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فرمانـده پولیـس والیـت بادغیـس دیگر اجـازه و فرصت این 
را نمی دهـد کـه نیروهـای پلیس محلی بـه طالبـان بپیوندند.

خبرگـزاری  بـه  بادغیـس  پلیـس  سـخنگوی  امینـی،  نقیـب 
جمهـور گفـت: »در دیداری که قومانـدان امنیه بـا قوماندانان 
پلیـس محلـی ولسـوالی های بادغیس از جمله قادس داشـت، 
بـه مشـکالت آنان گـوش داده و وعده سـپرده اسـت که پس 

از ایـن دیگـر بـه حق آنـان جفا نشـود.«
بـه گفتـه او، پیـش از ایـن نیروهای پلیس محلی با مشـکالت 
زیـادی از جملـه تعویـق معاشـات، نارسـی در بخـش غذا و 
خـوراک، عدم رسـیدگی بـه موقع در بخش مهمات و سـالح 

و دیگـر نـا به سـامانی هایی روبـرو بودند.
ایـن مقـام تاکید دارد که مهمترین دلیـل روی آوردن نیروهای 
پلیـس محلـی به طالبان در بادغیس، این مسـائل بوده اسـت.

آقـای امینـی، یـک سـری رقابت هـای قومـی و منطقـه ای را 
هـم در گرایـش ایـن نیروهـا بـه مخالفـان دولـت تاثیرگـذار 

است. دانسـته 
سـخنگوی پلیـس بادغیس تاکید کـرده که پـس از این، قوای 
محلـی مـورد تکریـم و عـزت فرماندهـی ایـن والیـت قـرار 

می گیرنـد.
حـدودا دو مـاه پیـش، 50 تـن از نیروهـای پلیـس محلـی 
ولسـوالی قـادس ایـن والیـت در قالـب دو گـروه بـه طالبان 

پیوسـتند.
اتفاقـی کـه سـبب شـد مناطقـی مهـم از قـادس بـدون خون 

ریـزی بـه دسـت طالبـان بیافتد.

پشتیبانی هند از عضویت افغانسـتان
 در سازمان همکاری های شانگهای

نتیجه نرسـیدن  بـه  از  غزنـی  در  معترضـان 
گفت وگوهای شـان بـا هیأتـی کـه از جانب 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات فرسـتاده شـده 
بـود خبـر می دهنـد و می گوینـد، تحصـن 

هم چنـان ادامـه خواهـد داشـت.
ایـن  سـران  از  یکـی  هوتـک،  خلیـل اهلل 
حوزه یی شـدن  می گویـد،  معترضـان 
آنـان  خواسـت  اساسـی ترین  انتخابـات 
اسـت. آقـای هوتـک مشـکالت امنیتـی را 
دلیـل پافشـاری خودشـان بر این خواسـت 

. ننـد ا می خو
بـا ایـن حـال، عبیداهلل سـادات، یکـی دیگر 
از سـران معترضـان می گوینـد، گفت وگوی 
کارمنـدان  در  تغییـرات  آوردن  روی  آنـان 
بـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  دفتـر 
بـرای  امـا  اسـت،  یافتـه  دسـت  نتایجـی 
بـا  بایـد  آنـان  انتخابـات  حوزه یی شـدن 
شـخص رئیـس جمهـور گفت وگـو کننـد.
حفـظ اهلل هاشـمی، از کمیشـنران کمیسـیون 

هیـأت  رأس  در  کـه  انتخابـات  مسـتقل 
فرستاده شـده بـه غزنـی قـرار داشـت ایـن 
می گویـد،  و  می کنـد  تأییـد  را  حـرف 
مسـائلی کـه حـل آن هـا در تـوان هیـأت 
بـود، بررسـی و حـل شـده اسـت، امـا در 
خصـوص چنـد خواسـت جـدی معترضان 
بگیـرد. ریاسـت جمهـوری تصمیـم  بایـد 
حوزه یی شـدن انتخابـات، آوردن تغییـر در 

کارمنـدان دفتـر والیتـی کمیسـیون مسـتقل 
روی  اسـتیکر  نصـب  لغـو  انتخابـات، 
شناسـنامه ها و تأمیـن امنیـت ولسـوالی های 
خواسـت های  مهم تریـن  از  غزنـی  ناامـن 
معترضـان اسـت کـه به خاطـر پیگیـری آن 
بیشـتر از یـک مـاه اسـت در برابـر دفتـر 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات والیـت غزنی 

کرده انـد. برپـا  خیمـۀ تحصـن 

عضویــت  از  هندوســتان 
ســازمان  در  افغانســتان 
شــانگهای  همکاری هــای  

اســت.  کــرده  حمایــت 
نمایند هــای ارشــد کشــورهای 
عضــو ســازمان همکاری هــای 
شــانگهای در چیــن؛ روز دوشــنبه 
ــی  ــای ارتباط ــت گروه ه در نشس

ایــن ســازمان در چیــن، پیرامــون 
افغانســتان  تحــوالت  آخریــن 

بحــث و گفت وگــو کردنــد.
در  هنــد  خارجــه  وزارت 
خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه 
بــر  دیگــر  بــار  کشــور  ایــن 
ــت افغانســتان در ســازمان  عضوی
ــد  ــانگهای تأکی ــای ش همکاری ه

و از آن حمایــت کــرده اســت. 
ــن وزارت در  ــال، ای ــن ح در عی
گروه هــای  دوشــنبه  نشســت 
شــانگهای،  ســازمان  ارتباطــی 
تهدیدهــای  از  را  نگرانــی اش 
در  هراس افگنــی  و  امنیتــی 
افغانســتان کــه از بیــرون تحمیــل 
ــت.  ــرده اس ــرح ک ــود، مط می ش
در خبرنامــه وزارت خارجــه هنــد 
ــت در  ــن نشس ــت: »ای ــده اس آم
فعلــی  وضعیــت  مــورد؛  ســه 
ــه،  ــورهای منطق ــتان و کش افغانس
و  افغانســتان  در  صلــح  رونــد 
همکاریهــای  ســازمان  نقــش 
گام هــای  و  آن  در  شــانگهای 
عملــی بــرای همــکاری میــان 
افغانســتان  و  ســازمان  ایــن 
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شـفیعی کدکنـی شـاعر و منتقد ادبـی معروف، 
گاهـی بـه کنایـه بـه برخی از افـراد کـه ادعای 
دکتـری در ادبیات داشـتند، می گفـت که فالنی 
دکتـرای ادبیاِت خـود را از کارخانۀ قند فریمان 
به دسـت  ایـران(  جـام  تربـت  در  )منطقه یـی 
آورده اسـت. امـا اکنـون مـا مـردمِ افغانسـتان 
بـا  همسـرش  و  غنـی  آقـای  کـه  نمی دانیـم 
چنیـن اظهـاراِت سـخیف و غیرعلمـی، دکترِی 
قوم شناسـِی خـود را از کـدام کارخانه به دسـت 

آورده اند!
گفت وگـو  در  کشـور  اوِل  بانـوی  اظهـاراِت   
بـا تلویزیـون خصوصـی طلوع نیـوز، از چنیـن 
کـه  گاهـی  می دهـد.  خبـر  سیاسـی  ناآگاهـِی 
بـا چنیـن اظهاراتـی مواجـه می شـوم، بـه ایـن 
فکـر می افتـم کـه طـرف مسـأله را می فهمد اما 
دیگـران را خیلـی نافهـم ارزیابـی کـرده اسـت 
و بـه همیـن دلیـل وقتی خبطـی آگاهانـه انجام 
می دهـد، بـه ایـن می اندیشـد کـه چـون ایـن 
سـخن از زبـاِن شـخِص شخیص شـان بیـرون 
شـده، نعوذبـاهلل وحی منزل اسـت و همـه باید 

آن را قبـول کننـد. 
یـک  را  ادعاهایـی  و  حرف هـا  چنیـن  اگـر 
فـرد معمولـی انجـام دهـد، شـاید زیـاد باعث 
سـروصدا و نگرانـی نشـود؛ امـا وقتی سـخناِن 
درجه یـک  مسـووالِن  زبـاِن  از  غیرمسـووالنه 
کشـور بیـرون می شـود، آن گاه بایـد بـه ایـن 
فکـر اندر شـد کـه این فـرد چه نیتـی از چنین 
حرف هایـی داشـته اسـت؛ می خواهـد چـه کار 
کنـد و چـرا چنیـن سـخنانی را به زبـان آورده 
در جهـت  و  او شـریفانه  هـدِف  آیـا  اسـت؟ 
انســجام ملـی بـوده و یـا این کـه می خواهد به 
نوعـی اقـوام کشـور را در برابـر یکدیگـر قرار 

؟ هد د
 سـخنان اخیـِر روال غنـی ـ فعـاًل بی بـی گل ـ 
در گفت وگـو بـا طلوع نیـز از چنیـن وجه هایی 
برخـوردار بـود. ایـن سـخنان به هیـچ صورت 
سـخنانی سـاده و پیـِش پـا افتـاده و از روی 
از  پُـر  کـه  هرچنـد  نشـده اند،  گفتـه  نادانـی 
مغالطـه و عـدم فهـِم درسـت در مـورد تبـار و 
نـژاد بـود. جالـب این جاسـت کـه آقـای غنـی 
در دانشـگاه های خارجـی، قوم شناسـی خوانده 
و خـود را یکـی از مهم تریـن کارشناسـاِن ایـن 
رشـته در سـطح جهـان می دانـد. همان گونه که 
ایشـان ادعـای نوشـتن چندین کتـاب در مورد 
اسـالم را بـه زبان انگلیسـی دارد ولـی از گفتِن 

چنـد جملـۀ کوتـاه بـه ایـن زبـان بـه صـورِت 
مشـخصش  مثال هـای  اسـت.  عاجـز  درسـت 
گفتـه شـده  آن قـدر  نمی کنـم چـون  ارایـه  را 
کـه همیـن اشـارۀ کوتـاه نیـز بـه انـدازۀ کافـی 

گویاست! 
بـا  گفت وگـو  در  کشـور  نخسـِت  بانـوی   
مسـلمان  او  کـه  داشـت  اظهـار  طلوع نیـوز 
اسـت و از نظـر قومـی »پشــتون«. در این کـه 
افـراد می تواننـد مذاهـب و دین هـای مختلفـی 
را بـه خواسـت و ارادۀ خـود انتخـاب کننـد، 
جـای تردیـد نیسـت؛ امـا چگونـه می شـود که 
یک شـبه قومیـِت خـود را نیـز انتخـاب کننـد. 
هرچند بسـیاری از قوم شناسـان بـاور دارند که 
میـان قـوم و نـژاد تفاوت هایـی وجـود دارد و 
این هـا قابـل تغییـر هسـتند امـا نـه بـه آسـانی 
و سـاده گی. نـژاد عمدتـًا یـک امـِر بیالوژیکـی 
اسـت امـا قـوم می توانـد در برخی مـوارد یک 
امـر فرهنگی باشـد. می گویم در برخـی موارد، 
چـون گاهی معنـای قـوم در برخـی فرهنگ ها 
بـه همان نژاد نیز اطالق می شـود. مثـاًل ازدواج 
دو نـژاد مختلـف بـا یکدیگـر ممکن اسـت به 
تغییـر نـژادِی نسـل های بعـدی آن هـا بینجامد. 
قـوم نیـز هرچند بـه آداب، سـنن و محیطی که 
فـرد بـه آن تعلـق دارد، منوط اسـت؛ امـا تغییر 
آن بـه صـورت یک شـبه و آنی ممکن نیسـت.
 بـا توجـه بـه این کـه در افغانسـتان قومیـت و 
نـژاد بسـیار با هم خلط شـده و گاهـی یکی به 
جـای دیگـری گرفته می شـود، چگونـه ممکن 
اسـت کسـی کـه از پدر و مـادری ازبیـک تولد 
ثبـت  تاجیـک  بتوانـد  را  خـود  باشـد،  شـده 
کنـد؟... شـاید ثبـت کـردن، کارِ آسـانی باشـد 
ولـی این کـه ایـن فـرد از نظـر قومی هـم تغییر 

کنـد، بسـیار دشـوار خواهـد بود.
 بانـوی اول از چه زمانی پشـتون شـده اسـت؟ 
از همـان زمانـی کـه بـا شـخصی از افغانسـتان 
و داری قومیـت پشـتون ازدواج کـرد؟ آیـا اگر 
شـوهر بانـوی نخسـت رییس جمهوری کشـور 
ثبـت  پشــتون  را  خـود  او  بازهـم  نمی بـود، 
را  سـندی  چنیـن  می توانـد  او  آیـا  می کـرد؟ 
نشــان دهـد کـه مثـاًل در شـناس نامۀ لبنانی او 

قومیتـش پشـتون ثبـت شـده باشـد؟
 مشـخص اسـت کـه بانـوی نخسـت بـه دلیِل 
اغفـال اذهـان عمومـی، چنیـن سـخنی را بـه 
و  بـا چنیـن حرف هـا  او  اسـت.  آورده  زبـان 
سـخنان، بـه همـان پروژه یی کمـک می کند که 

شـوهرش از سـال ها پیـش در مورد افغانسـتان 
آغـاز کـرده و شـاید هـم از نظـر فکـری بـه 

همـان سـال های طفولیتـش برگـردد. 
در میـان قـوم پشـتون و در  ابـداً  بانـوی اول 
محیـط پشتون نشـین زنده گـی نکرده اسـت که 
حـاال ادعای پشـتون بودن کنــد. او نیِم بیشـتِر 
عمـِر خـود را در امریـکا زنده گـی کـرده و اگر 
خـود را بـه یکـی از اقوام این کشـور منسـوب 
می کـرد، شـاید پذیرفتنی تـر بـه نظـر می آمـد. 
وقتـی آمـار غیرواقعـی شـمار ثبت شـده گان در 
ثبت نام شـده گان  تعـداد  رو،  پیـش  انتخابـات 
پشـتون را 54 درصـد و از باقـی تمـام اقـوام 
سـاکن کشـور را 46 درصد نشـان دهـد، بدون 
پشـتون  می توانـد  نیـز  نخسـت  بانـوی  شـک 

 . د شو
البتـه بحـث این جـا بـر سـِر ضدیـت بـا یـک 
قـوم در برابـِر قوم هـای دیگـر نیسـت. همـۀ 
اقوامـی کـه در افغانسـتان زنده گـی می کننـد، 
سـاکناِن  دارنـد،  کـه  تفاوت هایـی  وجـود  بـا 
یـک سـرزمیِن مشـترک انـد کـه در روزهـای 
سـخت و شـیرین در کنـار هم بوده انـد، با هم 
زیسـته انـد و بـا هم مـراوده داشـته انـد، با هم 
ازدواج کـرده انـد، بـا هم در برابر دشمنان شـان 
جنگیـده انـد و هیـچ گاهـی همسـایۀ پشـتون 
در برابـر همسـایۀ ازبیـک و یـا تاجیـِک خـود 
ایسـتاد نشـده اسـت. اما برخی سیاسـیون، این 
موضـوع را سیاسـی کـرده و در تالش رسـیدن 
بـه هدف هـای سیاسـِی خود بـا پُررنـگ کردِن 

مسـایل قومـی اند.
 کاش بانـوی نخسـت واقعًا و از ته دل پشـتون 
برنامه هـای  بـه  ربطـی  هیـچ  و  باشـد  شـده 
سیاسـِی شـوهرش نداشـته باشـد. کاش روزی 
فـرا برسـد کـه مـا بـرای گرفتـِن یـک پسـت 
سـادۀ اداری و یـا حـِل یـک مشـکل مجبـور 
نباشـیم کـه چـوِب قومیـِت خـود را بخوریـم 
و بـا همـه بـه عنـوان شـهرونداِن دارای حقوِق 
مسـاوی برخـورد شـود. امـا این ها بـرای فعاًل 
همـه »ای کاش انـد!« چـرا کـه هنـوز عده یـی 
از همیـن پایـگاه قومیـت، خـود را بـه مراتـِب 
باالتـر و بهتـر می رسـانند و از امکانـاِت بهتری 
می گردنـد  برخـوردار  دیگـران  بـه  نسـبت 
درحالی کـه هیـچ کاری حتـا بـرای قـومِ خـود 

هـم انجـام نداده انـد.
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احمـد عمران

بانـوی نخـست 
چگـونه »پشتـون« شـد؟

 

روز گذشـته، مقام هـای محلـِی والیـت ننگرهـار به رسـانه ها 
گـزارش دادنـد کـه بر اثـر عملیـاِت نیروهـای امنیتـی در این 
والیـت بـه غیرنظامیـان آسـیب رسـیده اسـت. ایـن عملیات، 
دو شـب پیش در روسـتای چینوی ولسـوالی چپرهار توسـط 
قطعـۀ خـاِص مربوط به ریاسـت امنیـِت ملی صـورت گرفته 
اسـت کـه گفته می شـود تحـت حمایـِت نیروهـای امریکایی 

دارد. قرار 
در ایـن عملیـات، 9 نفـر کشـته و 8 نفـر زخمـی شـده اند که 
از میـان ایـن نُـه تـن قربانـی، 4 تـن پولیـِس محلـی و متباقی 
غیرنظامیـان بوده انـد. همچنیـن گفتـه می شـود کـه در میـان 

زخمی هـا، یـک زن و دختـِر ُخردسـال نیـز شـامل اسـت.
هواپیماهـای  نیـز  پیـش  روز  چنـد  بگذریـم،  این کـه  از 
کـه  بدخشـان  والیـت  از  بخش هایـی  خارجـی  نیروهـای 
مربـوط غیرنظامیـان می شـود را بمبـاران کرده انـد. همچنیـن 
نیروهـای  بدخشـان،  والیتـی  شـورای  اعضـای  گفتـۀ  بـه 
خارجـی یک کیلومتـرِی فرماندهـی پولیـس و دفتـر والـی را 
بـا هواپیماهـای بـدون سرنشـین هدف قـرار داده انـد. به گفتۀ 
مقـام والیـت بدخشـان، نیروهای خارجـی این اشتباه شـان را 
پذیرفته انـد و از آن هـا خواسـته  شـده اسـت کـه در اجـرای 

کننـد.  دقـت  عملیات های شـان 
آن  در  کـه  خبرهایـی  انبـوهِ  کنـار  در  را  اخبـار  ایـن  اگـر 
غیرنظامیـان در بسـتر و زمینـۀ جنِگ جـاری در افغانسـتان به 
هالکـت می رسـند قـرار دهیـم، درخواهیـم یافـت کـه مـردمِ 
جنـِگ  و  تروریسـم  بـرای  کوتاه ترین دیـوار  بـه  افغانسـتان 
جهانـِی جـاری علیـه آن تبدیـل شـده اند. بـه ایـن ترتیـب که 
اگـر طالبـان و داعش و سـایر گروه های تروریسـتی به بسـیار 
سـاده گی بنـا بـر ماهیـِت دهشت گرانۀشـان مـردمِ ملکـی و 
بی گنـاه را قتل عـام می کننـد، نیروهـای خارجـی و حکومـِت 
افغانسـتان نیـز بـه صدهـا دلیـل از جملـه ضعـِف مدیریت و 
هماهنگی، سـربازاِن رشـیِد کشـور و مردمِ بی گناه را در مسـیِر 
کشـتن می دهنـد و نـامِ آن را به سـاده گی »تلفـات ملکـی و 

نظامـی« یـا »اشــتباه« می گذارند. 
اگرچـه گفته می شـود که اشـتباهِ بدخشـان خسـارِت جانی به 
دنبـال نداشـته اسـت؛ امـا تجربه نشــان داده که مجمـوِع این 
ضعف هـا و اشـتباه ها دلیـِل عمـدۀ تلفـات ملکـی و غیرملکی 
در افغانسـتان را شـکل می دهنـد. چنان کـه در حادثـۀ چینوِی 
والیـت ننگرهـار می بینیـم کـه اشـتباهِ قطعـۀ خاِص ریاسـت 
امنیـت ملـی تحـت حمایـت نیروهـای امریکایی، هـم باعِث 
مـرِگ منسـوباِن پولیـس )تلفـات نظامـی( و هـم مـردمِ محل 
)تلفـات ملکـی( می شـود. این نـوع تلفات را اگر در سرتاسـر 
افغانسـتان در نظـر بگیریـم و جمـِع انبـوهِ تلفاتـی کنیـم کـه 
کشـور  سراسـِر  در  غیرنظامیـان  و  نظامیـان  بـر  تروریسـتان 
وارد می آورنـد، آن گاه عمـِق فاجعـه بیشـتر درک و دریافـت 

می شـود. 
 بـر اسـاس اطالعـات یوناما، در سـال 2017 بیـش از ده هزار 
غیرنظامـی در افغانسـتان کشـته و زخمـی شـده اند و در سـه 
ماهِ نخسـِت سـال 2018 نیز بیش از دوهزار غیرنظامی کشـته 
یـا زخمـی شـده اند. مسـلمًا ایـن آمارهـا، آمارهای نهـادی و 
رسـمی انـد و آمارهـای غیررسـمی و محلـی، اعـداد و ارقامِ 

بزرگ تـری را گـزارش می دهنـد.  
جهانـی  ماهیـِت  افغانسـتان،  در  تروریسـم  بـا  جنـگ  یقینـًا 
بـر  تلفـات و صدمـاِت بی شـمار آن،  امـا  و منطقه یـی دارد 
افغانسـتان و سـاکنانش متمرکـز اسـت؛ تلفـات و صدماتی که 
اگـر اوالً صداقـت و تعهـِد جهانـِی الزم در ایـن جنگ وجود 
داشـت، بسـیار تنزل می یافـت؛ ثانیـًا اگر عدالـت و همدردِی 
واقعی یـی در کارِ جنـگ وجـود داشـت، تـاواِن ایـن صدمات 
را مجمـوِع کشـورهای جهان با سـخاوِت کامـل می پرداختند.
 متأسـفانه از آن جـا کـه ایـن جنـگ از ریشـه بـا انحراف هاِی 
جهانـی و منطقه یـی همـراه اسـت و حکومـِت افغانسـتان نیز 
میـراث دار و پیـرِو ایـن انحرافـات می باشـد، جـان و زنده گِی 
مـردم را بـه چـوِب سـوخت و بـی ارزِش ایـن جنـگ بـدل 
کـرده کـه آتش زنـۀ آن، نه تنهـا تروریسـم جهانی سـت بلکـه 
اشـتباهاِت بـزرگ و مکـرر و بعضًا خودخواسـته و عامدانه یی 
اسـت که از دسـتگاه های سیاسـی ـ اسـتخباراتِی جهان گرفته 
تـا خلبانـاِن کارآزمـودۀ نیروهـای حمایـِت قاطع سـر می زند. 
حکومـت افغانسـتان نه تنهـا در قبـاِل هـر قربانـِی غیرنظامـِی 
ایـن جنـگ مسـؤول اسـت، بلکـه در برابـر جـاِن هر سـرباز 
و افسـِر نظامی یـی مسـؤول اسـت کـه بـر اثـِر اشـتباهات و 
ندانم کاری هـاِی آن هـا در سـنگرهای بـدوِن اسـلحه و غذا به 

شـهادت می رسـد. 

دیوار کوتاِه مردم
 در جنِگ جهـانی با تروریسـم

ACKU
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ــت  ــات معاون ــازه هی ــزارش ت ــای گ یافته ه
ملــل متحــد درافغانســتان )یونامــا( کــه 
دیــروز بــه نشــر رســیده اســت، بیانگــر ایــن 
ــون محــو  ــودن قان اســت کــه علیرغــم نافذب
خشــونت علیــه زنــان، هنــوز هــم دسترســی 
زنــان قربانــی خشــونت بــه عدالــت در 

ــت. ــی اس ــتان، ناکاف افغانس
در ایــن گــزارش یونامــا کــه قضایایــی 
ــا  ــان از آگســت 2015 ت ــه زن خشــونت علی
ــت،  ــده اس ــازی ش ــامبر 2017 مستندس دس
ــای  ــیع از میانجیگــری در قضای ــتفاده وس اس
ــده  ــل بازدارن ــان را عام ــه زن ــونت علی خش
دسترســی زنــان قربانــی خشــونت بــه عدالت 

ــت. ــده اس ــایی ش شناس
ــو،  ــل از تدامیچــی یاماموت ــه نق درگــزارش ب

نماینــد خــاص سرمنشــی ملــل متحــد بــرای 
ــیع از  ــتفاده وس ــده اســت: »اس افغانســتان آم
ــا  ــه تنه ــی ن ــای جرم ــری در قضای میانجیگ
ــان  ــه زن ــونت علی ــدن خش ــث عادی ش باع
ــود  ــث می ش ــان باع ــه همچن ــردد؛ بلک می گ
کــه اعتمــاد بــه سیســتم عدلــی جرمــی در کل 

ــردد«. ــف گ تضعی
ــه  ــه ک ــد ک ــالوه می کن ــو، ع ــای یاماموت آق
جزییــات در مــورد معافیــت بدون کنتــرول از 
مجــازات در قتل هــای ناموســی و قتــل زنــان، 
ــان  ــرای قربانی ــت ب نشــان می دهــد کــه عدال
ــوز  ــتان هن ــان در افغانس ــه زن ــونت علی خش
هــم بــه شــدت ناکافــی باقــی مانــده اســت.

تــازه  گــزارش  یافته هــای  موجــب  بــه 
یونامــا، نهادهــای قضایــی افغانســتان، قانــون 

محــو خشــونت علیــه زنــان را نادیــده گرفتــه 
و بــرای حــل اکثریــت قضایــای جرمــی 
ــزارش  ــه در گ ــان – ک ــه زن ــونت علی خش
یونامــا مســتند شــده اســت – بــه میانجیگیری 
ــد  ــن رون ــان ای ــود در جری روی آورده و خ
ســنتی حضــور داشــته یــا نظــارت کــرده انــد.

ایــن درحالــی اســت کــه قانون محوخشــونت 
علیــه زنــان و قانــون جــزای افغانســتان اجازه 
اســتفاده از میانجیگــری در قضایــای جرمی را 

ــت. نداده اس
دنیــل بیــل، رئیــس بخش حقــوق بشــر یوناما 
در مــورد ایــن گــزارش تــازه معلومــات گفتــه 
ــن  ــرای ای ــه ب ــی ک ــیاری از زنان ــت: »بس اس
گــزارش بــا آنهــا مصاحبــه شــده اســت، گفته 
انــد کــه آنهــا بنابــر فشــار شــکایت رســمی 
خــود را پــس گرفتــه انــد و بــرای میانجیگری 
ــچ جــرم  ــه هی ــد، طــوری ک ــرده ان ــق ک تواف

واقعــی اتفــاق نیافتــاده اســت«.
کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  بیــل  خانــم 
میانجیگــری حــوادث »بی رحمانــه خشــونت 
ــه  ــان«، اساســاً »اعمــال جرمــی« را ب علیــه زن
ــن  ــد و ای ــل می کن ــی« تبدی ــات فامیل »منازع
معنــا و مفهــوم  میانجیگری هــا مســتقیماً 
قانــون محــو خشــونت علیــه زنــان را نقــض 

می کنــد.
یونامــا از حکومت افغانســتان خواســته اســت 
کــه مکلفیت هایــش را در برابــر تعهــدات 
بخــش  در  بین المللــی  و  ملــی  قوانیــن 

ــد. ــام ده ــان، انج ــی زن ــت قضای حفاظ
ــو  ــون مح ــه قان ــرده اس ک ــد ک ــا تأکی یونام
خشــونت علیــه زنــان و مقــررات قانــون جــزا 
ــه  ــان، ب ــه زن ــونت علی ــورد خش 2018 در م
صــورت کامــل بایــد تطبیــق گــردد تــا نظــام 
ــان  ــی زن ــردد و دسترس ــالح گ ــی اص قضای

ــد. ــود یاب ــت بهب ــه عدال ــونت دیده ب خش

مسـووالن در ریاسـت عمومـی ترافیـک کابل اعالم کـرده اند 
کـه طـرح جمـع آوری موترهـای فرمـان راسـته یا یـک کلید 

دسـِت پاکسـتان در سراسـر کشـور عملی می شـود.
در اعالمیۀ این ریاسـت که دیروز به نشـر رسـید، گفته شـده 
اسـت که طـرح جمـع آوری حـدود 70 هزار موتر ثبت شـدۀ 
فرمـان راسـته و هـزاران موتـر مشـابه که ثبت نشـده انـد، در 

کابـل و والیـات با »جدیـت« اجرا می شـود.
در اعالمیـۀ ریاسـت ترافیـک کابـل بـه نقـل از محمد شـفیق 
سـعیدی، رییـس عمومـی ترافیـک کابـل آمده اسـت کـه این 
طـرح مطابـِق فیصلـۀ »شـورای امنیت ملـی« عملی می شـود.
در اعالمیـه آمده اسـت: »در فصل چهارم، مـادۀ نوزدهم قانون 
ترافیک جادۀ کشـور که در مورد سـیر و حرکت اسـت، گفته 
شـده کـه وسـایل نقیلـه در کشـور به طـرف راسـت حرکت 
می کننـد و بـا توجـه بـه ایـن مـادۀ قانون، تـردد وسـایل نقلیه 
که فرمان یا اشـترینگ آن در دسـت راسـت است، غیر قانونی 

می باشد«.
رییـس ترافیـک کابل می گوید که شـورای امنیت ملـی در ماه 
حمـل 1390 جـواز موقـت برای اسـتفاده از موترهـای فرمان 
راسـته را بـه مـدت پنج سـال صـادر کرد و قـرار شـد بعد از 

ایـن مـدت، همـۀ این موترهـا اوراق و پرزه شـوند.
بـه گفتـۀ آقای شـفیق سـعیدی، مـدت قانونـی تردد ایـن نوع 
موترهـا در سـال 1395 بـه پایان رسـید و شـورای امنیت ملی 

سـال گذشـته فیصلـه کـرد تا طـرح جمـع آوری آن هـا عملی 
شود.

آقای سـعیدی گفته اسـت که ریاسـت عمومی ترافیک کشور 
مصمـم اسـت تـا با »جدیـت« ایـن طـرح را عملی کنـد و به 
اداره هـای ترافیـک والیـات نیز دسـتور داده شـده کـه در این 

زمینه اقـدام کنند.
بـه نقـل از اعالمیـه: »در حـال حاضـر حـدود 70 هـزار موتر 
فرمـان راسـته ثبـت شـده در کشـور تـردد می کنـد و بـرآورد 
می شـود کـه هزاران عـراده موتر مشـابه که ثبت نشـده اند نیز 
موجود باشـد. برمبنای قانـون، تمام این موترها از سـوی ادارۀ 
ترافیـک با همـکاری دیگر نهادهـای مرتبط، جمـع آوری و به 

گمرک های کشـور سـپرده می شـود تـا اوراق شـوند«.
در حیـن حـال، در اعالمیـۀ ریاسـت ترافیـک کابل بـه نقل از 
سـید محبوب، مدیـر ادارۀ ترافیک کابل آمده اسـت که بربنیاد 
هدایـت مقام هـای حکومـت، آنان تا کنـون 250 موتـر فرمان 
راسـته را جمـع آوری کـرده انـد و قـرار اسـت ایـن طـرح بـا 

جدیـت در پایتخت اجرا شـود.
از سـویی هم، در اعالمیه گفته شـده اسـت که رییس عمومی 
گمـرکات اعـالم آماده گـی بـرای تسـلیم گیری ایـن وسـایط 
کـرده و گفته اسـت کـه ایـن اداره بـه خاطـر اوراق موترهای 

فرمـان راسـته اقـدام می کند.
احمدرشـاد پوپـل، رییس عمومی کمـرکات افزوده اسـت که 

ادارۀ گمـرگات طبـق طرزالعمل موجود، با یک شـرکت معتبر 
بـرای اوراق ایـن موترها قـرارداد می کنـد و پرزه های هر موتر 

را بـه مالک آن خواهد سـپرد.
گفتنـی اسـت کـه موترهای فرمان راسـته یا »یک کلی دسـِت 
پاکسـتان« در سـال های اخیر بـه یک معضل برای شـهروندان 
و حکومـت تبدیل شـده اسـت. در حالی که براسـاس قوانین 
ترافیکـی کشـور، تـردد موترهـای دارای فرمـان راسـت، غیر 
قانونی اسـت، اما در سـاِل 1391، شـورای وزیران فیصله کرد 
تا به موترهای دسـِت پاکسـتان اسـناد موقت پنج سـاله توزیع 
شـود کـه چنیـن شـد و مـدت اعتبـار آن هـم اوایـل مـاه ثور 

سـال 1395 به پایان رسـید.
بربنیـاد فیصلـۀ شـورای وزیـران، پس از سـپری شـدن مدت 
پنـج سـال، می بایسـت تمـام موترهـای فرمـان راسـته یا یک 
کلید دسـِت پاکسـتان جمـع آوری و به پرزه تبدیل شـوند، اما 
چنیـن نشـد و رونـد واردات ایـن موترهـا بعـد از این فیصلۀ 

شـورای وزیران، سـرعت بیشـتر نیز گرفت و ده ها هزار موتر 
یـک کلیـد به صـورت غیر قانونی وارد افغانسـتان شـد.

پیـش از ایـن نیـز ریاسـت ترافیک کابـل از جمـع آوری بیش 
از 66 هـزار موتـر فرمـان راسـته خبـر داده بود، اما ظاهـراً این 
ریاسـت از جمـع آوری این موترها در بسـا مـوارد عاجز مانده 
اسـت، زیـرا روزانـه بـه ده هـا موتـرِ فرمـان راسـته حداقل در 

سـطح شـهر کابـل گشـت  وگذار می کنند.
در افغانسـتان، موترهـای فرمان راسـته بیشـتر سـبب حادثات 
ترافیکـی می شـوند، زیرا بـا درنظرداشـت قانـون ترافیک، در 
افغانسـتان از موترهـای »اشـترینگ چپـه« اسـتفاده می شـود و 
سـاحۀ دید برای موترهای »اشـترینگ راسـته« کمتر می باشـد. 
از سـویی هـم، گفتـه می شـود کـه تمـام موترهای یـک کلید 
دسـِت پاکسـتان، سـرقت گردیده و وارد افغانستان می شوند و 
بیشـتر کسـانی از ایـن موترها اسـتفاده می کنند که یـا زورمند 

انـد یا هـم کارمنـد دولت.

دفتر سازمان ملل:

نا  کافی است به عدالت   زنان قربانی  خشونت   دسترسی   
مسووالن محلی تخار:

3۰۰ جـوان به گـروه 
طالبـان پیـوسته  انـد

ریاست عمومی ترافیک کابل:

»جدیت«  با  سته  ا ر فرمان  موترهای 
می شود ق  ا ر و ا و    وری   جمع آ

بهزاد

مقام های محلی تخار می گوید که  بیش از 300 جوان به گروه طالبان پیوسته اند که عامل اصلی 
پیوستن آنها فقر و بیکاری است. 

از  تخار  جوانان  که  است  گفته  موضوع  به  اشاره  با  تخار  والیتی  قسیم عضو شورای  میراحمد 
بیکاری و فقر به ستوه آمده و هیچ راهی جز پیوستن به گروه طالبان برای نجات از این معضل 

ندارند. 
 آقای قسیم تصریح می کند که طی دو ماه گذشته ملحق شدن جوانان به گروه طالبان به گونه بی 

سابقۀ افزایش یافته، اما حکومت محلی تاکنون هیچ اقدامی برای نجات آنها نکرده است .
ناامن و تحت تهدید  مناطقی  بیشتر در  این وضعیت  افزوده که  این عضو شورای والیتی تخار 
طالبان رخ می دهد که تاکنون در قریه جات ولسوالی های خواجه بهاوالدین٬ ینگی قلعه و چال، 

جوانان با طالبان هم دست شده و در حمالت تروریستی آنان سهیم می شوند. 
در همین حال، سنت اهلل تیمور سخنگوی والی تخار، پیوستن جوانان به گروه طالبان را نگران 
کننده خوانده تصریح می کند که مردم از فقر و بیکاری به ستوه آمده مجبور می شوند برای به 

دست آوردن لقمه نانی دست به کار های خالف قانون بزنند. 
آقای تیمور با انتقاد ازبی توجهی حکومت مرکزی به مساله، می گوید که زمامداران افغانستان هیچ 
توجهی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تخار ندارند و در 16 سال گذشته هیچ اقدامی برای 

بهتر شدن اوضاع امنیتی و اقتصادی این والیت صورت نگرفته است. 
سخنگوی این والیت تاکید می کند: جوانانی که با طالبان همکاری می کنند؛ از طبقه  تحصیل یافته 
تخار هستند و کامال از سرنوشت پیوستن به گروه های مخالف مسلح آگاهی دارند، اما راهی جز 

این در پیش ندیده اند. 
او عدم توازن پروژه های انکشافی در این والیت را نشانه تبعیض حکومت مرکزی دانسته، هشدار 

می دهد که در صورت ادامه این روند مردم تخار علیه حکومت استاده خواهند شد. 
فقیر ترین  را  قلعه و چال  ینگی  بهاوالدین، کلفگان،  او ولسوالی های رستاق، نمک آب، خواجه 

مناطق افغانستان از لحاظ انکشافی می داند. 
تخار در شمال شرق افغانستان یکی از والیات ناامن محسوب می شود که بیشتر مردم آن از طریق 

زراعت امرار معاش می کنند. 

ACKU
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ما تنها نيستيم
ــه روزه  ــان نیســت ک ــوع انس ــا ن ــن تنه ــم، ای ــی می کنی ــا زنده گ ــه م ــی ک در دنیای
ــریک اند.  ــا ش ــا م ــه ب ــن زمین ــز در ای ــری نی ــوداِت دیگ ــه موج ــرد، بلک می گی
دانشــمندان معتقدنــد کــه روزه در جهــت بهبــود وضعیــت انســان، برخــی حیوانــات 
و برخــی نباتــات همان قــدر مهــم اســت کــه تغذیــه. روزۀ حیوانــات، غریــزی بــوده 

ــرد. ــرای تحمــل شــرایط نامناســِب محیطــی صــورت می گی و ب
مهاجــر، شـــیرها،  ماهی هــای  و  ملخ هــا  دریایــی،  مرغ هــای  میــان  در  روزه 
خـــرس های قطبــی، عنکبوت هــا، بقه هــا و گـــروه بزرگـــی از حیوانــات به وضــوح 
ــی  ــن غذادرمان ــات »انجم ــرای حیوان ــد روزه ب ــۀ فوای ــود. در زمین ــده می ش دی
ــی، از راه  ــای حیوان ــالج بیماری ه ــت ع ــی را در جه ــای مهم ــکا« پژوهش ه امری
روزه انجــام داده کــه بازتــاب خوبــی در میــان نهادهــای پژوهشــی داشــته اســت.

ــه  ــم ک ــی می بینی ــکا گاه ــت. در امری ــوده اس ــول ب ــم معم ــت ه روزه در زراع
دهقانــان بــرای تقویــت زراعت شــان، زمین هــای زراعتــی را از آب و کــود محــروم 
ــه آن را  ــد ک ــه می یاب ــتر ادام ــا بیش ــال و ی ــرای یک س ــت ب ــن حال ــته و ای نگه داش
»روتیشــن« نامنــد. ایــن کار بــه هــدِف تقویــت زمیــن و آمـــاده ســـاختنش بــرای 
حاصـل دهـــِی بیشــتر صـــورت مـــی گیرد. درخت هــای میــوه نیــز روزه می گیرنــد 
و روزۀ آن هــا پــس از ریختــن برگ های شــان آغــاز می شــود، چــون بــرگ 
حیثیــِت دهــان را بــرای درختــان داشــته و وســیلۀ گرفتــِن هــوا و نــور و ســاختن 

ــد. ــی الزم می باش ــواد غذای م
ــا  ــه در آن برگ ه ــمی ک ــود؛ موس ــاز می ش ــتان آغ ــل زمس ــان در فص روزۀ درخت
ــار،  ــل به ــیدن فص ــرا رس ــا فـ ــد. ب ــرکت می مانن ــشه ها از حـ ــد و ریـ می ریزن
ــه  ــته، در حالی ک ــر گذاش ــه س ــگوفه ب ــن و کاله ش ــه ت ــبز ب ــاس س ــان لب درخت
ــان  ــد خودش ــی عی ــو گوی ــازد، ت ــک بیز می س ــوا را مش ــان ه ــر روح بخش ش عط
را تجلیــل می نماینــد. جنــس مــادۀ مــرغ دریایــی نیــز بــا فــرا رســـیدن بـــهار روزه 
ــو  ــای ن ــه و پره ــوده اش ریخت ــه و فرس ــای کهن ــالی که پره ــکند و در حـ مـی شـ
بــرون آورده اســت، بــه خــوردن غــذا آغــاز می نمایــد، تــو گویــی او نیــز عیــد را 

ــد. ــل می نمای ــو تجلی ــی ن ــیدن لباس ــا پوش ب
ــِی  ــریعی و تکوین ــنت های تش ــادگاه س ــرش، میع ــرار دیگ ــار اس آری! روزه در کن

ــد. ــش می باش ــدا در آفرین خ

روزۀ تمدنی
ــود  ــا خ ــد، م ــان می آی ــه می ــادی آن ب ــن و ارکان عب ــخن از دی ــه س ــر زمانی ک ه
ــن تناقضــات، محــدود  ــم. یکــی از ای ــه رو می بینی ــا روب ــا انبوهــی از تناقض ه را ب
ســاختن فریضــۀ روزه در ســطح افــراد و عــدم توجــه بــه جنبه هــای تمدنــِی آن در 
ســطح بلندتــر می باشــد. ایــن تناقــض در وجــود مســلماناِن روزه دار از یک ســو و 

امــت اســالمی روزه خــوار از ســوی دیگــر تمثیــل می شــود.
ــاِن  ــا انس ــت ت ــده اس ــرض گردی ــل ف ــن دلی ــه ا ی ــم روزه ب ــته می گویی ــا پیوس م
مســلمان فرصتــی یابــد بــرای احســاس گرســنه گی و لمــس فیزیکــی آتــش معــدۀ 
ــاِن  ــا بی نوای ــی ب ــام آور هم نوای ــه روزه پی ــم ک ــا داری ــه ادع ــا همیش ــنه گان. م گرس
ــاد می زنیــم کــه رمضــان، مــاه بخشــش و ســخاوت اســت.  زمیــن اســت. مــا فری
مــا می گوییــم کــه پیــام آور ایــن دیــن در ایــن مــاه بــر ســر بی نوایــان و گرســنه گان 
چــون ابــر بهــاری ســخاوت مندانه می باریــد. امــا در ســطح اجتماعــی مــا 
عقب مانده ترین امت هــا در عرصــۀ مبــازه بــا دیــو گرســنه گی هســتیم. تمــام 
ســخاوِت مــا بــه گشــودن چنــد ســفرۀ کمرنــگ و بی رونـــِق رمضـــانی خـــالصه 

ــی. ــتفاده جویی های سیاســی و گروه ــواع اس ــا ان ــم ب ــود و آن هـ مـی شـ
امــروز گرســنه گی در دنیــا بــی داد نمــوده و یــک میلیــارد انســاِن گرســنه در دنیــا 
ــکیل  ــلمانان تش ــان را مس ــاه و دو درصدش ــه پنج ــند ک ــنه گی می کش ــج گرس رن
ــن  ــان گرســنه گان روی زمی ــر از می ــک نف ــه، ی ــج ثانی ــر پن ــروز در ه ــد. ام می دهن
ــا چــه کاری  ــر م ــن خط ــری از ای ــد. آخــر در راه جلوگی ــی وداع می کن ــا زنده گ ب
انجــام داده ایــم؟ ســازمان ملــل متحــد، نهــاد مشــهوری دارد به نــام »برنامــۀ غذایــی 
ــه  ــده گان ب ــِت کمک کنن ــع ســی ویک کشــور نخســِت فهرس ــه در جم ــی« ک جهان
ــر  ــم کشــوری غی ــده می شــود، و آن ه ــک کشــور اســالمی دی ــا ی ــاد، تنه ــن نه ای
ــاد  ــن نه ــای ای ــتر کمک ه ــه بیش ــت ک ــن در حالی س ــی. ای ــر نفت ــد و غی ثروت من
بــه کشــورهایی چــون افغانســتان، یمــن، ســوریه، ســودان، ســومال و جوامــع دیگــر 

اســالمی تخصیــص داده شــده اســت.
ــن  ــد در ای ــر می فروش ــش فخ ــرزمین خوی ــرآن در س ــزول ق ــه ن ــه ب ــوری ک کش
راســتا چــه کاری کــرده اســت؟ می گوینــد کــه اگــر تنهــا زکات بازار هــای 
عربســتان ســعودی، دبــی، ابوظبــی و کویــت جمــع شــود؛ کافــی خواهــد بــود تــا 

ــد. ــا نمان ــنه یی در دنی ــوده و گرس ــیر نم ــن را س ــنه گان روی زمی ــۀ گرس هم

بخش هشـتم

الف( دیناميسم “هالک” اشياء
در قـرآن کریـم تمـام اشـیاء دارای نوعـی تناقِض 
داخلـی معرفی شـده اسـت. ایـن تناقـض عبارت 
اسـت از همـان تغییـر دایمـی شـکل اشـیاء بـه 
صـورِت نابـود شـدِن شـکل هـر چیـزی و ظهور 
شـکل دیگـر. ایـن تناقـض بـه همیـن صـورت 
خـود را نشـان می دهـد. قـرآن کریـم بر ایـن نوع 
جـدل، اصطـالح “تسـبیح” را بـه کار برده اسـت. 
بنابرآن، واژۀ “تسـبیح” که از ریشـۀ “سـبح” گرفته 
شـده اسـت، بـه معنـی حرکـِت مسـتمر می آیـد 
و آن جـا کـه قـرآن کریـم می فرمایـد “و إن مـن 
شـیئ اال یسـبح بحمـده” بـه معنـی وجـود جـدل 
داخلـی درون تمـام اشـیا اسـت. به ایـن صورت، 
“تسـبیح” از مفهـوم معـروف خـود )پاک دانسـتن 
از عیـوب( دور می شـود و یـک حقیقـت تکوینی 

را در موجـودات نشـان می دهـد.   
بنـا بـه گفتۀ شـحرور، قانـون تناقض داخلـی میان 
اشـیا مبتنـی بر تصریـح قـرآن کریم تا فنـای نظام 
مـادی فعلـی ادامـه می یابد و در “نفخـه اولی” این 
نظـام )نظـام مبتنی بر تسـبیح( از میـان می رود و با 
“نفخـۀ دوم” نظـام مـادی دیگری مبتنی بـر قوانیِن 
به وجـود  دیگـر  مـادی  ویژه گی هـای  و  دیگـر 
“قیامـت”  از  بعـد  نظـام  ویژه گی هـای  می آیـد. 
هرچـه باشـد، مبتنـی بـر قانـون “هـالک شـیئ “ 
نخواهـد بـود. بدین ملحـوظ نمی تـوان خصایص 
مـادی فعلـی را بـرای نظـام آخـرت )کـه بعـد از 
نظـام مبتنـی بر “هالک” اسـت( تصور کـرد. قرآن 
کریـم در مواضـع دیگـر بـه ایـن قانـون )قانـون 
جـدل داخلـی( به صراحت اشـاره می کنـد، آن جا 
کـه می فرمایـد “إن اهلل فالـق الحـب و النـوی...”. 
“فلـق” همـان انفجـار درونی هـر چیـزی را گفته 
می شـود کـه بـر اثـر تناقـض عناصـر درونـی آن 
رخ داده باشـد. “فلـق” و “خـرج” هـر دو نزدیـک 
بـه هـم اسـت و در قرآن کریـم “إخـراج” زنده از 
مـرده و برعکـس، مشـعر بـه همین قانـون )قانون 

جـدل داخلی( اسـت. 
ایـن  بـودن  شـامل  و  بـودن  کلـی  کریـم  قـرآن 
قانـون را بـر تمـام اشـیای مـادی این طـور مـورد 
تأکیـد قـرار می دهـد “کل شـیئ هالـک اال وجهـه 
لـه الحکـم والیـه ترجعـون”: به ایـن معنـی، تمام 
اشـیای مـادی تابـع قانون “هالک شـیئ” اسـت و 

مبتنـی بـر آن ادامـه می یابـد. 
ب( دیناميسم زوجيت  

نـوع دوم جـدل میـان اشـیاء “قانـون تقابـل میـان 
دو شـیئ “ اسـت که در قـرآن کریـم از این قانون 
بـه “زوجیـت” یاد شـده اسـت. “زوجیـت” رابطۀ 
میـان دو شـیئ مختلـف را گفته می شـود و به این 
صـورت بایـد ایـن دو شـیئ در خـارج در تقابـل 
هـم قـرار داشـته باشـند و ایـن قانـون در علـوم 
تجربـی بـه رابطۀ “تکیف” و تولید شـیئ سـوم از 
رابطـۀ دو شـیئ اول بر اثر تعامل شـیمیایی اطالق 
می گـردد. بـه همیـن دلیـل، قـرآن کریـم وقتی از 

پیامبـر اکـرم و ابوبکـر صدیـق یـاد می کنـد، آن 
دو را “ثانـی إثنیـن” می گویـد نـه “زوج”، چـون 
نمی تـوان تعامـل زوجیـت را میان دوشـیئ موافق 
)یـک گونـه( تصـور کرد. ایـن قانون میـان هر دو 
شـیئ متقابـل و مخالف جنس واقـع می گردد و به 
همیـن لحاظ قـرآن کریم عمـل همجنس گرایی را 
“زوجیـت” )هرچنـد نامشـروع( نمی دانـد و آن را 
برخـالف طبیعـت وجودی هـر دو جنـس قلمداد 
می کنـد. عـالوه بـر آن، بایـد میـان هـردو شـیئ 
)زوجیـن( رابطـۀ تناقـض نیـز نباشـد کـه بـه این 
صـورت از اثـر رابطـۀ هـر دو تغییـر کیفـی بـرای 
هـر دو و یـا بـر أثـر آن محصـول سـومی متغیر با 

هـر دو، بـه وجـود آید.  
قانـون زوجیت حاکم برتمام اشـیای مادی اسـت، 
نمی تـوان  را  مـادی  از موجـودات  ولـی هریـک 
بایـد  بلکـه  دانسـت،  دیگـری  موجـود  “زوج” 
“زوج” هریکـی را شـناخت و هیـچ موجود مادی 
بـدون “زوج” در برابـر خود نمی باشـد؛ مشـروط 
بـر این کـه عالقـه و رابطـۀ “زوجیـت” میـان هـر 
دو تأمیـن گـردد. قـرآن کریـم از ایـن قانـون و 
همه شـمول بـودن آن بـه ایـن صورت یـاد می کند 
“و مـن کل شـیئ خلقنا زوجین لعلکـم تذکرون”. 
رابطـۀ “زوجیـت” میـان دو شـیئ یـا اشـیاء بـه 
صـورت “تأثیـر” و “تأثـر” ظاهـر می گـردد و بـه 
ایـن طریق موجـب تغییرات کیفی اشـیا در خارج 

می شـود. 
ج( جهان آخرت 

بـا توجـه به هـر دو قانون گذشـته )جـدل داخلی 
و قانـون زوجیـت( بـه یقیـن می تـوان گفـت کـه 
نظـم مـادی موجـود پایـان می یابـد و ایـن هر دو 
تغییـر )هـالک مسـتمر و تغییـر کیفـی( نمی تواند 
تـا “بی نهایـت” ادامـه یابـد؛ چـون در ضمـن این 
هـر دو تغییـر، وضعیـت کلـی و تـوازن موجـود 
میـان موجـودات تغییـر می یابـد کـه در فرجـام 

منجـر بـه پایـان ایـن جهـان خواهد گشـت.  
قـرآن کریـم بخـش عمده یـی از آیـاِت خـود را 
وقـف تأکید روی “قیامت” )پایـان نظم موجود( و 
آغـاز جهان دیگـر )آخرت( نموده اسـت. و ایمان 
بـه ایـن موضـوع، یکـی از ارکان عمـدۀ عقیـدۀ 
اسـالمی می باشـد. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، 
بایـد بـه مسـایل مربـوط بـه جهـان دیگـر ماننـد 
“صـور”، “حیـات بعد از مرگ”، بهشـت و دوزخ” 

و “حشروحسـاب” نیـز پرداخـت: 
1. “صور چيست؟” 

در قـرآن کریـم به طـور ظاهـری بـه دو “صـور” 
تأکید شـده اسـت کـه بر اثـر یکـی از آن دو، نظم 
موجـود پایـان می یابـد و بـر اثـر دوم آن، نظـم 
مـادی دیگـری بـه وجـود می آیـد. بنـا بـه گفتـۀ 
شـحرور، قـرآن کریـم از انفجـار اول کـه منجر به 
ظهـور جهـان فعلی گردیده اسـت، بـا واژۀ “فجر” 
یـاد کـرده اسـت. آن جا کـه می فرمایـد “والفجر و 
لیال عشـر و الشـفع والوتـر...” واژۀ “فجر” عبارت 

اسـت از همـان انفجـار کونی اول  و “لیال عشـر” 
مراحـل تغییـر مـاده را نشـان می دهـد کـه بعـد از 
طـی مراحـل ده گانـه قابلیت شـفافیت را به دسـت 
آورده اسـت. و “شـفع و وتـر” بـه دنبـال مراحـل 
همـان  کـه  عنصـر  اولیـن  بـه  اشـاره  متذکـره، 
“هیدروژیـن” اسـت می باشـد؛ چـون ایـن عنصـر 
کـه مولـد آب نیـز اسـت، بـه اعتبـار داخـل خود 
“شـفع” )جفـت( می باشـد و بـه لحاظ مـدار خود 
“وتر”)تـاق( اسـت. قـرآن کریـم بـر تولیـد آب از 
هیدروژیـن و قابـل دیـد شـدن وجود کونـی بعد 
از آن، در آیـات هفـت سـورۀ هـود و اول سـورۀ 

انعـام تصریـح می نمایـد. 
بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، تغییرداخلـی و 
بیرونـی فعلـی بـه همیـن صـورت ادامـه می یابـد 
بپیونـدد.  به وقـوع  دوم  “انفجـار”  کـه  آن جـا  تـا 
اصطـالح “نفـخ صـور” بـه معنـی سـرعت و بـاال 
آمـدن )صیـرورۀ الـی مـآل( می باشـد کـه بنـا بـر 
تأکیـد قرآنی بـه صـورت ناگهانی )بغتـۀ( بر عالم 

وجـود فعلـی رخ خواهـد داد. 
2. بعث و حساب چيست؟

انسـان میلیاردها سـال بعد از انفجـار اول در روی 
زمیـن ظاهـر شـده اسـت و تـا اکنـون تغییـرات 
قانـون  دو  بـر  )بنـا  را  زیـادی  کیفـی  و  شـکلی 
اشـیاء  تمـام  و  اسـت  دیـده  بـه خـود  گذشـته( 
پیش بینـی  پیـش خواهـد رفـت.  بـه  همین گونـه 
خاموش شـدِن نـور خورشـید )انرژی خورشـید( 
آن طـوری کـه علـوم تجربـی می گوید، عبـارت از 
“قیامـت” و “نفـخ صـور” نیسـت؛ چـون سـال ها 
قبـل از ایـن خاموشـی امـکان حیـات در زمیـن 
از میـان مـی رود و بـه لحـاظ نبـود انـرژی کافـی، 
زنده گـی غیرممکـن می شـود؛ درحالی کـه قـرآن 
از “قیامـت” )پایـان جهـان( بـه صورتی یـاد کرده 
اسـت کـه حیـن “نفـخ صـور” زنده گـی وجـود 
دارد و ایـن حادثـه بـه صـورت “بغتـۀ” )ناگهانـی 

می دهـد.   رخ  غیرمنتظـره(  و 
ایـن حادثـه نوعی خاموشـی طبیعی نیسـت، بلکه 
یـک انفجار مجدد اسـت کـه به شـکل غیرمنتظره 
و  فعلـی  وجـود”  “نظـم  شـدن  نابـود  موجـب 
به وجـود آمـدن “نظـم مـادی” دیگـری می گـردد 
کـه بـه این صـورت بعـد از انفجـار )نفـخ صور( 
نظـم جدیـدی بر اشـیای مادی به صـورت درونی 
داخلـی”  “جـدل  قانـون  و  شـد  خواهـد  حاکـم 
)هـالک اشـیاء( از میـان می رود و قانـون جدیدی 

حاکـم می گـردد. 
بـا آن هم “قانون زوجیـت” ادامه می یابـد؛ یعنی از 
دو قانون گذشـته در جهان آخـرت، قانون “هالک 
اشـیاء” از بیـن مـی رود و قانـون “زوجیـت” باقی 
می مانـد. بـه همیـن دلیـل قـرآن کریم در بهشـت 
از “زوجیـت” یـاد می کنـد ولـی از “هالکـت” یاد 
نمی کنـد. موجـودات اخـروی تابـع قانـون “جدل 
داخلـی” نمی باشـد و بـه همیـن ملحـوظ، کهنه و 

نمی گردد.  نابـود 

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش نهــمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 

ACKU
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مقدمه 
در سـال 1934، ”فدریکـو دانیـس” از واژۀ پست مدرنیسـم 
تجربه گرایـي  و  مشـکالت  برابـر  در  واکنشـي  عنـوان  بـه 
شـعِر نو اسـتفاده نمـود. در سـال 1939 “آرنولـد توین بي“ 
اصطـالح پسـت مدرن را در معنایـي بسـیار متفـاوت به کار 
بـرد تـا ضمـن آن، پایـان دوران مـدرن و نظام بوروکراسـي 
و سـرمایه داري غـرب را کـه مبـدای آن بـه قـرن هفدهـم 
مي رسـید، اعـالم کنـد. پـس از آن در سـال 1945 “برنـارد 
اسـمیت“ واژۀ یـاد شـده را براي معرفي یـک نهضت جدید 
و غیرتجریدي در نقاشـي موسـوم به ریالیسـم سوسیالیستي 

بـه کار برد.
در امریـکا در دهـۀ پنجـاه، “چارلـز اولسـون”  در ارتبـاط با 
شـاعران و هنرمنـدان از نوعي پست مدرنیسـم سـخن گفت 
کـه بیشـتر رجـوع بـه افـرادي چـون “رازرا پاونـد، ویلیـام 
کارلـوس ویلیاخـو“ داشـت تـا شـاعراني هم چـون “تـي.

اس.الیـوت”. در اواخـر ایـن دهه، یعني در سـال هاي 1959 
و1960، “ایرودینـگ هـاو” و “هـري لویـن” بـه ترتیـب در 
این بـاره کـه معنـاي پست مدرنیسـم همـان زوال و انحطاط 
تنهـا در  پرداختنـد.  بـه بحـث  فرهنـگ مدرنیسـم اسـت، 
اواخـر دهـۀ شـصت و اوایل دهـۀ هفتاد بود کـه در مقاالت 
“لسـلي  و  حسـن”  “ایهـاب  توسـط  بعضـًا  کـه  متعـددي 
فیدلـر” بـه نـگارش درآمـد، پست مدرنیسـم به عنـوان یک 
فرآینـد خـاص توسـعه یافته در فرهنگ امریکا معرفي شـد. 
فراینـدي کـه در واقـع تحولـي انتقـادي در متن مدرنیسـم، 
اگـر نـه اعالم پایاِن آن محسـوب مي شـد. در همیـن معنای 
اخیـر اسـت کـه صورتک هـای متغیـر و چهره هـای متبـدل 
پست مدرنیسـم تـا امروز توانسـته دوام بیـاورد و ظاهراً یک 
نقـاش انگلیسـی بـه نام “جـان واتکینس چاپمـن“ در اواخر 
دهـۀ هفتـاد، اصطـالح پست مدرنیسـم را در معنایـی کـه ما 
اکنـون از اصطـالح پست امپرسیونیسـم در نظـر داریـم، بـه 

برد.  کار 
 

دیرینه شناسی 
بـا بیـان ایـن مقدمـه، تحقیـق حاضـر در پـی آن اسـت تـا 
شـرح مختصری از جریان های مدرنیسـم و پست مدرنیسـم 
و مکاتـب سـاختارگرایی و پساسـاختارگرایی بـه توصیـف 
و بررسـی هرچنـد مختصـر پیرامـون ادبیـات پسـت مدرن 

یابد. دسـت 
پدیده یـی چـون  درک  و  شـناخت  بـرای  حتـم  طـور  بـه 
پست مدرنیسـم، نیاز اسـت تا ریشـه های آن کـه در مدرنیته 
تعویـض  داد.  قـرار  بررسـی  را مـورد  و مدرنیسـم اسـت 
ایـن جریـان کاری بـس دشـوار و پیچیـده اسـت؛ امـا بـه 
اختصـار می تـوان گفت مدرنیته یا مدرنیسـم، پـس از عصر 
گسـترش  اروپـا  در   )Enlightenment( روشـن گری 
یافـت و انسـان غربـی به عقـِل خود بیشـتر اعتمـاد کرد که 

از: عبارت انـد  آن  ویژه گی هـای  از  بعضـی 
ـ اعتمـاد بـه توانایـی عقـل انسـان و علـم بـرای معالجـه 

اجتماعـی بیماری هـای 
و  طبیعـت  پیشـرفت،  قبیـل:  از  مفاهیمـی  بـر  تاکیـد  ـ 

مسـتقیم تجربه هـای 
ـ مخالفت آشکار با مذهب )به ویژه الهیات مسیحی(

ـ اومانیسم و تبیین جامعه و طبیعت به شکل انسان مداری
ـ تاکید عمده بر روش شناسی تجربی

ـ پوزیتیویسم به عنوان متدلوژی مدرنیسم.
بـا این وصف، برای شـناخت دقیق مدرنیسـم بایـد پایه های 
اصلـی آن یعنـی اومانیسـم، سکوالریسـم، پوزیتیویسـم و 
راسبیونالیسـم را بشناسـیم کـه معرفی آن هـا از حوصلۀ این 

نوشـتار خارج اسـت.
میـالدی  چهاردهـم  قـرن  از  کـه  رنسـانس  دورۀ  از  پـس 
همـراه بـا تحـوالت و دسـتاوردهایی در حوزه هـای متعـدد 
آغـاز شـد، بـه قـرن شـانزدهم می رسـیم کـه همـراه بـود با 
رفورماسـیون یـا اصـالح مذهبـی و تحوالت عظیـم حاصل 
از آن کـه موجـب بـر افتـادن سـیطرۀ دیرپـا و طوالنی مدت 
حاکمیت کلیسـا از عرصه هـای مختلف سیاسـی، اجتماعی، 
اقتصـادی، فکـری، فرهنگـی و ادبـی گردیـد. عـالوه بر آن 
جریانـات متعـدد فکـری، فلسـفی، سیاسـی و اجتماعی نیز 
یکـی پـس از دیگـری ظهـور یافتند. به ایـن ترتیـب، زمینۀ 
ایـن ظهـور روشـن گری در اواخـر قـرن هفدهـم تـا اوایل 
قـرن هجده میـالدی، انقالب فرانسـه، و پـس از آن انقالب 
صنعتـی در نیمـۀ دوم قـرن هجـده و انقالبـات اجتماعـی ـ 

سیاسـی متعـدد قـرن نوزدهـم و بیسـتم فراهـم گردید.
امـا هـدف از مدرنیسـم در معنایـی خـاص، گرایش بـه ُفرم 
و سـاخت اسـت. از گرایش هـای مدرنیسـت ها می تـوان به 
ایماژهـا و تصویرهـای سـینمایی تـو در تـو و یـا وایادهـا 
و  ذهـن  سـیالن  مکان گریـز  و  زمان شـکن  تداعی هـای  و 
شـگردهای دیگـر و نیـز قرائتـی دیگـر از سورریالیسـم و 
نسـخۀ بدلـش، ریالیسـم جادویـی یـاد کـرد. اندیشـه های 
مـدرن در آغـاز دهـۀ چهـل وارد ایـران شـد؛ یعنی درسـت 
زمانـی کـه روشـن فکران، خسـته و سـرخورده از سیاسـت 
بودنـد؛ حتـا در زمانـی کـه جنبش هـای سیاسـی در اواخـر 
ایـن دهـه دوبـاره بـه گرایش هـای اجتماعـی و سیاسـی در 
شـعر و داسـتان دامـن زد، مدرنیسـم بـا آثـار سمبولیسـتی 
در غـرب آغـاز شـد، امـا در ایـران چـه در شـعر و چـه در 
داسـتان، گاهـی با نمادهـای آشـکار اجتماعی و بـه تعبیری 

بـا شـیوه های سـنتی نـو می آمیخـت.
بدیـن ترتیـب بـه طور کلـی برخـی از خصوصیـات ادبیات 
مـدرن عبارت انـد از: توجـه بـه سـاختارها، توجـه بـه عقل 
و عقل گرایـی، تقسـیم جهـان خـود بـا دیگـری، اعتقـاد بـه 

وجـود دنیـای واحد و سـخت عقالنی به عنـوان تنها دنیای 
. ممکن

بـا ایـن تفاسـیر بازهـم شـناخت و درک و شـرح مدرنیتـه 
فوکـو”  “میشـل  کـه  می نمایـد، همان گونـه   بـس دشـوار 
از فالسـفۀ مهـم پسـت مدرن، بـه ایـن امـر 
اعتـراف می کنـد. از همیـن رو، بـه عقیدۀ 
مدرنیسـم  پسـت مدرن،  فیلسـوفان 
بـا آن کـه کوشـید از بنـد سـنت ها، 
مفهـوم  در  و  اندیشـی ها  جـزم 
عـام از مسـایل قبـل 
رهـا  رنسـانس  از 

د شو

 و بـه نوعـی تجـدد و سنت شـکنی دسـت یابد، ولـی خود 
)مدرنیسـم( تبدیـل بـه یـک سـنت جدیـد شـد و از آن بـه 
عنـوان “سـنت نو” یـاد می کنند؛ زیـرا در این مکتـب دوباره 
بدعت هـای تـازه، هنجارهـا و ارزش هایی به صـورت ثابت 
و الیتغیـر و سـاختاری گـذارده شـده کـه دوران پیـش از 

مـدرن را تداعـی می کـرد.
 

ساختارگرایی 
شـناختی  تـا  اسـت  الزم  پسـت مدرن  بحـث  آغـاز  بـرای 
مختصـر پیرامون مکاتب سـاختارگرایی و پساسـاختارگرایی 
به دسـت آیـد. در نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم، نظریـۀ جدیـدی 
در زبان شناسـی مطـرح شـد و بسـیاری از علـوم هم چـون 

ادبیـات، جامعه شناسـی، روان شناسـی و... را تحـت تأثیـر 
توسـط  سـاختارگرایی  عنـوان  بـا  نظریـه  ایـن  داد.  قـرار 
شـد.  بیـان  سویسـی  زبان شـناس  دوسوسـور،  فردینـان 
یکـي از ویژه گی هـای مهـم ایـن نظریـه، تمایـز میـان زبـان 
)Langue( و گفتـار )Parol( اسـت، امـا مهم تریـن بخش 
ایـن نظریـه، توصیفي بـود که سوسـور از »نشـانه« ارایه داد 
کـه خود مبنـاي دانـش جدید »نشانه شناسـي« قـرار گرفت.

سوسـور نشـانه را رابطۀ میان دال و مدلول تعریف کرد؛ آن 
بخـش از نشـانه کـه به صـورت قـراردادي در زبـان به کار 
مـي رود “دال “ اسـت کـه مصداقـي در دنیاي بیـرون دارد و 
“مدلـول“ نامیـده مي شـود. مثـاًل واژۀ »درخـت« دالي اسـت 
کـه بـه موجـودي در طبیعـت داللـت مي کنـد و مدلـول آن 
اسـت. نکتـۀ مهـم این کـه بـه عقیـدۀ سوسـور هـر دالـي به 
مدلـول خاصـي داللـت دارد و در واقع رابطۀ میـان دال ها و 

مدلول هـا، رابطـۀ یـک به یک اسـت.
ایـن نظریـه بیشـترین تأثیـر خـود را بـر نقد ادبي گذاشـت 
بـه طوري که نقد سـنتي »نویسـنده / شـاعر بنیـاد« را به نقد 
نویـن »متـن بنیـاد« تغییر داد. بر اسـاس نقد متن بنیـاد، ناقد 
نمي کوشـد منظـور و مقصـود خالـق اثـر را آشـکار سـازد، 
بلکه این سـاختار متن اسـت کـه معناي متـن و منظورخالق 
اثـر را مشـخص مي کنـد. ایـن نظریـه بـه پیدایـش مکاتبـي 
چـون فرمالیسـم روسـي و نیوفرمالیسـم در ادبیـات و نقـد 

ادبـي منجر شـد.
در سـال 1960 جنبش سـاختارگرایي در فرانسـه کوشید که 
ایده هـاي مارکـس، فرویـد و سوسـور را بـا هـم ترکیـب 
و تلفیـق کنـد. آن هـا بـر خـالف اگزیستانسیالیسـت ها 
کـه مدعـی بودند انسـان موجودي اسـت کـه خود را 
مي سـازد، عنـوان کردنـد کـه انسـان سـاختۀ عناصر 
سـاختارهاي  و  روان شـناختي  جامعه شـناختي، 

زبانـي اسـت که بـر آن هـا کنترلـی نیز نـدارد.
 

پساساختارگرایي:
در سـال 1967 جـان بـارت مقاله یـي بسـیار جنجالـي بـا 
عنـوان »ادبیـات فرسـوده / مـرگ ادبیـات«  منتشـر کـرد که 
در واقع مانیفسـت پست مدرنیسـم بـود. او از مرگ زودرس 
ادبیـات رایـج خبـر داد و بیـان داشـت کـه شـیوۀ عرفـي و 
رایـج ادبـي فرسـوده شـده و در اثر کاربـرد زیـاد، جذابیت 

خـود را از دسـت داده اسـت.
ادبیـات  در  جدیـدي  مشـي  خـط  ایجـاد  از  ادعـا  ایـن 
یـا  ساختارشـکني  پساسـاختارگرایي،  کـه  مـي داد  خبـر 
شالوده شـکني نـام گرفـت. از چهره هـاي معـروف مکتـب 
ساختارشـکني، مي تـوان از “ژاک دریـدا “ را نـام بـرد. او 
بـا نقـد نظریـۀ سوسـور، رابطـۀ یـک بـه یـک میـان دال و 

مدلـول را رد کـرد و اظهـار داشـت کـه دال بـر مدلولـي 
ثابـت داللـت نمي کنـد، بلکه هـر دال در نزد افـراد مختلف 
داراي مدلول هـاي مختلـف اسـت. افـراد گوناگـون داراي 
تجربه هـا، دانـش و زنده گـي گوناگـون هسـتند و همیـن 
واژه هـا  از  آن هـا  برداشـت  و  تعبیـر  کـه  مي شـود  باعـث 

متفـاوت باشـد؛
انسـان ها  همـۀ  بـراي  »آزادي«   واژۀ  مثـال  عنـوان  بـه 
باشـد. یک سـاني  و  واحـد  مصـداق  داراي  نمي توانـد 

 
پست مدرنيسم 

بحـث  فوکـو”،  “میشـل  و   “ دریـدا  “ژاک  چـون  کسـاني 
تعبیـر  این کـه  بـر  مبنـی  می کننـد،  مطـرح  را  هرمنوتیـک 
در  موجـود  دال هـای  بـه  منحصـر  را  متـن  معنـای  و 
سیاسـت،  تاریـخ،  چـون  عواملـی  بلکـه  نمی داننـد،  متـن 
متـن  معنـای  درک  در  را  روان شناسـی  و  جامعه شناسـی 

می داننـد. دخیـل 
هم چنیـن فوکـو قایـل بـه الیه هـای متعـدد معنایـی اسـت 
 ،“ “دریـدا  می شـود.  برداشـت  واحـد  متـن  یـک  از  کـه 
ساختارشـکنی را بـه منزلـۀ شـیوه یی برای آشـکار سـاختن 
تعبیرهـای چندگانـه از متـون مطـرح کـرد و تحـت تاثیـر 
فالسـفه یی چـون “نیچـه“ و “هایدگـر“ اظهـار کـرد. متـن 
بـه  و  می باشـد  کژتابـی  و  ابهـام  دارای  طبیعـی  بـه طـور 
همیـن سـبب رسـیدن بـه معنـای نهایـی و کامـل آن، امری 
غیرممکـن اسـت. او بـر خـالف نظریـات رایـج، زبـان یـا 
متـون را بازتـاب و انعـکاس طبیعـی جهان نمی دانـد، بلکه 
متـن را شـکل دهنده و سـازندۀ تعبیـر مـا از جهـان می داند 
و معتقـد اسـت کـه متـون ایـن امـکان را ایجـاد می کنند که 

مـا واقعیـت را بفهمیـم. 
بـه نظـر دریـدا، انسـان بـه نقطـۀ پایانـی تعبیـر یـک متـن 
نمی رسـد. بـرای او هـر متـن، نشـان گر تنـوع و تفاوت های 
معنایـی اسـت و چیـزی ثابـت نیسـت؛ بـه همیـن خاطـر، 
تحلیـل متـن بـه صورت مسـلم و قطعـی غیرممکن اسـت. 
تیـوری  زیریـن  سـنگ  ثبـات  ساختارشـکنی،  واقـع  در 
عقل گرایـی را بـه موقعیت متزلـزل و روان تعدد تعابیر تغییر 
می دهـد. وقتـی از “فوکو“ می پرسـند »پست مدرنیسـم یعنی 
چه؟« می گوید: “در پاسـخ دادن به این سـوال مشـکل دارم؛ 
زیـرا هنـوز نمی دانیم مفهوم مدرنیسـم چیسـت؟! جایگاه و 
حـد و مرزهـای آغاز و پایان مدرنیسـم کجاسـت؟ بنابراین 
نمی توانیـم بـه تعریفـی از مفهـوم پست مدرنیسـم برسـیم.”

امـا “تـری ایگلـون“ در تعریـف پست مدرنیسـم، وقـت را 
هزل گونـه،  “جریانـی  می گویـد:  و  می شـمارد  غنیمـت 
اسـتهزاگر و حتـا روان پریشـانه اسـت... موضـوع  شـوخ، 
آن در قبـال لغـت فرهنگـی نوعـی تقلیـد سـبکی مهـوع و 
بی ادبانـه اسـت و بی ژرفایی یابـی محتوایـی سـاخته گی و 
تصنعـی آن هرگونـه وقـار و عظمت متافیزیکـی را تضعیف 

نابـود می کنـد.”  و 
خوش بختانـه یـا متأسـفانه همیشـه رسـم بـر ایـن بـوده که 
مـا در ابتـدا یـک معقوله را تعریـف و توصیـف کنیم و بعد 
بـه بحـث پیرامـوِن آن بپردازیـم. امـا بـه جـرأت می تـوان 
گفت پست مدرنیسـم از این گونه معقوالت نیسـت و سـعی 
و تـالش بـرای تعریـف و توصیـف و در چارچـوب قـرار 
دادِن آن کاری عبـث و بیهـوده می نمایـد. اگـر کمـی ژرف 
در ایـن معقولـه بنگریـم، خواهیـم دیـد جایی که سـخن از 
ساختارشـکنی، شالوده شـکنی، گریـز از مرکـز و هرمونتیک 
می شـود، نمی تـوان گفـت کـه این یـک مکتب اسـت؛ زیرا 
هـر مکتبـی دارای سـاختارها، هنجارهـا و چارچوب هـای 
بـه  خـاص خـود می باشـد و هـرگاه کـه پست مدرنیسـم 
صـورت مکتبـی خـود را نشـان دهـد یـا دیگـران ایـن کار 
را انجـام دهنـد، فلسـفۀ وجودی خـود را از دسـت می دهد 
و بـه یـک معقولـۀ مکتب ماننـد شـبیه بـه مدرنیسـم تبدیـل 
خواهـد شـد. پس مـا هم از تعریـف چنین پدیده یـی پرهیز 
کـرده و بـه بحـث در پیرامـون آن و بـه خصـوص دربـارۀ 

ادبیـات پسـت مدرن می پردازیـم.
یـک  »تـداوم  معنـی  بـه  »پسـت«  کلمـۀ  گفـت  می تـوان 
جریـان« اسـت؛ بنابرایـن تعریف پست مدرنیسـم بـه معنای 
»پایـان مدرنیسـم« صحیـح نیسـت، شـاید نقد مدرنیسـم و 
تـداوم جریـاِن آن اسـت. و در زبان فارسـی این اصطالح به 
فرانوگرایی، پسامدرنیسـم و فرامدرنیسـم و فرا تجددگرایی 

ترجمه شـده اسـت.
نـام  از ویژه گی هـای مدرنیسـم را  همان طـور کـه بعضـی 
بردیـم، برخـی از ویژه گی هـای پست مدرنیسـم عبارت انـد 

از:
ـ نفـی دولـت بـه عنـوان سـمبول هویـت ملـی )اعتقـاد به 

آنارشیسـم سیاسـی(.
ـ ترفیع و ترویج نسبی بودن اخالق.

ـ مخالفـت بـا رشـد اقتصـادی بـه بهـای ویرانـی محیـط 
زیسـت.

ـ مخالفـت بـا حـل شـدن فرهنگ هـای خـرد در فرهنـگ 
. مسلط

ـ مخالفت با نژادپرستی.
ـ مخالفت با نظارت بروکراتیک بر تولید.

ـ رد عقل گرایی و طغیان همه جانبه علیه روشن گری.
ـ اعتقـاد بـه پایـان یافتـن مبـارزه، طبقـۀ کارگر و مسـتحیل 

شـدن آن در دل نظـام سـرمایه داری.
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رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی در نشســت 
گــروه کوچــک دابلــن بــه منظــور هماهنگــی و جلب 
ــا  ــارزه مشــترک ب ــر مب ــی در ام ــای بین الملل کمک ه
مــواد مخــدر گفــت کــه ناامنــی و تروریــزم بــا مــواد 

مخــدر ارتبــاط مســتقیم دارد. 
عبــداهلل عبــداهلل دیــروز )ســه شــنبه، 8 جــوزا( 
نماینــده گان  و  ســفرا  بــا  مشــترک  نشســت  در 
ــی  ــالت هوای ــه حم ــزود ک ــی اف ــورهای خارج کش
ــدر  ــواد مخ ــس م ــد و پروس ــای تولی ــر فابریکه ه ب
مٔوثــر بــوده و منابــع تمویــل گروه هــای تروریســتی 

را کاهــش داده اســت.
رییــس اجرایــی کشــور عــالوه کــرد کــه طبــق آمارها 
ــتان  ــِگ افغانس ــل جن ــع تموی ــد مناب 40-60 درص
ــن، الزم  ــد. بنابرای ــکیل می ده ــدر تش ــواد مخ را م

ــود.  ــز ش ــتر و متمرک ــا بیش ــه تالش ه ــت ک اس
ــت و  ــد، کش ــر تولی ــه اگ ــت ک ــداهلل گف ــداهلل عب عب
پروســس مــواد مخــدر افزایــش یافتــه، ســوال پیــش 
می آیــد کــه تالش هــای مــا چــه نتیجــه دارد؛ 
ولــی اگــر ایــن کمک هــا و تالش هــا صــورت 

نمی گرفــت، وضعیــت بدتــر از ایــن می شــد.
رییــس اجرایــی کشــور هشــدار داد کــه مــواد مخــدر 
یــک تهدیــد جهانــی بــرای همــٔه کشورهاســت؛ امــا 
ــاوی  ــواد کمی ــال م ــرف و انتق ــد، مص ــٔاله تولی مس
از طــرق مختلــف بــه افغانســتان بســیار جــدی 

می باشــد. 

را  مــا همــکاری همــه  کــه  داشــت  بیــان  وی 
تنهــا  کشــورها  از  برخــی  ولــی  می خواهیــم؛ 
ــاالی  ــار را ب ــام ب ــرده و تم ــم ک ــتان را مته افغانس
ــا هــم  ــه آنه ــم ک ــع داری ــد. توق افغانســتان می اندازن

کننــد.  مســوولیت  ادای 
رییــس اجرایــی کشــور گفــت کــه مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر بــدون هماهنگــی و همــکاری جامعــه 
ــا  ــد. م ــه نتیجــه نمی ده ــی و کشــورهای منطق جهان

ــی  ــد، قدردان ــه کار کردن ــه صادقان ــورهایی ک از کش
می کنیــم. 

ــه  ــاندن مشــکل ب ــا پوش ــا ب ــه تنه ــرد ک ــد ک او تاکی
ــل آن درک و  ــد عوام ــه بای ــیم بلک ــه نمی رس نتیج
شناســایی شــود و ســپس راه حــل پیــدا کنیــم. 
ــان کار  ــا آن زم ــم و ت ــو را پیــش داری کنفرانــس ژنی

ــرد. ــورت گی ــق ص دقی
رییــس اجرایــی کشــور بــر کمبــود بودجــه و عــدم 
هماهنگــی میــان نهادهــای داخلــی و خارجــی اشــاره 
کــرد و بــر ضــرورت کار مشــترک و هماهنــگ تاکید 

 . د نمو
ــکتوری  ــای س ــه وزارت ه ــت ک ــداهلل گف ــای عب آق
نقــش مســتقیم در کاهــش تقاضــا، آگاهــی عامــه و 
ــٔاله را  ــن مس ــد ای ــا نبای ــل دارد و آنه ــیت بدی معش

ــد.  ــک اداره بدانن ــه ی ــا وظیف تنه
ــن،  ــه قوانی ــی کشــور وعــده ســپرد ک ــس اجرای ریی
پــالن جامــع محــو مــزارع کوکنــار، مبــارزه بــا قاچاق 
مــواد مخــدر، تخریــب مــزارع، بودجــه و تعهــدات 
افغانســتان را در امــر مبــارزه بــا تروریــزم در ســطح 

ــرد.  ــث می گی ــه بح ــت ب حکوم
ــای  ــد درس ه ــه نبای ــرد ک ــد ک ــداهلل تاکی ــداهلل عب عب
نــاکام گذشــته در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر تکرار 

شــود.

شـماری از شـهروندان والیـت هرات در 
یـک گردهمایـی بـزرگ در ایـن والیت، 
حمایت شـان را از علـی احمـد عثمانـی، 

وزیـر انـرژی و آب اعـالم کردند.
بعـد از اینکه خبـر ممنوع الخـروج بودن 
وزیـر انرژی و آب کشـور در رسـانه های 
اجتماعـی دسـت بـه دسـت شـد، مـوج 

عظیمـی از اعتراض هـا بـه وجـود آمد.
شـبکه های  کاربـران  از  زیـادی  عـده 
جمهـور  رئیـس  اقـدام  ایـن  اجتماعـی 
را غیـر منطقـی خوانـده و عـده ای ایـن 
موضـوع را تعصـب آمیز عنـوان می کنند.
در پیونـد بـه همیـن موضوع، بـا حضور 
شـهروندان  از  تـن  1هـزار  بـه  نزدیـک 
شـعار  بـا  مراسـمی  هـرات،  والیـت 
»حرکتـی بـرای برپایی عدالـت و خوش 
آمـد گویی به سـعادت« بـرای حمایت از 
علـی احمد عثمانـی، وزیر انـرژی و آب 

کشـور در ایـن والیـت برپـا شـد.

فرهـاد مجیـدی، نماینده مـردم هرات در 
پارلمـان کـه در جمـع این مـردم حضور 
داشـت گفـت: برخـورد رئیـس جمهـور 
وزیـر  عثمانـی،  احمـد  علـی  برابـر  در 
انرژی و آب کشـور یـک برخود تعصب 

اسـت. آمیز 
توانمنـد و  ایـن وزیـر را شـخصی  وی 
بـا خـرد عنـوان کـرد و افـزود کـه مردم 
ریاسـت  عمـل  ایـن  برابـر  در  هـرات 
و  مانـد  نخواهنـد  خامـوش  جمهـوری 
از آقـای عثمانـی بـه صـورت »قاطعانـه« 

می کننـد. حمایـت 
وی یادآور شـد کـه هدف تجمـع ما این 
بداننـد  هراتیـان می خواهنـد  کـه  اسـت 
چـرا چنیـن برخـوردی بـا وزیـری که به 
گفتـه او صادقانـه کار می کنـد صـورت 

اسـت. گرفته 
آقـای  اگـر  مجیـدی،  فرهـاد  گفتـه  بـه 
عثمانـی از قـوم رئیـس جمهـور می بود، 

امـروز مـا شـاهد چنیـن برخـوردی بـا 
نبودیـم. انـرژی و آب  وزیـر 

او عـالوه کـرد کـه وزیـر انـرژی و آب 
کشـور هیـچ گونـه دوسـیه ای نـدارد که 
نشـان دهنـده ایـن باشـد کـه او فراتـر از 

قانـون کاری را انجـام داده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم هـرات در پارلمـان  
می خواهـد  کشـور  جمهـور  رئیـس  از 
کـه اگـر سـندی مبنـی بـر خطـای آقای 
عثمانی روی دسـت دارد، به مردم نشـان 

. هد بد
صـورت  حالـی  در  واکنش هـا  ایـن 
می گیـرد کـه  چند روز پیـش علی احمد 
عثمانـی  وزیـر انرژی و آب کشـور برای 
افتتـاح  یـک  پـروژه بـرق هنگامـی کـه 
قصـد سـفر بـه مزارشـریف را داشـت، 
پلیـس میـدان هوایـی حامـد کـرزی در 
کابـل به دسـتور رئیـس جمهـور مانع او 

. شد

نیروهـای امنیتی میدان هوایـی حتی مانع 
سـفر او بـه هرات هم شـده اند.

پـس از ایـن رویـداد، ارگ بـا واکنـش 
شـدید مـردم هـرات و طرفـداران آقـای 
عثمانـی رو به رو شـد و این اقدام رئیس 

جمهـور را سـخت نکوهـش کردنـد.
در همیـن حـال نجیب اهلل رحمتـی، یکی 
از شـهروندان هـرات بـه  این باور اسـت 
کـه دولـت  نمی خواهد افراد شایسـته در 

این حکومـت کار کنند.
بـه  گفتـه ایـن باشـنده هـرات، اشـرف 
غنـی، قصـد دارد، علـی احمـد عثمانـی  
هماننـد  را  و آب کشـور  انـرژی  وزیـر 
داوود شـاه صبـا وزیر پیشـین معـادن که 
از هـرات بـود، مجبـور بـه اسـتعفا کنـد.
وی افـزود کـه شـهروندان هـرات ایـن 
اجـازه را بـه دولت مرکـزی نخواهند داد.
حبیب الرحمـان پدرام، نماینـده مردم در 
شـورای والیتـی هـم در همایـش امروز، 
حمایـت خـود را از علـی احمـد عثمانی 
اعـالم کرد و گفت: آقـای عثمانی نماینده 
مـردم هـرات اسـت و هرگونـه اهانت به 

او اهانـت بـه مـردم هرات می باشـد.
بـر اسـاس گزارش هـا، ایـن اولیـن باری 
نیسـت کـه علـی احمـد عثمانـی، وزیـر 
انـرژی و آب کشـور تحـت فشـار قـرار 

گیرد. مـی 
بـه  عثمانـی  آقـای  هـم  ایـن  از  پیـش 
رسـانه ها گفتـه بـود کـه بـه وی اجـازه 
حضـور در مراسـم افتتاح پـروژه تاپی را 

نداده انـد.
سـخنگوی ایـن وزارت هـم به رسـانه ها 
گفته اسـت کـه بـه تازگـی ارگ مکتوبی 
ایـن وزارت فرسـتاده کـه در آن  بـه  را 
آمـده تـا زمانـی  کـه جـدول کاری سـه 
سـاله بند »مچلغـو والیت پکتیـا« تکمیل 
نشـده، مقامـات ایـن وزارت حـق رفتـن 

بـه سـفرهای خارجـی را ندارنـد.
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پشتیبانی هند از عضویت...
شده است.

در ایــن گفت وگوهــا، هنــد در کنــار نگرانــی در مــورد 
تهدیــد هراس افگنــی کــه از بیــرون مرزهــای افغانســتان 
حمایــت می شــود، از طــرح صلــح افغانســتان بــه 
رهبــری شــهروندان ایــن کشــور حمایــت کــرده اســت 
ــه  ــر کمک هــای اجتماعــی ـ اقتصــادی ب ــان، ب و هم چن

افغانســتان نیــز تاکیــد کــرده اســت. 
ــا رهبــران چیــن  اخیــرا نخســت وزیر هنــد در دیــدار ب
ــترک  ــروژه مش ــا دو پ ــد ت ــق کرده ان ــیه، تواف و روس

ــد.  ــال کنن ــتان دنب ــعه یی را در افغانس توس
ــه  ــز گفت ــتان نی ــه ازبکس ــم وزارت خارج ــویی ه از س
اســت کــه در ایــن نشســت در مــورد وضعیــت جــاری 
ــت و  ــاالی امنی ــرات آن ب ــتان و تاثی ــی در افغانس امنیت

ــات منطقــه بحــث شــده اســت.  ثب

ــات در  ــح و ثب ــت، صل ــن نشس ــتراک کنندگان در ای اش
ــا اهمیــت  ــی ب ــرای امنیــت منطقــه خیل افغانســتان را ب
ــرای  ــه ب ــورهای منطق ــترک کش ــالش مش ــه و برت گفت

ــد.  ــد کرده ان ــتان تأکی ــت افغانس امنی
ــه  ــه کــه ایــن کشــور ب وزارت خارجــه ازبکســتان گفت
ــا دولــت افغانســتان بــرای پایــان جنــگ و  همــکاری ب
ناامنــی درایــن کشــور متعهــد اســت و تاشــکند تعهــد 
دارد بــرای توســعه اقتصــادی افغانســتان نیــز کار کنــد. 
ــتان  ــورد افغانس ــه در م ــرده ک ــا ک ــز ادع ــتان نی پاکس
توجــه بیشــتری می کنــد.  بربنیــاد خبرنامــه وزارت 
ــاون  ــوا، مع ــه جانج ــم تهمین ــتان، خان ــه پاکس خارج
ایــن وزارت، تاکیــد کــرده اســت کــه پاکســتان متعهــد 
ــات در افغانســتان اســت و  ــح و ثب ــت از صل ــه حمای ب
ــط دو  ــود رواب ــرای بهب ــتر ب ــای بیش ــان تالش ه خواه

ــت.  ــادی اس ــط اقتص ــمول رواب ــه ش ــور ب کش
ــای  ــت گروه ه ــن »نشس ــا دومی ــر دارد ت ــن در نظ چی

ارتباطــی ســازمان همــکاری هــای شــانگهای در مــورد 
ــت  ــار نشس ــالدی در کن ــده می ــاه آین ــتان« را م افغانس
اصلــی ســازمان همکاری هــای شــانگهای، میزبانــی 

ــد.  کن
ســازمان  ارتباطــی  گروه هــای  نخســت  نشســت 
همکاریهــای شــانگهای ســال گذشــته در مســکو 
برگــزار شــد تــا یــک نقــش فعــال در راه حــل سیاســی 

ــد.  ــتان دریابن ــران افغانس ــرای بح ب
ایــن، دیپلمات هــای کابــل، اســالم آباد و  در کنــار 
ــرای  ــه چیــن، گفتگوهایــی را ب بیجنــگ در سفرشــان ب
آمادگــی دومیــن دیــدار وزیــران خارجــه ســه کشــور در 

ــد.  کابــل انجــام دادن
ــال  ــور س ــه کش ــه س ــران خارج ــت وزی ــدار نخس دی
گذشــته در چیــن انجــام شــد و قــرار اســت دیــدار دوم 

ــل برگــزار شــود.  ــان در کاب آن

رییس اجرایی کشور:

۴۰ تا۶۰ درصد منابع تمویل 
جنِگ افغانستان را مواد مخدر تشکیل می دهد 

 درس هـایی از خـاور...هـرات در پشت عثـمانـی
دانسـت کـه پـس از آن برگـزار خواهد شـد. قـرار دادن فشـار 
امـا  از طرف هـای مذاکـره  بـر روی هـر یـک  از حـد  بیـش 

دسـتورالعملی بـرای شکسـت اسـت. 
نتیجـه ایـن نتیجـه گیـری ایـن اسـت کـه در صـورت عـدم 
برگـزاری هیـچ گونه نشسـت یـا در نهایـت برگزاری نشسـتی 
کـه به یک بحران ختم شـود و چشـم اندازی از ادامـه مذاکرات 
بـا خـود بـه همـراه نداشـته باشـد، باید »پلـن بی« )طـرح دوم( 
واقـع بینانـه ای را در نظـر داشـت. مـا در کمـپ دیویـد برنامـه 
دومـی را در نظـر نداشـتیم کـه به ما درسـی درباره هوشـمندانه 
بـودن یـا نبـودن مذاکره با چنین شـرایطی می دهـد و این درس 
پنجـم اسـت: ترامـپ به یـک برنامه جایگزیـن نیـاز دارد و این 
برنامـه مطمئنـا نبایـد جنـگ باشـد، بلکـه بهتر اسـت چیـزی با 
شـکوه کمتـر امـا موثرتـر باشـد؛ مثال مهـار کـردن، بازداشـتن، 

تحریم.  و  دیپلماسـی 
ششـمین و آخریـن درس ایـن اسـت کـه سـایر طرف هـا را 
نیاندازیـد. در مذاکـره بـا فلسـطینی ها و  از مذاکـرات بیـرون 
سـوری ها ما ایـن کار را کردیم اما نباید چنیـن کاری می کردیم. 
آمریـکا بـه جـای بسـیج کـردن کشـورهای عربی کلیـدی برای 
حمایـت از اقداماتـش، آنـان را در برنامه ریزی هـای خود بیرون 
نگـه داشـت و ایـن امر بیشـتر بـه این دلیـل نگرانی اسـرئیل از 
افشـاگری ها و فشـار آنـان بـود. در میانـه راه مذاکـرات کمـپ 
دیویـد، هنگامـی کـه بـه آنـان نیاز داشـتیم، عـدم اطـالع کافی 
آنـان از جریـان مذاکـرات کار را بـرای آنـان سـخت کـرد کـه 
بـه مـا کمـک کننـد و عـدم حضـور آنـان در ایـن مذاکـرات 
موجـب شـد کـه تمایلـی بـه تـالش بـرای آن نداشـته باشـند. 
دربـاره مذاکـره بـا کـره شـمالی، شـرکت دادن کـره جنوبـی، 
ژاپـن و چیـن منطقـی اسـت. اگـر همانطور کـه از ایـن مورد و 
بیانیه هـای سـئول پـس از انتشـار نامـه عجیـب ترامـپ بـه نظر 
می رسـد، کـره جنوبـی در جریان مذاکـرات قرار نگیـرد و با آن 
مشـورت نشـود، ایـن نمونـه ای از همان کاری اسـت کـه نباید 
انجـام شـود. و در صورتـی کـه گامـی بـرای اطمینـان دادن بـه 
چیـن درخصـوص حضورش در این مذاکرات برداشـته نشـود، 
موفقیـت سیاسـت های دولـت بـا اعمال حداکثر فشـار، بسـیار 

دشـوار خواهـد بود. 
ترامـپ بـا لحـن نیمـه غمگیـن و نیمـه اتهـام آمیـز نامـه اش، 
همچنان بسـیار امیدوار اسـت که نشسـتی برگزار شود؛ نشستی 
کـه بـا در نظـر گرفتـن گزینه هـای جایگزیـن آن، مـورد خوبی 
اسـت. او همچنیـن تمایـل دارد کـه بـاور کنـد بـرای او، چیـز 
زیـادی بـرای یـاد گرفتـن از تجربـه دیگـران وجـود نـدارد؛ به 
ویـژه هنگامـی کـه ایـن تجربه هـا را شکسـت خـورده می داند. 
او هـم اکنـون هـم دسـت کـم یکـی از اصـول را نقـض کـرده 
اسـت .توییت هـای توهیـن آمیـز و فتنـه انگیـزی کـه ترامپ به 
طـور متـداول علیـه کیـم منتشـر می کرد، چیـزی نیسـت که در 
اصـول مذاکـرات توصیه شـود. اینکه او از پیامد ایـن توییت ها، 
دسـت کـم بـرای مدتی قسـر در رفته و کره شـمالی هم مواضع 
مثبتـی را از جملـه آزادی سـه زندانـی آمریکایـی اتخـاذ کـرده، 
احتمـال تردیـد پیـدا کردن او نسـبت بـه عقایـدش و اعتماد به 
هـر فـرد دیگـری را پاییـن مـی آورد. غیرمنتظـره بـودن رفتـار 
او – و بـی تدبیـری قابـل پیـش بینـی اش- ممکـن اسـت به او 
اجـازه دهـد کـه قواعـد قطعـی را خـم کنـد و اصـول قطعی را 

بـه چالش بکشـد. 
منطقـی اسـت! هنـوز درس هایـی از گذشـته وجـود دارنـد و 
افتضـاح بـه بار آمـده درباره لغو نشسـت کره شـمالی و آمریکا 
نشـانه ای از ایـن مسـاله اسـت کـه ممکن اسـت برخـی از این 

درس هـا ارزش توجـه را داشـته باشـند».

ACKU
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محمد ناطقی

سيستم رأی غير قابل انتقال
ایــن سیســتم بــر ضــد عدالــت، بــر ضــد دموکراســی و بــر 
ــا  ــه جــای آن، احــزاب و ایتالف ه ضــد احــزاب اســت. ب
طــرف دار سیســتم رأی قابــل انتقــال می باشــند، نظیــر آنچــه کــه در عــراق 
اتفــاق افتــاد. انتخابــات عــراق بســیار خــوب بــر گــزار شــد، تقلــب در آن 
نبــود، قریــب 15 ایتــالف سیاســی در 19 والیــت بــرای 7 هــزار نامــزد، 
فهرســت تهیــه کردنــد، مــردم عــراق بــه فهرســت ایتالف هــا رأی دادنــد 

و کمتــر رأی در انتخابــات ضایــع شــد.
ــا و احــزاب فهرســت  ــی ایتالف ه ــد و وقت ــا می کنن ــب را حکومت ه تقل
بدهنــد و رأی شــان ضایــع نشــود، دیگــر حکومــت بــه نفــع احــزاب و 
ایتالف هــا تقلــب نمی کنــد. در افغانســتان رأی احــزاب و ایتالف هــا 
ــات،  ــیون انتخاب ــق کمیس ــت از طری ــود و حکوم ــه می ش ــده گرفت نادی
تقلــب می کنــد و افــراد غیــر حزبــی و مــورد نظــر خــود را در پارلمــان 
جمــع می کنــد. سیســتم اِس  اِن تــی وی، فاســدترین و بدتریــن سیســتم در 
ــر  ــه سیســتم رأی غی ــی ک ــا زمان ــب و ت ــع فســاد و تقل ــا اســت. منب دنی
قابــل باشــد، مبــارزه هــم بایــد ادامــه داشــته باشــد، ایــن وقــت و زمــان 
نــدارد، چــون مبــارزه بــا سیســتم ناکارامــد اِس اِن تــی وی مــی باشــد. تنهــا 
ــرح  ــود و ط ــع نمی ش ــردم ضای ــه رأی م ــت ک ــتم »ام دی آر« اس در سیس
ــی  ــروز در گردهمای ــه ام ــت ک ــام اس ــن نظ ــا همی ــزاب و ایتالف ه اح

مقدماتــی در جلــو کمیســیون انتخابــات مطــرح شــد.

بشیر احمد انصاری

بازرگان و غالم شکيبا:
ــدم  ــی را میخوان ــن فارس ــتانهای که ــروز داس ام
ــت  ــه، حکم ــی تجرب ــش جهان ــر حکایت ــه ه ک
ــه  ــیدم ک ــی رس ــه حکایت ــده. ب ــرت را در خــود گنجانی و عب
شــاید گاهــی در زنده گــی اجتماعــی مــا و گیــر و دار آن بــه 
درد بخــورد. می گوینــد بازرگانــی در بــازار برده فروشــان 
غالمــی نیرومنــد دیــد و بــه هــوای عضــالت تنومنــدش، او 

ــید.  ــش را پرس ــنده عیب ــد و از فروش را خری
ــه اول  ــب دارد و آن این ک ــک عی ــط ی ــت: فق ــنده گف فروش
بایــد ســر غیرتــش آورد تــا در دفــاع از شــما دالوری کنــد. 
ــه  ــه همــراه غــالم ب ــار زده و ب ــازرگان مال التجــاره اش را ب ب
راه افتــاد. هنــوز یــک منــزل راه نرفتــه بــود کــه چهــل راه زن 
ــه  ــازرگان هــر چــه غــالم را ب ــد و ب ــه کاروان حملــه کردن ب
دفــاع فــرا خوانــد، جــز داد و فریــاد، هنــری از غــالم ندیــد. 
ــش،  ــردن صدای ــه ک ــرای خف ــا ب ــس دزدان دســتور داد ت ریی
بی حرمتــش کننــد، پــس ســی ونه تــن از ره زنــان بــه ترتیــب 
ــن دزد  ــه چهلمی ــت ب ــون نوب ــیدند و چ ــالم رس ــت غ خدم
رســید، رگ غیــرت غــالم جنبیــدن گرفــت. خنجــر از کمــر 
کشــید، غــرش نهیبــش در صحــرا پیچیــد و ســپس از خــاک 
برخاســته و همــه دزدان را یکــی پــس از دیگــری ســر بریــد.
بــازرگان در برگشــت، بــه بــازار برده فروشــان رفــت و غــالم 
را پــس داده و گفــت: غــالم تــان را پــس بگیریــد، چــون مــن 
ــن  ــا ای ــم ت ــته باش ــر داش ــل دزد حاض ــه چه ــا همیش از کج

غــالم را ســر غیــرت بیاورنــد...

عزیز رویش

مشــارکت مــردم در ایــن انتخابــات بــه انــدازۀ تمــام 
ــای  ــرای آن قربانی ه ــته و ب ــته داش ــه در گذش ــی ک مبارزات
ســنگین داده ایــم، مهــم اســت. اگــر میــزان مشــارکت پاییــن 
ــتاوردها و  ــام دس ــه، تم ــه جرگ ــم در لوی ــان و ه ــم در پارلم ــد، ه باش
ــای  ــم داد و نیروه ــت خواهی ــود را از دس ــی خ ــی و سیاس ــوق مدن حق
ــه  ــا را ب ــون م ــرای قان ــرات، از راه و مج ــب و غیردموک ــنتی و متعص س
زنجیــر خواهنــد کشــید. تصــور کنیــم کــه اگــر برخــی از احــکام مرتبــط 
ــمیت  ــق رس ــری و ح ــوق بش ــی، حق ــوق مدن ــان، حق ــوق زن ــا حق ب
ــتغال و  ــالت، اش ــای اداری، تحصی ــون، واحده ــوکات قان ــی در چ مذهب
ــه  ــا چ ــد، ب ــت کاری کنن ــک دس ــر دموکراتی ــی غی ــا نگاه ــال آن را ب امث
ــه  ــود مواج ــردای خ ــروز و ف ــخ ام ــزرگ در تاری ــنگین و ب ــت س شکس

ــم شــد؟ خواهی
ــد  ــی و تهدی ــرد وکالی قبل ــی از کارک ــت و آزرده گ ــزاری از حکوم بی
امنیتــی، هیچ کــدام دلیــل نمی شــوند کــه از مشــارکت در انتخابــات 
ــم،  ــه می توانی ــیله یی ک ــر وس ــه ه ــد ب ــه را بای ــن نکت ــم. ای ــت کنی غفل
بــرای همــه دوســتان و آشــنایان خــود برســانیم و در مــدت اندکــی کــه تا 
پایــان ثبــت نــام باقــی اســت، تذکــره و ســتیکرهای خــود را تکمیــل کنیم. 
اگــر میــزان مشــارکت مثــاًل در کابــل نیــم میلیــون نفــر باشــد، یــک امکان 
بــرای فرســتادن نماینــده گان بهتــر و بیشــتر بــه پارلمــان و لویــه جرگــه 
داریــم و اگــر پنجــاه یــا شــصت هــزار نفــر باشــد، یــک امــکان دیگــر. 
ــم  ــات ک ــل و والی ــا در کاب ــزان مشــارکت م ــر می ــه، اگ ــن گون ــه همی ب
باشــد، در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه هیچ وجــه از موضــع قــدرت 
ــال  ــم... در انتق ــرف زده نمی توانی ــات ح ــدان انتخاب ــا کاندی ــی ب سیاس
ــیمانی  ــه پش ــم ک ــگ نکنی ــوذ خــود درن ــای نف ــه حلقه ه ــن ُهشــدار ب ای
فــردا هیــچ ســودی نخواهــد داشــت و ناگزیــر خواهیــم شــد فصــل تــازۀ 
ــدی  ــل های بع ــود و نس ــرای خ ــکن را ب ــنگین و کمرش ــای س قربانی ه

خــود تکــرار کنیــم.

فیـسبـوک نـــامــه

ابرقدرتها« گورستان »افغانستان
شکسـت محتوم اسـتراتیژی امریکا در خاورمیانه، 

آسـیای میانه و نیم قـارۀ هند: 
اگـر در سیاسـت های امریـکا در منطقـه بازنگری 
بنیـادی رونمـا نگـردد، تا ده سـال دیگر، سراسـر 
خاورمیانـه را از دسـت خواهد داد. سیاسـت های 
منطقـه،  کشـورهای  قبـال  در  امریـکا  نادرسـت 
خواهـد  چیـن  و  روسـیه  سـود  بـه  یکسـره 
انجامیـد. کسـانی کـه در سیاسـت وارد هسـتند، 
نیـک می داننـد کـه سیاسـت های امریـکا مبتنـی 
و  شـیوه ها  پیش گیـری  و  نظامـی  قـدرت  بـر 

اسـت. سـخت ابزاری  روش هـای 
امـا نبایـد فرامـوش کرد کـه اوضـاع در جهان در 
حـال حاضـر بـه گونه یـی اسـت کـه بیشـتر نگاه 
جیواکونومیکـی می توانـد در گسـترش پهنه هـای 
نفـوذ قدرت های بـزرگ کمک کنـد. امریکایی ها 
در چنـد دهۀ گذشـته تقریبـًا امریـکای جنوبی را 
از دسـت دادنـد. دلیـل آن هـم روشـن اسـت: 
تاراج گـری،  زورگویـی،  سیاسـِت  پیش گیـری 
و  دیگـران  منافـع  نگرفتـن  نظـر  در  قلـدری، 

اندیشـیدن تنهـا بـه کیسـه خود.
تکیـۀ امریکایی هـا صرفًا به روش ها و شـیوه های 
جیوپولیتیـک و جیـو اسـتراتیژیک، موجب شـده 
تـا گسـترۀ آسـیای مرکـزی را هـم بـه روسـیه 
مـا  منطقـۀ  بـه  ببازنـد. آن چـه مربـوط  و چیـن 
می شـود، اکنـون پاکسـتان بـا گذشـت هـر روز 
بیشـتر به چیـن متمایـل می گردد و آهسته آهسـته 

از زیـر نفـوذ امریـکا بیـرون می آیـد.
گفـت.  ترکیـه  بـارۀ  در  می تـوان  را  چیـز  عیـن 
ترکیـه بـا گذشـت هـر روز، بیشـتر و بیشـتر بـه 
امریـکا  از  نزدیـک می شـود و  روسـیه و چیـن 
دور. در افغانسـتان نیز سیاسـت های خـام امریکا 
موجب شـده اسـت تا در تلـۀ بزرگی گیـر بیاید. 
این گونـه بـا گذشـت هـر روز اوضـاع بدتـر و 
بدتـر شـده و هزینـۀ امریکایی هـا باال مـی رود. با 
خراب تـر شـدن اوضـاع، مـردم ما که در گذشـته 
نظر نیکی به توسـعۀ مناسـبات با امریکا داشـتند، 
با گذشـت هـر روز اعتمـاد خود را به آن کشـور 
از دسـت می دهنـد؛ چـون امریکا نه کـدام پروژۀ 
عام المنفعـۀ بـزرگ را در کشـور سـاخت و نـه به 
مـردم در زمینـۀ دسـتیابی بـه یـک سـاختارِ پذیرا 
و کارای دولتـی کمـک کـرد. حمایـت بی چون و 
چـرای امریـکا از باندهای هـای ارتجاعـی کرزی 
فراگیـر  ناخشـنودی  می توانـد  غنـی،  اشـرف  و 
در  امریـکا  از سیاسـت های  مردمـی  و گسـتردۀ 

برانگیزد. را  کشـور 
اتخـاذ  امریکایی هـا،  لغـزش  بزرگ تریـن  امـا 
قبـال  در  لجوجانـه  و  نادرسـت  سیاسـت های 
ایـران اسـت. بر همه گان روشـن اسـت کـه ایران 
تقریبـًا هیـچ معامله یـی بـا امریـکا نـدارد. اکنـون 
امریـکا بـا وضـع تحریم هـای نـو، بـر اروپایی ها 
فشـار مـی آورد تـا همۀ روابـط اقتصـادی خود را 
بـا ایـران برهـم بزننـد. غافـل از این کـه بـا رفتن 
اروپایی هـا، بی درنـگ جـای آن هـا را روس هـا و 

بـه ویـژه چینی هـا خواهنـد گرفـت.

کلیـدی  و  مهـم  کشـور  سـه  امریـکا  این گونـه 
منطقه یعنی، ترکیه، ایران و پاکسـتان را از دسـت 
می دهنـد. امریکایی هـا بایـد بداننـد کـه این سـه 
کشـور مایـل هسـتند میان شـرق و غـرب نوعی 
تعـادل را پیـش گیرنـد و نمی خواهنـد و به سـود 
شـان هم نیسـت که یک سـره وابسـته به روسـیه 

و چین باشـند.
راسـتی  بـه  امریکایـی  سیاسـت مداران  اگـر 
منطقـه  در  را  خـود  مواضـع  کـه  می خواهنـد 
حفـظ کننـد، باید نخسـت در افغانسـتان به گونۀ 
بازنگـری کننـد.  بنیـادی در سیاسـت های شـان 
اگـر سیاسـت کنونـی امریـکا در افغانسـتان هـر 
چـه سـریع تر تغییـر نکنـد، ده سـال بعـد بسـیار 

دیـر خواهـد بـود.
امریـکا بایـد موقف بی طرفـی افغانسـتان را اعاده 
کنـد و به مـردم آن کمک نماید تا دارای سـاختار 
نظـام کارا و پذیـرا شـوند و بـه گونـۀ جـدی از 
حمایـت یـک دولـت دست نشـانده پرهیـز کنند. 
آن هـا نباید انقـالب ایـران را فرامـوش کنند. اگر 
وضعیـت افغانسـتان تغییـر نکنـد، وقـوع انقالب 
کشـور  ایـن  در  سراسـری  آشـوب  حداقـل  یـا 

محتـوم و ناگزیر اسـت.
در قبـال ایـران هـم سیاسـت کنونـی کاخ سـفید 
صددرصـد محکـوم بـه شکسـت و ناکام اسـت. 
امریـکا نمی توانـد ترکیـه، ایـران و پاکسـتان را از 
پـا در بیـاورد. بـا افزایـش همزمان فشـار بـر این 
سـه کشـورِ کلیدی منطقـه، برای آن هـا راهی جز 
از هم گرایـی و هم سـویی بیشـتر بـا یک دیگـر و 
رو آوردن بـه سـوی روسـیه و چیـن، نمی مانـد.

افغانسـتان،  جملـه  از  منطقـه  کشـورهای 
خواهـان تعامـل بـا همـه کشـوهای جهـان انـد 
بـه  را  یک طرفـه  جـادۀ  سیاسـت  پیش گیـری  و 
اسـت  سـفید  کاخ  بـر  نمی داننـد.  خـود  سـود 
منطقـه  در  ماجراجویانـه  سیاسـت های  بـه  کـه 
پایـان بخشـد و مشـی پراگماتیـک، رئالسـتیک و 

گیـرد. پیـش  را  واقع بینانـه 
امریـکا،  خـام  سیاسـت های  اثـر  در  اکنـون 
بسـیار خطرنـاک  انفجـار  آسـتانۀ  در  افغانسـتان 
پیمانـه کـه فشـار  بـه هـر  قـرار گرفتـه اسـت. 
بیشـتر  ایـران و پاکسـتان  واشـنگتن بـر ترکیـه، 
شـود، به همـان پیمانه پس لگـد آن بر افغانسـتان 
می خـورد. همانـا افغانسـتان کشـوری اسـت کـه 
شکسـت امریکا را در قارۀ آسـیا رقـم خواهد زد.

اوضـاع در سـایر کشـورهای منطقـه هـم بسـیار 
دراماتیـک  پیشـامدهای  آبسـتن  و  خطرنـاک 
اسـت. امیدواریـم کاخ سـفید سـرانجام متوجـه 
لغزش هـای پی درپـی خـود شـود و سـر عقـل 
بیایـد. در شـانزده سـال گذشـته، امریکایی هـا در 
افغانسـتان بازیچـۀ کـرزی و احمـدزی و چنـد 
جنـرال پاکسـتانی شـدند. اگـر دیرتـر از خـواب 
افیونـی بیـدار نشـوند، فـردا دیگـر دیـر خواهـد 

. د بو
از دسـت دادن ترکیـه، ایـران و پاکسـتان، باخـت 
جبران ناپذیـری بـرای امریکایی هـا خواهـد بـود. 

امریکایی هـا درس هـای تاریـخ را فراموش نکنند. 
گورسـتان  افغانسـتان  کـه  نیسـت  بی مناسـبت 
افغانسـتان  اسـت.  گرفتـه  لقـب  ابرقدرت هـا 
پـای  بـا گذشـت هـر روز  کـه  اسـت  باتالقـی 
امریکایی هـا در آن بیشـتر و بیشـتر فـرو می رود. 
پـس تـا دیـر نشـده، بکوشـند خـود را از غـرق 
شـدن نهایـی در ایـن باتالق نجـات دهند. نجات 
از ایـن باتـالق هـم بـدون بازنگری در مناسـبات 
امریکا با ایران میسـر نیسـت. درگیر شـدن بیشتر 
امریکا با ایران، شکسـت آن کشـور در افغانسـتان 
را تسـریع خواهـد کـرد. باخـت در افغانسـتان به 
گونـۀ دومینویـی، باخـت در سراتاسـر خاورمیانه 
را رقـم خواهـد زد. دیـر یـا زود ترکیـه، ایـران و 
پاکسـتان بـه کمـک روسـیه و چین، امریـکا را از 

خاورمیانـه دور خواهنـد انداخـت.
امریکایی هـا بایـد برای یـک لحظه بیندیشـند که 
چگونـه می تواننـد بدون روسـیه، چین، پاکسـتان 
و ایـران در افغانسـتان صلـح و ثبـات را بیاورنـد 
و تـازه بـه پیـروزی هـم دسـت یابنـد؟ در یـک 
سـخن، اگـر امریکایی هـا بـه همیـن راهـی کـه 
در  بعـد  سـال  ده  بدهنـد،  ادامـه  هسـتند،  روان 

هه جـا بـه روسـیه و چیـن خواهنـد باخـت.
امریکایی هـا اکنـون تقریبـًا جنبـش اخوانـی را از 
دسـت داده انـد. اکنـون اخـوان در دسـت ترکیـه 
افتـاده اسـت کـه بی چون و چـرا برای گسـترش 
مسـلمان  کشـورهای  در  آن  از  خـود  نفـوذ 
بهره گیـری خواهـد کـرد. این در حالی اسـت که 
در چنـد دهـۀ گذشـته، جنبـش اخوانـی یکـی از 
کاراتریـن جنگ ابزارهـای ایدئولوژیکـی امریـکا 
در مبـارزه بـا کمونیسـم بـود. وهابیـت، جریانـی 
اسـت قـرون وسـطایی و متحجـر که با گذشـت 
زمـان، کارایـی خود را از دسـت می دهـد. از این 
رو، حمایـت از آن، جـز از بدنامـی و رسـوایی، 
ره آوردی بـرای امریـکا نخواهد داشـت. شـیعیان 
دربسـت مخالـف امریکا شـده انـد و بـا افزایش 
امریـکا،  بـا  شـان  مخالفـت  ایـران،  بـر  فشـار 
آشـتی ناپذیر خواهـد شـد. بـه ویـژه کـه اکنـون 
می خواهنـد در عـراق نیـز فتنـۀ بزرگـی را چـاق 
کننـد. ناسیونالیسـم عـرب در همه جـا از سـوی 
امریکا سـرکوب شـده و اکنون هماننـد غول تازه 
بیـدار شـده از خـواب بـا نیـروی بـس شـگرفی 

ظهـور می کنـد.
طرفـه آنکـه: اسـد را رهبـر نـو خـود بـه جـای 
ناصـر می شناسـد. اسـد با نابـود کـردن نیروهای 
دهشـت افکن داعـش و النصره و احرار شـام و... 
در سـیمای قهرمـان نو ناسیونالیسـم عـرب تبارز 
کـرده اسـت. بمباران هـا چند سـالۀ عربسـتان در 
یمـن، امریکایی سـتیزی را در جهـان عرب به حد 
اعـالی خود رسـانده اسـت. این گونـه، مخالفت 
با سیاسـت های امریکا در سرتاسـر جهان اسـالم 
حتـا در عربسـتان و قطـر، بـه گونـۀ روزافزونـی 
افزایـش می یایـد. حتا بـا روی کار آمـدن ترامپ، 
اروپایی هـا نیـز بـه سـمت تقابل بـا امریـکا پیش 

می رونـد.

عزیز آریانفر
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بـا وجـود ایـن کـه آمریـکا به طـور عمـده در 
میانجی گـر را  نقـش  نشسـت های خاورمیانـه 
داشـته و در نشسـت بـا کـره شـمالی، یکـی 
همچنـان  امـا  اسـت،  مسـتقیم  طرف هـای  از 
درس هایـی از نشسـت های خاورمیانـه وجـود 
دارد کـه بهتر اسـت در مذاکره بـا پیونگ یانگ، 

از تجربـه آن هـا بهره گیـری شـود.
بـه گـزارش پولتیکـو، »رابـرت مالی«، دسـتیار 
ویـژه و مشـاور ارشـد بـاراک اوبامـا، رییـس 
هماهنگ کننـده  و  آمریـکا  پیشـین  جمهـور 
امـور خاورمیانه، شـمال آفریقـا و منطقه حوزه 
»آرون  همـراه  بـه  سـفید  کاخ  فـارِس  خلیـج 
دیویـد میلـر«، معـاون رییـس جمهـور در امـر 
ایده هـای جدیـد و پژوهشـگر برجسـته مرکـز 
بین المللی ویلسـون کـه کتاب »پایـان عظمت: 
چـرا آمریـکا نمی توانـد و نمی خواهـد رییـس 
را  باشـد«  داشـته  دیگـری  بـزرگ  جمهـور 
تالیـف کـرده، تحلیلـی را با عنـوان »چگونگی 
شکسـت در نشسـت: درس هایی از خاورمیانه 
از  اسـتفاده  لـزوم  دربـاره  ترامـپ«  بـرای 
تجربه هـای مذاکـرات خاورمیانـه در نشسـت 

بـا رهبـر کـره شـمالی نوشـته اند. 
زمـان  »در  آورده انـد:  تحلیـل  ایـن  در  آنـان 
نـگارش این مطلب، نشسـت اعالم شـده میان 
دونالـد ترامـپ، رییـس جمهور آمریـکا و کیم 
جونـگ اون، رهبـر کـره شـمالی لغـو شـده یا 
بـه تاخیـر افتـاده اسـت و یـا بنـا بـر اظهارات 
رییـس جمهـور آمریـکا همچنان ممکن اسـت 

در موعـد مقـرر برگزار شـود. 
دلیـل  درخصـوص  شـده  مطـرح  پاسـخ های 
نشسـت  ایـن  برگـزاری  از  ترامـپ  ممانعـت 
بـا یکدیگـر هسـتند.  گیج کننـده و در تضـاد 
برخـی می گوینـد ایـن کار به دلیـل لفاظی های 
»احمـق  از جملـه  تیـز کـره شـمالی،  و  تنـد 
جمهـور  رییـس  معـاون  خوانـدن  سیاسـی« 
دلیـل  می گوینـد  دیگـر  برخـی  آمریکاسـت؛ 
ایـن مسـاله بیشـتر سـر بـاز زدن مقامـات کره 
از  پیـش  مذاکـرات  در  شـرکت  از  شـمالی 
نشسـت برنامه ریـزی شـده 12 ژوئـن اسـت. 
علـت ایـن امـر همچنیـن می توانـد این باشـد 
کـه ترامـپ شـروع بـه دریافـت ایـن مسـاله 
کـرده اسـت کـه پیونگ یانـگ به خواسـته های 
او بـرای خلـع سـالح کامـل، عمـل نخواهـد 
کـرد؛ خواسـته ای کـه بـا توجـه به اشـاره های 
ضـد و نقیـض ترامـپ و مشـاوران تندروتر او 

ممکـن اسـت مطـرح نشـود. 
هم اکنـون وضعیـت تیـره و تـار اسـت. آمریکا 
شـاید هنـوز کـره شـمالی را بـه نابـودی کامل 
تهدیـد می کنـد و امیـدوار اسـت کـه بـه یـک 
یابـد.  دسـت  تاریخـی  دیپلماتیـک  توافـق 
بـه  کـه  هـم  جنوبـی  کـره  جمهـور  رییـس 
تازگـی مهمـان دونالـد ترامـپ و کاخ سـفید 
بـوده و همـکاری اش بـرای هرگونـه نشسـتی 
حیاتـی خواهـد بـود، ممکـن اسـت در مـورد 
ایـن مذاکـرات از پیـش مطلـع نشـود. بـرای 
جمع بنـدی رفتـار ترامپـی درخصـوص همـه 
ایـن مسـائل، بایـد منتظـر بمانیـم و ببینیـم که 

چـه پیـش خواهـد آمـد. 
ما از دیدگاه نسـبتا فروتنانه مشـاوران سیاسـی 
سـابقی می نویسـیم کـه در نشسـت های نـاکام 
در سـطح ریاسـت جمهوری، سـهم داشـته اند. 
در میـان چندیـن دولـت، مـا در نشسـت های 
حاضـر  رهبـران  میـان  اندکـی  موفقیت آمیـز 
شکسـت  نشسـت های  در  امـا  بوده ایـم، 
خـورده بیشـتری شـرکت و نقـش داشـته ایم 
کـه نشسـت اسـرائیل و فلسـطین )در کمـپ 
دیویـد در ژوئیـه 2000( و دوره هـای مختلف 

از  سـوری ها  و  اسـرائیل  میـان  نشسـت ها 
جملـه آن هـا اسـت. ایـن دو نشسـت شـبیه به 
یکدیگـر نیسـتند و نشسـتی که ترامـپ در آن 
حضور داشـته باشـد، جایـگاه خـاص خود را 
دارد. امـا همچنـان درس هایـی از ایـن سـوابق 
بـد و خـوب درخصـوص عوامـل مـورد نیـاز 
بـرای بـه حداکثـر رسـاندن شـانس موفقیت و 
کارهایـی کـه بایـد در صورت شکسـت انجام 

شـوند، در ذهـن باقـی می مانـد. 
رییـس  تفاوت هـا،  ایـن  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
خاورمیانـه  نشسـت های  در  آمریـکا  جمهـور 
بـه طـور عمده نقـش میانجی گـر را ایفـا کرده 
ایـن  نتایـج  بـه  آمریـکا  نقـش سـردمدار.  تـا 
نشسـت ها عالقه منـد بـوده و بـر روی آن هـا 
سـرمایه گذاری کـرده اسـت امـا ایـن اقدامات 
در حقیقـت بـه نفع طرف هـای ایـن مذاکرات 
نبـوده اسـت. از دیـدگاه آمریکایـی، روز بعـد 
از مذاکـرات نافرجـام بسـیار شـبیه روز پیـش 

از آن بـود، امـا در مـورد مذاکـرات احتمالـی 
میـان کیـم جونـگ اون و دونالـد ترامـپ کـه 
آمریکا در آن یک شـرکت کننده مسـتقیم است 
تهدیدهـای  از  بایـد جلوگیـری  آن  هـدف   و 
کـره شـمالی بـا موشـک های دارای کالهـک 
هسـته ای باشـد و ممکن اسـت این دو کشـور 
را بنـا بـر نتیجـه حاصل از آن، در مسـیر پیمان 
صلـح یـا جنگ قـرار دهـد، این چنین نیسـت. 
مطـرح کردن شـروط بیشـتر به معنـای عوامل 
الـزام آور بیشـتر بـرای جلوگیـری از شکسـتی 
اسـت که تجربه نشسـت های شکسـت خورده 

خاورمیانـه بی شـباهت بـا آن نیسـت. 
بایـد  جمهـور  رییـس  مشـاوران  اول:  درس 
اطمینـان حاصـل کننـد کـه در همـان شـرایط 
قـرار گرفته انـد. ایـن ممکن اسـت یـک گزاره 
گویـا بـه نظـر بیایـد امـا ایـن گـزاره معمـوال 
هنگامـی کـه نقض شـود بـه چشـم می آید. در 
سـال 2000 وقتـی دوازده عضـو تیـم آمریـکا، 
دیویـد همراهـی  در کمـپ  را  کلینتـون  بیـل 
درخواسـت  آن هـا  از  کسـی  اگـر  می کردنـد، 
می کـرد کـه حـدود توافـق صلـح اسـرائیلی-
از  بیـش  آنـان  دهنـد،  توضیـح  را  فلسـطینی 
دوازده پاسـخ برای این سـوال ارائـه می دادند. 

ایـن مسـاله کار را بـرای آمریـکا سـخت کـرد 
تـا کامـال بـرای این نشسـت آمـاده شـود یا به 
عقیـده اسـتواری که در این خصوص داشـت، 
در رویارویـی  غیرمنتظـره ای  بمانـد و  پایبنـد 
شـرکت کننـد کـه در آن فلسـطین و اسـرائیل 
)کـه مقامـات سابقشـان بسـیار حرفه ای تـر از 
مقامـات کنونـی آن ها هسـتند( بتواننـد ما را به 
مسـیری بکشـانند که مـورد ترجیح خودشـان 

 . ست ا
در تیـم ترامـپ که زبان مشـترک آنـان معموال 
صدایـی خشـن و درهم  اسـت، صحبت کردن 
بـا یـک صـدای واحـد کاری بسـیار دشـوار و 
غیرممکـن بـه نظـر می آیـد. در ایـن شـرایط 
حتـی پیـش از لغـو نشسـت بـا کـره شـمالی 
نیـز سـردرگمی آنـان مشـهود بـود، از قیـاس 
ناآگاهانـه جـان بولتون، مشـاور امنیـت ملی – 
کـه گویـا از پیـش دربـاره آن فکر شـده بود- 
دربـاره مقایسـه مذاکـره کـره شـمالی بـا مدل 

لیبـی گرفتـه )که بـه نظـر می رسـید بولتون در 
آن بـه چشـم انداز غیرواقعی خلع سـالح کامل 
و صادقانـه اشـاره دارد( تا سـردرگمی متعاقب 
ترامـپ و مایـک پنـس، معاون رییـس جمهور 
و دسـت کشـیدن از تالش برای شفاف سـازی 
)کـه طـی آن به طـور هدفمنـد کره شـمالی را 
در صـورت عدم دسـتیابی به توافـق به نابودی 
و  بی مقدمـه  پیشـنهادهای  و  کردنـد(  تهدیـد 
مقطعـی ترامپ دربـاره رویکـردی تدریجی و 
واقعگرایانه تـر و ناامیـدی او از برگزاری چنین 
نوبـل  صلـح  جایـزه  بـا چشـم انداز  نشسـتی 
پـس از گذرانـدن تمامـی ایـن مراحـل. واضح 
اسـت کـه ایـن ناهمگونـی جامـع و سـخنان 
تحریک آمیـز گاه  و بیـگاه، بـر کـره شـمالی که 
انتخـاب کـرد بـا خوش رویی به آمریکا پاسـخ 
دهـد، تاثیرگـذار بوده اسـت. یکـی از منافع به 
تاخیـر انداختـن این نشسـت بـرای دولت این 
اسـت کـه می توانـد از فرصـت اسـتفاده کنـد 
پیام هـای خـود را روشـن تر  تـا دیدگاه هـا و 

کند.  تفهیـم 
درس دوم: طرف هـا پیش از برگزاری نشسـت 
هـدف  از  را  مشـترک  درک  حداقـل  بایـد 
مذاکرات داشـته باشـند. ایـن به معنـای توافق 

بـر سـر مفـاد توافقنامـه احتمالی نیسـت، بلکه 
در مـورد ذات بنیـادی آن اسـت کـه می توانـد 
راهـکاری نهایـی، گام هـای مقطعـی، مجموعه 
گسـترده ای از اصـول و یـا حتـی آغـاز رونـد 

باشـد.  مذاکرات 
در سـال 1991 نیـز عرب هـا و اسـرائیلی ها بـا 
همیـن فرضیـه و هـدف کوچـک بـه مادریـد 
آمدنـد. آنـان آمدنـد تا رونـد مذاکـرات صلح 
را آغـاز کننـد، نـه اینکه بـه یک توافـق تمام و 
کمـال دسـت یابند. هشـت سـال بعـد، زمانی 
کـه ایهود باراک، نخسـت وزیر وقت اسـرائیل 
و یاسـر عرفـات، رهبـر آن زمـان فلسـطین در 
بـا یکدیگـر مالقـات کردنـد،  کمـپ دیویـد 
بـاراک امیـدوار بـود کـه بـرای دسـتیابی بـه 
توافقـی جامـع اعمـال فشـار کنـد، درحالـی 
کـه هـدف عرفـات حفـظ رونـد مذاکـرات و 
فـرار از سـرزنش شـدن بـود. نشسـت مادرید 
نسـبتا موفقیت آمیـز بـود امـا نشسـت کمـپ 

دیویـد یـک شکسـت بـود. شـرایط پیـش از 
نشسـت لغو شـده سـنگاپور از جانـب ترامپ 
بسـیار شـبیه به نشسـت کمـپ دیوید بـه نظر 
می رسـد. پـس و پیـش کردن هـای ادامـه دار و 
علنـی پیـش از نشسـت درباره چیـزی که قرار 
اسـت بـه دسـت آیـد، هـم غیرمعمول بـود و 
هـم ناهماهنگی هـا و تفاوت هـای عمیقـی را 
میـان انتظـارات و روایت هـای آمریـکا و کـره 
شـمالی از ایـن نشسـت نشـان می داد کـه این 
مسـاله مـا را بـه سـوی درس سـوم هدایـت 

می کنـد.
در  را  پیش بینی هـا  ایـن  بایـد  سـوم:  درس 
نظـر داشـت. موافقـت سـریع کـره شـمالی با 
اجـرای یـک برنامـه خلـع سـالح قابـل تاییـد 
هسـته ای  مـواد  نابـودی  جزئیـات،  دارای  و 
موجـود خـود، توقـف تولید ماده شـکاف پذیر 
و دسـت کشـیدن از موشـک های دوربـردش 
می توانـد بسـیار مطلـوب باشـد. ولـی در عین 
حـال کامـال رویایـی اسـت. در نظـر گرفتـن 
هدف هـای بـزرگ هیـچ اشـکالی نـدارد امـا 
پایـان مسـائل خـود را  شکسـت معمـوال در 
نشسـت  یـک  شکسـت  و  می دهـد  نشـان 
بلندپایـه )یـا شکسـت یـک نشسـت بلندپایـه 

لغـو شـده( مسـاله ای جزئـی نیسـت. 
دوبـاره بـه کمـپ  دیویـد برگردیـم؛ بـا آمریکا 
و اسـرائیلی کـه بـر هدفـی متمرکـز بودنـد که 
در گذشـته یک توافـق جامع خیالـی  می نمود، 
پایـان ایـن نشسـت، دسـت کم بـرای مدتـی، 
پایـان اقدامـات جدی بـرای دسـتیابی به صلح 
بـود. در خصوص مسـاله اسـرائیل و فلسـطین 
ایـن بـه معنـای شـورش فلسـطین فاجعـه زده 
اسـرائیل  واکنـش خشـونت آمیز  و  مرگبـار  و 
بـود کـه همیـن می توانسـت بـه انـدازه کافـی 
نتیجـه بدی باشـد. امـا در مورد کره شـمالی و 
آمریـکا ایـن می توانـد به معنـای بازگشـت به 
اسـتراتژی تهدیـد به جنگ هسـته ای باشـد که 

بسـیار بدتـر خواهـد بود. 
بـرای نشسـت کـره  احتمالـی زیـادی  نتایـج 
شـمالی و آمریـکا وجـود دارد کـه حتـی اگـر 
بـه دسـتیابی بـه یـک توافـق جامـع نیانجامد، 
را  پیگیـری  ارزش  می توانـد  همچنـان 
آمریـکا و کـره  اسـت  باشـد. ممکـن  داشـته 
از  گسـترده ای  اصـول  درخصـوص  شـمالی 
جملـه وضعیـت نهایـی مشـروط بـرای خلـع 
سـالح هسـته ای کامـل شـبه جزیـره کـره و 
عادی سـازی روابـط کـره شـمالی و آمریـکا و 
روابـط بین المللـی کـره توافـق کننـد. ممکـن 
اسـت کـره شـمالی متعهـد شـود کـه توقـف 
را  خـود  هسـته ای  و  موشـکی  آزمایش هـای 
ادامـه دهـد و با تمهیـدات تایید اولیـه موافقت 
کنـد. آمریـکا نیـز می توانـد متعهـد شـود کـه 
زمـان و محـدوده تمرینـات نظامی مشـترکش 
بـا کره جنوبـی را تغییر دهد تـا از نگرانی های 
پیونگ یانـگ بکاهـد. و ممکـن اسـت هـر دو 
طـرف بـا برگـزاری یـک دوره مذاکـرات در 
سـطح کارشناسـی موافقـت کنند تا مشـکالت 
جزئـی بـر سـر جزییات ایـن طرح حل شـود. 
ایـن تمـام آن چه آمریـکا می خواهـد، نخواهد 
بـود امـا نتیجـه بی اهمیتـی هم نیسـت و نتیجه 
درس سـوم، درس چهـارم را مطـرح می کنـد.
درس چهـارم: از تفکـر »انجـام بـده یـا بمیـر« 
کـه بـاراک در مذاکـرات سـال 2000 در کمپ 
و  بـود  کـرده  اتخـاذ  فلسـطینی ها  بـا  دیویـد 
نیـز متقاعـد کـرد تـا همیـن رویکـرد  مـا را 
را در دیـدار کلینتـون بـا حافـظ اسـد، رییـس 
جمهـور وقـت سـوریه در اوایـل همان داشـته 
باشـیم، بپرهیزیـد. نخسـت وزیـر اسـرائیل به 
سـرعت هرگونـه مذاکـره دربـاره مجموعه ای 
تنهـا  کـه  گفـت  و  کـرد  رد  را  نشسـت ها  از 
تحـت فشـار یـک رویارویـی قاطعانـه اسـت 
کـه همتایـان عـرب او عمـل بـه خواسـته های 
بـه رغـم مخالفت هـا  او  را می پذیرنـد.  آنـان 
کار خـودش را کـرد امـا رویـه اش چیـزی که 
می خواسـت را برایـش - یـا بـرای مـا- بـه 
همـراه نداشـت. حتـی چشـم انداز شکسـت، 
هرگونـه  واشـنگتن،  بـا  روابـط  در  بحـران 
جریمـه اقتصـادی یـا انگیزه هـای دیگـری که 
ممکـن بـود با یـک توافق همـراه باشـد، برای 
مجـاب کـردن عرفـات یـا اسـد بـه موافقت با 
کمتـر از چیـزی کـه می خواسـتند بـه دسـت 
دربـاره  مسـائل  ایـن  نبـود.  کافـی  بیاورنـد، 
کیـم هنـوز یـک معمـا اسـت امـا چشـم انداز 
یـک نشسـت شکسـت خـورده یـا کال برگزار 
نکـردن هیـچ نشسـتی تقریبـا بـه طـور قطـع 
باعـث نمی شـود کـه »اون« یـک شـبه از تمام 
آن چیـزی کـه حکومتـش طـی چندیـن دهـه 
ایجـاد کـرده، دسـت بکشـد. در صورتـی کـه 
هرگونـه نشسـتی میـان کیـم و ترامـپ برگزار 
شـود، بایـد آن را نخسـتین نشسـت از چنیـن 
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