود و برتری 

یال و ، راینببنا .خود می شوند مهم تر جلوه دهند

جز ظاهری دلفریب برای  ال دموکراسیپکو

نخبگان قدرت یا سلطۀ طبقاتی نیست. در الگوی 

کثرت گرایانه بیشتر متوجه وجود وفاق و توافقهای 

ی توازن حاصل برقرار یم کهصلح آمیزی می شو

میان گروههای مختلف نخبگان و  قدرت یکل

پایبندی نخبگان به ارزشها و باورهای دموکراتیک 

و فرهنگ سیاسی کلی است. در الگوی شبکۀ 

روابط، اهمیت عمده به دستیابی مشترک نخبگان 

به تصمیم گیری داده می شود و به طور ضمنی 

بی مشترک نشان داده می شود که همین دستیا

موجب می گردد که اکثر نخبگان یا همۀ آنها 

کردارها و ارزشهایی را که مأوای اصلی همین 

اختیار آنها در تصمیم گیریها هستند ادامه و بسا 

در میان  گسترش دهند. اگر توافق و تسهیم قدرت

نخبگان یک ویژگی اصلی همۀ دموکراسیهای 

سیها پایدار باشد، به نظر می رسد که همۀ دموکرا

   خصلت ناگزیر "نخبه گرا" دارند. 

 

 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -
 

 این سلسله ادامه دارد
 

 اغېزه

مال نصرالدین له سختی ستونزې سره مخامخ 

ورځې  تڅلویښ»شو. یوه انډیوال ورته وویل: 

د جامع په جومات کې لمونځ وکړه! انشااهلل له 

 «نزې به خالص شې.ستو

ده همداسې وکړل خو ګټه یې و نه کړه. یوه 

ورځ یې ناببره د الرې په سر په یوه بربنډ 

جومات کې لمونځ وکړ او سبا ته له ستونزې 

په ګړندیو ګامونو جامع جومات ته  .شو صخال

وویل:  هورغی او په غوسه ناکه ژبه یې ورت

ته نه شرمیږې چې په دومره ستر والی او ډب »

نډ جومات په اندازه هم بډوب برسېره د یوه بر و

 «؟!وړتیا او اغېزه نه لری

 مجموعه څخه« دمالنصرالدین کچکول» له 
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 مهندس رزاقی  

َ 

Antimatter            ... 

 

 تار جهان هستیساخ رازهای پنهانش در اضداد و

------- 

 درون پرده چه داند فلک ؟ خموش راز

 چیست ای مدعی نزاع تو با پرده دار

 ظحاف

 سماست ض  ورذره ذره  کاندرین ا

 جنس خودرا هریکی چون کهرباست

 موالنا

-------- 

تواند سالها  می اضداد بشر انرژی حاصله از با

تجسسی  آسمانها  به سفرهای تحقیقی و قعر در

 آینده چه پیش آورد!  ازد. تابپرد

 ماده  ضد 

 ذره دارای یک آن هر ماده که در فرمی از

 دسته از  مشخصات   مخالف )مانند شارژ

دنیای روزانه  الکتریک( نسبت به همتای خود در

   antiparticle کالسیک یک ضدذره یا دارد. مثال

ماده پوزیترون  یک ضد الکترون است که ذره

 شارژ ن جرم الکترون ولی   بااست که دارای هما

    .باشد منفی می جای شارژه ب مثبت

 وجود ضدالکترون ها بوسیله پل دیراک در 

 پیش بینی شد..     ۸۷۹۱اواخر

 زیادی کامال ما به تقریب بسیار عالم قابل دید  

 خیلی کم ضدماده از ماده تشکیل شده است ، و از

 وجود انابنگ که عالم بوجود آمده امک -ابتدای بیگ

 دارد.

وقتی یک ضدماده با ماده مربوط خودش تالقی 

 یک الکترون  را وقتی یک پوزیترون مثال کند.

جرم حالت  شوند، و می نابود دو کند! هر دیدار

توجه به معادله معروف انشتن  سکون آنها با

E=mc²  شود تبدیل به انرژی می. 
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چرخش در  واندت ضد ذرات هم  می

این جریان  .برعکس این جریان بوجود آیند

 انفعاالت  انرژی بسیار فعل و در بطورطبیعی

 در اشعه های سماوی و همینطور در باال

باالی شتاب دهندگان  انرژی بسیار تجارب

که دنیای ما  ییآنجا از -افتد. روی زمین اتفاق می

 ماده درست شده است، هر کامل از نسبتا بطور

یک ذره  بدین نحو، بزودی با شده اده تولیدضدم

 .شوند می ونابود د هر کرده و ضد خود برخورد

 

 حاال روشن شده است که برای تمام ذرات ماده ضد

پروتونها   چون ضد شود ماده آنها یافت می

antiprotons ضدنوترونها ،–antineutron  وغیره 

 

                 

      

          

 

 یک تیم تحقیق کننده    در۸۷۷۱امبردرسپت

CERN ساختن کامل  برای اولین مرتبه موفق در

ساده ترین عنصر( شدند،  اتم های )هیدروژن، ضد

منفی  بطور شده آن یک ضد پروتون شارژ که در

الکترون بطورمثبت  یک ضد همراه شده با

 بوده است. حدود  نه اتم ضد می شارژشده

هرکدام  .ساخته شد ربهاین اولین تج هیدروژن   در

داشتند،  بیلیونیم یک ثانیه دوام  ۸۱آنها   حدود  از

 نابود شوند ماده عادی برخورد و که با این قبل از

ذراتی به نام ضد ذره تشکیل  ضدماده مانند ماده از

ضد  ذرات معمولی فرق دارند. در که با شده است

ذرات مداری مثبت است  بار هسته منفی و ماده بار

 واقع معکوس ماده است. درکه 

 

 

  

 

 

دم  در دو ضد خود برخورد کند هر وقتی ماده با

 گردند. نابود می شده و تبدیل به انرژی

 وهستی کی دهد       ضد ضد را بود 

 بیرون جهد و بگریزد او بلک از

 دانشمند معروف انگلیس دراستیفن هوکینک   

  a brief history of timeکتاب  خود بنام  

 گوید: می خی علمی جالبی دارد. اوشو

مواظب باشید 

 ضد ماده خود با

دست ندهید که 

دم  در دو هر

نابود   انرژی و

                                                               .شوید می
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 بشنویم:نا موال از 

 چون بسی ابلیس آدم روی هست     

 پس بهردستی نشاید داد دست !

 ماده درست مثل یک کوه ماده می ضد یک کوه

قطعه کوچک ماده نزدیک کوه  یک ماند، ولی اگر

 نابود و منفجر را ماده شود  قسمت اعظم آن ضد

 کند.  می

 در عالم قابل مشاهده ما ظن زیاد است که چرا

. این بی درست شده است ماده تقریب کامل از

دنیای  ماده در ماده و ضد  asymmetry تشابهی یا

 فیزیک است. مسائل الینحل در یکی از ابل دید ماق

 حال، قوانین فیزیک درست همانطوری هر در

کند برای ضد ماده هم عمل  می که برای ماده عمل

 نماید. می

ی مسافرت با ژرپیشرفت تولید ان دانش آینده در

داستانهای افسانه  در Star Trek ییسفیه های فضا

 یارات وس بین را در Science Fictionsای 

 با کند. به حقیقت نزدیک می ستارگان هرچه بیشتر

ماده  سفینه های  حدود چند کیلوگرم ضد مصرف

بین  فضای الیتناهی در در توانند سالها ی مییفضا

 !سیاحت مشغول باشند و ستارگان به سیر

 

۸          ۹      

      

، Crab Nebulaدراین تصویرمرکب از  -۸

 از عتی نزدیک سرعت نورسر ماده با ضد ماده و

 باشند. جهش می آن در

ی یتلسکوپ فضا و NASA از تصاویر 

Hubble باشد. می 

حقیقت باقیمانده  یک  )نبوالی عقرب در

. (ستا سال نوری ازما۹۱۱۱حدود در سوپرنوا

 قاهرانه ای و بسیار شدید یک انفجار سوپرنوا»

زندگانیشان ه ستارگان ب آن پاره ای از که در است

 «دهند مه میخات

ستارگان جدید قابلیت مطالعه  ضد  در تولد -۹

حالت معمولی  تا باشد. می ثمرتر پر ماده بمراتب

 آن.

۸ 

که نشان دهنده انرژی تابش  این تصویر در -۸

 فیزیکدانان حاال ذرات ضد های خورشیدی است

 خورشید که از کشف کرده اند ماده را

 باشند.   بطورخروشان درحال جهش می

 

  

 

 

 

۸ 
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در تجربه   The Bullet Cluster درعکس -۸     

 در New CERN LHC))کوبنده سرن جدید 

نشان داده  زمین بیلیون سال نوری از 8.3 فاصله

استفاده  است. این مجموعه کهکشانی مورد شده

 برای تحقیق جهت وجود ضدماده باقیمانده از

 زمانهای اولیه است.

 ی یعکس سفینه های فضا-۱

           

             

 

 

  

درسایت علمی  راستای مقاله ای که اخیرًا در

دهه  آید که در می ، بنظربود گذاشته شده انترنت

 های آینده فیزیک دانان   پیشرفتهای بیشتری  در

همینطورکه  داشته باشند...ضدماده معمای 

شود  شوند، نشان داده می می ها شارژضدپروتون

قوی  بواسطه میدانها مغناطیسی توانند که آنهامی

 خراب شدن در از وگیری آنهاکه کلید جل -بدام افتند

ال وی راهنما به یک سیاین دانا .استر البراتوا

 خوده ب شود که ذهن بسیاری را فریفتنی می

 که زمین خود نسبتا ییآنجا از -معطوف کرد

 قوی می بسیار میدان مغناطیسی بزرگ و دارای

 اینرو از !رابدام بیاندازد مادهضد تواند می باشد

کردیم  می آنکه  ما   فکر از بیشتره ضدمادی یگو

 .نزدیک خودمان است

جواب قانع کننده ای دارند که  فیزیکدانان حاال

میدان مغناطیسی زمین به دام افتاده  ماده بوسیلهضد

 است.

 Charged Van وان الن شارژشده کمربندهای 

Allen belts فیزیک  در ذرات آلفا) را ذرات آلفا

 شوندکه در می نوترون تشکیل دو پروتون و دو از

ی باشند( در باال هم مانند هسته هلیوم می پیوند با

حاال فیزیکدانان  اینرو )از دارند بر در اتمسفر

ضدماده مخفی شده  سماوی به کشف گنجینه ای از

 ل شده اند، که  چشم اندازیمیدان مغناطیسی نا در

ی بین یجمله مسافرتهای فضا از ،زیادی را های

 ممکن می سازد.( برای ما سیارات  را

 

  وان النکمربند  -عکس

 که همدیگر ضدپروتون ها ی ازیمتشابها، باندها

 وجود نجاآمتقابل بهم  نگهداشته اند  را دراثرقوای

تواند  دام افتادگی نمیه ، اثر بهرحال در -دارد

حفظ اتمسفر ده درش گزند ماده پیدا را از ضدماده ها

 از ماده بیاید آنرا تماس با وقتی ضدماده در -کند

 می PAMELAدستگاه اندازه گیر  برد. بین می

این  ردیابی کند. را وان آلنتواند کمربندهای 

 نماید شده می تولید انرژی وذرات شارژ هاواکنش

خورشید  شده از افتاده منتشر دامه که به ذرات ب

 شود. اضافه می

مهمترین  یکی از پامالت بوسیله مشاهدا

فوق العاده موفق  باشد و می دراین راستا ماموریتها

ذرات درست  برای ضد جستجو بوده است. آمیز

 یک کردن یک سوزن در برای پیدا مانند جستجو

نرژتیک چون ذرات ماده معمولی ا !انبارکاه است

 هستند. وان ترامیدان مغناطیسی خیلی فر داخل در
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 از حدود چندین صدکیلومتر ها دراین باند 

 می مفصل این داستان را. دارند سطح زمین قرار

 Astrophysical Journal Letters نید دراتو

 د.کنی مالحظه

د فراوان ترین منبع از ضد این بان قرار از

ه های ب.. ضدپروتون.نزدیک زمین است  هاپروتون

 راتمسف مختلف در واکنشهای با توانند دام افتاده می

باالی  ارتفاعات کم. بخصوص در  ،بین بروند از

  دست میزان این از کیلومتر ارتفاعات چندین صد

است، که  بطورقابل مالحظه خیلی کمتر رفتنها

 می شده را های تولیدضدپروتون کردن اجازه انبار

 دهد. 

سوخت  ی بایحرکت سفینه های فضا گذشته از

طراف مسافرت به سیارات ا بی پایان ضدماده در

 موارد از یکی دیگر ژوپیتر. و زمین مانند مارس

ضد  . معالجات سرطان است استعمال ضدماده در

 خوبی در ها نشان داده اند که نتایج بسیارپروتون

 های ذرات آلفاچون ایون malignanciesمعالجه 

 دارند. 

مسابقه  The Telegraphازاخباردیلی تلگراف 

نشمندان مشغول دا Antimatterبرای اثبات وجود  

 آزمایشی برای تئوری انقالبی ضد جاذبه درفیزیک

دهد     می ازعالم تغییر فهم ما در باشند که راه را می

------ 

هستند که آنها یک  این باوربه دانشمندان  حاال

ضدماده درتئوری  بیشتر به شناخت قدم نزدیکتر

 باشد. ضدجاذبه می به حرکت بر شده اند که قادر

بکاربری یک فالسک  با Cern ن درفیزیکدانا

فیزیک ذره ای  مرکز در مغناطیسی بخصوص

 را ند اتمهای ضد هیدروژننتوا اروپا اتمهای می

  د.نذخیره نمای تهیه و

آهستگی شروع به بستن میدان ه تیم سرن ب

 نمایند مشاهده می درعین حال .کنند مغناطیسی می

 اگر .ندافتی پائین م یا روند می باال اتمها که آیا

قوه جاذبه  پائین  بجای اینکه با بروند اتمها باال

جاذبه ای جدید  بیافتند، نشانه آنستکه آنها مشخصات

آن تمام تئوری های  کرده اند که با پیدا ضدماده را

 کند. پیدا تغییر تواند می فیزیک

 

 

            

 

 

 

 :ضد جاذبه

 نشان خواهد داد بدین ترتیب  تئوری های جدید

خلق نماید  تواند میدان ضدجاذبه را ضدماده میکه 

 که در دفع کند، چیزی اطراف خودش را که هر

هواپیماها بدون  تواند برای پرواز واقع می

 مسافرت هرگونه سوخت  در از کوچکترین استفاده

 قرارگیرد.   هی مورد استفادیهای فضا

  

  

   

 

 

 

اطراف  در این راستا حاال به بحث بیشتر در

 پردازیم : اده میضد م

 

 : حال   ... تا اخلقت عالم ازابتد

تولد عالم ،  از ثانیه های اولیه بعد لحظات و در

هزارسال  ۸۱۱ از بعد ذرات بوده و پرشده با فضا

  شروع به تکامل کرده کهکشان ها ستارگان و
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سال  چهارده میلیارد درطی زمانی حدود و، اند

 می آنرا روزام که ما عالم بصورت منظره سماوی

یک مسئله مهم  اینجا ولی در .آید می شناسیم در

 نبایستی اینجا واقعا که مااین  آن است و نهفته

 ، سیارات وستارگان ها،انسان باشیم، اعم از

 باشند، و بایستی همه به صورت رؤیا هاکهکشان

 ایستی وجود داشته باشد!بهیچی ن

 بنگ -بیگ، برحسب تئوری های فیزیکی

تولید  برابر مقادیر در را ضد ماده ده وبایستی ما

ینه ای ماده است، آ ضدماده چون تصویر - نماید.

دارد ولی دارای  که همان اندازه را حالی در

 -چون شارژالکتریک است. مشخصات متقابل

 چیز وقتی این دو شان شارژ تقابل در بخاطر

 را کامال یکدیگر کنند آنها مخالف باهم تالقی می

 نتیجه آن یک فالش بسیار ایند ونم مضمحل می

 آغاز در حقا قرار این از. است نور درخشان از

را  ضدماده تولیدی بایستی یکدیگر عالم تمام ماده و

 یک شعله بسیار از بین برده باشند، هیچی بغیر از

خود  آتش بازی های سماوی از این درخشان از

 باقی نگذاشته باشد.

ضدماده  ی ازقابل مالحظه ا یک مقدار هرگز ما

ایم ، امکان دارد که ضد  هیچ کجای عالم ندیده در

 ساخته  شده از ی کامالی، ضدکهکشانهاستارگان

 آنها بایستی کامال در ی باشند،یجا ضدماده در

 ماده در تماس با در هرگز باشند ، زیرا تعادل

خودرا نزدیک  ما وقتی حقیقت اگر در .نیامده اند

 ل بایستی مطمئنانسان جهان دیگری دیدیم او

 اال ضدماده درست نشده باشند، و بشویم که آنها از

 آن واحد نابود می در دو هر هم دست دادن با با

آید که ماده بیشتری  اینرو واضح بنظرمی از شویم!

ضد ماده درتمام اطراف ما ماده  تا باید درعالم باشد

 نمی ی مشاهدهیجا دارد ولی ضدماده ای در وجود

ید دید که چگونه این عدم تعادل اتفاق با ، اماکنیم

دوی این ذرات بطورمساوی خلق  هر اگر. افتد می

 شده باشند؟

قاطع واقف  بطور این امر تاکنون هیچکس از

کنند که  ذره ای فکرمی ولی فیزیکدانان -، نیست

امکان  این اضافه ماده برای آن باقی مانده   چون

دی اندازه ذرات ماه دارد که ضدذرات درست ب

ل دهه یاوا در این مسئله ابتدا -نباشند متقابل خود

دو  هر و شد دانشمند کشف وسیله دوه ب ۸۷۹۱

 برنده جایزه نوبل شدند.

ها  که کائون کنند می فکر دانان حاالکفیزی

«kaons »ضد کائون  تری از  طوالنی امکاناعمر

 که این مطمئن نیستند ها داشته باشند، ولی هنوز

برای  .ماده روی ضدماده باشد ییریه فتح نهاظن

فیزیکدانان ذرات ضدماده  اسرار این تحقیق بیشتر

 بهم در برخورد سطه اضمحالل ذرات ازاوه ب را

کنند که شتاب  می البراتوارهای بزرگ تولید

 بدین ترتیب با شوند. ذره ای نامیده می دهندگان

 فیزیکدانان امیدوارند خلق دوباره محیط عالم اولیه

 ضد این جریان  از حاال ما مایند که چراکه درک ن

سایت علمی  گرفته شده از"نقیض جان سالم بدربردیم.  و

BBC". 

زمانه  این دور حس کنجکاوی برای ضدماده در

 سریع تر و دانش هرچه بیشتر حال کسب در که ما

 توانیم دهد که می می را این اعتماد ماه هستیم ب

این عالم  رمهمترین چیزهای پیچیده د بسیاری از

توانیم  جواب قانع کننده  نمی بفهمیم ولی هنوز را

روی  بررسی دامنه دار به خیلی سئواالت در

 چه پیش خواهد آمد -.کنیم موضوع ضدماده پیدا

 م ضدماده برخوردایک گر با م مادهایک گر اگر

ضدماده  وجود چرا یک فقدان قاطعی از نماید؟ یا

 را پایه ای ماکه فیزیک  حالی ؟ در-عالم است در

 کند که بایستی به مقادیر ی مییراهنما به این اصل

 وجود داشته باشد. ضدماده درعالم ماده و از برابر

ماده  که ضدماده درست بمانند شود می فکر

که فقط شارژهای ذرات  این تفاوت با معمولی باشد

 شد می برده است که انتظارآنچه  متضاد از کامال

منفی هستند  مولی دارای شارژها معمثال الکترون و

 باشند و مثبت می دارای شارژ هاالکترون ولی ضد

 همچنین ضد. شوند به پوزیترون شناخته می

ولی  باشند. منفی می دارای شارژ هاپروتون

 مانند. باقی می neutralهمچنین خنثی  هانوترون
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 ذره مادی عادی  هر با وقتی یک ضدماده را

زیادی  بسیار قدارم دو ترکیب کنیم هر دیگر

 حاصل این انرژی دوفوتون - کنند. می انرژی آزاد

 م ازاباشد. یک کیلوگر باالمی انرژی بسیار گاما با

ماده  م ازایک کیلوگر با برخورد ضدماده در

 نماید که مگاتون تولید می  ۸۸ انفجاری برابر

 که در باشد بمبهای هسته ای می چندین هزار برابر

 خیال افسانه ای می واب واین یک خ حال حاضر

 برای را آن تولید و که بتوان این انرژی را باشد

بجای انرژی  دراز و ی دوریمسافرت های فضا

جانشین  و سوخت فسیلی مهار قدرت یا هسته ای و

 م ازامیلی گر یک ذره ضدماده به وزن یک  .-کرد

 تولید می تن سوخت را دو از ، انرژی بیشترماده

ضد پروتون  مثال بتوانیم مقدار در گر ماا ولی کند.

 البراتوار میزان فعلی در پنج برابر از های بیشتر

 را آنها باشیم قادر یم ویپنج سال آینده تولید نما در

سال طول بکشد  ۹۱۱۱۱۱ ذخیره کنیم ، شاید هنوز

تولید  م ضدماده رااآن یک میلی گر بتوانیم تا

 یم!ینما

 "فروند ونیک موریس گرفته شده ازسایت انترنتی چارلی "

اولین  Paul Dirac پل دیراک ۸۷۸۱در

بیان کرد، که هم  الکترون را توصیف تشریحی از

نسبیت خاص  شود وهم شامل مکانیک کوانتام می

 گیرد. معادله دیراک این مسئله برمی در اینشتین را

خوب تشریح کرد، درست بمانند معادله  بسیار را

X= 4  دو یا دوجواب ( ریشهX= 2وX=-2 )

های  حل ، بهمین نحو معادله دیراک راهستا

کرد که منجر به یک  پیش بینی می دوگانه ای را

شگفت آوری شد که ضد ذره الکترون  کشف

 بایستی وجود داشته باشد.

بایستی دارای همان  antiparticleاین ضد ذره 

ان یدالکتریکی وم شارژ باشد ولی با جرم الکترون

 Carlکارل آندرسن ۸۷۸۹مغناطیسی مخالف. در

Anderson ه ب که مسیرهای تولید شده حالی در

یک محفظه ویژه  در وسیله اشعه های سماوی را

که ذره ای شبیه  مشاهده نمود کرد امتحان می

، ولی ساخت می مسیری،  مانند یک الکترون را

 داد ان مغناطیسی نشان میمم انحناء مسیرش در

این الکترون  وباشد. ا مثبت می که آن دارای شارژ

دانیم  می ما نامید. حاال پوزیترون مثبت را شارژ با

 وسیله آندرسن همان ضده که ذره ردیابی شده ب

. بوده  است  دیراکالکترون پیش بینی شده بوسیله 

رادیاسیون  فیزیکدانان درالبراتوار ۸۷۱۱دهه  در

شتاب دهنده بخصوص یک  از استفاده لورنس با

همان  د، که یک ذره ای باضد پروتون تولید کردن

 ولی با باشد می جرم واسپین است که پروتون دارا

برای تولید  –منفی وممان مخالف پروتون  شارژ

بایستی  هاپروتون  Anti protonپروتون  یک ضد

سپس به  داده شوند و ی شتابیباال انرژی بسیار با

 و کوبیده های دیگریک هدف حاوی پروتون

این  نرژی حاصل شده ازه اامتالشی گردند. گهگ

، تولید یک زوج ن کنندهشدید داغا برخورد

پروتون اولیه  دو پروتون، ضدپروتون عالوه بر

ایده  قابل مالحظه به این این نتیجه اعتبار نماید. می

برای هرذره یک ذره متقابل وجود دهد که  می را

 .دارد

 هم تالقی می ضدذره اش وقتی با یک ذره و

 بین می از مضمحل شده و و متالشی دو هر کنند

انرژی  اضافهه ب ولی انرژی جنبشی آنها روند.

   E= mc²حالت سکون شان طبق فورمول اینشتن 

وقتی یک  شود. مثال می به ذرات دیگر تبدیل

هم  درحالت سکون با یک پوزیترون الکترون و

 gamma اشعه گاما مضمحل شوند، دو ترکیب و

ray .11 انرژی برابر کدام با هرkeV تولید می 

 جهت مخالف می دو در این اشعه های گاما . شود

 بایستی بقا وهم مومانتوم آنها هم انرژی روند زیرا

ضدپروتون  یک وقتی یک پروتون و -داشته باشند

 شوند  معموال هم مضمحل می حالت سکون با در

ولی مجموع  شود، می دیگری هم تولید ذرات

حالت سکون  های اضافه انرژیه انرژی جنبشی ب

 انرژی حالت سکون برابر جمع دو این تولیدات در

rest mass energy. ( 2پروتونx 938 MeV )

 ماده و فاصله دور توجه به اینکه از باشد.  با می

آیند، ولی  بنظرمی مشابه یکدیگر ضدماده اصوال

 کمی درعالم ما وجود دارد. ضدماده بسیار اصوال

اساس  برقسمتی  این امر نتیجه حاصل از

اشعه  ضدماده در از کمی مشاهده فراوانی بسیار

  که ذراتی هستند که بطور های سماوی است،
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تمام  بارش دارند. ماوراء فضا از روی ما م بریدا

توان  می اشعه های سماوی را ضدماده موجود در

واکنشهای  حاصل اضمحالل های رادیوآکتیویته

 وضع بخصوص دانست. ما هسته ای ماده در

-اضمحالل الکترون ی ازینشانه ها مچنینه

ضدپروتون که ازحواشی  -پروتون یا پوزیترون، و

نزدیک  کهکشان ی که دویجاها از یا و هاکهکشان

 این باور بر نتیجه ما . درباشند ندیده ایم یکدیگر

درعالم  ی که مایتمام چیزها اصوال شویم که می

 .مادهضد نه از شده و می بینیم قاعدتا ازماده ساخته

جرم  شتاب دادن ذرات با فیزیکدانان هسته ای با

نزدیک سرعت نور، ذرات سنگین  سرعتی کم تا

داغان شدن شان تولید  آنها و برخورد تری را از

ذرات  mass-energyکنند. جرم / انرژی  می

تبدیل  E= MC²برخوردی طبق فورمول انیشتین  

این  شود. یکی از به جرم ذرات خلق شده جدید می

 در باشد. می هاالکترون و هاشامل پوزیترون متدها

  جهت مخالف شتاب دو هم در با دو که هر حالی

انرژی  از شوند و گیرند، سپس بهم کوبیده می می

 سنگین چون کوارتزها تولید حاصله ذرات خیلی

 ضد و  برخورد پروتون همچنین از شود. می

معروف  پروتون توانسته اند ششمین نوع کوارتز

سنگین  این ذره بسیار .کنند پیدا را  top یاباال  به 

حدود  mass/energyو  دارای جرم/انرژی 

101111MeV هسته اتم طال  است که نزدیک جرم

 باشد .   می

که شامل  anti hydrogenاتمهای ضدهیدروژن

گردش مداری یک ضد پروتون  در یک پوزیترون

 در ۸۷۷۱ که درسال شود می ، تصوراست

خلق شده  ژنو در CERNبین المللی  البراتوار

  .باشد

تحقیق برای تفاوتهای بین  در فیزیکدانان حاال

 کمک بسیار هستند. این امر ضدماده اتمهای ماده و

 تقارن از یا گیج کردن فهم ما تایید و در

symmetry دارد. بین ماده وضدماده را 

 در تکنیکها وسائل و پیشرفتهای حاصله در با

ده  تا بتواند CERNکه  رود می میدسالهای جاری ا

 فرض چنین با نماید. ثانیه تولید ملیون ضدماده در

تبدیل ضد پروتون به ضدهیدروژن،  خوشبینی در

ما بتوانیم  کشد تا طول می حدود دوبلیون سال

 دیگر یم . فاکتورینما م ضد هیدروژن تولیداگر۸

 ست.ا محدودیت تولید ضدماده ذخیره کردن آن در

 مؤثری برای ذخیره و شناخته شده هیچ راه

 توانسته اتمهای پروژه آثتا -نگهداری آن نیست 

اضمحالل  ثانیه از ۸۱برای  هیدروژن را ضد

زمان الزمی است که  درست -محفوظ نگهدارد

 شود. می آنها بررسی سریعی روی رفتار

بطورمنظم  که ضد ماده را سرنالبراتوارهای   

توانستیم تمام  می رمااگ د:نمیگوی دننمای تولید می

 آنها کرده ایم و ضد ماده که تاکنون درسرن تولید

توانستیم انرژی  یم ، مییماده مضمحل نما با را

یک المپ الکتریکی برای  کافی برای روشن کردن

 .دقیقه داشته باشیم چند

جای عالم که برخوردهای  هر ضد ذرات در

، ندشو اتفاق افتد خلق می باال ذرات باانرژی بسیار

 )و زمین اتمسفر برخورد با اشعه های سماوی در

 منظومه شمسی( مقادیرکمی از در ماده دیگر هر یا

 نمایند، که آنها ذراتی تولید می جتهای ضدماده در

 می مضمحل ماده مجاور تماس با بالفاصله با

نواحی ای مانند    شوند. همینطورامکان دارد در

 Milky Way Galaxyشیری  کهکشان راه مرکز

نی حوادث کیها که ییها آنجا های دیگرکهکشان و

 ی بایهای جت هاانرژتیک )دراساس بمانند واکنش

 ذرات بین ستاره ای می با سرعت نزدیک نور

 افتد.     باشد( اتفاق می

 ضد ماده  Fuelبازده سوختی  

 انتشار که با ضدماده -ماده برخوردهای  در

ماده حالت  همراه است تمام های اشعه گامافوتون

جنبشی  ذرات تبدیل به انرژی  rest massسکون 

انرژی تبدیلی یک واحد جرم برابراست  -شوند می

کیلوگرم  ژول برای هر ۸۹بتوان  ۸۱ برابر ۷ با

انرژی  از بزرگتر ۸۱به توان  ۸۱که حدود  است

 شود که می TNTمقایسه با  ) در  -ی است.یشیمیا

       هر ژول در /۸۹به توان  ۸۱مرتبه  ۸.۹
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 .بزرگتر ۸به توان ۸۱حدود  و  کیلوگرم است 

توان امروزه بواسطه  انرژی است که می از

)که مساوی با  شکافت هسته ای تولید کرد

ژول درهرکیلوگرم  ۸۸به توان ۸۱ ضرب در۸.۱

 است از بزرگتر ۹به توان ۸۱حدود  و است.(

)که  nuclear fusionبهترین گداخت هسته ای 

 ژول برای هر ۸۸ به توان ۸۱ برابر ۹.۸برابر با 

برای گداخت زنجیری پروتون  ( J/Kg کیلوگرم

 ۸Kgضدماده با از ۸Kgواکنش  -باشد می پروتون

 massانشتن  توجه به فورمول تواند با ماده می از

energy  --E=MC²  ۸۱ ضرب در  ۸.۱ برابر 

که  نماید کیلوگرم انرژی تولید ژول در ۸۹ به توان

 می TNTانفجاری  تن ماده مگا ۸۸رابرب تقریبا

 از درنظرداشت که تمام انرژی حاصلهباید  -باشد.

مورداستفاده قرارگیرد،  تواند این اضمحالل نمی

واکنشهای  انرژی تولیدی در ۱۱۵اندازه ه زیرا ب

 neutrinosسیله نوترینوها وه ب ضدماده بین ماده و

رفته بین  از حقیقت کنند که در فرارمی برده شده و

 است.

فوق العاده مشکل است    یک ضدماده تنها تولید

مصرف  دهندگان ذره ای و احتیاج به شتاب و

ۀ شناخته شد متدهای -زیادی انرژی دارد بسیار

انرژی همچنین بمیزان  کنونی تولید ضدماده از

 اینرو از کند، از ماده معمولی درست می برابر

ی نصف انرژی مصرف برابر تئوری این حد نظر

 شود. تبدیل به ضدماده می که قاعدتا باشد می

 ماده دراین پدیده وقتی ضد برابری با در

شود انرژی  مضمحل می معمولی ۀماد با برخورد

 از، شود می جرم ضد ماده آزاد برابر دو با برابر

 تواند   )از ماده میفرم ضد ذخیره انرژی در اینرو

 در nanogramsنوناگرم  ۸۱ برابر نظرتئوری(

وسیله ه ب مقدار رود که این انتظارمی سال است و

 ۸۱ تا ۸به میزان  CERN در شتاب دهندگان جدید

 برسد. ۹۱۹۱تا  ۹۱۸۱سال، بین سالهای  گرم در

تکنولوژی  دارند که با ادعا محققین پاره ای از

 ملیون دالر۹۱برای  بهتر امکان دارد ضدماده را

 ۹۱۱۸سال  در قرار از -برای هرگرم تهیه کرد

 و چند پیکر سرن ماده درسالیانه ضد تولید میزان

این بدان  .دالربوده است ملیون ۹۱گرم به هزینه 

گرم ضدماده، سرن ۸باشد که برای تولید معنی می

 و تریلیون دالر ها ۸۱۱ احتیاج به هزینه ای برابر

 بیلیون سال را ۸۱۱ضدماده برای  ادامه کارخانه

استان مشکل د دارد! ذخیره کردن ضدماده خود

 ها دارای شارژمنفیضدپروتون زیرا -دیگری است

 اینرو از و کنند دفع می را یکدیگر و باشند می

 متمرکزشوند. یک حجم کوچک توانند در نمی

 ضد گرم  از حدود چند هرحال انرژی در در

 ی بی سرنشین رایفضا ماده کافی است یک سفینه

 سوخت ولی با -حدود یک ماه به مارس برساند

 عمولی این مسافرت نزدیک یازده ماه بطول میم

بتواند بعنوان  که ضدماده رود امید می -انجامد

امکانا بین  و، های بین سیاراتسوخت برای مسافرت

ولی همچنین  -ستارگان مورد استفاده قرارگیرد

دسترسی به این  بشراه هرگ است که اگر ترسناک

ان ساختم در را آن پیداکند، خدای ناخواسته نیرو

 برد. های ضدماده بکارسالح

 استفاده نظامی 

 تولید توان فوق العاده که ضدماده در بخاطر

معمولی دارد، آن خیلی  ماده با برخورد انرژی در

 می بکاربری اسلحه های مختلف مورد توجه در

کالهک های مینیاتوری  در را توان آن می -باشد

 این اندازه حتی در و بکاربرد اندازه سرسوزن در

های سالح مدرن ترین قدرت تخریبی آن بیش از

 هرحال این جریان هنوز هسته ای مدرن است. در

نخواهد که  خدا بررسی های مقدماتی است و در

های آن داستان اما درعلوم افسانه ای و -کامل شود

 شود. ضد ماده استفاده می خیلی از

 Antiuniverse ضد عالم 
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ذرات  و بنگ-بیگ شماتیکی از تصویر، عکس

 آخر در کهکشانها و و ساختارستارگان اولیه تا

 زمین وانسان است . اگرعالم ضدماده ای وجود

 با منتها است، داشته باشد! درست بهمین ساختار

 ذرات. ضد

 خودش اولین کسی بود که وجود ضددیراک 

 بعد با و کرد پیش بینی می دراشل نجومی ماده را

 و روتونکشف پوزیترون )ضدالکترون (، ضدپ

ضدنوترون، حدس های زیادی درامکان وجود یک 

واسطه ه درعین حال ب این نظر. ضدعالم زده شد

-گرفت قوت بیشتری symmetryاصول تقارنی 

شود که عالم بایستی  می تصور گاهی اینطور

 اگر به میزان مساوی باشد. ضدماده حاوی ماده و

عالم  ضد ماده در احیانا منطقه ایزوله شده ای از

به تشخیص  هیچ پایگاه زمینی مشاهداتی قادر باشد

ضدذرات  های نورفوتون زیرا آن نخواهد بود

 از آنها تفاوتی ندارند که لذا  باشند، خودشان می

 یک عالم ضدماده. یا یک عالم مادی باشند و

 کنند که تقارن در می دانشمندان فکر حاال

مدل  شده باشد. زمان  شکسته ابتدای عالم در

 که عالم در گوید می ماه ب بنگ -دارد بیگاستان

ضد ماده بوده  ماده و برابر مقادیر حاوی ابتدا

کمی بیش  آید که بایستی ماده می است. ولی بنظر

 ضدماده تولید شده باشد. از

 گفته شد برای هرنوع از که قبال همانطور

ها )وکوارک پروتون و هاذرات بنیادی مانند الکترون

سازند( یک ضد ماده وجود  میرا ها که پروتون ها

که طبق  ضد ذرات امکان دارد جفت ذرات و دارد.

انرژی درست شده  از  E= MC²انشتن  فورمول

ضد ذره خودش برخورد  یک ذره با اگر باشند.

تولید  هم مضمحل شده و دو با کند آنهاهر

که امکان دارد بصورت  نمایند انرژی می

  ذرات جدید ظاهرشوند.

خود منفجرشده ،  ورت وجودوقتی عالم بص

 خلق شده است. ضدماده بطورمساوی ماده و

 در گمانه زنی ها پاره ای از ولی در

غیرتعادلی جرمی اضافه  ، یکآغازحیات عالم

آمده است. سپس ماده  وجوده ماده بماده به ضد

 تولید مضمحل شده و ضدماده باهم ترکیب و و

ینه رادیاسیون زم کنند که حاالبنام می آنچه را

هرحال فقط  در شود. نامیده میای سماوی 

آن باقی مانده که عالم مادی  کمی از یک اضافه

 در  . ه ماحاال می بینیم ساخته شده استک

فوتون درعالم  میلیارد حدود دو ما امروز ،واقع

 طوره کنیم، ب مشاهده می ذره پروتون برای هر

 ضد یک میلیارد بنگ برای هر –بیگ  متوسط در

 وجوده اضافه یک ماده به ب دود یک میلیاردماده ح

 مقابل  ضدماده در  ۸۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱)  .آمده است

 ماده( .  ۸۱۱۱،۱۱۱،۱۱۸

 

 

 

 کنند که    قسمت می دانشمندان فکر پاره ای از

قسمتهای دیگری  و باشد ماده عالم تماما از ی ازیها

که  بدیهی است ضد ماده درست شده باشد. تماما از

هم  شاید کنیم و مادی آن زندگی می قسمت در ما

یک عدم تقارن ماده  با  درعالمی بشود گفت که ما

 matter-antimatter asymmetryضدماده  -

 به سمت هرحال عالم بیشتر در !کنیم زندگی می
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 چنین می چرا و -ضدماده تا ماده تمایل دارد 

خلقت عالم  بایستی داستان پیچیده ای در خود باشد

 اشد.انسان ب و

--------- 

 اطراف اضداد این راستا مختصری هم در در 

 لوه های عالم هستی وج پدیده ها و نظر از

 نظرعرفانی همراه با را از آنها معنویات حاکم بر

 نا" آوریم. به بحث می موالنا جاودانی از اشعار

بحث پدیده ها و  این قسمت بیشتر گفته نماند که در

نظرتضادهای  ی ازگوناگون عالم هست جلوه های

مثال آورده شده است، وقتی  معنوی در مادی و

 نظر این عالم از در چه شما هر درست توجه کنید

 ی یک پدیده ای درمعنوی می بینید دارا یا مادی و

 ی ویچون:  روشنا دارد را فرم  متقابل خود

 تلخی و  ،گرما و سرما ،روز شب و ،تاریکی

 زن و ،شکیخ سبزی و ،زنده مرده و  ،شیرینی

ات و تمام حیوان همچنین جفت بودن در ؛مرد

  قطبهای  متضاد مغناطیسی، ،ظلمت و ، نورنباتات

ی هم عالم یگو - منفی درالکتریک. مثبت و شارژ

وجود ه اضداد ب از دو هر هم عالم مادی معنی و

 این بحث فقط خداوند است که ضد در .-آمده اند

 باید بخدا را ست که گویند، خداا اینرو از ندارد.

 !عرفت ربی بربی -شناخت

 پس به ضد نور دانستی تو نور      

 نماید در صدور ضد ضد را می

 وجود      نیست ضدی در نورحق را

 را  توان پیدا نمود   ضد  اوه تا ب

 ا  به ضد  پیدا   شود    هپس  نهایت

 نیست ضد پنهان شودچونکه حق را

ره یسین آیه سو قرآن مجید در خداوند متعال در 

 فرماید: می۸۱

که همه ممکنات عالم  ییمنزه است خدا پاک و

 نفوس و چه از نباتات و جفت آفرید  چه  از را

 حقیقت آن آگاه نیستید. از مخلوقات که شما دیگر

 جمله اشیاء به ضد است      ظهور

 ولی حق را نه ضداست ونه نداست 

به  فرمود من پروردگارم را پیغمبراکرم

 عرفت ربی بربی    : خویش شناختم ارپروردگ

 سماست ذره ذره کاندرین ارض و

 جنس خود را هریکی چون کهرباست             

یعنی ، به ضد    ضد ها تتبین االشیاءه بکه  

 شوند.  دانسته می و شان اشیاء  پیدا و ظاهر خود

 جمله اجزای جهان زآن حکم پیش     

                    جفت جفت وعاشقان جفت  خویش      

 میل هرجزوی زعالم جفت خواه

 راست همچون کهربا و برگ  کاه

 زن حق زآن نهاد میل اندرمرد و

 اتحاد  بقا  یابد  جهان   زاین   تا

 جزوی بجزوی  هم نهد میل هر

 زهد   لید ی زاتحاد   هر  دو  تو

------- 

کتاب    زهمچنین ا چند سایت علمی انترنت و از درتهیه این نوشتار

J Barrow – J Silk .بهره گیری شده است 
  

   :آیا می دانید که  

بخش  ۹/۸ قانونی ملکه الیزابت دوم مالک -

 کرۀ زمین است!

تر معقیده دارند که جهان ک ناامریکایی ۸۹۵ -

 از ده هزار سال عمر دارد!

امریکاییان بالغ توانایی خوانش درست  ۸۹۵ -

برای شان نسخه برچسب دارو هایی که دکتران 

 می دهند را ندارند!

کارکنان  ناسا )مرکز تحقیقات  ۱۱۵بیشتر از  -

فضایی امریکا( از سواد کافی بهره ندارند؛ آنها 

بخاطر توانای های تخصصی که در حل 

مشکالت فوق العاده و آگاهی در امور فضایی 

 دارند استخدام شده اند!

 "واقعیت ۸۹۹۹ " کتاب برگرفته از
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 رمانګرډاکټر د

 د ښځي او نارینه په هکله

 

وختونو کي ټولنیزو رسنیو  په دې وروستیو

زموږ دخلګو په سرونو، زړونو او کورونو باندي 

دجګړې او له جګړې سره څرمه جنایاتو او غمونو 

سربېره، دښځو په حق کي  څخه دپردې لرې کولو

دداسي ظلمونو یادونه هم کوي چي دروانو جنایاتو 

دریږي. دپالرواکه ټولني دفکري  دکتار په سرکي

سسټم له السه زمونږ دځینو میندو او خویندو دغم 

او عذاب پېټی دومره درانه شوي، چي له ژوندانه 

نه مرګ غوره بولي او ځانونه داورونو په لمبو کي 

پدې ګناه چي دریم ماشوم  سوځي؛ یوه ځوانه مور

ئې هم یوه نجلی وزېږېده، دکورنۍ دغړو لخوا 

ه، یوه مور چي په نس پوري ماشوم ئې ووژل شو

دناوړه موقعیت له امله په روغتون کي دعملیاتو په 

مرسته وزېږېده، کورته تر راتلو وروسته لدې امله 

اور په  به ئې لوڅ نس لیدلي وي، د چي ډاکټرانو

. یوه بله نوې واده شوې ناوې لمبو کي وسوځیدله

لمبو پدې تور چي بکارت ئې نه درلود، دپطرولو په 

 ښونځۍ یوه زده کونکې نجلۍ چي د کباب شوه، د

واده کولو وړاندیز نه  واکه قوماندان لخوا ئې دزور

ومنلی، دنوموړي قوماندان لخوا تښتول کېږي او په 

و وروسته ژوندانه ته پاکه لمن ئې له تېري کول

. دمهاجرو په یوه داخلي کمپ کي یو خاتمه ورکوي

پرېکړو له  جرګې دوړي خپله شپږ کلنه لور، د پور

ورکونکي ته  مخي، دڅوارلس کلونو په مهال  پور

. که دنوموړي مهال په پوره کېدو سره ورسپاري

پوروړی خپل پور ادا کړ نو نجلۍ به بیرته دخپل 

 تل لپاره به د پالر کورته ستنېږي، که نه نو د

بي بي سي  . دپورورکونکي په واک کي پاته شي

غړو  جرګې د ره دژورنالیست، چي د پالر برسی

خېمې  ئې هم راښودلې، د ناشولټه کرغېړني څېرې

په اړخ کي، دغه سپوږمین مخه، شین شالګۍ په 

اوږو خپور، حیرانه نجلۍ وپوښتله چي په واده 

ماشومتوب خواږه  کېدو خوشحاله یې؟ نجلۍ چي د

ځنډه په ژوند تنده ئې ال نه وه ماته شوې، بې له 

 خپلو  زه غواړم د یا!»ځواب کي ورته وویل، چي 

 

. «ره بازی وکم او مکتب ته والړه سمهمزولوس

کي وادول،  ښځي پزه او شونډي پرېکول، په بدو د

په  سپین ږیري بوډا ځوانۍ عمر له مجبوریته د د

« وحالل»او « روا»غېږه کي خاوري کول خو 

 .جرمونو په حساب کي شمېرل کېږي

نمونه خروار مشت  شوؤ مثالونو څخه د ذکر د

ورته  ته د . نوموړو مثالونوپه توګه یادونه وشوه

بې وسی  مظلومانو د یوې خوا د پېښو شمېرل که د

دغو پیښو  له السه امکان نه لري، له بلي خوا د

هر انصاف او وجدان لرونکي  لیدل او اورېدل د

( او Adrenalineانسان په وینه کي د ادرینالین)

زراتو ( په نوم کیمیاوي Cortisoleکورټیزول )

. ه روغتیا ته زیان رسوياندازه زیاتوي او لدې امل

لیکني  مثالو سلسله همدلته لنډوم او د نوځکه د

 .راتلونکي برخي ته ورتېرېږم

دانساني ټولني اوسنی حالت ته  په کتلو سره 

 داسي ښکاري چي داړه ماري، جګړه ماري، سر

پرېکونه، ډار اچونه، تېری کول، لمني ته بدنامي 

نارینه  و دیته ورته جنایات تر زیاته بریده درسول ا

 یاد لخوا سرته رسېږي، او ښځه په عامه توګه د

ایز ژوند په ګټه دریځ  شویو جنایاتو پرضد او سوله

پام اړولو له  شوي واقعیت ته د . یادغوره بولي

نارینه  پوښتنه په سرکي راګرځي چي: آیا د مخي دا

 ګډ سوي دي؟ دجنایاتو زڼي ور په میراثي خټه کي د

طب او بیولوژي علومو کارکونکي نوموړي 

. داځکه چي له نه منفي ځواب ورکوي پوښتني ته د

یوملیارډ کلونو را پدیخوا دزمان دبهیر له نابوونکي 

اغېزې څخه دخوندي پاته کېدو لپاره په ځینو 

ه او نارینه جنسونه ژوندیو موجوداتو کي ښځین

کي دستور له دې روان بیولوژی . درامینځته شول

دوام په سلسله کي ښځه او  انساني نسل د مخي د

نارینه کاماًل مساوي لوبغاړي شمېرل کېږي. اوس 

په دې حقیقت څوک سترګي نشي پټوالی چي د هر 

  بدن مهندسي اومعماري په حجره کي انسان د
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هستې په نوم یوه انګړ کي سرته رسېږي.  دننه د

جوړو کي  ۳۲کروکوزومونه په  ۶۴په هسته کي 

 ځای په ځای شوي دي. کروموزومونه چي عمدتًا د

(  یا ډي این اې  ADNپروتینو او اې ډي این )

(DNA په نوم اوږدو مالکیولونو څخه جوړ )

ښځي او نر حجري په  شمېر له مخي، د شوي، د

جوړو له جملې څخه  ۳۲هسته کي مساوي دي . د 

جنسي کروموزوم په نوم یادېږي، چي  یوه جوړه د

( او په نارینه کي د  XXپه ښځه کي د اکس اکس )

( په حروفو پېژندل شوي دي. مور XYاکس وای )

خپلو جنسي  یو خپل اوالد ته د او پالر هر

کروموزوم  کروموزومونو له جملې څخه یوازي یو

( Xانتقالوي. په دې توګه مور همیشه د اکس ) ور

 (Y)وای  ( او یا هم دXکروموزوم او پالر د اکس )

کروموزوم خپل اوالد ته ورلېږي. که اوالدو ته هم د 

( کروموزومونه Xاکس ) د مور او هم پالر

( XXورولېږل شي، دغه د اکس اکس )

کروموزومونو لرونکي اوالد جنس به نجلۍ وي. 

      پالر لخوا د وای خو که د مور لخوا اکس او د

Y) )جنسي کروموزومونه اوالد ته ولېږل شي، د 

 ( کروموزومونو لرونکي اوالدXYی )دغه اکس وا

اوسنیو  وراثتي علم د خبره د جنس به هلک وي. دا

 پرمختیاوؤ له امله ثبوت ته اړتیا نه لري، چي د

( Y( یا وای )Xاوالد جنس کوم چي د پلرني اکس )

نسي کروموزومونو په برخه اخستني پوري اړه ج

. چانس او تصادف کار دی لري، په بشپړه توګه د

نجلۍ په زېږولو سره مالمتول  یوه مور د ځکه نو

 یوه بیځایه او دعلم او حقیقت ضد خبره ده.

کوم شی چي په طبعي توګه انسان ته له مور او 

میراثي میخانیکیت له الري لېږدول کېږي،  پالر نه د

 هغه د جنس، څېرې او بدن ځانګړتیاوي دي، چي د

څخه نه زیاته  هغو له مخي نجلۍ یا هلک له یو بل

دواړو د ژوندانه ټول پاته  . داو نه هم پاته  ده

. د ښځي چاپیریال لخوا په دوی تپل کېږي اړخونه د

ذلت او یا عزت ځایونه په نښه  او نارینه لپاره د

میراثي زیرمو له الرو څخه نه، بلکي  دوی د کول د

برخه اخستني او په چاپیریال  په ټولنیز ژوند کي د

او باورونو له الري  فکرونو دوی په هکله د کي د

 څخه صورت مومي. 

تولیدي  یوه سرکي چي د انساني تاریخ په دا د

پرمختګ په هیڅ غوندي شمېرل کېده،  لوایوس

. کي ښکېل وو نارینه به په ښکار، غال او جګړو

سونه خپلو انګړو ته دوی به کله خالي او کله ډک ال

شاوخوا  چي ښځو به دانګړ . حال داراستانه شول

کرني او کورنیو حیواناتو روزني  کروندو د کوچنیو

. الس ته راوړل په مرسته ثابت او ډاډه شانته عواید

اوس په شان د  له بلي خوا ماشومانو ته، چي د

پلرونو  نشتوالي له امله د ښځي ـ میړه اړیکو د

لخوا مادي او معنوي  میندو پیژندنه ګرانه وه، د

و میندو خپل نعمتونه برابرېدل او پدې توګه ئې د

میندو  همدې املونو په برکت د . دمالتړ کاوه

مور واکه ټولنه په پښو فرمانونه چلېدل او یوه 

 .درېدلې وه

هغه یوه برخه  عت کي، چي انساني ټولنه دیپه طب

بل ته الره خالصه  یو ثبات او بدلون عناصر ده، د

تولیدي  کرني او مالداری په څانګو کي د . دساتي

له امله نارینه پدې بریالي شول، پرمختګ  وسایلو د

کرلو  روزلو او پراخه ځمکو د مالداری رمو د چي د

ته رله الرو ثابت او له خپلو اړتیاوؤ څخه پو

خپلو  حاصالت ترالسه کړي. حال دا چي ښځو د

 کارونو ته د شاخوا انګړ ساتني او د ماشومانو د

نارینه وؤ په شان له  پاملرني په خاطر نشوکوالی د

ځایونو او ځمکو په  لرو پرتو څړ خه دڅ کور

 دوی د کارونو کي برخه واخلي. نو ځکه د

نارینه په پرتله ناڅیزه بڼه غوره کړه،  کارحاصل د

 کور د ښځومقام او اهمیت هم د چي لدې سره سم د

 بریده راټیټ شول. د خدمتګارانو او مېنځو تر

پرمختګ په همدې مهال کي  لودیتولیدي وسا

 لویتولیدي وسا راپیدا شو. دخصوصي مالکیت 

 لو نه لرونکي کسان دیدغو وسا مالکانو د

مزدورانو او غالمانو په توګه په کارونو وګمارل او 

ددوی له اړتیاوؤ څخه پورته حاصل ئې دځانونو په 

 او پالرواکه ټولنه ئې جوړه کړه . ګټه قبضه کړ

خصوصي مالکیت د مېنځته راتلو سره سم  د

انتقال )لېږد( نه  ملکیت د دخپلو اوالدنو ته 

مالکانو په سرونو کي توده  سړېدونکې مینه هم د

اوالد لرلو ضروري عنصر ښځه ده. له  د .شوه

همدې کبله ئې ښځي هم په کورونو کي راایساري 

  خصوصي مالکیت په کتار کي راوستلې. په او د
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 خپل  خپل تن او نه د دې توګه ښځو ته  نه د

 . شو ورپاته اختیار ژوند

دوی په هکله عقیدوي او باوري فکرونو هم  د

بېشماره ظلمونه، تومتونه او نارواګاني روابللې او 

 سپکي سپوري ئې ویلي دي. د ساتي په نوم د

مړي له  هندوانو عقیدوي سسټم له امله به دمیړه د

 اور هغه میرمن هم ژوندی د ځای د سوځېدوسره یو

ېدله. د لمبو ته ورپوري وهل کېدله او وژل ک

( )بابلیون ته له کډه کېدومخکي Talmundد)نتلمو

بېالرو  یهودانو دیني کتاب کي د تورات( په نامه د

سنګسارول په نښه سوي دي. په همدې  ښځو سزا

مسئله هم راغلې ده چي که یوه  کتاب کي دا

مذهبي ربنانو ) دوه وؤ ناستو مانځه ښځه دبېل

دغو ربنانو  الرښودو( ترمېنځ په الره تېرشي، یو د

که څه هم یوشمېر یهودانو پخپل  څخه به ومري.

مخ اړولود  څخه د رڼا خواته د دین کي له تیارو

 د سویت ته مخه وکړه، خویضرورت له امله ع

کرکي او نفرت کچه هم  دوی د ښځو په هکله د

( St.Paul. سینت پاول )هاغسي لوړه پاته سوه

ه پ تودې ویني عیسوي شوی دیني الرښود دغه د

دې باور وه، چي ښځه د نارینه لپاره پیداشوې او له 

ه توګه همیشه یو پوړنۍ اطاعت پ نارینه څخه باید د

ښځو په هکله ډیرې له  . نوموړی دپه سرولري

انصافه او عقله څخه بیګانه لیکني کړي دي. د 

لین او ترتو( St.Augustinسنټ اوګوستین )

(Tertullienپه نومونو د ) المان عیسویت نامتو ع

ښځه له لړم سره ورته بولي او داسي باور لري چي 

کړه او  کي دنیا ته الره پیدا ښځي په تن شیطان د

 وغولیده. ښځي لخوا  آدم )ع( هم د

بشریت یوه  اسالم مقدس دین په پیل کي چي د د

پاملرني  ریښتیني نابغه حضرت محمد )ص( تر

په  ښځي انساني حقونو الندي رامینځته شو، د

لو سره، هغه زمان حاالتو ته په کت ي، دوړاند

 . پداسي حال کي چي دبېساری خدمت سرته ورساوه

ژوندیو نجونو خاورو ته سپارل او ښځو ته ډله ئیزه 

مخه عربي ټولنه کي روا  اسالم د بدنامي وراړول د

دغه  اعمال شمېرل کېدل، حضرت محمد )ص( د

راوتلو په خاطر داسي وفرمایل چي که  حالت څخه د

څوک خپلي لوڼي ونازوي، ښه پالنه او ښه روزنه 

 رځ به زه او دغه څوک دقیامت په و ئې وکړي د

( په وړاندي برابر مقام ولرو. پخوا چي خدای )ج

پالر په میراث او میړه په انتخاب کي هیڅ  ښځو د

 اسالم په لومړي سرکي ئې د برخه نه درلوده، د

حق  انتخاب کامل میړه د میراث نیمه برخه او د

اسالم د پیغمبر له  ترالسه کړ. دریغه دریغه چي د

ګټور بدلون  ښځو په هکله د رحلت څخه وروسته د

پارلمان لخوا  بهیر ټکنۍ شو. آن تر دې چي زموږ د

 زور زیاتي له کارکولو څخه د ښځو په وړاندي د د

ویشتمه پیړۍ نیوي قوانینو الره، هغه هم په یومخ

 نورو ادیانو کي د داکي، وتړل شوه. حال دا چي په 

زمان له اړتیاوؤ  تولیدي وسایلو له پرمختګ او د

نن پوري دوام لري او  دا سره سمون کول تر

ښځو ونډه هم په ټولنیزو هلو ځلو  ورسره څیرمه د

 .برابری په لور مخه کړېده نارینه وؤ سره د کي د

ماشوم  ښځه په خپل نس او خپله غېږه کي د

زولو، عالج کولو، پوهولو خوندي ساتلو، لویولو، نا

کالیو، خوراک، څښاک برابرولو،  او کورنۍ ته د

 برکته د د کورته سروسامان ورکولو تاریخي تجربو

مینه پال او ژوندپال طبیعت خاونده ده. له بلي خوا 

تند او تیز عقل په لرلو  نارینه په پرتله د ښځه د

 . په سختوځایه پریکړو سترتوان هم لري پر سره د

حل په هیله نسبت نارینه وؤ ته ډیري  تو کي دحاال

میاشتو ماشومه نجلۍ تر  ۷۱مشورې کوي. د 

پنځوسو کلماتو پوري په یاد ساتلی شي، حال دا چي 

عمر په څلورویشتمه میاشت کي  ماشوم هلک د یو

دغه شمېر کلمات خپل یاد ته سپاري. ځیني کسان 

دولتونو مشرتوب  پدې باور دي، چي که ښځو ته د

پغاړه سي، نو په دې صورت کي به د ځمکي پر ور

بدمرغیو او کرکي ځایونه  مخ د روانو جګړو، د

 سوله، نېکمرغي، مینه او محبت ونیسي .

 عمر څرنګوالي بنسټ د راتلونکي ژوند د د

لومړنیو پنځو کلنو په ترځ کي ایښودل کېږي. دا 

مور په غېږ  هغه مهال دی، چي په پراخه پیمانه د

 یوه ملت ټول ماشومان د نو ځکه که د .کي تېرېږي

 )برخورداره( او دبشري حقونو څخه برخمن

روزني په رڼا کي روزل شویو  معاصري پوهني او

نوموړي ملت  به د میندو په غېږ کي رالوی شي، دا

. رته پانګه جوړه کړيقارون له ګنج نه پو لپاره د

لو او یتولیدي وسا تاریخ پدې اوسني سر کي د که د

 حیرانونکی پرمختګ سره د پالر واکانو، قواوؤ
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عقیدتي زولنو او زور او زر له  ستم څخه د 

برابری هلي ځلي، په  ازادی او نارینه سره د ښځو د

 به د کار ملي او نړیواله کچه هم غږي شي، دا

کي تر ټولو ستر  ژوندانه په پنځه ملیارډه کلن عمر

 .ه کړيتاریخ پاڼي ښایست په توګه د او بېساري بري

 مأخذونه: 

۸- Libres De Le Dire – Flammarion  2010 

۹- Paris Match     3-9/1/2013 

دپښتنو دټولنیز تاریخ مبادي ، کاندید اکاډیمیسن محمد انور  -۸

 ۸۷۷۱نومیالی ، دعالمه رشاد خپرندویه ټولنه کندهار 

یادونه : د محترم انجنیر صاحب زکریا پوپل څخه ددې لیکني 

و له امله دزړه له کومي مننه ي داستانتیاوؤ دبرابرولدخپرېدن

.کوم

 رادمردیک پایان کارنامۀ 

 نگی پیوستاامان الدین امیرپور به جاود

 امان الدین امیرپور، شخصیت آگاه شدیم با دریغ

کشور در این اواخر داعی  و نیک نام درستکارآزاده، 

 .یوستپی گنافت و به جاودگاجل را لبیک 

 انا اله راجعونانا هلل و 

امان الدین امیرپور عمری را در راه خدمت  زنده یاد

پرورش فرزندان وطن و  و آموزشبه وطن از طریق 

و بسر رسانیده مدیریت بخشهای امور اقتصادی کشور 

در اندیشۀ خدمت  یشدر تمام طول حیات پر بار خو

بود. شادروان  خود انبیشتر و بهتر به میهن و هم میهن

ۀ جوانی، آن هنگامی که هنوز حبحبو امیرپور در

برای کسب دانش در دانشگاه کابل کتابها را ورق می 

زد و به سخنرانی استادان علم سیاست و اقتصاد گوش 

عالقمند  کشور یمشروطه خواه نبشفرا می داد به ج

زات جوانان مشروطیت سوم افتخار مبار جمعو در  شد

 مایی کرد.هم نسالنش کآزادی خواهانه را برای خود و

در  م۸۷۹۹اکتوبر  ۸١ در امان الدین امیرپورفقید 

بعد از ختم دورۀ ثانوی در  گردیده، متولدشهر کابل 

پوهنتون کابل لته اقتصاد وكاف شاملنجات  یلیسه عال

جمهوری در  یتحصیالت عالاز یک دوره بعد شد. 

به وطن رشته اقتصاد  فدرال آلمان و اخذ ماستری در

به صفت استاد بتدریس  ته اقتصادفاكولعودت و در 

در کابل نیز اجرای زیمنس  شرکت در پرداخت. متوفی

انکشاف نك وظیفه نموده است. چندی هم ریاست با

نك بلخ اب ریاستبه  ، بعدًا بودی را عهده دار زراعت

 شد. توظیفهامبورگ 

امیرپور مانند هزاران هموطن دیگر، بنا بر 

دهۀ اخیر فراگرفت،  نامالیماتی که کشور را در دو سه

در غربت گردید و در همانجا، در  اقامتناگزیر به 

 جهان پوشید. شهر هامبورگ جرمنی چشم از

مورد رادمردی چون امان الدین امیرپور سخن در 

  دوستان که یکی از مرثیه ای ،می تواند بی پایان باشد

غالم حیدر دکتر نزدیک و آشنایان دوران جوانی وی، 

در مراسم خاک سپاری  یشان تهیه ودر وصف ا داور

 .بیان کامل تر ناگفته ها بوده می تواندوی سروده است 

  عزیزان رادمردی زین جهان رفت

 از این دنیا به فردوس جنان رفت  

 از این دهِر پر از نیرنگ و افسون

 امان الدین به سوی آسمان رفت  

 سخن دان و سخن گوی و سخنور

 رفت امان آن بلبل شیرین زبان  

 امان الدین رفیق مشفق من

 نرفت از دل ولی از دیدگان رفت  

 برفت آن مشعل رخشان میهن

 فروغ سرزمین باستان رفت  

 امان که عاشق خلد وطن بود

 امان از روضۀ افغانستان رفت  

 گریز از دیو استبداد بنمود

 رفت گیر و دار غریبان  بدام   

 امان بودی نمود محفل ما

 دوستان رفت ا محفل م نمود   

 رفیق صادق عهد جوانی

 انیس و مونس پیر و جوان رفت  

 امان کاو بلبل آوارۀ بود

 جاودان رفت  بهشت در آغوش   

 جهان در دیده ام ماتمسرا شد

 رفت  جهان  نور دیدگانم از که   

 نه بینم لذتی در زندگانی

 چو از پیشم عزیز من امان رفت  

 آرای داور امان  آن یار  رزم           

  ندید چشمان گریانم نهان رفت           
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 دیپلوم انجنیر همایون تاچ

 

 

 

 

 

 

حاكمیت جدید سیاسى در افغانستان طى سیزده 

دادن  سال گذشته، على الرغم كاستى ها و از دست

فرصتهاى مناسب و غیرقابل تعویض در رشد و 

توسعه كشور دستاورد هاى معینى دارد. یكى از 

نظام سازى و دولت  ۀاین دستاورد ها آغاز پروس

سازى است كه بر بقایاى یك كشور جنگزده اى كه 

 .می باشدهمه هستى اش برباد رفته بود، 

اقتصادى یكى از بخشهاى اساسى  ۀتوسع

بازسازى و نوسازى كشور است كه عمدتأ در 

 بخش خصوصى به دستاورد هایی نایل آمده است.

مقام اول و شاخصى را کاالی مصرفی تجارت 

 كسب كرده است.

و مواد  سرمایه گذارى در بخش صنایع خفیفه

ناكافى است. بیشترین سرمایه گذارى در  غذایی

ساختمان و خدمات انجنیرى  برات،مخا هایبخش

آموزش و پرورش و  ،سرك، صحت، ترانسپورت 

 تحصیالت عالى صورت گرفته است.

در صنایع سنگین و منابع طبیعى، انرژى و راه 

هم در بخش دولتى و نیز در  -آهن هرچند اقداماتى

صورت گرفته است، اما بنا بر  -سكتور خصوصى

كافى شمرده  عوامل مختلف، نه تنها این اقدامات

نمى شوند، بلكه در برخى موارد ناقص، و در زیر 

 ند.رادفساد قرار  ۀسای
یكى از بخش هاى اساسى در صنایع سنگین، مواد 

معدنى و صنایع معادن است كه به تصور این  ۀمفید

قلم، به استثناى عقد قرارداد هاى بهره بردارى از 

شمال، و یك  ۀمعادن مس عینك، نفت و گاز حوز

ذغالسنگ، سنگهاى  اد معادن مواد ساختمانى،تعد

قیمتى، كار بنیادى دیگرى در زمینه صورت 

نگرفته است. با تاسف در بیشتر این قراردادها 

 عالقمندى هاى شخصى مطمح نظر بوده اند.

دولت  قانون اساسی افغانستان،مطابق ماده نهم 

 و سایر معادن مالکیت جمهوری اسالمی افغانستان

 

را دارد. به همین  در افغانستان منابع طبیعی 

به عنوان وزارت و پترولیم منظور وزارت معادن 

های تفحص،  کلیدی و سکتوری در عرصه

منرال ها اکتشاف، انکشاف، استخراج و پروسس 

نماید و همچنان   فعالیت می و هایدروکاربن ها

ولیت حراست از مالکیت، حمل ؤوزارت معادن مس

بیعی را مطابق به قانون ونقل و بازاریابی منابع ط

  .ها به عهده دارد ها و هایدروکاربن منرال

که  استافغانستان دارای منابع وسیع طبیعی 

مواد ، مس، آهن، ذغالسنگذخایر هنگفت 

ساختمانی، مرمر، فلزات نجیبه، سنگ های قیمتی 

باشد. این منابع در   شامل آن می و هایدروکاربن ها

افغانستان دست ناخورده باقی مانده و انکشاف 

 بحران و جنگ های داخلیچندانی نکرده است. 

امور جیولوجیکی باعث گردیده است تا درازمدت 

وسیع صورت نگیرد و  شکلبه  و بهره برداری

های ناکافی جهت زیربنای انکشاف و انتقال  تالش

  .آن بکار گرفته شود

وزارت معادن و صنایع یك زمانى داراى 

بیشترین متخصصان و كارشناسان در رشته هاى 

جیولوجى، كارتوگرافى و توپوگرافى، منرالوجى، 

تروگرافى، هایدرولوجى، جیوانجنیرى، كیمیا، پ

جیوشیمى، جیوفیزیك، استخراج و بهره بردارى 

معادن، اقتصاد و منجمنت بود، متاسفانه در سالهاى 

بیشتر  است. اخیر به فقدان ظرفیت مواجه گردیده 

كادر هاى با تجربه و سابقه دار آن به عناوین 

 مختلف به كنار زده شده اند.

و تفحص معادن، اعم از مواد  كار هاى سروى

تنها به )هایدروکاربن ها( جامد و نفت و گاز  ۀمفید

فضایى ایاالت متحد امریكا  یمطالعات جیولوج

اكتفا شده و جیولوجهاى افغانى از رفتن به ساحه 

                بازمانده اند.
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 استخراج و بهره بردارى از معادن به

صورت غیر فنى و با كمترین هزینه در استفاده از 

هیزات استخراجى صورت مى گیرد. پیامد چنین تج

شیوه كار، بروز تراژیدى هاى انسانى، بخصوص 

در معادن ذغالسنگ و تخریب معادن به صورت 

 كل مى باشد.

معادن، مانند سایر منابع طبیعى كشور ملكیت 

 افغانستانقانون اساسى  ۀ نهمعامه بوده و طبق ماد

آثار که، "معادن و سایر منابع زیرزمینی  و 

 باستانی ملکیت دولت می باشند.

و طرز استفاده دولت حفاظت و ادارۀ مالکیت 

درست از منابع طبیعی و سایر امالک عامه توسط 

مکلفیتهای دولت  شماردر  قانون تنظیم می گردد."

 تسجیل یافته است.

در ماده دهم قانون اساسی آمده است: " دولت، 

سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر 

قتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، ا

 حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می کند." 

طبق حکم مادۀ دهم قانون اساسی کشور، به 

منظور تقویۀ بنیۀ مالی و رفتن به سوی خودکفایی 

به اجاره را معادن شدن دولت می تواند برخی از 

(lease )در پایان موعد در نهایت که. بگذارد ،

، دو باره به مالك اصلى آن قرارداد معدن مذکور

 ده مى شود.یبازگردان یعنی دولت

نداشته می شود تا در این بحث، قابل توضیح پ

خصوصی سازی و ملی سازی بخش های جداگانۀ 

تشبثات اقتصادی و دارایی ها دولتی و ملی با هم 

 مغالطه نشوند.

با تاسف باید اذعان کرد، باوجود این که قانون 

معادن افغانستان چند مرتبه بازنگری شد  و مدت 

طوالنی در انتظار تصویب روی میز نمایندگان 

ردم در کمیسیونهای موظف شورای ملی م

افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت تا باالخره در 

ماه های اخیر دورۀ دوم ریاست جمهوری جناب 

حامد کرزی به تصویب رسید و نافذ شد، هنوز هم 

 نکات ابهام زیادی در آن دیده می شود.

یکی از نکات مبهم در قانون معادن افغانستان ، 

سرنوشت و موقف دایمی معدن عدم وضاحت در 

بعد از خصوصی سازی آن است. تثبیت صد 

درصد ساحۀ معدنی منرال معین، بخصوص در 

مراحل سروی مقدماتی ، تفحص و اکتشاف 

ناممکن است. برخی از معادن بنابر ارزش 

اقتصادی و صنعتی آن ایجاب می کند تا بعد کشف 

و تثبیت ذخایر صنعتی آن به مرحلۀ بهره برداری 

و استخراج برود. در این حالت، همزمان با بهره 

برداری از مواد معدنی، امور اکتشاف و حتی 

سروی و تفحص ساحات جدید در امتداد معدن 

حاضر پیش برده می شود و درنتیجه معدن 

اکتشاف و توسعه پیدا می کند. مانند معادن 

ذغالسنگ کرکر و دودکش در پلخمری، نفت و گاز 

معادن. بدین ترتیب زمانی که  حوزۀ شمال و سایر

معدن معینی که شامل پروسۀ خصوصی سازی می 

شود باید برای موعد معین، مثال بیست و پنج سال، 

پنجاه سال ، صد سال و ... ، با تثبیت حدود ساحۀ 

معین همان معدن به اجاره گذاشته شود نه ساحات 

توسعوی بعدی معدن. در غیر آن جنجالهای حقوقی 

 یش بینی شده ببار خواهد آمد. غیر قابل پ

متاسفانه اجاره داران كنونى، اعم از داخلى و 

خارجى، خود را مالك دایمى این جایدادها تصور 

نموده و به هر شیوه و شكلى كه دسترسى به مواد 

معدنى برایشان سریع تر و كم هزینه تر باشد، 

مفاد قانون معادن و  فن معدن کاری، بدون توجه به

معدن و  میان اجاره دار و وزارت قرارداد عقد شده

 پترولیم به بهره بردارى از معادن مى پردازند.

مورد دیگر از ابهامات در قانون معادن 

افغانستان، مورد نظارت برقرارداد های اجاره 

داری معادن است. این مورد به اندازه ای مبهم و 

پیچیده آمده است که هم برای مجری قانون و هم 

 برای نظارت کننده سردرگمی ببار می آورد.

چون قانون حاضر معادن افغانستان در کل 

ترجمه و کاپی قوانین کشور های پیشرفتۀ دنیا 

است، در بسیاری موارد با شرایط و روند نظام 

 مالی کشور انطباق نمی یابد. -جاری اقتصادی

از آن جایی که منابع طبیعی افغانستان، و بویژه 

معادن نقش کلیدی و حیاتی در تقویه اقتصاد کشور 

ا کرده می توانند، نیاز است تا به منظور تنظیم ایف

بهتر و مناسب تر امور و جلوگیری از هر نوع 

اجراآت نادرست که موجب سؤ استفاده و فساد 

 گردد توجه خاص صورت گیرد.
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 ولی عبداهلل

 

  من دیدم ! كابلی را كه

 سفر دوم بخش دوم 

 ۲۱۰۲سال  سمبرد هفتم  جراحت روانی  بازدید

ست گهفتم ا ز کابل  خونابی بود که با  بازدید من ا

 فته تر شد.گافته ام  شگزخم کهنه قلب ش  ۲۱۰۲

وایی ود که طیاره خط هساعت هشت و چهل شب ب

پس ...  کردلندن را به قصد دوبی ترک  ،امارات

از چند ثانیه پرواز بر فراز شهر طالیی لندن 

همین جاست ـ مان بردم که بهشت روی زمین گ

، بعد از شش و نیم ساعت چشمان حسودم را بستم

 پرواز وارد دوبی شدیم.

در انتظار طیاره دوم به سمت کابل باالی چوکی 

بودیم که صدای یک سالون انتظار نشسته های 

، یکی از آنها  وشم رسیدگافغان ب دسته از جوانان

بدون  جوانانمستانه غرق شراب بود. ومست 

اینکه متوجه من باشند  به چوکی های انتظار  

 بخت سیاه محاصره دور و برم هجوم آوردند ومن

ویی گله ن افغان شدم ـ پس از چند لحظه بذجوانا

یکی از آنها  شان  البینی ایام جوانیهای ذات 

، بدون تعارف متوجه من شد که من هم افغان هستم

 :فتگقبلی از من طلب پوزش کرد و 

 .خښی زموږ دغه ملګری یو څه نشه دیبـ ماما و

نوش شراب  با جوان نشه که چشمان سیاهش

 فت :گ آراسته تر شده بود  رو  بمن کرد و

، څه ده نه د مستی ی دا د غم نشهکا جانه وبخښـ کا

 وکړو ...

چشمان زیبای این جوان نامراد به زمین افتاد و 

که من  من به دانه چینی های سفر دوم  ) کابلی را

 دیدم ( از همین جا آغاز کردم . از او پرسیدم :

 ؟غلی ییـ له کومه ځایه را

 .ـ له ناروی څخه

 ؟ـ چیری روان یی

 ته ... پیښور، بیا جالل آباد او له هغه ځایه ـ کابل

 ولی پیښورته ؟ -

د جهاد له دری ماشومان  ښځه او ـ هلته می پالر ،

یو ځل د یوی ، هر کال پدیخوا اوسیږیرادورانه 

بیا بیرته  اوهغوی ګورم  ،میاشتی لپاره  و رځم

 . ناروی ته راځم

 ؟اشومان ناروی ته  نه درسره بیاییـ ولی دی م

 .ـ پالر می هغوی نه را سره پریږدی

 ؟ولی -

یورو( شل زره ) پالر ته نه پوهیږم ... هر کال  -

ړه چی د ورځی اتلس کورلیږم ... باور په خدای و

خوب لپاره سم وخت نلرم  ، حتی دساعته کار کوم

 ویرجن دی ... ،کړم زړه می ویرجن... څه و

  کوی؟  ـ څه فکر کوی پالر دی جفا نه درسره

.. خو په ـ څه به ووایم ، پدی زه هم ښه پوهیږم  .

 پالر به څوک څه وکړی ؟ ...

در  هنوز هم  او و اما من پاسخ خود را دریافتم 

 ی اش شنا میگامواج طوفانزای اندوه خانواده 
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همو ما  کرد که ) انونس ( پرواز ما  داده شد 

 از هم پاشیدیم ...

آمیزی طیاره  گزمانیکه سوار طیاره شدم رن 

همان کهنه تابوتی جدید بود و اما خود طیاره شبیه 

ور های گمانند زنده به ما  عیسوی ها  بود که

، کهن سالی جابجا شده بودیم در آن دریشی پوش

اه های وحشت گ، ناز چشانم ربود طیاره خواب 

ر خارجی که گزده افغانها و چندین مسافر دی

کردند تصورات  اه میگدزدانه به اطرافیان شان ن

بودم که این حیران  . مرا عمیق تر ساخته بود

کنند که به افغانستان  ت میرآونه جگخارجی ها چ

؟ بعد با زیده استگروند آیا کله شان را مار  می

اه گه غرب هیچعفتم که انسانهای شریف جامگخود 

 ت رفتن به همچو کشور های بحرانی را نمیآجر

بر اساس که  ی هستندشماراینها  جمع ولی در کنند

دانند که چرا  میماموریت های ناپاک شان خوب 

روند ... این نوع خارجی ها همان  کجا می به و

استفراق جامعه خود هستند که باالی الش مرده 

 زنند... های کشور های اسیر نشخوار می

یکتر دفاصله دونیم ساعته دوبی کابل به پایانش نز

کابل این  ینشد که طیاره بر فراز شهر چرک می

اجداد  امپراطوری کوچک از دست داده مرکز

ر د خموش ، کابل مانند الش اژدهاافغانان وارد شد

، مسافرین نفس می کشید غبار تاریخآغوش 

یکی چون آه ، تندذاشتگیکایک پا برزمین کابل 

ان گخزند چون یدیگر نده بود وگاف طنین سرد 

تسکین نفس  شرمای آتشین تابستان برای تالگ

رسنه خویش مصروف جمع آوری ذخایر اماره و گ

 غرق هوای قارونی فردای نا فردای خودانی نفس

 ...  بود

ی گدنبال اهداف کوچک زند یک یک مسافرین  

من میزبانم را در  ، دناپدید شدن ازصحنه شان

 ونه پرسید:گطنز  و اوآغوش کشیدم 

 ـ بیا راغلی ؟

رون شدم و با لبخند جانانه  یاز تندی خیاالت خود ب

 پاسخ دادم :

 ـ بلی !  بیا راغلم.

 فتم :گ، شوخی کنان سوار موتر شدیما عجله ب

 ـ  تښته !

 با  تبسم  همیشه بر لبانش پاسخ داد.

ـ چیری به وتښتی دلته د تیښتی الر نشته ... پنځه  

میاشتی وشوی چی د انتخاباتو جنجالونه روان دی 

خو الهم خبره ځای پرځای والړه ده ـ نن د اګست 

ی چی را روان د ...په اوومه  یی بیا د مور

اصال هیڅوک نه ترمینځ یی سوله وکړی ... دلته 

 ؟پوهیږی چی څه کیږی

 ـ معجزه است فردا بهکرد که دانستن  او فکر می

 تفکر و فردا محصول ن بهدانست فهمید که نمی یو

نای زیر ب او از غارت ،است ذاری امروزگپالن 

وی نمی فهمید که ، خود غافل بودسیاسی جامعه 

شان با جهان غرب  داران زمام دوستی امروزی

و بره است ... من در  گرگهمان  بازی دوستی 

 باالیم صدا کرد: میزبانم  بودم که گشته مگخود 

 ؟ـ د سرک پر سر هغه نجلی وینی

 ؟ـ کومه

 .کوټ یی آغوستی دی زرغونـ هغه چی 

 ، نورڅه ؟هو 

ـ اوس چی هرڅوک پری را بر شی له ځانه سره 

 .ایی ییاو بییی په موټر کی پورته کوی 

 ؟ـ  چیرته یی بیایی

جان آدم (  ونجشک گـ  تا خو به د ) شیر 

 اصطالح  اوریدلی وی ، دلته د جهاد جمع
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رانو ساال پردموکراسی له برکته د جهاد س

غی معصومی ، دډیرڅه له ځانه سره راوړی دی

، جان آدم ... پوهیږی ... نجلی ته  جان آدم وایی

 جان آدم ... 

رم ، باوبه تنم هجوم آورد گلرزه مر ،سرم چرخید

 ... را از دست دادم ، فریاد کردم

 ، درواغ ...ته درواغ وایی  -

خواست موترش  ، خشم آلودهای  اهیگنبا جوان 

را دور بدهد اما نتوانست چون از عقب موتر 

 :ذشت... پرسیدمگسرعت تمام از کنار ما  ر باگدی

 :ـ څه کوی ځان وژنی

 .در ویی ښییمـ نه ... راځه چی 

او بعد از یک فاصله کوتاه موترش را دور داد و 

حرکت شد و  دوباره به سمت میدان هوایی در

 فت:گ

ـ ګوره زه بیرته موټر را اړوم او د همغی نجلی 

 .هخواته دریږم ته یی خپله واور

اه در گچون فرشته نا آوی  توقف کرد دخترک  

تر  با قیافه حق به جانب به سمت مو جامه ابلیس

 ما آمد و پرسید:

 ؟روید ـ کجا می

 میزبانم جواب داد:

 ؟روی میـ قصر پغمان ... 

 ؟ـ بلی ... چند نفر هستین

 ...ـ مه  تنها هستم. ای کاکایم ده راه پایین میشه 

 ؟د نمی شوینـ اونجه خو باز زیا

 فتم که نی ...گـ برایت 

، کنه ـ نی خو، بعضی مردم همینطور وعده می

ه هم پیدا گباز چند نفر دی  ـ جه بردکه او ن وختی

 ...میشه 

 تو  نمیشه ... ـ ایطور که اس خیر از ما و

 ت:فگاه کرد و گبمن ن ـو موترش را حرکت داد ا 

 ـ دا دی هم درواغ ...

وی این گرخساره های کوچک و چشمان سخن

میوند ـ قیافه نازو  گدخترک شکست خورده جن

مهرو را که  ، رابعه بلخی و بی بیانا و ماللی

ابلیس باشند در کوره های آتش  گاسیران جن

 :فتمگکرد ... با خود  انتقام دشمن  ترسیم می

اینجا مسلمانان زیاد هستند و اما اسالم وجود  -

 ندارد ...

، کردم برای امروز بس است از میزبانم خواهش 

خواهم بخوابم نا آرامی  ، میمرا به خانه ام برسان

کند ... همان  رانی میگ جودم تمام و م باالیحواس

 .و پس فردای آن از خانه برون نشدمروز تا پس 

شدند  دوستان و یاران یکایک از آمدنم خبر می   

و تاریک باهم می  گک تنگو در همان یک خانه 

 در. خوردیم و می نوشیدیم شنیدیم و می فتیم، میگ

 :فتگ  دوستانم روزها یکی از همین یکی از

هیڅ چیری مه ځه لکه چی ، ویـ ته اصل کار ک

همدلته  ین است(گدر جایش سن گ)سنوایی 

رومندانه په خپل ځای دروند کښینه. دلته ړانده آب

 ... دی ، کاڼه آرامه  او لیونی هم آزادنیکمرغه دی

 .ذشتگپی هم  گرآن  روز و چند روز دی    

یکی از رفقایم پس از اصرار زیاد مرا باالخره 

 :پرسیدم .رون شومیانه بخ وادار ساخت تا از

 ـ چیری ځو ؟

 خنده کنان پاسخ داد:

ری دفتر ته چی له خارجه ـ ستا د یوه پخوانی ملګ

 .راغلی دی
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؟ـ زما ملګری دلته څه کوی 

دی چی د خلقی،  ـ که در لنډه یی کړم حقیقت  دا

، ملحد او مجاهد ک، تاجپرچمی، اخوانی، پښتون

خی همدا ټولو فاسدی بر او داسی نورو ډلو تر

د خیرات پر  یاوس د دی هیواد  د جناز

شخوند وهی  په مزو مزو سره  دسترخوان یوځای 

برخی  گهټولو بی فرهن تر یانوگـ  د فرهن

 دموکراسی په ډیران کی د کبابونو له خوند څخه

حمل اخستی دی خو هغوی چی یوڅه همدلته 

شرافت لری د چور او چپاول له دغه دموکراتیک 

 ری تښتی ... ډیران  څخه ل

  نو چیری می بیایی؟   -ه وویلی  ـ هرڅه دی را ت

نمونه ـ له سلګونو حزبونو څخه به دی )مشت 

 .خروار( د یوه دفتر ته بوځم

 :شوخی کنان پرسیدم 

 ؟خروار فرق څه دی خره او ـ د

 .د خره په څیر  فعل یعنی دی او خروار اسمـ خر 

 !ـ نه رښتیا ووایه

یو خروار  ه دلته اتیا خرـ که رښتیا می پوښتی 

 کیږی.

 ؟هیڅ پوه نشوم غواړی چی څه ووایی ـ

زیاد دوه سوه حزبونه چی کوچنی  ـ که دغه کم او

کوچنی ټوټی دی په خپلو کی سره پتری پتری شی 

، شپږ  لویی لښکری ترینه جوړیږی چی د پنځه نو

 افغانی سیاسی بحران د حل الری لنډوی.

 ؟څوک درسره منی ـ ته رښتیا وایی خو دا خبره 

 واړوه راځه چی بیرته کورته ځو.موټر دی بیرته 

بودیم  گذشته سینمای پامیر  نزدیک ازتا این لحظه 

. حرکت بودیم در گو بسوی جاده پښتونستان و ار

آلوده  ،پر از تعفن هوای شهر مانند فضای سیاسی

وفه کرده گنفرت ش عشق مرده بود و .و کثیف بود

، هرکس ود و غارت مروتت بعبادت ـ عاد .بود

ران گکرد که خود  فرزانه است و دی فکر می

و  شد فروش می ، خرد با پول خرید وانگدیوان

شانرا از  ان سرشتگ، فرزانه پول با بی خردی

، مرد رااطفال سرنوشت شان دست داده بودند و

 اسیر زن بود و شمشر در غالف زبان ...

 د:وشم آمگمن ساکت شده بودم که چند بار ب 

  ـ ولی غلی شوی ... خوب وړی یی؟

 په بله والړ.نه نه ... هسي مي فكر  -

 ـ ته خپله کله څی ؟

 ـ سبا سهار...

بازدید من از شهر کابل لحظه به لحظه به پایان 

شب فرا ، روز فرار کرد .شد خود نزیک تر می

حواسم هنوز نه مرده  .رسید و سکوت پیروز شد

یام فرا رسیدن روز که امام مناره های شهر پ بود

را آغاز کرد اطفال غرق خواب بودند من خانه 

 .خواهرم را بسوی میدان هوایی ترک کردم

اهم آنقدر طوالنی بود گساعات اخیر بازدید از زاد

مان بردم آفتاب بخواب رفته است. آخرین گکه 

امهای سفرم در قطار مسافرین بود که به طیاره گ

یک خانم همراه با  شدند من در قطار دنبال بلند می

یک طفلک افغان بودم خانم خیلی ناراحت و خسته 

امش را بسوی گزمانیکه آخرین  .رسید بنظر می

طیاره بلند کرد پخڅه تف جانانه یی نثار زمین 

اه کردم او  مانند دود آتش گمن بسوی خانم ن .کرد

انتقام به باال سرکشید من دوباره چشمانم را بر 

ویر شهر نا زیبای زمین دوختم و آخری تص

  مردمک چشمانم برچیدم  ... اهم را باگزاد
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محترم زلمی کاشفی، به نمایندگی از رهبری نهضت تفاهم افغانها در اروپا به کمیسیون 

روابط بین المللی نهضت وظیفه سپرد تا برخی از اندیشه های خود را در بارۀ انتخابات 

و موضوعات متمم به اطالع عامه برساند. ( ۹۱۸۸) ۸۸۷۸ریاست جمهوری امسال 

متن مختصر موضوع به همکاری محترم وفاکیش، یکی از کدرهای برجستۀ نهضت 

 تفاهم، تهیه و بعد از منظوری رهبری اینک آمادۀ نشر گردید.

 دکتر درمانگر  

 
پروسۀ انتخاب رئیس جمهور جدید توسط مردم 

افغانستان، امید آغاز تحول به نفع صلح و 

وشبختی را در دلها زنده ساخت. همین امید سبب خ

گردید تا توده های مردم نقش باال تر از انتظار را 

در عملیۀ انتخابات ادا نمایند. دروغ محض و دور 

از انصاف خواهد بود اگر نقش مذکور را در فریب 

خوردن آنها توسط بازیگران صحنۀ سیاست و یا 

همۀ ساده پنداری خالصه کرد. درست است که 

مردم را می توان برای مدت موقت، و نه برای 

رسیدن ها انهمیش اغفال کرد؛ اما رمز به مطلب 

نه در اغفال، نه در اشغال کشور توسط بیگانگان و 

نه هم در عدم تحلیل درست راهها و وسایل رسیدن 

به هدف جا دارد، بلکه رمز مذکور در مجموعه 

 ای از رمزها نهفته است که در آن، مطابق

خصوصیت جهان، ماهیتهای زندگی اجتماعی، به 

شمول ماهیتهای طبیعت، در پدیده های نامشابه به 

ماهیتها در نمایش قرار دارند. وظیفۀ هر انسان، 

بشمول انسان وطن ما، این است که پرده های پدیده 

یکی بعد از را وی گسترده شده روی ماهیتها 

ن و دیگری به دور افگند و خودرا در فاصلۀ ممک

 نزدیکتر با ماهیتها قرار دهد.

هیچگاه نمی توان حقیقت را به شکل کاماًل لچ و 

عریان آن مشاهده کرد. از یک صدو پنجاه هزار 

سال به این سو انسان به ناچار آن چه را که درک 

ماهیت آن برایش ناممکن بود در سیف بدون قفل و 

کلید نگهداری کرده و سیف مذکور را به آدرس 

 ی به جانب آسمانها ارسال نموده است. به نامعلوم

 

همین علت خو گرفته ایم تا تالشهای خود را در 

خود محدود سازیم و به این  اتساحۀ توان و امکان

 صورت از سرگردانی های بی ثمر جستجوی

 حقیقت ناب و خالص خود را نجات دهیم. 

در انبوهی حیرت آور شناخت عواملی که در 

و اجتماعی کشور ما،  پیچیدگی اوضاع سیاسی

منطقه و جهان در نسبیت قرار دارند باید در 

شناخت ساده به طرف مغلق تالش کرد. بدون پی 

بردن به این واقعیت که عناصر و نیروهایی 

درونی هر پروسۀ اجتماعی و طبیعی نقش اساسی 

و عناصر و نیروهایی خارجی نقش فرعی را در 

د، نمی تحول و تکامل آن پروسه به عهده دارن

توانیم در مهندسی اندیشه های سالم حل مشکالت 

ا عناصر خود کار موثری را انجام دهیم. تنهمهین 

و نیروهای آگاه و سازمان یافته، باورمند به 

پیروزی و ارادتمند به کرامت انسانی شایستگی 

مقابلۀ رویارویی با مشکالت گریبانگیر موجود ما 

ها و تنها از را دارا می باشند. چنین نیروها تن

طریق تفاهم می توانند به پراگندگیهای موجود خود 

خاتمه داده و سنگرهای بدبختیها و جنگهای جاری 

کیفیت، شایستگیها و  -را به برکت عظمت کمیت

 هجومهای صلح آمیز ویران سازند.

عناصر و نیروهای خارجی می توانند در 

حرکت و تکامل یک پروسه نقش سرعت دهنده و 

هنده را بازی نمایند، ولی این عناصر و عطالت د

نیروها به هیچوجه قادر نیستند تا برای همیش جای 

  عناصر داخلی را اشغال و نقش مربوط به آنها
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  را عهده دار شوند. با کمال تاسف که به تعقیب

بر  ۸۷۹۷دسمبر  ۹۹تجاوز مسلحانۀ شوروی در 

حریم کشور ما، تا به حال، نیروهای داخلی و 

در  وارونهی با اجرای نقشهای غیرطبیعی و خارج

صحنۀ سیاسی کشور ما ظاهر گردیدند. تاثیرات 

ناگوار این تصنع ساخت استعمار نوین، کشور زیبا 

و جنت نشان ما را در مشابهت با جهنم روی زمین 

قرار داد. نیروهای داخلی کشور ما به علت 

پراگندگی، فقدان تشکل و انسجام، و هم به علت 

د تضادهای درونی آشتی پذیر قادر نیستند عملکر

که به حیث عامل توانا و تعیین کنندۀ سرنوشت 

کشور خود مسؤولیت پذیر گردند. یک اقلیت قابل 

رسیدن به جاه و توجه این نیروها که به منظور 

به صورت  کسب القاب دروغینو جالل 

هراس از پیامدهای ناگواری که  بدون کورکورانه،

به تمام  تضرر خواهند ساختمنافع ملی را م

های نیروهای خارجی و اوامر آنها به  عملکرد

می بله و به هرچه  سرخمی و اطاعت خو گرفته

صفوف نیروهای داخلی را ملوث و  ،گویند

تضعیف نموده و در نتیجۀ آن، اهلیت مدیریت 

خدمت به مردم به شکل عالج ناپذیر صدمه دیده 

 است.

و بدبختی،  اگر در تعیین سرنوشت خوشبختی

جنگ و صلح، حاکمیت و محکومیت قانون، 

انتخاب دوست و دشمن، رشد دموکراسی و ضدیت 

با دموکراسی، انتخابات و انتصابات وغیره وغیره 

به عدم کفایۀ خطرناک مبتال هستیم، گناه آن فقط و 

فقط به گردن عدم انسجام نیروهای آگاه و 

وطندوست داخل کشور می باشد. این که در 

لۀ حل اختالفات روی نتایج انتخابات ریاست معض

جمهوری امسال، در عوض حق طلبی از جامعۀ 

سی میلیونی افغان، چشم به راه فردی از نیروهای 

خارجی، در وجود جان ِکری وزیر خارجه امریکا 

گردیدیم، و او هم توانست به تنهایی اختالفات 

متذکره را "با خیر و عافیت" خاتمه داده، و به این 

صورت از اشغال مسلحانۀ ارگ ریاست جمهوری 

وعده ای از والیات توسط قوماندان صاحبان، ایجاد 

حکومت موازی و تجزیۀ بالفعل کشور با نتایج تباه 

کن آن جلوگیری کرد؛ عالمۀ خالی بودن میدان و 

در عقب قراردادن نیروهای داخلی توسط نیروهای 

 خارجی بشمار می آید.

راستین نیروهای خارجی  آگاهی درست از ارادۀ

به رهبری اتازونی، که ظاهرًا به منظور نابودی 

ی و اعمار ستروریسم، اعادۀ صلح، تعمیم دموکرا

مجدد کشور ما به اینجا قدم رنجه فرموده اند، از 

توان عقل کل بیرون به نظر می رسد. در یکی از 

مطالعات ارزیابی سیاست خارجی اضالع متحدۀ 

دان آن کشور برمال گردید که امریکا توسط دانشمن

اتازونی در بخش سیاست خارجی در تحت اشغال 

اسرائیل قرار دارد. نتانیاهو، صدراعظم فعلی  

ترمیم  -اسرائیل طرفدار سرسخت مفکورۀ تخریب

عراق و تضعیف رژیم فامیلی اسد در سوریه بوده 

که به استثنای ترمیم عراق در موارد دیگر، آرزو 

مال قوت امریکا برآورده شد. هایش از طریق استع

از عقب یک  ۹۱۱۸جورج دبلیو بوش در ماه می 

تریبیون در کشتی طیاره بردار به نام لینکلن، 

مغرورانه اظهار داشت که رسالت خود را در 

عراق بسر رسانید. با مشاهدۀ وضع فعلی عراق 

 نتیجۀ رسالت بسر رسیده روشن است.

ت حدس نزدیک به یقین این است که سیاس

اضالع متحدۀ امریکا در افغانستان، از همان آغاز 

جهاد مردم ما علیه  قشون اشغالگر شوروی، تحت 

سایۀ شوم دولت پاکستان عمل می کند. گوردون 

براون، صدراعظم پیشین انگلستان در یک 

مصاحبۀ تلویزیونی، پاکستان را گهوارۀ تروریسم 

 بین المللی و اداره کنندۀ دو صد شبکۀ تروریستی

در اروپای غربی قلمداد کرد. دیوید کامرون، 

صدراعظم فعلی انگلستان از عقب یک تریبیون در 

دهلی جدید، دوام مساعدتهای بیلیونی کشور خودرا 

به پاکستان و استفاده از آن به منظور کشتن 

سربازان انگلیسی در افغانستان را ناممکن تعریف 

صر نمود. بیل کلنتون در زمان حکمرانی اش در ق

)کچه،  Pariahسفید، دولت پاکستان را به نام 

منفور و ناسیال( به مردم خود و جهانیان معرفی 

کرد. با وجود اظهارات متذکره و اعتراضات پیهم 

افغانها، سیل کمکهای پولی و نظامی امریکا و 

متحدینش به پاکستان ادامه داشته و از طریق همین 

کمکها تسهیالتی جهت صدور تروریسم به 

        افغانستان و دیگر نقاط جهان، با عواقب



52 

 

  مرگبارش، فراهم گردیده است. از دیر زمان به

این طرف مقامات پاکستانی به منظور ادامۀ سیل 

کمکها، جستجوی عمق ستراتیژیک در افغانستان، 

ایجاد ناآرامیها در هند، و بازی دادن افکار جهانیان 

کار  رفتنود ساختن آب و ماهی گاز روش گل آل

می گیرند. این اعمال، بشمول فروش اسرار اسلحۀ 

اتومی تاکنون بی کیفر باقی مانده است. از ترس 

همین کیفر است که مقامات مذکور در تالش 

جستجوی جای پنهان، در زیر بال حکومت چین 

می باشند. نمایندۀ چین برای افغانستان و پاکستان 

ا، از "سهم هم در همین تازگیها، بر خالف واقعیته

مفید" سرویس استخبارات نظامی پاکستان )آی اس 

آی(، در "مبارزه علیه تروریسم" به نیکویی 

 یادآوری کرد.

باطن روشهای حکومتهای عربستان  ظاهر و

سعودی و ایران، این دو رقیب نیرومند جهان اسالم 

معاصر، در مورد افغانستان در مطابقت با هم به 

ن کشورها در پهلوی نظر نمی رسند. هر دوی ای

مساعدتهای مالی قابل قدر به افغانستان، از طریق 

تقویت پایگاه عقیدتی سلیقوی خاص خود شان، و 

هم از طریق تاسیس مدرسه ها و گروههای 

حمایتی، در عوض تقویت احساس مشروع برادری 

اسالمی، به تقویت تفرقه های تشددآمیز در کشور 

زمان به عهد  ما یاری می رسانند. خدا نکند که

برخوردهای ترکان عثمانی و صفویان، که طی آن 

ثواب کشتن یک نفر از طرف مقابل را به ثواب 

 کشتن هفتاد نفر کافر برابر می دانستند، برگردد.

هنوز حاصل کشتزارهای امارات اسالمی و 

جمهوری اسالمی کشور ما به پختگی نرسیده که 

ه مااول  ، روز۹۱۸۸ جون ۹۷اینک به تاریخ 

رهبر  مبارک رمضان، ابراهیم ابوبکربغدادی،

داعش )دولت اسالمی عراق و شام(، تاسیس 

خالفت اسالمی را در مناطق مفتوحۀ تحت رهبری 

خود به نام خلیفه ابراهیم اعالن و تمام جهان اسالم 

را به اطاعت از خالفت مذکور دعوت کرد. عدم 

تحمل عقاید و سلیقه های مذهبی دیگران، به حیث 

ولین عالمۀ بهاری این خالفت، و این که اعراب ا

یک اقلیت بیست درصد مسلمانان جهان امروز را 

تشکیل می دهند، خطر تکرار آن روشها در 

خالفتهای گذشته را در اذهان تازه می کند که با 

فتوحات از طریق جنگها، رقابتهای خونین، و عدم 

 ب( با عرب همراه بودند.برابری عجم )غیرعر

نوظهور خالفت، بدون شک، به پیچیدگی  پدیدۀ

 بیشتر اوضاع در کشور ما منجر خواهد شد.

انکشاف اخیر اوضاع در اوکراین سیاهی و 

غلظت بیشتر ابرهای توفانزا را در روابط امریکا 

و متحدینش با روسیه، و احتماال چین سبب گردیده 

است. ابر قدرتها، که شاخ به شاخ شدنها را در 

های خودشان ترجیح می دهند، از ماورای سرزمین

به بعد طی "انقالب نارنجی"، و در  ۹۱۱۸سال 

در محل استقالل به نام  ۹۱۸۸اواخر نوامبر 

"میدان"، در شهر کیف، پایتحت اوکراین، میدان 

تازۀ بازیهای سیاسی را به خود تهیه دیدند. در هر 

کدام از این میدانها، )افغانستان، شرقمیانه، 

ه وغیره( شدت و وخامت بازی به اوکراین، وغیر

ضرر بیشتر سر و مال ساکنین میدانها تمام می 

شود. از همین لحاظ است که حوادث جاری در 

اوکراین نمی توانند بر وضع حاالت در وطن ما 

 تاثیراتی نداشته باشند.

تسلط نیروهای خارجی در انتخاب روشها و 

همگرایی نفاق پروران داخلی کشور علت اساسی 

ختیهای ما را تشکیل می دهند. بد ترین نتیجۀ بدب

چنین حالت عبارت از این است که مقادیر قابل 

توجه زمان و توانایی ما در عوض رهایی از قید 

اسارتهای مادی و معنوی انسان، و از همین طریق 

بکار برد استعداد نامحدودش در رام سازی و 

تسخیر طبیعت، بشمول تسخیر خودش به سود 

ر یک جنگ سحرآمیز هر کس بر ضد همگان، د

هر کس، به مصرف می رسد. به همین علت است 

که از جملۀ سه بخش شاخصهای اندازه گیری 

پیشرفت یک مملکت: تعمیم معارف، اوسط طول 

عمر، و عواید سرانۀ زنان؛ در بخش اول بهتر از 

هیچ، و در بخشهای دوم و سوم درسطح بسیار 

 پایین قرار داریم.

ی خوشیها، دردها و آالم، از هر اخبار موج

منشأ که باشد به یک هسته ای در عمق دماغ، به 

، که چهار راهی ستراتیژیک amygdaleنام 

احساسات و هیجانات بشمار می رود، مواصلت 

می ورزند و از همین جا به مرکز فکر و اراده، 

 واقع در جدار پیشین دماغ جهت تحلیل دوباره و
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 انتقال می یابند. نتایج تصحیح الزم به سرعت

حاصله در این مرکز به سرعت خیلی کم تر به 

چهار راهی ستراتیژیک راجع می گردند. به همین 

علت مودل سرشار از احساسات و هیجانات بر 

مودل آراسته شده با افکار ارزیابی شده و حالل 

مشکالت، هواداران بیشتری پیدا می کند. برای 

ه و حفظ سالمت به رفع این نقیصه در بخش اعاد

استخاره های هماهنگی جسم و جان و در بخش 

تامین صلح و آبادی به تمرینها در مدرسه فکری 

 تفاهم نیاز شدید وجود دارد.

جوششهای غضب آلود و خروشهای بی مزۀ 

جاری در صحنۀ سیاست کشور با مزاج مردم ما، 

که به علت جنگهای دوامدار و نامالیمات اندک 

د، سازگاری ندارد. تنها از گنج تنوع رنج گردیده ان

طرحریزی نظریاتی توان درافکار و تبادلۀ آنها می 

موفق گردید که بتوانند در تغییر اوضاع به نفع 

 وطن ما، منطقه و جهان مساعد و مفید واقع گردند.

نهضت تفاهم افغانها در اروپا، با عبور از 

دشواریهای مرحلۀ آغاز، برنامۀ کار خود را در 

به اکثریت  ۹۱۸۸لب یک طرح در ماه سپتمبر قا

اعضای نهضت آرای نمایندگان تصویب کرد. 

تفاهم با درک واقعیت های عینی از دگرگونیهای 

سه دهۀ اخیر در مناسبات ملی و جهانی لنگر فکر 

و عمل خود را به تشریح و اثرگذاری آنها در امر 

دگرگونی اوضاع تحت رهبری نیروهای داخلی 

مکاریهای تمام نیروهای بین المللی وطن ما و ه

طرفدار صلح، ترقی و عدالت اجتماعی در جهان 

یک در  روشی ممکن چنین متمرکز ساخته است.

، شکل اوتوپی را به خود اختیار رش ظاهریگن

نماید، ولی اوتوپی هم در تعبیر واقعی اش، آرمانی 

را گویند که چانس تحقق آن تا به حال میسر 

ی نمی گذرد که "ای دلبر من نگردیده است. دیر

الهی صد ساله شوی!" اوتوپی ناب به حساب می 

آمد، ولی امروز نصف دخترانی که در حوالی سال 

، در محیط صلح و آرامش، به دنیا آمده اند ۹۱۱۱

 چانس زندگی صد ساله را دارند.

نهضت تفاهم با آگاهی از پیچیدگی اوضاع فعلی 

ار توده های به این باور است که آینده سازی ک

انسانی بوده و اکثریت بزرگ مردم ما که در 

تجارب، به حیث مادر علوم، آبدیده شده اند، اعمال 

ضد سعادت خود را برای همیش اجازه نمی دهند. 

کشور ما، همانند دیگران، به برکت وسایل ارتباط 

درسۀ فکری شباهت معامۀ عصری امروز به یک 

آن جریان  ساعته در ۹۸پیدا کرده که درسهای 

دارد. موسسات تعلیمی کشور، با وجود شرایط 

جنگ و کمبودیها، لشکر عظیم و بی سابقه ای را 

یز کرده اند. مطالعات هبه سود صلح و ترقی تج

طبی ثابت ساخته است که ستمگاران از دوام 

طوالنی ستمگاری خود به خستگی و ناراحتی مبتال 

و  لهذمی شوند. از این رو با دشمن در باطن 

ناتوان مواجه هستیم. با در نظر داشت واقعیتهای 

از همین سلسله، نهضت تفاهم در عوض تشویش، 

که سودی را در حل مشکالت دارا نمی باشد، 

نیروی عقل و خرد خود را به شکل آرام، دسته 

ا مشکالت جمعی و منسجم، در مقابلۀ رویارویی ب

 کار می بندد. به

اه زندگی را مشکالت به شکل انجام ناپذیر، ر

فرش کرده اند. در حالی که مقابله با آنها میدان 

تمرینات فکری، و در نتیجه، برتری عقلی انسانها 

را تشکیل می دهد. گریز از مشکالت به صورت 

عمده ناآرامیهای روانی به نام نیوروز را سبب می 

شود. در هنگام روبرو شدن با یک مشکل راه حل 

بته مصرف زمان و توان آن نیز نمایان می گردد. ال

در مورد مشکلی که الینحل است هیچ نوع سودی 

با خود همراه ندارد. راه حل مشکلی، به بزرگی 

مشکل امروزی وطن ما، در عملیۀ تفاهم احزاب، 

سازمانها و شخصیتها به منظور ایجاد یک 

کانگرس یا مجمع ملی سرتاسری متشکل و با 

و نتیجۀ کار از برکت  دسپلین افغانها قرار دارد.

چنین مجمع، نقش اساسی و طبیعی رهبری کننده 

هموطنان ما و نقش به عهدۀ در مقابله با مشکالت 

دوستان بین المللی فرعی و مساعدت کننده به عهدۀ 

نهضت تفاهم آمادگی کامل قرار خواهد گرفت. 

دارد تا به هدف دسترسی به تفاهم همگانی و 

اهم را به مثابۀ فراگیر افتخار همکاری به پروسۀ تف

در عین زمان آماده  میزبان به عهده بگیرد، و،

است جهت سهم گیری در هر حرکت دیگری که به 

سود صلح و سعادت کشور ما، منطقه، و جهان به 

 راه انداخته می شود شرکت فعال داشته باشد.
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 ارسالی علی آقا نجم                 ورزش:

 

 

                                                         : 

 

هیأت بلند پایۀ فدراسیون فتبال افغانستان به 

کرام الدین اکرام، رئیس فدراسیون اسرپرستی 

فتبال و یوسف کارگر، سرمربی تیم ملی فتبال 

افغانستان به همراهی جمعی از مسؤوالن ورزشی 

کشور و تعدادی از ملی پوشان فتبال مرد و زن به 

ام های ورزشی کشور بریتانیا از تاریخ دعوت مق

سپتمبر سال روان از این کشور بازدید  ۰۱الی  ۵

 به عمل آوردند. 

هیأت فدراسیون فتبال افغانستان حین ورود از 

 مورد استقبال  FAجانب فدراسیون فتبال انگلستان 

 

قرار گرفت. هیأت، مطابق برنامه،  دیدار ها و  

کشور میزبان، و مذاکراتی با مسؤوالن ورزشی 

مشهور میزبان اصلی آن، مایکل اوون، بازکن 

بازنشستۀ باشگاه فتبال مانچستر یوناتید و تیم ملی 

فتبال انگلستان و همچنین بازیکن سرشناس و 

ستارۀ پر درخشش فتبال انگلستان، کپتان تیم 

مانچستر یونایتد و کپتان تیم ملی فتبال انگلستان، 

 یرامونیدار ها پویین رونی داشت. در این د

پیشرفتهای جهان ورزش، به خصوص ورزش 

فتبال در جهان و قوانین و مقررات جدید بازی 

 فتبال تبادل نظر صورت گرفت. جانب میزبان
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  حین سخنرانی اندوخته ها و تجربه های

فتبالیستان انگلیسی و بین المللی را بیان داشت 

و از پیشرفتهایی که در اساسات بین المللی 

در   FIFAبال و قوانین مدیریت عمومی فت

جهان ورزش فتبال طی دهه های اخیر رونما 

گردیده است توضیحات مفصل ارایه کرد. 

میزبان آمادگی خود را در کمک به ارتقا سطح 

مهارتهای ورزشی فتبالیستان افغانی به 

فدراسیون فتبال و دست اندرکاران ورزش در 

 افغانستان وعده داد. 

ون فتبال افغانستان دیدار ها و هیأت فدراسی

مذاکراتی با فتبالیستان افغان مقیم انگلستان نیز 

داشت. در این مذاکرات از جانب فدراسیون 

فتبال جوانان افغانی در برتانیا شعیب لعلی، 

ضیا سکندری و نصیر خالد صحبتهایی داشتند. 

محور این صحبتها را چگونگی رشد ورزش 

ان، جستجوی زمینه فتبال در میان جوانان افغ

های همکاری متقابل، ارتقای مهارتهای 

ورزشی فتبالیستان جوان مقیم انگلستان و آماده 

سازی چهره های کلیدی در اشتراک در تیم 

ملی فتبال افغانستان و سایر موضوعات 

پیرامون ورزش فتبال تشکیل می داد. مذاکرات 

مفید و سازنده ارزیابی گردید. در جریان این 

ات از دین محمد صافی، مسؤول مذاکر

فدراسیون فتبال جوانان افغانی در انگلستان 

تقاضا به عمل آمد تا به  منظور ارتقا و رشد 

مهارتهای ورزشی فتبال جوانان مقیم انگلستان 

تیم منتخب فتبال جوانان ایجاد شود تا این تیم با 

تمرینات و آشنایی بیشتر با قوانین فتبال بین 

ستاورد های ورزشی با اعزام المللی و کسب د

شایسته ترین فتبالیستان جوان به تیم ملی فتبال 

افغانستان سهم وطنی خود را در این زمینه ادا 

 نموده باشد. 

ملی پوشان فتبال افغانستان همراه با مربی و 

سایر اعضای هیأت در یک دیدار دوستانه با 

کارکنان بخش افغانستان بی بی سی به بحث و 

وی رشد فتبال افغانستان پرداخته که مذاکره ر

در پایان این نشست مسابقۀ دوستانۀ فتبال میان 

تیم مهمان و کارکنان بخش افغانستان بی بی 

 سی برگذار شد. 

هیات فدراسیون فتبال افغانستان بعد از ختم 

دیدار لندن عازم شهر مانچستر شد تا دیدار 

هایی با مسؤوالن ورزش فتبال این شهر نیز 

 ام دهد. انج

یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فتبال افغانستان 

در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار "محبت" 

هدف دیدار هیأت فدراسیون فتبال افغانستان  از 

انگلستان را چنین بیان کرد، ما به دعوت 

مقامهای ورزشی کشور بریتانیا به این کشور 

آمدیم تا از یک طرف از تجربه ها و اندوخته 

انبهای ورزش فتبال این کشور و فتبال های گر

بین المللی بیاموزیم و همچنین از پیشرفتها و 

دستاورد های بزرگی که ورزش افغانستان طی 

سالهای حاکمیت نوین به آن نایل آمده است و 

نقش ورزش در ارتقا و رشد فرهنگ در 

کشور، دنیا و دوستان بین المللی خود، و بویژه 

ا آگاه سازیم و توجه همقطاران انگلیس خود ر

جامعۀ پیشرفته را در پشتیبانی و تقویت ورزش 

 و بخصوص فتبال افغانستان جلب نماییم. 

 ۰۱/۹/۲۱۰۲ -لندن
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 دستگیر نایل

 

 

 ، در ادبیات عرفانی،"نام ننگ و" واژه های

معناهای متفاوتی  زبان شعر، تعبیرها و سیاسی و

ننگ  و از از نام وارهیدن،" کنند  را بیان می

صوفیان  نهراسیدن؛ طمع قلندران دریا دل و

( یعنی ۸) "..پاکباخته و رندان خرابات است.

رهایی از نام و شهرت طلبی و نفس و نترسیدن از 

و آن،  ننگ و غیرت، کار هر بوالهوسی نیست.

این دو واژه، بعنوان یکی  کار رندان خرابات است.

ار در اشعار بسیتقابل(  تضاد ونایع شعری )از ص

 زبان فارسی انعکاس یافته است. ۀشاعران بلند پای

 حافظ گوید:

 از ننگ چه جویی که مرا نام، زننگ است      

 نام است  وز نام چه پرسی که مرا  ننگ، ز  

شخصیت،  اکثرن به معنای شهرت، "نام"  

ترکیب هایی  هویت انسان بکار برده شده و آوازه و

نام، نام آور، م، بدخوشنا نشان، نیکنام،  نام و چون:

 "و ن ساخته اند.آبسیار دیگر از  و نامجو، نامدار،

شرم  بمعنای غیرت، شجاعت، عزت، آبرو، "ننگ

 بی ناموس و معنای بی غیرت،ه ب بی ننگ؛ و

مثلن ننگ زمانه،  سست عنصر کاربرد یافته است.

یعنی شرم زمانه، ننگ روزگار، یا آدم با ننگ 

و  ار و پاسدار همسریعنی آدم با غیرت و ناموسد

هم ترکیب  گنن ۀاز واژ .خانواده معنا شده است

هایی مانند ننگ و ناموس ننگ وغیرت و بسیار 

دیگر ساخته اند که به شعر و ادب راه پیدا کرده 

 .است..

)غیرت و  بیشترین کار برد ننگ به معنای

تملک غیرت حب استیصال و حس ) ( است.شرم

 و غیر. عدم انتفاعفوق العاده است با عالقه به 

 از جمله بجایی می خواهی نخواهی درجاتی دارد.

  توان راضی شد. اه غیرهم نمیگرسد که حتا به ن

 

 

 وید:گسعدی      

 در نمازی ولیک میکُشدم      

 (۹)با وجودی که با خدای منی  

 غیرت به معنای محبت و عالقه هم آمده است:      

 هدر دست دگغیرتم با تو چنانست که 

 ری  )؟ (گذارم  که  در آیی  به  خیال  دیگن  

 بخل ورزیدن و غیرت به معنای رشک بردن،   

  مده است:آحسد هم 

 غیرتم آید شکایت از تو به هرکس   

                      درد  احبا   نمی  برم  به   اطبا )سعدی(                                                                                

 هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت   

 که هر صباح و مسا شمع محفل دیگری          

 )حافظ(                                                                                                 

مقدس باشد دیگر غیرتی  دمی پاک وآاگر جان    

وشن است که اینجا غیرت عبارت ر وجود ندارد.

از دلتنگی ای است که عشاق نسبت به معشوق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         خود دارند:                                                                             

 تو همزانوی غیر و من ز غیرت

                                                                                                        ه  خون  دیده  تا  زانو  نشستمب 

غیرت که گاه معادل ننگ بکار  ۀواژ ۀدر بار

توان افزود که ما، از غیرت  شود، می برده می

گوییم، غیرت  وطنی که حب الوطن هم می

یعنی پاسداری از همسر و خانواده؛  ،یناموس

غیرت دینی، یعنی پاسداری از مقدسات دین و 

نوع غیرت دیگر  یک گوییم. پیامبران هم سخن می

غیرت ) آن، هم در فرهنگ ما رواج یافته و

 معنای ننگ افغانی هم یاد میه که ب است افغانی(

 این شعر معروف را در استاد قاسم افغان، شود.
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 شاه امان اهلل  انگلیس در دربارۀ ندمحضر نمای

 گوید: خوانده بود که می

 گر بدانی غیرت افغانی ام     "

 میدانی ام  چون بمیدان آمدی،

این شعر سلحشوری، شجاعت و میهن پرستی 

مردم افغانستان در برابر استعمار انگلیس را تمثیل 

ما در طول تاریخ، زمامداران و ا کرد. می

اکثرن اجیران بیرونی بودند دمداران افغان که سر

غیرت را فرا موش کردند.  و هستند، این ننگ و

نی، بی ننگی ها کردند؛ هر عمل بنام ننگ افغا

 انی و ضد حقوق بشری را زیر پوششانسضد

امروزه نیز در  توجیه پذیر ساختند. "ننگ افغانی!"

شعار  کشورما، چه کار های نا شایستی که زیر

 صورت نمی پذیرد. نی!ننگ افغانی و غیرت افغا

 نامش را می کنند، قتل نفس می زن ستیزی و

گذارند ننگ وغیرت ناموسی!عمل انفجاری و 

انتحاری انجام می دهند، و می گویند غیرت دینی و 

این عملکرد ها، زیر شعار های  ۀهم )جهاد( است.

 افغانی! انجام می ننگ و غیرت ناموسی و دینی و

 پذیرند.

ی شرم و عار داشتن هم اهی به معناگ، گنن

 آمده است:

 مطربان از گفته ی خواجو سرودی می زدند

 لیک آن گلروی را از نام خواجو ننگ بود

 )خواجوی کرمانی(  

 یعنی نوازنده گان از سخنان من سرود می

 خواندند مگر معشوق از بردن نام من شرم داشت.

 از رندی و بد نامی، گر ننگ نمی داری     

 ز عار مترس ایدل  ع برکن، وفخر طم از    

 خواجو( )

 جنگ تو صلح و صلح تو، جنگ است     

 من  بقربانت، این  چه   نیرنگ   است     

 می   روم     تا  که    نشنوی     نامم  

 است  نام   من، ترا    ننگ   اگر   از   

 (واقف الهوری) 

در مذهب عاشقان، نکو نامی راه ندارد.)معنا 

و  طلبد. که عاشق، بد نامی را میندارد ( بل

 شکیبایی را کفر می داند: 

 در مذهب مشتاقان،ننگ است نکو نامی         

 در دین وفا داران، کفر است شکیبایی 

 گوید: حافظ رباعی معروفی دارد که می

 این دام شوی      ۀگر همچو من افتاد

 ای بسکه خراب باده و جام شوی 

 سوزیم      رند و مست عالم ما،عاشق و

 با ما منشین، وگر نه بد نام شوی 

افتاده ی این دام مرادش دام عشق است و 

 خواجوی کرمانی نیز بیت زیبایی دارد:

 گر به بد نامی برآمد نام ما، ننگی نباشد 

 زانکه بد نامی دراین راه، نیست اال نیکنامی 

 گرچه بد نامیست نزد عاقالن 

 ا  ) حافظ ( ما نمی خواهیم ننگ و نام ر     

 دگر به خفیه نمی بایدم شراب و سماع 

 که نیکنامی، در دین عاشقان ننگ است

 ) سعدی(

 امروز پی نام ونشان چند دویدن

                                                                ذشتید نه آنید و نه اینید ) بیدل(                                                                                             گفردا که 

گوییم، منظور  که از ننگ و نام سخن می زمانی

) قید زمان، قید مکان، قید سنت  ما قیود هم است.

بسیار قیدهای دیگر( که بالذات  ها، قید مذاهب و

اختیار را محدود  اندیشه و ۀساح انسان را وابسته و

گی ها است که اختیار و ابستاین و می سازد.

انسانی کامل و وارسته  گیرد. گی را از ما میآزاد

 ست. ا است که فارغ از قید ها

 خود دلشادم  ۀگویم و از گفت فاش می

 (عشقم و از هردو جهان، آزادم  )حافظ ۀبند

از هردو جهان آزاد شدن، مرادش رها شدن از 

    وابستگی های ذهنی ما ننگ ها و قید ها و
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 جهانی فراتر از قید ها و  عشق، مقام و .ستا

گی کردن، در بناء در عشق زند ست.ا وابستگی ها

 گی زیستن است.:آزاد

 مردن است  قید رسم وعادت، گی دربند وزند

دست تست بشکن این طلسم ننگ را  دست، 

 بیدل(  )

باید این طلسم ننگ  قید ها، طلسم ننگ اند و

ان برای زیرا انس سید.گی رتا به آزاد شکسته شوند.

خلقت  غرض از و آن خلق شده که عاشق باشد

 انسان بدون عشق، و انسان هم عشق بوده است.

سروری و  انسان برای عاشق بودن و زنده نیست.

به اصل خود کامل شدن خلق شده است تا باز 

یدی و تعبدی ی جزمی و تقلگبپیوندد نه برای بند

 وید: گحافظ 

 بشرط مزد مکنی چو گدایان گتو بند

                                                                                               که  خواجه خود هنر  بنده  پروری داند 

م که در ادبیات ما راه جمله های دیگری هم داری

 که بار فرهنگی، دینی و ناموسی دارند. یافته اند

یعنی ناموسداری، و  "ننگ و ناموسۀ "مثلن جمل

ن آپاسداری از همسر و خانواده که برای دفاع از 

که دفاع از وطن  کنیم کاری میسخت جانی و فدا

حافظ  موالنا و شود. هم جزء همین ناموسداری می

  :گویند این مرحله گذاشته می پا را فراتر از

 ناموس     نه نام و روز جام است،

 نا(ننگ بیار  )موال پیش ببر، نام از

 ساقی بیار باده که ماه صیام رفت 

 نام رفت در ده قدح که موسم ناموس و 

نام،  ناموس و یعنی ما حاال قدح نوش شده ایم و 

 از ما رفته است.

 یاد داشت:  

 ( حافظ شناسی ـ بکوشش سعید نیاز۹و  ۸)

   ۷۸و  ۹۸کرمانی  ص 

 پایان

 

 
بهترین راه برای آن که دلتان باز شود این 

ه دل دیگران را شاد کنید. اگر یک کتاب است ک

 هدیه دهید دلی را به دست می آورید.
 مارک تواین

 

فکر داستان سرایی خیلی دور از دسترس 

نیست. اجرای آن اهمیت دارد. معمواًل خبری در 

روزنامه ، حادثه، بحث و گفتگو با کارآگاهان، 

پزشکان، وکال و حتی جانیان هر کدام جرقه ای 

 تان نویس می زند.در ذهن داس
 سوکرافتن

 

تقریبًا در همه داستانهای خوب، پیرنگ اصلی 

یکسان است. شخصیت محوری چیزی می 

خواهد، به رغم مخالفتها دنبال آن می رود یا می 

رسد یا نمی رسد می برد، می بازد، یا وا می 

 دهد.
 جان گاردنر

 

مخصوصًا جوانان ، دلم می خواهد شاعران

نظم بدانند و به خاطر  تعریف مرا از نثر و

بسپارند. نثر کلماتی است در بهترین ترتیب و 

 نظم بهترین کلمات است در بهترین ترتیب.

 هنری النگ فلو

شعر کشف حجاب زیبایی جهان است و اشیا 

آشنا را چنان تصویر می کند که گویی وجود 

 نداشته اند.
 پرسی شلی

 شاعران قانونگزاران ناشناختۀ جهان هستند.

 ی شلیپرس
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 غ.یگانه

 

 
 

عبدالکریم میثاق که با شعر نیز دلبستگی جدی و همیشگی داشته است از آغازگران پیگیر و 
از  ،موفق داستان در افغانستان می باشد. نخستین دفتر های داستان میثاق که در کابل به چاپ رسید

چشم دلسوزانه به  گوشۀ اند. میثاق در هنرورزی هایش،افق های واقعگرایی به زندگی نگاه کرده 
نشر شد، از همین دست  اش که در دهۀ شصت "پرواز فرشته"کتاب  کودکان نیز داشته است و

 است. 

عبدالکریم میثاق در روزگار مهاجرت به عرفان و بویژه مثنوی معنوی، دلبستگی بیشتر و 
دگرگونه  و بالمآل، قلم پرتالشش نیز روش "شکل دگر گشت خلق و خلق او"ژرفتری یافت و 

 برگزید و با مشرب ذوقی بیشتر مألوف گشت. فهرست آثار چاپی عبدالکریم میثاق: 

پرواز "؛ راه سبز""؛راه""؛ "اچهمیلودی دری"؛ لبخند مادر""؛ هفت قصه"" دفاتر داستان: 
  ... .نجوای بنفشه یی"؛ افسانه های خیال""؛ بی"آنرگس " ؛من و زنجیر هایش" "؛فرشته"

؛ شاخه های نور""؛ باغستان واژه""؛ چمنزار تصویر" "؛نگل اندیشه "ج":دفاتر شعر 
 ....باغ""؛ باغچه""

؛ "گپهایی از سیاست و سازندگی در افغانستان"(؛ پاسخ به یک انتقاد)گلکوهی" و ثاقیم":  و
 ....معها بر موجها"ش"

آگاهی و  یطۀون سزاوار در آن ها، خارج از حچ البته، نامنویسی کامل آثار میثاق و چند و 
نویسنده  که  "بنفشه های کوهی"صالحیت این قلم است؛ اما در یادداشت زیر، نیمرخی از داستان 

ه نظرم رسیده است،  ارایه می گردد.با ذوق معنا طلبانه، شیرازه یافته و چند سال قبل ب

بنفشه های "درخشنده ترین جلوه ها در 

، متعلق به مناظر بی ماننِد طبیعی ـ "کوهی

انتازی است که نویسنده بر آن ها بعنوان ف

نمادهای روحانی، مهر می ورزد و تخیل را در 

 این اقالیم، با فراخدستی، جوالن می دهد. 

بعنوان قهرمان  "شیخ زمانه" ۀسفِر پرمخاطر

 "یار"مرکزی و سنخ کلماِت مقطع و معلم واِر 

)میزبان(، در خطاب هایش به شیخ، داستان 

را در مسیر سفر معنوی،  "بنفشه های کوهی"

 راه نموده است.

ـ مردی است که در  "شیخ زمانه"راوی، 

 "زیبا "دوشیزۀـ  "یار"کوهی همراِه با دامنۀ 

قدم می زند. وی، ناآگاه از نیِت اثیری یار، با 

اشارِت وی پرواز تردید آمیزی را تجربه می 

با  "منزل"کند و سفر به اوج ها را به سوِی 

 گیرد.  به پیش می "یار"

در  "یار"حضور و غیبت های اسرار آمیِز 

این سفر؛ دستیارِی پرندگان سخنگو؛ جلوه های 

 له های فلک گیر، مایۀحیرت انگیز طبیعت و ق

  اعجاب و در عین حال، منبِع ارعاِب شیخ
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  است که مجموعًا، پرسش ها و تردید های

 بیشماری در ذهنش خاکستانی اش رسوخ می دهند.

وادیهای ظریف و معطر با کندن ورود در 

 و لباس؛ شستشوی تن و حضور بر سفرۀکفش 

سفید و تناوِل عسل )نماد حکمت و جاودانگی(؛ 

نوشیدِن شربت انار )نماد تقدس و برکت(...، به 

 آفاق باطنی این سفر، ژرفا می بخشد. 

جلوه های بی مکرِر ُگل، نور، موسیقی، 

در  زندگی بخش های دریاچۀ "معجزه"رنگ و 

و ادای نماز، همه نشانه های بارز و  "عالم بام"

مضاعفی اند از مراتِب معنوی این ره سپردنها 

 و راهنمایی ها.

سفر و عدم  ولی، غفلِت شیخ از جانمایۀ

د های این دگرگونی منویات وی در فراز و فرو

موالنا را به یاد می  گلگشت غریب، این فرمودۀ

 آرد:

 مگر جهان را پر در مکنون کن

 روزی تو چون نباشد چون کنم؟

یار که مسیِر همه رود خانه ها را در آغوِش 

اوقیانوِس مادر، بروشنی می بیند، مؤکدًا شیخ 

را دعوت می کند که به جای تردید و پیچیدن به 

پرس و چون های سطحی، به سکوت؛ تماشای 

پیرامون؛ پرواز و توکل روی آورد. ولی، شیخ، 

ه های بیکراِن پیرامون کماکان، از دریافت جاذب

و اشارات و حرکات معلمش، ناتوان است و 

موکد وی: "من، عیِن اسرارم و  حتی از سخناِن

زی به ، نیز چی"هستی عین اسرار است. همۀ

سقوط و  دست نمی آورد و مرعوب دلهرۀ

محروم از شوق سفر، مجددًا لب به سواالِت 

 سرد کننده و انکار آمیز می گشاید. 

، با زبان مالوِف شیخ یعنی امیار، سرانج

کلمات معمول با او به سخن می آید. او  زنجیرۀ

کتابی به دستش می دهد تا در آن پاسِخ پرسش 

رمز کهنی از عشق و "هایش را بر برگ بنفشه 

های کوهی بخواند. ولی، در این جا نیز  "وفا

شدت وضاحت، چشماِن بی باوِر شیخ را می 

 آشوبد.

خ را در میان شاگردانش در پایان داستان، شی

و پای مجنون بیدی می یابیم که به روایت وقایِع 

 سفِر بی فرجام خویش پرداخته است.

بی تردید، تا زمانی که او فاقِد آگاهی به  

وضع حاضر و نقد آن است، اسرار را در 

اعیان نخواهد دید؛ بی بهره از هنِر آینه داری 

، در برابِر جمال یار، در هیأت محجر خویش

باالِی یار را نیز بیشتر از  باقی خواهد ماند و

که »سنگی در برابر خویش نخواهد یافت؛  تودۀ

 «. علم عشق در دفتر نباشد

عالم، مجنون بید، این  ولی، تا هنگامی که در

عشق، مقامی برای گردآمدن و  آخرین سایۀ

تأمل، هرچند ظاهری، میسر می سازد، درخِت 

تاد و احتماِل فرجام امید نیز از پای نخواهد اف

نیکوی روایِت شیخ نیز در گرو همین فرصت 

خواهد بود؛ بویژه که هر مجاز، راه به حقیقت 

دارد و او با تجربه در این سفر، دیده است که با 

می توان خویش را « بی اختیاری و بیخودی»

 در آغوش یار نیز یافت.         

 )پایان(

 ۸های عدد شباهتاز 

سیقیدان مشهور، هشتمین ومشاسته کوویچ،  -

 نوشت.مرغانچه سیمفونی خود را در 

دارای آرژانتین، هشتمین کشور بزرگ جهان  -

 هشتمین نفوس بزرگ یهودیان در دنیا است.

یگانه روز در تاریخ ایاالت  ۸۱۸۱جنوری  ۱-

متحد امریکا است که این کشور را بدون  قرض 

 داری ملی نشان می دهد.

واقعیت ۸۹۹۹ "کتاب  برگرفته از 
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 پروفیسور شرعی جوزجانیارسالی: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 

 .ه استو تصویر بابا طاهر ازمجموعۀ استاد علی راهجیری اقتباس شد متن رباعی 

 

 

 
در بین کـسانیکه به شعر و ادب دری     

عالقمندی دارند، کمتر کسی خواهد بود که ترانه 

باشد. چـون که قسمت هـای بابا طاهـر را نخـوانده 

زیاد رباعـیات او طی مدت تقریبا یک هـزار سال 

گذشته شامـل ادبیات عـامیانه گـردیده با شیـوه 

 هـای گـوناگـون خـوانـده می شـود.

بابا طاهـر مشهور به ُعـریان شاعـری بود که     

با رباعـیات سحـر انگـیز خـود روان هـا را 

 کرد. بازمی تسخـیر نمـوده  به  دلهـا راه

او تا  در مـورد حـیات، زنـدگی و سال تولـد   

کـنون معـلومات دقـیق در دستـرس نیست. نظـر 

 از به معـلومات مخـتصر از منابـع مخـتلـف، او

جـملۀ شاعـران و عـارفـان اواسط  قـرن پنجـم 

هـجـری بوده، در اواسط قـرن چـهـارم تولـد 

ر یک زمان یافـته و  با ابوعـلی بن سینا د

 ران و عـارفـانجـملۀ شاعـ از میزیستـه اسـت.

اواسط  قـرن پنجـم هـجـری بوده، در اواسط قـرن 

چـهـارم تولـد یافـته و  با ابوعـلی بن سینا در یک 

  زمان میزیستـه اسـت.

 

طبـق معـلومات منابـع عـربی، او به صفـت    

گی قلندرانه صوفی مشهـور، شاعـر و درویش زند

ته و همیشه در حرکت بوده است، از او یک داش

تعـداد تـرانه هـای آمیخـته با اهـداف عـرفـانی و 

دیدگاه هـای تّصوفی باقـیمانـده است. ترانه هـآی او 

غالبا انعکاس دهندۀ اندیشه های "وحدت" است که 

 در تّصوف جـایگاه خاصی دارد .

هـمچنان بابا طاهـر با سلطان سلجـوقی طغـرل   

در یک زمان میزیسته، وقتی که سلطان به  بیگ

هـمـدان می رود، او عـارف و صوفی بزرگ و 

واصل به درجـۀ کماالت بوده است. مـورخ و 

ی در نویسنـدۀ مشهـور دوران سلجـوقی هـا راونـد

در  "الصـدور ۀراحـ"اثر مشهـور خـود بنام 

هـ( چـنین می ۸۸۹مـورد مالقـات سلطان و بابا )

 نویسـد: 

آن چنان که شنیده ام چون طغـرل بیگ به    

هـمـدان می آید، در آنجـا سه پیـر مـوجـود بودند. 

بابا طاهـر، بابا جـعـفـر و شیـخ هـمشا. آنهـا 

 گی میدرکـوهی بنام خـضر در همدان زند
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 کـردند. زمانیکه نظـر سلطان به آنهـا می افـتد

می کـوکـبۀ لشکـرش را توقـف داده از اسپ فرود 

آید و با وزیرش ابونصـر الکـنـدری به پیش رفـته 

به آنهـا دست می دهـد. بابا طاهـر از او می 

 پرسـد:

با خـلـق خـدا چـگونه رفـتار داری؟ سلطان می    

 گـویـد: آنچـه تو بگـویی! بابا می گـوید: 

)اهلل به  "ِان اهلل یأمـر بالعـدل و االحـسان"  

مـر می کـنـد( سلطان عـدالـت و احـسان کـردن ا

 گوید: می

. بابا طاهر یادگاری "هـمین طـور خواهم کرد"  

 کند. دهد و در حقش دعا می به او می

به نوشتۀ منابـع، از بابا طاهـر مجـموعـه یی بنام   

)کشفـیات الهی( به زبان  "الفـتوحـات الرّبانیه"

عـربی که کلمات قصار او را در بر می گـیرد 

ین مجـمـوعـه در باره عـقـاید ا ست. درباقـیمانده ا

عـرفـانی، عـلم و معـرفـت، ذکـر و عـبادت و 

مـورد  وجـد و محـبت سخـن رانـده شـده، در

 تعـلیمات اخـالقی ابراز نظـر می گـردد.

ترانه هـا مهـمتـرین اثر بابا طاهـر عـبارت از    

بیتی هـای او است. این دوبیتی هـا  و مجـمـوعۀ دو

چـه به وزن عـنعـنوی نیستنـد، با آن هم  اگـر

رباعـیات گـفتـه می شـوند. این ترانه هـا که 

تخیالت نازک  هـیجـانات درونی و مـشحـون از

نهـایت لطیـف انسانی است، احـساس هـای زیبا را 

دهد، با گـذشت زمان با تغـییرات  انعکاس می

زیاد روبرو شـده از شکل اصلی خود )لهـجـۀ 

مده و به زبان دری نزدیک شـده است. آبرُلـور( 

به طـور مثال، تعـدادی از چـهـار بیتی هـای او 

در افـغـانستان با تغـییرات گـوناگـون به لهـجـه 

هـای محـلی به زبان دری خوانده می شـود. از 

 جـمـله:      

 دو زلفــــانت بـــــود تـار ربـابــم

 حـال خـرابمچـه می پرسی ازین                  

 تــو کــه با ما سـر یاری نــداری   

 چـرا هـر نیـم شب آیی به خوابـم                 

***** 

 ز دست دیـده و دل هـر دو فـریاد

 هـر آنچـه دیده بینـد دل کـنـد یــاد                 

 بسازم خـنجـری نـوکـش ز فــوالد      

 ــــا دل گـردد آزادزنـم بـر دیـده تـ                

عـلی راهـجـیـری در مقـدمه یی که بر   

مجـمـوعـۀ رباعـیات او نوشته چـنین ابراز نظـر 

 می کـنـد:

گی، نازکی، نفـاست و در عـیـن روانی، ساد"   

حـال فـصاحـت و بالغـت کالم، مهـم تر از هـمـه 

سوز و هـیجـان، نفـوذ و تأثیر سخنان او به حدی 

تا کـنون در زبان فـارسی اثری که قوی است که 

با او همانند بوده و برابری کـرده بتواند بوجـود 

 .   "نیامـده است

ترانه دارد. تعـدادی  ۸۹۱بابا طـاهـر بیشتر از   

از آنهـا در یک مجـمـوعۀ زیبا با ترجـمۀ انگلیسی 

با مقـدمۀ استاد عـلی راهـجـیری، به خـط نهـایت 

رباعـیات "بر خـان کاوه بنام عـلی اکـ زیبای استاد

هـجـری با  ۸۸۹۸در سال  "بابا طاهـر عـریان

کاغـذ نهـایت نفـیس نشر شـده است. حاشیه های 

صفـحـه به شکل البوم  ۹۱این کتاب نفـیس که در 

تهیه شـده، با گل هـا، نقش هـا، صورت هـا و 

میناتورها زینت داده شـده است. در متن کتاب از 

م( ۸۹ –۸۹ا عـباسی )قـرنمیناتورهای رض

 استفـاده به عمل آمده است. 

ین جـا الزم به تذکـر است که، شاه اسالم ا در  

رباعی منسوب به او  ۸۱۱شاه محمدوف بیشتر از 

در مجـموعـه  ۸۷۷۸را ترجـمـه نمـوده، در سال 

 نشر کرده است.  "رودکی و بابا طاهـر"یی بنام 

ر و من بنا به سپارش دوست محترمم شاع 

نویسنده ابراهیم غفوروف مدیر مسئول هفته نامۀ 

ین مجـمـوعۀ راهـجـیـری که ا "ملی تیکلنیش" از

ترانۀ او را  ۸۷ایشان در اختیارم گذاشته بودند، 

ترانه را به وزن  ۸۱انتخـاب نمـوده، از آنهـا 

به وزن هـجـایی ترجـمـۀ  ترانه را ۷عـروضی و 

ر جریدۀ شعـری نمـوده بودم که همان وقت د

مذکور نشرشده بود و بعدا آن را در کتاب 

" عالوه نمودم. امیدوارم که این تصوف و انسان"

نندگان کار مـورد دلچـسپی و اخـالص خـوا

 گـرامی قـرار گـیرد.

     متن فارسی ترانه های ترجمه شده:
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 به واهلِل که جانانم تویی تو

 به سلطان عرب جانم تویی تو

 ا که چندمنمیدانم که چونم ی

 همی دانم که درمانم تویی تو

 تن محنت کشی دارم خدایا

 دل حسرت کشی دارم خدای

 زشوق مسکن و داد غریبی

 به سینه آتشی دارم خدایا

 بی ته یارب به بستان گل مرویاد

 اگر روید کسش هرگز مبویاد

 بی ته هرکس به خنده لب گشاید

 رخش از خون دل هرگز مشویاد

 یتعزیزا کاسۀ چشمم سرا

 میان هردو چشمم خاک پایت

 ازآن ترسم که غافل پا نهی باز

 نشیند خار مژگانم به پایت

 یکی برزیگری ناالن درین دشت

 به چشم خون فشان الله همی کشت

 همی کشت و همی گفت ای دریغا

 که باید کشتن و ِهشتن درین دشت

 زدست دیده و دل هردو فریاد

 هرآنچه دیده بیند دل کند یاد

 جری نیشش ز پوالدبسازم خن

 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

 هر آن کس عاشق است ازجان نترسد

 عاشق از کنده و زندان نترسد

 دل عاشق بود گرگ گرسنه

 که گرگ از هی هی چوپان نترسد

 خوشا آنانکه ازپا سر ندانند

 میان شعله خشک و تر ندانند

 کنشت و کعبه و بتخانه و دیر

 دسرایی خالی از دلبر ندانن

 الله کاران دگر الله مکارید

 باغبانان دو دست از گل بدارید

 اگر عهد گالن این بود که دیدم

 بیخ گل برکنید و خار بکارید

 مسلمانان سه درد آمد به یک بار

 غریبی و اسیری و غم یار

 غریبی و اسیری سهل وابو

 غم یار مشکله تا چون شود کار

 خدایا واکیا شم واکیاشم

 پایم وا کیاشم مو که بی دست و

 همه از در برانند وا تو آیم

 تو گر از در برونی واکیاشم

 دو زلفانت بود تار ربابم

 چه میخواهی ازین حال خرابم

 تو که باما سر یاری نداری

 چرا هر نیمه شب آیی به خوابم

 به صحرابنگرم صحرا تو وینم

 به دریا بنگرم دریا تو وینم

 به هر جا بنگرم کوه و درو دشت

 ن از قامت رعنا تو وینمنشا

 فلک کی بشنود آه و فغانم

 به هر گردش زند آتش به جانم

 یک عمری بگذرانم با غم ودرد

 به کام دل نگردد آسمانم

 بیا کز دیده جیحونی بسازیم

 بیا لیلی و مجنونی بسازیم

 فریدون عزیز از دست ما رفت

 بیا از نو فریدونی بسازیم

 اگر مستان مستیم از ته ایمان

 ر بی پا و دستیم ازته ایماناگ

 اگر هندو اگر گبر ار مسلمان

 به هر ملت که هستیم از ته ایمان

 اگر دستم رسد بر چرخ گردون

 ازو پرسم که این چونست و آن چون

 یکی را داده ای صدگونه نعمت

 یکی را قرص جو آلوده درخون

 نسیمی کز بن آن کاکل آید 

 مرا خوشتر زبوی سنبل آید

 یالت را در آغوشچو شب گیرم خ

 سحر از بسترم بوی گل آید
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های مذکور به زبان  یترجمۀ منظوم دوبیت   

 اوزبیکی

 در وزن عـروضی:

 قـسم تنگـری گه جـانـانیـم ایـرور سـن

 پیمـبــر گه قـسـم جــانیـــم ایـــرور سـن   

 اوزیم نینگ کـیم لیگـیم نی بیلمسـم هـم

 رور سـن سینی بیلـدیـم که درمانیــم ایـــ

***** 

 تره تسـه عـطــرینی اول ُطــــرفــــه کاکل 

 یوقـاتـر اوز هـیـدین بـــــاغ لـرده سنبــل  

 خـیالینـگ ساغـینیـب تون لرده قـوچـسم

 عـطر ساچگی جـاییم دن تانگ چاغی گل

***** 

 قـولیـم ییتسـه فـلـک چـرخی گه بیــر آن

 نسـورردیـم اوندن: ای گـردون گــــــردا

 ــنبیـراو گـه یــوز تـومن نعمت بیریب س

 قـوشیبدور سن بیراو نینگ نانی گه قان

***** 

 کیلیب کـــورگیـل بو قـیغـولی کـونگل نی 

 سـریق یوزده قـیزیل یاش، خسته دل نی

 چـیـــدم دردی، فـراق انـدوهـی بیــرلـــن

 بو آی و ییل نی  کیچـیرگـن مـن نیچـوک

***** 

 یز سیـن دن ایــرور میــزاگــر مستانه م

 اگـر دیوانه میـز سیـن دن ایـــرور میـــز

 اگـر مســـــلـم، اگــر هـنـدو اگـــر گــبــــر

 بولیب افـسانه میـز، سین دن ایـرور میز

***** 

 قـیَلیلیک ییغـله بان کـوز لــرنی جـیحــون

 بـوَلیـلیـک عـشـقـیـده لیـلی و مجــنــــون

 فـریـدون نی یوقـاتـــدیک سیـویملـی بیـر

 تـوزیلیـک ینگــی بیـر باشقــه فـــریـدون

***** 

 تـون آی گه باقـیبـان یــــالبــاره دور میـن

 کـون اولسه قـیغـو دن بیچـــاره دور میــن

 اوز اورنینگـده سینینگ باردور قـرارینگ

 میـن ایــرسـه دهــــر ارا آواره دور میـــن

***** 

 

 ــایی:در وزن هـج

 کـوز لـریـم کاسـه سی، سینینـگ سـرایینــگ

 ایـاغـینـگ تـوپـراغی کـــوز لـریـم گه تینــگ

 قـدم قـویسنـگ آزار تاپمــــــــه سیـن دیمـــن

 کـیپـریک لـریــم تیکـه نیــــــدن ایـاغـینــــگ

***** 

 ـن کیشی، اوزیدن، جـان دنقــورقـمـس سیـــوگ

 ، کـیشن دن، زنـدان دنقـورقـمیــدی عـاشـق

 عــــاشق کـونگلـی آچ بــوری، هیـیقـمیـــدی

 هـی دیسه چـوپـان دن -هـر قـنـچــه هــم، هـی 

***** 

 ایککی زلفینگ ایــرور ربـابیــم گـــه تـــار

 بـو یـامـان حـالـیم دن نه ایسته گینگ بـار

 مینگـه یــــار لیـق قـیلمـس ایکـــــن ســـن نیگه

 رر ســن تــون لـری تـوشمیگـه ای یارکـیــ

***** 

 مسلمانلر کــیلـــدی اوچ روزغــار غـمـــــی

 غـریب لـیک، یوقـسول لیک غـمی، یارغـمی

 پـرواییم یوق غـریب لیک، یوقـسول لیک دن

 مینـی آخـــــر اولـدیـــــر گـــی دلــــدار غـمـی

***** 

 ی لـــــرالله ایکـمنگ، ای اللــــه ایـکــوچــــ

 گل ایکیشـیدن باغـبانلـر قـول تارتینگ لر

 گل لـر عـهـدی میـن کـورگه نیـمدیک بولسه

 گل اورنیــــده تیکـــن ایکـسـنگـیــز بهــتــــر

***** 

 سّلمنا اوز لـــریــن بیلـمــه گــــــن لــر گــه

 اونـده هـول ــ قـوروقنی سیــز مه گــن لـر گــه

 ـه، کـعـبــــه، صـــــومعــه دهَدیــر و بتخــان

 یار دن بیر بوش جای نی کورمه گن لر گه

***** 

 بو َدلـــه ده ییغـلب یوریب بیـر دهـقــــان

 اللـه ایکـردی کــــوز دن آقـیــــزیب قـــــان

 وا دریغــــــا»ایکـیب یـوریـب ِدیـر ایردی: 

 «ایکـیب تشلـب کیتیش ایکن بو جهان!؟
***** 

 
کتاب "تصوف و انسان"، تألیف  پروفیسور شرعی منبع: 

 جوزجانی

 مترجم از اوزبیکی به دری: عبدالغفور دستیار
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 عسکر موسوی

 

 به آن ها که انگشتان شان را بریدند

 دهممن رای می

 

 بود ۱۱سال 

 ام را برداشتمکارت رای دهی

 و رفتم

 مساالریبه امید دگرگونی و مرد

 رای دادم.

 را بریدند ها یک انگشتمآن

 ام را نیز دزدیدند.و رای

 

 پنج سال بعد باز

 ام را برداشتمکارت رای دهی

 و رفتم

 به امید دگرگونی و مردم ساالری

 رای دادم.

 ها انگشت دومم را بریدندآن

 ام را نیز دزدیدند.و رای

 

 پنج سال دیگر باز

 ام را برخواهم داشتکارت رای دهی

 و خواهم رفت

 و مردم ساالری به امید دگرگونی

 رای خواهم داد.

 ها انگشت سومم را خواهند بریدآن

 ام را نیز خواهند دزدیدو رای

 ولی من رای خواهم داد

 هر پنج سال رای خواهم داد

 برای نیم قرن رای خواهم داد

 ی انگشتانم را ببرند.تا همه

 

 دهم من رای می

م دهی خواههای رایام را در مسیر راهانگشتان بریده

 کاشت

 تا سبز شوند

 مانند سرو های باغ آزادی هرات

 باغ بابر کابل

 های کنرو درختستان

 تا درخت ها باغ شوند

 و باغ ها جنگل

 ی سرزمینم را بپوشاندها همهو جنگل

 سبز سبز سبز.

 

 خیزممن بر می

 دارمکارت رای دهی ام را بر می

 و به امید دگرگونی و مردم ساالری

 رای می دهم

 ز از رای دادن نخواهم ایستادهرگ

 و از بریدن انگشتانم نخواهم هراسید

 زیرا که 

 شوندها بریده میسرو

 اما خمیده هرگز!

 
 پای مناره ها، هرات

 ۸۸۷۸جوزای 
 

 

 سرتیروهاب 

 

 ترانه :

 نوی ساقی ، نوی پیالې نوی جانان غواړمه 

 نوی جهان غواړمه 

 نوی مسېر دحرکت نوی کاروان غــــوا ړمه

 نوی دوران غواړمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 چې محبت وی داژوند ــــ وفا اوپت وی دا ژوند

 دویاړ شمله هسکه پر سر دهر افغان غواړمه

 نوی جهان غواړمه 

 ـــــــــــــــــــــ

 چې سالمت وی وطن ــــــ جنت جنت وی وطن

 پېغلې مې حورې دجنت ، زلمی غلمان غواړمه

 ړمه نوی جهان غوا

 ـــــــــــــــــــــ

 جګړه رټلې ښه ده ــــسوله پاللې ښه ده

 داعتالء پر الر ، له مخې ټول روان غواړمه

 نوی جهان غواړمه 

 ـــــــــــــــــــ

 چې خنډ او خار نه وی ـــ مکار اغیار نه وی

 سر تیر راشنه دخنډ او خار پر ځای ګالن غواړمه

  نوی جهان غواړمه
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