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ــح راه  ــه صل ــت یابی ب ــد دس ــرار باش ــر ق  اگ
حــل موثــر خــود را پیــدا کنــد ایجــاب می کنــد 
نوعــی چرخــش در نــگاه کالن دســت اندرکاران، 
هــم در ســطح پالیســی و نیــز در حــوزۀ  عملیاتی 
ــه در  ــان ســازوکارهایی ک ــه شــود، همچن تجرب
ــد  ــول گردن ــار تح ــده اند، دچ ــه ش ــر گرفت نظ
روزمره گــی  و  محافظه کارانــه  وضعیــِت  از  و 

ــرون آورده شــوند. بی
ــد  ــح تعریــف جدی ــا صل   در واقــع، در رابطــه ب
وضــع گــردد، ریشــه های تنــازع جســتجو 
ــد،  ــخیص گردن ــه تش ــای منازع ــوند، طرف ه ش
محــوِر تأثیرگــذار بــرای مذاکــره به وجــود آورده 
ــات  ــا ثب ــح ب ــای صل ــرانجام، دورنم ــود و س ش
ــی  ــاق مل ــادی و وف ــعۀ اقتص ــی، توس اجتماع
ــای  ــر آن تالش ه ــد، در غی ــدا کن ــنخیت پی س
ــوب نخواهــد داد و  صــوری موجــود نتیجــۀ مطل

ــرد ــد ک ــدا خواه ــداوم پی ــان ت دور همچن

بدگماني در افكار انسان مانند خفاش در ميان پرنده گان است كه هميشه در سپيده دم يا هنگام غروب 
كه نور و ظلمت به هم آميخته است، بال فشاني مي كند.
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فرانسیس بیكن 

در  »واتسـن«  پژوهشـی  بنیـاد 
دانشـگاه بـرون امریـکا  در یـک 
ارزیابـی دریافتـه اسـت کـه در 
جریان ۱۷ سـال حضـور نظامیان 
امریکایـی در افغانسـتان بیش از 
۱۴۷ هـزار نفـر کشـته شـده اند.
بنیـاد »واتسـن« دانشـگاه بـرون 
انسـانی  هزینه هـای  امریـکا،   در 
یازدهـم  از  پـس  جنگ هـای 
سـپتامبر را بررسـی کرده اسـت.
بنیـاد،  ایـن  براسـاس یافته هـای 
در مـدت زمـان حضـور امریـکا 
در افغانسـتان، عراق و پاکسـتان، 
بیـن ۴۸۰ تـا ۵۰۷ هـزار نفـر در 
ایـن سـه کشـور کشـته شـده اند 
 ۱۴۷ تنهـا  میـان،  ایـن  از  کـه 
هـزار و ۱۲۴ نفـر در افغانسـتان 
دسـت  از  را  جان هـای  شـان 

داده انـد.
بـه  کـه  بنیـاد  ایـن  یافته هـای 
نشـان  شـده،  منتشـر  تازه گـی 
می دهـد کـه در طـول ۱۷ سـال 
 ۵۸ افغانسـتان،   در  گذشـته 
هـزار و ۵۹۶ نظامـی،  ۴۲ هـزار 
گروه هـای  جنگ جـوی   ۱۰۰ و 

و  هـزار   ۳۸ هراس افکـن،  
کارمنـد   ۴۰۹ غیرنظامـی،   ۴۸۰
 ۵۴ و  کمک رسـان  نهادهـای 

شـده اند. کشـته  خبرنـگار 
بنیـاد »واتسـن« همچنـان گفتـه 
اسـت کـه نزدیـک بـه ۷ هـزار 
نظامـی امریکایـی در افغانسـتان 
از  کـه  شـده   کشـته  عـراق  و 
ایـن میـان بیـش از دو هـزار و 
۴۰۰ نظامـی امریکایـی تنهـا در 

شـده اند. کشـته  افغانسـتان 
ایـن یافته هـا کـه تنهـا قربانیـان 
مـورد  را  جنگ هـا  در  مسـتقیم 
بررسـی قـرار داده اسـت،  نشـان 
می دهـد کـه بـا وجـود کاهـش 
تلفـات  افغانسـتان،   در  نبردهـا 
غیرنظامیـان در این کشـور رو به 

افزایـش اسـت.
»واتسـن«  بنیـاد  هرچنـد 
مخالـف  مسـلح  گروه هـای 
دولـت را مسـوول بیشـتر تلفات 
امـا  کـرده؛  عنـوان  غیرنظامیـان 
گفته اسـت کـه نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان و نظامیـان امریکایـی 
نیـز در تلفـات غیرنظامیان سـهم 

دارنـد.
بنیـاد،   ایـن  براسـاس یافته هـای 
تلفـات  بیشـترین  گـواه  عـراق 
در  اسـت.  بـوده  غیرنظامیـان 
مـدت زمـان حضـور نیروهـای 
 ۱۸۲ بیـن  عـراق  در  امریکایـی 
هـزار تـا ۲۰۴ هـزار غیرنظامـی 

شـده اند. کشـته 
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شماری از نماینده گان مجلس با انتقاد از سفر رییس 
و  دایکندی  والیت های  به  ملی  وحدت  حکومت 
به  غنی  تا محمداشرف  بود  بهتر  که  بامیان می گویند 
جای سفرهای کمپاینی و تبلیغاتی، به وضعیت ناگوار 
خاص  ارزگان  و  مالستان  جاغوری،  ولسوالی های 

رسیده گی می کرد.
چمن  شاه اعتمادی، نمایندۀ  غزنی در مجلس با اشاره 
به جان باختن ده  ها فرد ملکی در ولسوالی های غزنی و 
ارزگان یادآور شد که »سرقوماندان اعالی« کشور برای 

فریب مردم به سایر والیات هزاره نشین سفر می کند.
به گفتۀآقای  اعتمادی، این سفرها برای رفع مشکالت 
مردم والیت های دایکندی و بامیان نبوده بلکه سفرهای 

نمایشی و کمپاینی می باشد.
بی توجهی ها،  به  حکومت  خاتمه دادن  بر  تأکید  با  او 
تردید  شهروندان  میان  هم اکنون  که  کرد  خاطرنشان 
همکاری حکومت با طالبان و سایر گروه  های تروریستی 
وجود دارد و اگر این بی توجهی ها ادامه پیدا کند این 

تردیدها به یقین تبدیل خواهد شد.
در عین حال، محمدعلی علی زاده، عضو دیگر مجلس 
نیز رییس حکومت وحدت ملی را متهم به کمپاین پیش 

از وقت کرد و سفرهای اخیر او را شرم آور خواند.
آقای علی زاده می گوید: در شرایطی که شهروندان کشور 
به دست طالبان سالخی می شوند، رییس حکومت با 
فریب مردم، کمپاین های انتخاباتی خود را آغاز کرده و 

به والیات سفر می کند.
او حکومت را در امر پاسداری از مردم ناتوان خواند و 
اضافه کرد که با تشکیل حکومت وحدت ملی کنترل 
حکومت از ۷۶ درصد به ۵۰ درصد بر اراضی کشور 

کاهش یافته است.
غنی،  غنی  محمداشر  علی زاده،  گفته های  براساس 
ضعیف ترین و ناتوان ترین »رییس جمهور« تاریخ کشور 
می باشد که افغانستان را به سوی غرق شدن و مشکالت 

سوق داده است.
در همین حال، شمار دیگر از نماینده گان وضعیت در 
ولسوالی  های مالستان و جاغوری والیت غزنی را وخیم 
خوانده، تأکید کردند که دولت برای سرکوب دشمن 

هرچه زودتر اقدام کند.
احمد بهزاد عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از بی توجهی 
حکومت به والیت های غزنی و ارزگان، برخی حلقات 

در نظام کنونی را به حمایت از طالبان متهم کرد.
آقای بهزاد با آنکه از فرد خاصی نام نبرد؛ اما یادآور 
شد که عده یی در درون نظام کنونی طرف دار سقوط 

ولسوالی ها و والیات به دست طالبان می باشند.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نیز در جمع بندی 
بارها  آنان  که  کرد  اشاره  مجلس  این  دیروز  نشست 
امنیت ولسوالی های جاغوری،  نگرانی خود در مورد 
حکومتی  مقامات  با  را  خاص  ارزگان  و  مالستان 
شریک ساخته اند، اما بی تفاوتی حکومت در این راستا 

تأسف بار است.
ابراهیمی وضعیت موجود، شهروندان کشور  به گفتۀ  
را مأیوس ساخته و حکومت مکلف است تا به این 

وضعیت خاتمه ببخشد.

مجلس:  اعضای 
بهرکمپاین از غنی

وفریبمردمبهوالیاتمیرود

تابستریبرایوفاقملیبهوجودنیاید،صلحبهنتیجهنمیرسد
سخنرانی استاد سیدحسین اشراق در نشسِت صلح در آیینۀ وفاق ملی

طالبان گفت وگو با دولت را رد كردند:

آمـادۀمـذاکره
باجامعـۀافغانستانواقشارسیاسیهستیم
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ــتر از  ــکو، بیش ــت مس ــد از نشس ــر می رس ــه نظ ب
حکومــت و شــورای به اصطــالح عالــی صلــح 
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــان اس ــروه طالب ــتان، گ افغانس
ــاد  ــای زی ــس از چانه زنی ه ــه پ ــت ک ــن نشس ای
ــد،  ــزار ش ــکو برگ ــه در مس ــرانجام روز جمع س
ــورای  ــان و ش ــده گان طالب ــه نماین ــد ک ــق ش موف
ــرار دهــد. برخــی  ــه روِی یکدیگــر ق ــح را روب صل
تحلیل گــران پیــش از برگــزاری ایــن نشســت 
ــان  ــای طالب ــان هیأت ه ــه می ــد ک ــال می دادن احتم
ــورت  ــز ص ــی نی ــح گفت وگوهای ــورای صل و ش
ــِت  ــن نشس ــان ای ــس از پای ــاال پ ــی ح ــرد ول گی
یــک روزه مشــخص شــده اســت کــه نماینــده گان 
ــا هیــأت شــورای  ــان به صــورِت خصوصــی ب طالب
ــرکت  ــس ش ــت. پ ــرده اس ــو نک ــح گفت وگ صل
نماینــده گان شــورای صلــح در ایــن نشســت چــه 

داشــته  می توانــد  اهمیتــی 
گــروه  درحالی کــه  باشــد 
عنــوان  بــه  هنــوز  طالبــان 
گــروه تروریســتی می توانــد 
ــم  ــر ه ــک خط ــوان ی ــه عن ب
آســیای  کشــورهای  بــرای 
ــرای  ــم ب ــیه و ه ــه و روس میان
ــمار  ــه ش ــی ب ــورهای غرب کش

رود؟ 
بــه  طالبــان  و  روس هــا 
از شــرکت  هدف هایــی کــه 
ــتند  ــت می توانس ــن نشس در ای
برســند، رســیدند ولــی احتمــال 

ــد  ــب چن ــی نصی ــن موفقیت ــه چنی ــوان داد ک نمی ت
عضــو شــورای صلــح افغانســتان هــم کــه در ایــن 
ــد.  ــده باش ــد، ش ــته بودن ــرکت جس ــت ش نشس
روس هــا هدف هــای مشــخصی را از برگــزاری 
ــه  ــتند ب ــتند و می خواس ــع داش ــت توق ــن نشس ای
ــن  ــه ای ــز ب ــراً نی ــد و ظاه ــدا کنن ــا دســت پی آن ه

رســیده اند.  هدف های شــان 
ــت  ــزاری نشس ــا از برگ ــِت روس ه ــدف نخس  ه
مســکو بــا حضــور نماینــده گان طالبــان، حکومــت 
افغانســتان و ده کشــورِ دیگــر منطقــه ایــن بــود کــه 
نقــش و اثرگــذارِی خــود را در مســایل منطقــه بــه 
ــد.  ــت کنن ــی آن تثبی ــدان غرب ــا و متح امریکایی ه
ــی  ــه کرس ــت را ب ــن واقعی ــتند ای ــا می خواس آن ه
بنشــانند کــه دیگــر ناظــِر خنثــا در مســایل منطقــه 
ــد  ــه بخواهن ــر کاری ک ــا ه ــتند و امریکایی ه نیس
ــور و  ــد حض ــد، نمی توانن ــام دهن ــه انج در منطق
تأثیرگــذارِی روســیه را نادیــده بگیرنــد. شــاید 
ــا فهــِم همیــن مســأله بــود کــه در آغــاز امریــکا  ب
ــن  ــتان در ای ــود و افغانس ــدۀ خ ــور نماین ــا حض ب
کــرد  تحریــم  را  آن  و  نبــود  موافــق  نشســت 
ــِر  ــا تأخی ــکو ب ــت مس ــه نشس ــد ک ــبب ش و س
یک ماهــه پــس از چانه زنی هــا و گفت وگوهــای 

ــود.  ــزار ش ــاد  برگ زی
تأکیــد دومِ روس هــا بــه برگــزاری نشســت مســکو، 
ــان  ــروه طالب ــا گ ــود ب ــۀ خ ــی از رابط قباحت زدای
بــود کــه همــواره مــورد انتقــاد کشــورهای مختلف 
افغانســتان قــرار داشــت.  و از جملــه دولــت 
روس هــا در ایــن نشســت خواســتند نشــان دهنــد 
ــای  ــی واقعیت ه ــۀ برخ ــر پای ــه ب ــن رابط ــه ای ک
ــر  ــر ب ــه کــه آن هــا را ناگزی ــا یافت ــِی منطقــه بن عین
ــس مســکو  ــا در کنفران آن ســاخته اســت. روس ه
ــح در  ــت و صل ــایل امنی ــه مس ــه ب ــش از آن ک پی
افغانســتان اهمیــت قایــل شــوند، از حضــور داعش 
در افغانســتان و منطقــه ابــراز نگرانــی کــرده و بــه 
گونــۀ غیرمســتقیم آن را پــروژۀ کشــورهای دیگــر 

ــد.  ــوان کردن ــِع خــود عن ــه مناف علی
خطــاب روس هــا در ایــن کنفرانــس هرچنــد 

کامــاًل  ولــی  بــود،  ابهام آمیــز  مــورد  ایــن  در 
ــورهای  ــا از کش ــور آن ه ــه منظ ــد ک ــد فهمی می ش
ــا  ــند. آن ه ــد باش ــا می توانن ــش کی ه ــی داع حام
امریکایی هــا را مقصــر وضعیــت نــاآرامِ افغانســتان 
ــش  ــه داع ــد ک ــاور دارن ــد و ب ــه می دانن و منطق
زاییــدۀ ســازمان های اســتخباراتی و اطالعاتــی 
امریــکا اســت کــه هدفــی غیــر از بــه زانــو 
درآوردِن روســیه در منطقــه نــدارد. بــه گمــان 
ــز در  ــود نی ــدِف خ ــن ه ــه ای ــا ب ــب، روس ه غال
کنفرانــس مســکو دســت یافتنــد و حــاال بــا خیــال 
از آن بهره بــردارِی سیاســی  راحــت می تواننــد 

ــد.  کنن
ــاز و  ــر و ن ــا و اگ ــا ام ــه ب ــز ک ــان نی ــروه طالب گ
ــه مســکو فرســتاد،  ــی را ب ــاد هیأت کرشــمه های زی
مهم تریــِن  دنبــال می کــرد کــه  را  هدف هایــی 
آن هــا حضــور ایــن گــروه در یــک نشســت 
ــان آن  ــر طالب ــد. دیگ ــت باش ــی می توانس منطقه ی
ــر  ــه از منظ ــت افکن، ن ــتی و دهش ــروه تروریس گ
امریکایی هــا و نــه از منظــر بســیاری از کشــورهای 
ــه  ــت. همان گون ــیه، نیس ــه روس ــه و از جمل منطق
کــه امریکایی هــا در پــی یافتــِن راه تعامــل بــا 
ــر ایــن  ــز می خواهــد ب ــان هســتند، روســیه نی طالب

ــع  ــان، نف ــن می ــد. از ای ــته باش ــوذ داش ــروه نف گ
ــن  ــا همی ــه ت ــرد ک ــان می ب ــروه طالب ــتر را گ بیش
ــتی  ــروه تروریس ــوان گ ــه عن ــش ب ــال پی ــد س چن
از  و  جهانــی  ســازمان های  ســیاهِ  فهرســت  در 
جملــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد قــرار 
ــال راحــت و  ــا خی ــان ب داشــت. حــاال دیگــر طالب
ــد  ــی می توانن ــاحۀ نظام ــم در س ــه ه ــدون دغدغ ب
فعالیت هــای خــود را مشــروع جلــوه دهنــد و هــم 

ــی. ــۀ سیاس در صحن
ســطحی نگرانۀ  سیاســت هاِی  را  طالبــان   
از  افغانســتان  دولت مــرداِن  و  امریکایی هــا 
بیــرون کشــید و وارد صحنــۀ  غارهــای کــوه 
بین المللــی کــرد. حــاال می تــوان گفــت کــه 
پاکســتان و چنــد کشــور عربــی تنهــا حامــی 
بــل  نیســتند،  جهــان  و  منطقــه  در  طالبــان 
قدرت هــای بــزرگ و از جملــه امریــکا 
و روســیه نیــز ایــن گــروه را بــه عنــوان 
یــک طــرِف درگیــری بــه رســمیت 
می شناســند. رونــد صلــح پــس از ایــن، 
ــتری را  ــای بیش ــواری ها و چالش ه دش

ــرد.  ــد ک ــه خواه تجرب
در  طالبــان  نماینــده گان  ســخنان 
ــه و  ــیار بلندپروازان نشســت مســکو بس
ــث  ــاًل بح ــا اص ــود. آن ه ــز ب نخوت آمی
گفت وگوهــای  و  افغانســتان  دولــت 
بــل  نکردنــد،  مطــرح  را  مســتقیم 
بــه جــای آن گفتنــد کــه در حــال 
ــرون  ــِر بی ــر س ــکا ب ــا امری ــره ب مذاک
ــد.  ــتان ان ــور از افغانس ــن کش ــای ای ــدِن نیروه ش
ــا  ــال، ب ــده س ــس از هف ــه پ ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
وجــود تغییــراِت زیــادی کــه در سیاســت های 
افغانســـتان و امریــکا در قبــال طالبــان رونما شــده، 
ــت های  ــر خواس ــم ب ــوز ه ــا هن ــروه ام ــن گ ای
ــیدن  ــش از رس ــی ورزد و پی ــد م ــود تأکی ــۀ خ اولی
ــی  ــرح تازه ی ــد ط ــت ها، نمی خواه ــه آن خواس ب
ــن  ــه همی ــد. ب ــه ده ــود ارای ــا خ ــرد و ی را بپذی
دلیــل، نمی تــوان منتظــر بــود کــه طالبــان بــه ایــن 
ســاده گی بخواهنــد دســتاوردهای خــود را قربانــی 
ــا  ــح و ی ــی صل ــورای عال ــا ش ــح ب ــرات صل مذاک
ــه تازه گــی از  ــه ب ــح ســازد ک ــورد مشــورتی صل ب
ســوی آقــای غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــر  ــد منتظ ــن، بای ــس از ای ــت. پ ــده اس ــاد ش ایج
ــت  ــود و وخام ــح ب ــد صل ــازه در رون ــای ت ِگره ه
ــح در  ــرد. صل ــاره ک ــِی کشــور را نظ اوضــاع امنیت
ــح در  ــه در نشســت »صل ــه ک افغانســتان همان گون
ــز مطــرح شــد، در آشــوب  ــی« نی ــاق مل ــۀ وف آیین
ــنگتن  ــکو و واش ــان مس ــی می ــای سیاس و تالطم ه

نمی آیــد.  به دســت 
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ــورِ  ــرای مان ــن واژه ب ــح« بهتری ــر، »صل ــال های اخی در س
حکومــت در صحنــۀ سیاســِت افغانســتان بوده اســت؛ واژه  و 
مفهومــی کــه هرقــدر بیشــتر بــر آن تأکیــد رفــت و پیرامــوِن 
ــتری  ــامِ بیش ــت، ابه ــورت گرف ــی ص ــه و رای زن آن جرگ
یافــت و شــاخه هاِی تازه تــری از آن ســر بــرآورد. حکومــت 
ــدون  ــواِن آغازکننــدۀ صلــح، ســال ها ب ــه عن آقــای کــرزی ب
ــد  ــح کوبی ــر دروازۀ صل ــی ب ــۀ اساس ــرح و برنام ــتِن ط داش
ــِت  ــرای حکوم ــا ب ــن درمانده گــی و ســرگردانی را گوی و ای
بعــدی بــه میــراث گذاشــت. حکومــِت آقــای غنــی امــا در 
چهارـ پنــج ســالی کــه گذشــت، داســتاِن صلــح را پیچیده تــر 
یک بــار  بی آن کــه  ســاخت  گذشــته  از  پُردامنه تــر  و 
زحمــِت یــک پــردازِش دقیــق، علمــی و عملــی را در زمینــۀ 

ــد.  ــود داده باش ــه خ ــتان ب ــِگ افغانس صلح وجن
سیاســی  دالیــِل  صلــح،  راه  در  آواره گــی  ایــن  شــاید 
آن  از  بخشــی  و  باشــد  داشــته  گوناگــون  اجتماعــِی  و 
ــل مالحظه یــی از  ــِش قاب ــا بخ ــد؛ ام ــر بنمای اجتناب نا پذی
ــکار  ــداِن اراده و عــدمِ ابت ــت و فق ــِی حکوم ــه ناکاره گ آن، ب
ــه  ــی« ک ــاق مل ــۀ وف ــح در آیین ــت »صل ــردد. نشس برمی گ
ــان  ــکارِ جری ــه اهتمــام و ابت ســه روز پیــش )۱۷ عقــرب( ب
سیاســی آجنــدای ملــی و آقــای احمدولــی مســعود رییــس 
ایــن جریــان در کابــل برگــزار شــد، واکنشــی مردمــی و در 
ــح در افغانســتان  ــِی صل ــه آواره گ ــن حــال نخبه محــور ب عی
ــی و  ــی، سیاس ــای قوم ــان بازی ه ــت می ــِی حکوم و گمراه

ــود. ــان ب ــا طالب ــره ب ــۀ مذاک ــا پروس ــتخباراتی ب اس
ــِت  ــتین نشس ــی« نخس ــاق مل ــۀ وف ــح در آیین ــت »صل نشس
مردمــیـ  نخبه گانــی پیرامــون صلــح در افغانســتان اســت کــه 
ــی در  ــگ و ناامن ــاخ وبرگ های جن ــه ش ــه ب ــای این ک ــه ج ب
بیــرون از افغانســتان خــود را مصــروف و محــدود ســازد، بــه 
ــه  ــِق بی ثباتــی و ناکامــی در دســت یافتــن ب ریشــه های عمی
ــه حکومــت  ــردازد؛ کاری ک ــح در دروِن افغانســتان می پ صل
ــه  ــی ب ــه عالقه ی ــا این ک ــوده و ی ــز ب ــامِ آن عاج ــا از انج ی

انجامــش نداشــته و نــدارد. 
در  مطــرح  مفصــِل  و صحبت هــاِی  بحث هــا  جان  مایــۀ 
ــه اوالً  ــود ک ــن ب ــی« ای ــاق مل ــۀ وف ــح در آیین نشســت »صل
ــای  ــتان و دیدگاه ه ــردمِ افغانس ــاِب م ــح در غی ــۀ صل پروس
و نگرانی هــاِی آن هــا پــی گرفتــه شــده؛ ثانیــًا گــروه طالبــان 
ــی اســت  ــِل مردمی ی ــای اصی ــا گروه ه ــره ب ــد مذاک عالقه من
ثانیــًا  مقابل شــان جنگیده انــد؛  کــه ســال های ســال در 
ــی  ــی و اساس ــرِح مل ــک ط ــد ی ــتان فاق ــت افغانس حکوم
پیرامــوِن صلــح اســت و بیشــتر بــه صلــح بــه عنــوان ابــزاری 
ــد؛  ــگاه می کن ــی ن ــلطۀ سیاس ــدرت و س ــتمرارِ ق ــرای اس ب
ــِت  ــرای رقاب ــی ب ــه موضوع ــح در افغانســتان ب ــًا صل و رابع
ــت  ــده و حکوم ــل ش ــه تبدی ــه و فرامنطق ــورهای منطق کش
ــده اســت.  ــرگردان مان ــل و س ــا منفع ــن بازی ه ــۀ ای در میان
ــر در  ــه گاِن حاض ــایر نخب ــعود و س ــی مس ــای احمدول آق
نشســت »صلــح در آیینــۀ وفــاق ملــی« بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
کردنــد کــه اگرچــه تالش هــای ایــاالت متحــده بــرای 
ــا از  ــت، ام ــتایش اس ــل س ــتان قاب ــح در افغانس ــِق صل تحق
آن جــا کــه حکومــِت موجــود حکومتــی غــرق در اختالفــاِت 
درونــی و زدوبند هــای جناحی ســت، نه تنهــا نمی توانــد 
راه  در  جهانــی  جامعــۀ  مســاعدت های  و  حمایت هــا  از 
تحقــِق یــک صلــِح ملــی و ثبــاِت پایــدار اســتفادۀ بهینــه ببرد، 
بلکــه میــل دارد برنامــۀ صلــح را بــه ابــزاری بــرای معامــالِت 

ــل بخشــد.  ــدرت تقلی ــه ق ــِی معطــوف ب سیاســِی ُفرومل
بــا ایــن حســاب، بــرای بیــرون شــدن از آواره گــِی صلــح در 
ــان  ــدار می ــتین و پای ــتان و شــکل گیرِی صلحــی راس افغانس
ــد  ــود امی ــِت موج ــه حکوم ــوان ب ــردم، نمی ت ــان و م طالب
ــکا  ــاالت متحــدۀ امری ــی و ای ــی بســت. جامعــۀ جهان چندان
ــه رســیده باشــند کــه  ــه ایــن نکت ــد طــِی ایــن ســال ها ب بای
کورِگــرهِ صلــح در افغانســتان قبــل از همــه را بایــد در نظــام 
ــر آن )انحصــار و  ــوِع فرهنــِگ حاکــم ب سیاســِی کشــور و ن
تمامیت خواهــی( بجوینــد. حکومــت فعلــی، نــه در داســتاِن 
صلــح بــا طالبــان و نــه در رســالِت مبــارزه بــا تروریســم، بــه 
هیــچ عنــوان شــریِک متعهــد و قابل اعتمــادی بــرای جامعــۀ 
ــا امــروز نتوانســته  ــود؛ همان طــور کــه ت ــی نخواهــد ب جهان
نماینــدۀ خوبــی بــرای آرزوهــا و دغدغه هــای مــردم باشــد. 
ــتان،  ــوب در افغانس ــزِل مطل ــه من ــح ب ــاندِن صل ــرای رس ب
ــا را  ــه گاِن آن ه ــردم و نخب ــد راِی م ــی اوالً  بای ــۀ جهان جامع
ــرای شــکل گیرِی یــک  ــد ب ــًا می بای ــار قــرار دهــد و ثانی معی
حکومــِت ملــی بــا پایه هــای وســیع، تمهیــداِت الزم را روی 

دســت بگیــرد. 

صلِحراستینگوِششنوامیطلبد

و  بلندپروازانه  بسیار  مسکو  نشسِت  در  طالبان  نماینده گان  سخنان 
نخوت آمیز بود. آن ها اصاًل بحث دولت افغانستان و گفت وگوهای مستقیم 
را مطرح نکردند، بل به جای آن گفتند که در حال مذاکره با امریکا بر سِر 
بیرون شدِن نیروهای این کشور از افغانستان اند. به نظر می رسد که پس 
و  افغانسـتان  زیادی که در سیاست های  تغییراِت  با وجود  از هفده سال، 
امریکا در قبال طالبان رونما شده، این گروه اما هنوز هم بر خواست های 
نمی خواهد  آن خواست ها،  به  از رسیدن  پیش  و  تأکید می ورزد  اولیۀ خود 

طرِح تازه یی را بپذیرد و یا خود ارایه دهد
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ــه  ــس از آن ک ــده پ ــزدان بازن ــات، نام ــان انتخاب ــس از پای پ
ــا  ــد و ی ــت آوردن ــه دس ــود را ب ــران خ ــای ناظ گزارش ه
ــه  ــی داد ک ــات نشــان م ــی کمیســیون انتخاب ــات ابتدای معلوم
ــران و  ــول ناظ ــد، پ ــدن نبرده ان ــده ش ــرای برن ــی ب رأی کاف
ــد را  ــان کار می کردن ــتادهای انتخاباتی ش ــه در س ــانی ک کس

نپرداخته انــد.
خالــد یکــی از کســانی اســت کــه در ســتاد انتخاباتــی یکی از 
نامــزدان کار می کرده اســت و بــه گفتــه خــودش، مســوولیت 
گرفتــه بــود تــا بــرای ایــن نامــزد کمپایــن کنــد. او کارهــای 
ــام  ــردم انج ــان م ــی و در می ــبکه های اجتماع ــود را در ش خ
میداده اســت. او می گویــد، بــا پایــان یافتــن پیکارهــای 
ــزد در  ــران، آن نام ــط ناظ ــع آوری آرا توس ــی و جم انتخابات
ــده شــدن را از آن خــود  ــرای برن ــی ب ــه رأی کاف ــد ک می یاب
نکــرده و بــدون پرداخــت پــول خالــد و کســانی دیگــری کــه 
ــرده اســت.  ــرار ک ــتان ف ــد، از افغانس ــون او کار می کردن چ

ــا  ــردم، روزه ــه کار ک ــرش صادقان ــه ب ــد: »م ــد می گوی خال
تــا ۱۲ و ۱ شــب در ســتاد انتخاباتــی بودیــم، پوســتر نصــب 

کردیــم، در فیس بــوک کار کــردم، بــا مــردم صحبــت کردیــم 
ــن  ــا معلمی ــم و ب ــب رفتی ــد، در مکات ــه او رأی بدهن ــه ب ک

ــم کار دیگــر«. ــم و صدهــا رق صحبــت کردی
خالــد گفــت: امــا پــس از انتخابــات، دیگــر حاضــر نشــد مــا 
ــت،  ــود، گف ــور می ش ــا چط ــول م ــم پ ــی گفتی ــد، وقت را ببین

مــن کــه برنــده نشــدم، پــول چــه را بدهــم!
او می گویــد: »اکنــون حیــران و ســرگردان مانده ایــم کــه 
بــه کجــا مراجعــه کنیــم و بــه کجــا شــکایت کنیــم، مــا کــه 
ــا  ــه م ــم، ب ــرده بودی ــزد را نک ــده شــدن آن نام ــت برن ضمان
گفتــه بــود کــه کمپایــن کنیــد؛ امــا حــاال می گویــد، مــه گفتــه 

ــم«. ــول می  ده ــه شــما پ ــده شــدن، ب ــودم درصــورت برن ب
ســید جــواد کــه در یکــی از ســتادهای انتخاباتــی، مســوولیت 
ــته  ــده داش ــه عه ــزدان را ب ــی از نام ــوک یک ــن فیس ب کمپای
ــول  ــد: »پ ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــت ب اســت، در صحب
کمپایــن خــودم را خیــر، پــول ناظرانــی را کــه معرفــی کــرده  

ــد«. ــودم، نمی ده ب
ــار  ــه در کن ــود ک ــه ب ــن گفت ــه م ــزد ب ــد: »آن نام او می گوی
چنــد  می کنــی،  کمپایــن  برایــم  فیس بــوک  در  این کــه 
ناظــر هــم معرفــی کــن، بــرای هــر ناظــر چهارهــزار افغانــی 
می دهــم، مــن هــم هشــت ناظــر معرفــی کــردم؛ امــا پــس از 
ــو در  ــران ت ــه ناظ ــایت های ک ــت چــون از س ــات، گف انتخاب
ــم«. ــول نمی ده ــتم، پ ــچ رأی نداش ــد، هی ــر بودن ــا ناظ آن ج

او بــا عصبانیتــی کــه از صــورت اش پیــدا بــود، گفــت: اکنــون 
ــی   ــا را خــوردی، در حال ــول م ــو پ ــد کــه ت ناظــران می گوین

کــه تاهنــوز پــول کمپایــن خــود را هــم گرفتــه نتوانســته ام.
ــه مراجــع  او در خصــوص این کــه چــرا شــکایت خــود را ب
مســوول نمی رســاند، گفــت: »اوالً کــه بــه کــی و کجــا 
شــکایت کنــم، دوم این کــه نفــر )نامــزد مــورد نظــر( رفــت 
ــاال  ــرد، ح ــی می ک ــاًل زنده گ ــه قب ــای ک ــان ج ــارج، هم خ

ــد نیســت«. ــه جــای بن دســتم ب
ســمیع اهلل یکــی دیگــر از کســانی اســت کــه بــرای یکــی از 
ــا حــاال  ــن کرده اســت، ام ــه خــودش کمپای ــه گفت ــزدان ب نام
ــی کــه باهــم توافــق  نامــزد مــورد نظــر حاضــر نیســت، پول

ــردازد. ــد را بپ کرده بودن
ــال  ــا کم ــرد، ب ــوت ک ــا را دع ــه م ــد: روز اول ک او می گوی
ــتم،  ــان اس ــۀ ت ــر هم ــن نوک ــت، م ــرام می گف ــع و احت تواض
بــرد و باخــت بــرای مــن مهــم نیســت، اگــر برنــده شــدم یــا 
نشــدم، پــول  شــما را پیــش از روز انتخابــات و در پایــان روز 

ــردازم. ــی می پ ــارزات انتخابات مب
او می گویــد: پــس از انتخابــات و نتیجه یــی کــه ناظــران 

ــرد  ــر ک ــد، صــد و هشــتاد درجــه تغیی ــل دادن ــش تحوی برای
ــت:  ــش می گف ــه محافظان ــی زد و ب ــغ م ــت چی ــا عصبانی و ب
ــت  ــول مف ــی پ ــه کس ــه ب ــد، م ــرون کنی ــان را بی ــام ش »تم

ــم«. ــی را بده ــول چ ــدیم، پ ــده نش ــه برن ــم، م نمی ده
ســمیع اهلل گفــت: »هــر چــه برایــش گفتیــم بــرادر تــو 
می گفتــی کــه برنــده شــدن نیســت، امــا حــاال چــه شــده کــه 
ایــن طــور می گویــی، گذشــته از ایــن هــا هنــوز کــه چیــزی 
معلــوم نیســت، نتایــج معلــوم نشــده اســت، بایــد صبر داشــته 
باشــی، در جوابــم گفــت، پــس صبــر کــن کــه نتایــج معلــوم 
ــم،  ــان را می ده ــی ت ــول همه گ ــودم، پ ــده ب ــر برن ــود اگ ش

ــان«. ــر آن »پیســه میســه« نیســت، بریــن پشــت کارت درغی
وقتــی ایــن مشــکالت را بــا مســووالن کمیســیون انتخابات در 
میــان گذاشــتیم، گفتنــد، نامــزدان حق داشــتند، ناظر اســتخدام 
کننــد و یــا هــم کســانی را بــرای مبــارزات انتخاباتی شــان و 
ــران  ــد، ناظ ــران را نپرداخته ان ــه دســت مزد ناظ ــون ک ــا اکن ام

می تواننــد از آنــان شــکایت کننــد.
عزیــز ابراهیمــی معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات بــه 
ــول  ــاکی و پ ــه ش ــی ک ــد: ناظران ــدگار می گوی ــه مان روزنام
بــا  نکرده انــد، می تواننــد  دریافــت  را  دســت مزد خــود 
ــزدان  ــه نام ــی، علی ــه کمیســیون شــکایات انتخابات مراجعــه ب

ــد. ــکایت درج کنن ــان ش ــورد نظرش م
بــه گفتــۀ او: کمیســیون شــکایات انتخاباتــی مســوولیت دارد 

ــه تمامــی شــکایات انتخاباتــی رســیده گی کننــد. ــا ب ت
ــرض و  ــران معت ــا ناظ ــه ب ــه در مصاحب ــر ک ــورد جالب ت م
ــن  ــده گان کمپای ــس نماین ــزدان مجل ــرای نام ــه ب ــانی ک کس
ــت  ــه اکثری ــت ک ــن اس ــود ای ــده می ش ــد، دی ــرده بودن ک
نامزدانــی کــه پــس دریافــت آمــاری از ســوی ناظــران 
خــود متوجــه شــدند بازنــده انــد، رفتنــد بــه کشــورهای کــه 

ــتند. ــا را داش ــهروندی آن ج ش
شــواهد نشــان می دهــد کــه قریــب بــه اکثریــت کســانی کــه 
ــی  ــات پارلمان ــد و درانتخاب ــده بودن ــتان آم ــرون افغانس از بی
کاندیــدا بودنــد، اکنــون در کشــورهایی بــه ســر می برنــد کــه 

شــهروند آن جــا انــد.
بودنــد،  کــرده  کمپایــن  کــه  کســانی  و  ناظــران  حــاال 
ــرا  ــد، زی ــچ دردی را دوا نمی کن ــکایت هی ــه ش ــد ک می گوین
طــرف دعــوای مــا در افغانســتان نیســت کــه مــا در برابــر او 

ــم. ــکایت کنی ش

ــتان  ــح افغانس ــه صل ــه ب ــکو در رابط ــت  مس نشس
مســکو  در  عقــرب   ۱۹ دیــروز  دوم،  روز  بــرای 
ــتین  ــه نحس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــزار ش برگ
ــده گان شــورای  ــا حضــور نماین ــن نشســت ب دور ای
ــان و  ــروه طالب ــأت گ ــتان، هی ــح افغانس ــی صل عال
نماینــده گان کشــورهای منطقــه و جهــان روز جمعــه 

ــود. ــده ب ــاز گردی ــکو آغ ــرب در در مس ۱۸ عق
ــا  ــه ب ــد ک ــت گفته ان ــن نشس ــان در ای ــروه طالب گ
ــد،  ــتقیم نمی کنن ــرۀ مس ــتان، مذاک ــت افغانس حکوم
ــا ایــاالت متحــدۀ امریــکا  امــا مصــروف چانه زنــی ب
ــتند.  ــنگتن هس ــا واش ــتقیم ب ــو مس ــرای گفت و گ ب
ــاز  ــیه در آغ ــۀ روس ــر خارج ــرگی الوروف، وزی س
ــگ افغانســتان  ــه جن ــت ک ــه گف نشســت، روز جمع
صــرف از راه سیاســی و مذاکــره پایــان پذیــر اســت.
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــیه اب ــۀ روس ــر خارج وزی
ــان و شــورای عالــی صلــح در  اشــتراک هیــأت طالب
ــان  ــن نشســت، منجــر گفت وگوهــای مســتقیم می ای

دو طــرف شــود.
از  مســکو  هــدف  کــه  گفــت  الوروف  آقــای 
ــه  ــک ب ــت، کم ــن نشس ــر ای ــازی و تدوی زمینه س
آغــاز مذاکــرات صلــح و تأمیــن ثبــات در افغانســتان 
افغانســتان  در  جدیــدی  صفحــۀ  تــا  می باشــد 

ــود. ــوده ش گش
پــس از اظهــارات ســرگی الوروف، نشســت صلــح 
ــان  ــه یافــت. طالب مســکو پشــت درهــای بســته ادام
ــاده  ــه آم ــد ک ــن نشســت گفتن ــزاری ای ــس از برگ پ
ــل  ــی در داخ ــای سیاس ــام طرف ه ــا تم ــتند ب هس

ــد. ــو کنن ــتان گفت وگ افغانس
ــان،  ــروه طالب ــأت گ ــس هی ــتانکزی  ریی ــاس اس عب
ــان  ــی  در مالقات  ش ــده گان امریکای ــه نماین ــت ک گف
همــواره بحــث خــروج سربازان شــان را از افغانســتان 
ــا هنگامی کــه نیروهــای  ــد؛ بنابرایــن ت مطــرح کرده ان
خارجــی از کشــور خــارج نشــوند، بــه جنــگ ادامــه 

می دهنــد. 
ــان  ــی طالب ــره احتمال ــارۀ مذاک ــای اســتانکزی درب آق
ــا  ــان تماس ه ــه آن ــا جریان هــای سیاســی گفــت ک ب
ــی  ــار سیاس ــزاب و اقش ــی اح ــا برخ ــی ب و روابط
ــا  ــه ب ــتند ک ــاده هس ــد و آم ــتان دارن ــه افغانس جامع
ــال  ــه در ح ــت ک ــا او گف ــد. ام ــره کنن ــان مذاک آن

حاضــر ســرگرم گفت وگــو بــا ایــاالت متحــده 
ــتند.  ــکا هس امری

نماینــده گان طالبــان، دولــت افغانســتان را فاقــد 
مشــروعیت سیاســی و اجتماعــی دانســته می گوینــد 

ــد. ــره را ندارن ــت مذاک ــان  صالحی ــه آن ک
آنــان گفته انــد کــه هیــچ نشســت مســتقیم بــا 
ــره  ــا روی مذاک ــد، ام ــتان نمی کنن ــت افغانس حکوم
درحــال  امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت  بــا  مســتقیم 

هســتند. چانه زنــی 
امــا، نماینــده گان شــورای عالــی صلــح ایــن نشســت 
گفت وگوهــای  آغــاز  راســتای  در  مهــم  گام  را 

ــتند. ــان دانس ــا طالب ــتقیم ب مس
ــح  ــی صل ــورای عال ــاون ش ــد مع ــی دین محم حاج
ــح در  ــن صل ــا تأمی ــه ب ــت ک ــت، گف ــن نشس درای
افغانســتان نیروهــای خارجــی از ایــن کشــور خــارج 

ــد شــد. خواهن
ــا محمــد حنیــف اتمــر، مشــاور پیشــین شــورای  ام
امنیــت غنــی، گفتــه اســت کــه امیــدوار اســت 
یــک  مقدمــۀ  بــه  منجــر  نشســت ها  ایــن  تــا 
گفت وگــوی مســتقیم میــان حکومــت کابــل و 

ــود. ــان ش ــروه طالب گ
ــت  ــه نشس ــه ک ــی گفت ــه در اعالمیه ی وزارت خارج
مســکو برخــالف نشســت های پروســۀ کابــل و 
تاشــکند بــوده و بــه همیــن دلیــل، دولــت افغانســتان 

ــه مســکو نفرســتاده اســت. ــی ب هیأت
ــه در نشســت  ــرده ک ــالم ک ــت افغانســتان اع حکوم
ــک  ــح ی ــی صل ــی نفرســتاده و شــورای عال نماینده ی

ارگان مســتقل اســت. 
دانشــگاه،  اســتادان  از  برخــی  هــم،  ســویی  از 
ــاع  ــه اجم ــتان ب ــی افغانس ــا زمان ــه ت ــد ک می گوین
داخلــی در رابطــه بــه صلــح نرســد، ایــن نشســت ها 

ــت.  ــد داش ــی نخواه ــۀ را در پ نتیج
آگاه روابــط  دانشــگاه و  اســتاد  عبــداهلل ذکاوت، 
در  نشســت،  ایــن  بــه  اشــاره   بــا  بین الملــل، 
ــد: هرچنــد  ــدگار می گوی ــا روزنامــۀ مان گفت وگــو ب
ــرای افغانســتان اســت،  ــاز اساســی ب ــک نی ــح ی صل
امــا هیــچ کار اساســی تــا هنــوز بــرای آوردن صلــح 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــورای  ــده گان ش ــن نماین ــت: رفت ــای ذکاوت، گف آق

عالــی صلــح و طالبــان در مســکو خیلــی مهــم 
نیســت، امــا نخســت از همــه بایــد در داخــل 
افغانســتان یــک اجمــاع ملــی بــرای صلــح روی کار 

ــد. آی
می خواهنــد  قدرت منــدان  تمــام  او،  گفتــۀ  بــه 
بــه خواســت های خــود دســت  زور  از طریــق 
یابنــد، امــا در درازمــدت ایــن نگــرش دچــار افــول 
ــه  ــیدن ب ــای رس ــد روی محوره ــا بای ــردد، م می گ
صلــح در داخــل افغانســتان بــه اجمــاع ملــی برســیم. 
ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد: دســت های بیرونــی 
ــا  ــرار دارد، ام ــتان ق ــگ افغانس ــردۀ جن ــت پ در پش
صلــح متعلــق بــه شــهروندان اســت، مــا بایــد بــرای 
ــه تفاهــم برســیم؛ چــون  ــح در داخــل کشــور ب صل
در حــال حاضــر افغانســتان فاقــد منافــع ملــی اســت 
ــف  ــمن را تعری ــت و دش ــاس آن دوس ــه اس ــه ب ک

کنــد. 
او گفــت کــه بــرای رســیدن بــه صلــح در افغانســتان، 
ــی  ــی، فرهنگ ــاختارهای اجتماع ــر س ــه  تغیی ــاز ب نی

اســت کــه منافــع همــۀ مــردم در نظــر گرفتــه شــود. 
ــر  ــا نش ــکا ب ــۀ امری ــال، وزارت خارج ــن ح در همی
خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه زلمــی خلیــل زاد 
نماینــدۀ ویــژۀ ایــاالت متحــده در امــور صلــح 
افغانســتان، دومیــن ســفرش را بــه افغانســتان و چنــد 

ــد.  ــاز می کن ــر آغ ــور دیگ کش
درخبرنامــۀ وزارت خارجــه امریــکا امــده اســت 
ــور  ــن کش ــژۀ ای ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــه زلم ک
در امــور صلــح افغانســتان از تاریــخ هشــتم تــا 
بیســتم مــاه روان میــالدی، بــرای پیگیــری و تشــدید 
تالش هــا در مــورد مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، بــه 
کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، امــارات متحــده ی 

ــد. ــفر می کن ــر س ــی و قط عرب
در نشســت مســکو کــه بــرای دو روز ادامــه یافــت، 
نماینده گانــی از کشــورهای امریــکا، هنــد، پاکســتان، 
ــتان،  ــتان، ازبیکس ــتان، تاجیکس ــران، قزاقس ــن، ای چی
حضــور  آذربایجــان  و  قرغزســتان  ترکمنســتان، 

ــتند.  داش
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محمد عبده و تفسیر عقالنی قرآن
محمـد عبـده قرآن کریـم را بـه روش عقالنی مدرن تفسـیر 
کـرد، کـه پیـش از وی در جهـان اسـالم هیچ کـس بـه چنین 
کاری اقـدام نکـرده بـود و بـه همیـن روش پارۀ اخیـِر قرآن 
کریـم را تفسـیر نمـود. او بـا مشـورت و رای زنـی جمعیت 
خیریـۀ اسـالمی، بـه چنیـن کاری اقـدام کـرد تا این تفسـیر 
منبعـی بـرای اسـتادان مـدارس جمعیـت در تفهیـم معانـی 
سـوره های قـران کریم برای شـاگردانی باشـد که پـارۀ اخیر 
قـرآن کریـم را حفـظ می کننـد. محمـد عبـده تفسـیر پـارۀ 
اخیـِر قـرآن کریـم را در سـرزمین مغـرب بـه پایان رسـانید 
و بسـیار تـالش کـرد آن را سـاده و بسـیط و بـه دور از 
اختالفـات تدویـن کنـد تا خواننـده دچار مشـکالت نگردد.
همچنـان تفسـیر مفصلـی دربـارۀ سـورۀ »والعصر« نوشـته و 
برخـی بحث هـای تفسـیرِی دیگـری دربـارۀ حِل مشـکالت 
قرآنـی و رد شـبهاِت مخالفـان بـه رشـتۀ تحریـر درآورده 

ست.  ا
محمـد عبـده در تفسـیر قـرآن کریـم همـواره تـالش نمـود 
کـه میـان دانـش قرآنـی و اسـراییلی تفکیک نموده و تفسـیر 
قـرآن را از اسـرائیلیات بپیرایـد، که با مراجعه به نوشـته های 

وی می تـوان بـه ایـن حقیقت آگاه شـد.
قـرآن،  تفسـیر  حـوزۀ  در  وی  خدمـات  جملـه  از 
درس هایی سـت کـه آن را در االزهـر بر شـاگردان و مریداِن 
خـود القـا می کـرد که شـاگرد و مریـدش محمد رشـید رضا 
بـا مشـورت اسـتاد خود آن هـا را تدویـن نمـوده و در مجلۀ 
المنـار به نشـر می سـپرد کـه بعدها محمد رشـید رضـا تمام 
آن هـا را جمـع آوری نمـوده و با برخی اضافـات از نزد خود 

بـه نـام تفسـیر المنـار بـه چاپ رسـانید.
گرچـه فـرآورد تفسـیری محمد عبده در تفسـیر قـرآن کریم 
نسـبت بـه شـخصیت بـارزِ وی انـدک و ناچیز بـود، اما باید 
اعتـراف کرد کـه فرآورد تفسـیرِی وی تأثیر زیـادی بر روند 
قرآن شناسـی گذاشت.)التفسـیر والمفسـرون، حسین الذهبی، 

 )۲/۴۰۵

روش وی در تفسیر
محمـد عبـده در میـان علمـای االزهـر از نخسـتین کسـانی 
بـود کـه به تجدیـد و رد تقلید دعـوت نمـود. وی عقل آزادِ 
خـود را در نوشـته ها و بحث هـای خویـش به کار بـرد و تنها 
بـر اندیشـه های متقدمیـن نایسـتاد، بلکـه در برخی مـوارد با 
علمـای گذشـته مخالفـت نمـود و ایـن کارِ وی باعث قهر و 

غضـِب بسـیاری از اهل علم شـد.
آزاداندیشـی و انقـالِب وی بـر گذشـته گان، تأثیـر زیادی بر 
روشـی کـه وی انتخـاب کرده بود، گذاشـت. وی در تفسـیر 
قـرآن کریـم برای خـود اصلی گذاشـته بود که در روشـنایی 
آن بـه تفسـیر قـرآن کریم می پرداخـت. وی به ایـن باور بود 
کـه مقصد اساسـی نـزول قرآن کریم این اسـت کـه مردم را 
بـه سـعادت دنیـوی و اخروی سـوق دهـد و مسـایل دیگر، 
همه گـی تابـع ایـن اصـل بـوده و یـا وسـیله یی بـرای تحقق 

ایـن مبدأ می باشـند.
محمـد عبـده ایـن اصـل را در تفسـیر بیـان داشـته، سـپس 
بـه سـرزنش مفسـرینی می پـردازد کـه از این هدف اساسـی 
قـرآن غافـل شـده انـد، بـه گونه یـی کـه هـدف اساسـی را 
فـرو گذاشـته و بـه مسـایل فرعـی پرداخته اند ماننـد: اعراب 
و اقسـام معانـی و اختالفـات فقهـی و دیگـر مسـایلی کـه 
از منظـر محمـد عبـده بحـث بیـش از حـد در آن هـا، باعث 
فراموشـی هـدف اساسـی قـرآن کریـم می گـردد؛ بـه همین 

لحـاظ، وی تفسـیر را بـه دو گونـه تقسـیم می کنـد:
نخسـت: تفاسـیری کـه از خـدا و کتابـش انسـان ها را دور 
می سـازند و آن هـا تفاسـیری اند که بـه حل الفـاظ و اعراِب 
جمله هـا و بیـان نکته هـای فنـی می پردازند کـه از منظر وی، 

مناسـب نیسـت که چنین تفاسـیری را تفسـیر نامید.
دوم: تفاسـیری اسـت کـه بـه فهـم مـراد خـدا و حکمـت 
تشـریع در عقایـد و احـکام می پردازنـد، بـه گونه یـی کـه 
بـه سـوی عمـل و  بـه خـود جـذب کـرده و  نفس هـا را 
هدایـت سـوق می دهند. چنین تفاسـیری مـورد تأیید محمد 

عبـده بـوده و از منظـر وی، چنیـن تفاسـیری انـد کـه هدف 
اساسـی قـرآن را بیـان می دارنـد.

ایـن سـخن محمـد عبـده بـه معنـای بی توجهی بـه جوانب 
بالغـی و یـا نحـوی در تفسـیر قرآن کریـم نیسـت، بلکه از 
منظـر وی مفسـر بایـد بـه قـدر ضـرورت و بـه گونه یی که 
الیـق و سـزاوار فصاحـت و بالغـت قرآن اسـت، بـه چنین 
مسـایلی بپـردازد نـه این کـه تمام اهـداف و مقاصـد قرآن را 

در مسـایل فرعی منحصـر سـازد.)همان، ۲/۴۰۸( 

قـران پیرو عقیده یی نیسـت، بلکـه عقیده از قـرآن گرفته 
د می شو

محمـد عبـده بـه ایـن باور اسـت کـه قـرآن کریـم ترازویی 
اسـت کـه به وسـیلۀ آن عقایـد و باورها سـنجیده می شـوند، 
نـه این کـه عقیـده میزانی برای سـنجیدِن قـرآن باشـد. او بر 
بسـیاری از مفسـرین ایـراد می گیـرد کـه قـرآن را از دریچۀ 
عقایـِد خودشـان نـگاه کـرده و تفسـیر نموده انـد، و هـرگاه 
تفـاوت و یـا تعارضی میـان مسـایل عقیدتی قـرآن و عقاید 
خودشـان یافتنـد، به تأویـل و توجیه قـرآن کریـم پرداختند 
تـا بـا عقایدشـان سـازگاری یابـد. وی در این بـاره می گوید: 
»اگـر باورهـای خـود را بـدون این کـه عقایـد خـود را وارد 
آن کنیـم بـا میـزان کتـاب خـدا بسـنجیم، بـرای مـا هویـدا 
خواهـد شـد کـه مـا هدایت شـده هسـتیم و یـا گمـراه. امـا 
اگـر مـا نخسـت آن چه را کـه در اذهـان ما اسـت وارد قرآن 
کریـم بکنیـم، در آن صـورت نمی توانیـم بفهمیـم کـه مـا 
هدایـت شـده ایم یـا گمـراه؛ زیـرا در ایـن صـورت مـا میان 
میـزان شـده و میـزان خلـط کرده ایـم و دانسـته نمی شـود 
کـه آن چـه با آن سـنجش شـده اسـت، چیسـت. می خواهم 
قـرآن اساسـی باشـد کـه مذاهـب و آرای دینی بـر آن حمل 
شـود، نـه این کـه مذاهـب اصـل باشـند و قـرآن بـر آن هـا 
حمـل گـردد و دسـت تحریـف و تأویـل بـه آن دراز شـود، 
چنان چـه گمراهـان و ذلیـالن به چنین کاری دسـت زده اند«.

 )۱/۵۹ )تفسیرالمنار، 
متمایـز  دیگـر  تفاسـیر  از  را  عبـده  محمـد  تفسـیر  آن چـه 
می سـازد ایـن اسـت کـه وی در کتابـت تفسـیر بـر عقـل 
آزادِ خویـش اعتمـاد کرده اسـت و در تفسـیر قـرآن به هیچ 
کتـاب تفسـیری مراجعـه ننمـوده، بلکـه بـه تـالوت قـرآن 
کریـم پرداختـه و از آن چـه خداونـد بـر قلـِب وی افاضـه 

کـرده بـود، بـه دیگـران گفتـه اسـت.
این کـه چـرا بـه تفاسـیر دیگـر پیـش از تدریـس مراجعـه 
نمی کـرده اسـت، به خاطـر ایـن بـوده کـه از فهـم دیگـران 
متأثـر نگـردد؛ چنان چه شـاگردش محمد رشـید رضا از وی 
حکایـت می کنـد که محمد عبـده در زمان تدریـس از روی 
تفسـیر جاللیـن تفسـیر می کـرد و در برخـی مـوارد بـه نقد 
تفسـیر جاللیـن نیز می پرداخت، سـپس دربـارۀ آیاتی که در 
یـک موضـوع نـازل شـده بود سـخن می گفـت و بیشـتر بر 

جنبه هـای اخالقـی و هدایتـی تمرکـز می کـرد.
امتیـاز دیگـر محمـد عبـده این بـود کـه اکتفا بـه کتاب های 
مفسـرین گذشـته نکـرد و هیچ گاهـی عقِل خـود را در برابر 
عقـل آن هـا معطـل ننمود، بلکـه در مـوارد متعددی کسـانی 
را کـه بـه تفاسـیر گذشـته گان اکتفـا می کردنـد، مـورد انتقاد 
شـدید قـرار داد و بـه آزادی اندیشـه فـرا خوانـد و در قیـام 
و جسـارِت  بـا جـرأت  کتاب هـای گذشـته گان  بـر  خـود 

زایدالوصفـی عمـل  کرد. 
محمـد عبـده بـه ایـن باور بـود که قـرآن کریـم یگانـه منبع 
مرکـزی اصـالح اسـت، امـا آن چه گذشـته گان دربـارۀ قرآن 
کریـم بـه نـامِ تفسـیر نوشـته اند، مـن حیث المجمـوع مانـع 
اساسـی در برابـر فهـم نـص قرآنـی بـه حسـاب می آینـد.

)العقـل فی حریـم الشـریعه، ص ۲۲۱( 
محمـد عبـده بـا انتخـاب چنیـن روشـی در تفسـیر قـرآن 
کریـم، در حقیـت راه و رسـِم اسـتاد خود سـید جمال الدین 
افغانـی را تعقیـب نموده اسـت؛ زیرا افغانی به ایـن باور بود 
کـه تفاسـیر بایـد از خرافـات و بحث هـای مفصـِل نحوی و 
احادیـث موضوعـی و جـدال متکلمین و اسـتنباطات فقهای 

مقلد، پاک سـاخته شـود.

تألیفات محمد عبده
مهم تریـن آثـاری کـه از محمد عبـده به جا مانـده، عبارت اند 

از:
االسالم الرد علی منتقدیه  •
اصالح المحاکم الشرعیه  •

تفسیر المنار  •
رساله التوحید  •

شرح نهج البالغه  •
االسالم و النصرانیۀ بین العلم والمدنیۀ  •

پایان 
محمـد  اندیشـه های  از  بخشـی  آمدیـم،  گفتـه  کـه  آن چـه 
عبـده بـود. او طوری کـه در بـاال تذکـر دادیم، از پیشـگامان 
مکتـِب تجـدد به حسـاب می آیـد. گرچه این جریـان فکرِی 
عقالنـی جایـگاه مهمـی در میان جوامع اسـالمی پیـدا نکرد، 
امـا توانسـت اندیشـمندان بزرگـی را بـه خـود جلـب کنـد، 
اندیشـۀ دینـی راکـِد جوامـع اسـالمی را که سـال ها متوقف 
بـود، بـه تحـرک وادارد و از نـگاه فکـری در برابـر فلسـفۀ 
جریان هـای  درحالی کـه  کنـد؛  ایسـتاده گی  غـرب  جدیـد 
دیگـر بـه جـای گفت وگـوی مسـالمت آمیز، بـه جنـگ و 
طـردِ دیگـران پرداختنـد کـه چنین اندیشـه هایی با گذشـت 
سـال های متمـادی نتیجه یـی جـز خشـونت بـر خشـونت، 
چیـز دیگـری بـرای جهان اسـالم به ارمغـان نیاوردنـد و هر 
روز بـا گذشـت زمـان، فاصله میان تمدن های بشـری بیشـتر 
گردیـد و عـداوت و دشـمنی هـم عمیق تـر شـد. اگـر ایـن 
مکتـب فکـری به جـای جریان هـای رادیـکال و افراطـی در 
جوامـع اسـالمی گسـترش می یافـت، امروز وضعیـت جهان 
اسـاس  بـر  کارهـا  بلکـه همـۀ  نمی بـود،  این گونـه  اسـالم 
مسـالمت آمیز،  گفت وگـوی  و  دیگرپذیـری  و  عقالنیـت 
فرقه یـی  از خشـونت های  دیگـر  و  می گردیـد  حل وفصـل 
و مذهبـی و دینـی خبـری نبـود. امـا متأسـفانه ایـن جریـان 
فکـری به وسـیلۀ جریان هـای متشـدد و افراطی کوبیده شـد 
و وضعیت هـای فکـری و سیاسـی به ویژه اسـتبداد نظام های 
حاکـم بر جهان اسـالم باعث شـد کـه جریان هـای رادیکال 
در درون جوامع اسـالمی نفوذ و قدرِت بیشـتری پیدا کننــد 
و کارشـان بـه جایـی بکشـد کـه خشـونت مبـدل بـه یـک 

مکتـب فکـری شـود و بسـتر عقالنیـت را برچیند.
در انـزوا قـرار گرفتـن جریـان عقل گـرا از صحنـۀ سیاسـت 
و فکـر باعـث شـد کـه جریان هـای افراطی، خالی سیاسـی 
و فکـرِی موجـود را پُـر کننـد و عقل اسـالمی به سـاِن عصر 
عباسـی تـرور گـردد و جـای آن را اندیشـه های افراطی یـی 
بگیـرد کـه نـه برای خـرد ارزشـی قایل انـد و نه بـرای فکر 
متأسـفانه کـه چنیـن طـرز  احترامـی.  اندیشـۀ مخالـف،  و 
تفکـری امـروزه در تـار و پـودِ جوامع اسـالمی رخنـه کرده 
و ملت هـای مسـلمان را بـه سـوی تباهـی سـوق می دهـد و 
راه عالجـی هـم جز بازگشـتن بـه عقالنیت دیده نمی شـود؛ 
عقالنیتـی کـه بـه دیالـوگ و کثرت گرایی و مبـارزات فکری 
و فرهنگـی معتقـد اسـت و پاسـخ فکـر را بـا فکـر، و تفنگ 
را بـا تفنـگ می دهـد، نـه این که پاسـخ فکـر و اندیشـه را با 

تفنـگ و خشـونت و انتحـار و انفجـار بدهد.
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احمد ذكـی خاورنیا

بخش دهـــم و پایانی

آن چه تفسیر محمد عبده را از 
تفاسیر دیگر متمایز می سازد 

این که: وی در کتابت تفسیر بر 
عقل آزاِد خویش اعتماد کرده است 

و در تفسیر قرآن به هیچ کتاب 
تفسیری مراجعه ننموده، بلکه به 
تالوت قرآن کریم پرداخته و از 
آن چه خداوند بر قلِب وی افاضه 
کرده بود، به دیگران گفته است.

این که چرا به تفاسیر دیگر پیش 
از تدریس مراجعه نمی کرده 

است، به خاطر این بوده که از فهم 
دیگران متأثر نگردد؛ چنان چه 

شاگردش محمد رشید رضا از وی 
حکایت می کند که محمد عبده 
در زمان تدریس از روی تفسیر 

جاللین تفسیر می کرد و در برخی 
موارد به نقد تفسیر جاللین نیز 

می پرداخت، سپس دربارۀ آیاتی 
که در یک موضوع نازل شده 

بود سخن می گفت و بیشتر بر 
جنبه های اخالقی و هدایتی تمرکز 

می کرد

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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 اشـاره
»اینــک خــزان« )سرگذشــت یــک خانــواده( شــاهکار 
اویگــن روگــه از زمــان انتشــارش تاکنــون بــه بیــش 
ــای  ــده و موفقیت ه ــه ش ــان ترجم ــه زب از سی و س
بســیاری کســب کــرده اســت: ســال ۲۰۰۹ توانســت 
جایــزۀ آلفــرد دوبلیــن را از آِن خــود کنــد و ســپس 
در ســال ۲۰۱۱ عنــوان کتــاب ســال آلمــان را. ایــن 
ــز  ــی نی ــای بین الملل ــت پُرفروش ه ــه فهرس ــاب ب کت
ــریات  ــیاری در نش ــِت بس ــای مثب ــت و نقده راه یاف
ــت  ــی دریاف ــر بین الملل ــریات معتب ــان و نش آلمانی زب
ــا  ــه ب ــن روگ ــت: اویگ ــز نوش ــرد: نیویورک تایم ک
»اینــک خــزان« دیــوار بیــن حماســۀ روســی و رمــان 
بــزرِگ امریکایــی را برچیــده اســت. هفته نامــۀ 
هم پایــۀ  رمانــی  را  خــزان«  »اینــک  دی زایــت 
ــۀ  ــمرد. هفته نام ــان برش ــاس م ــا«ی توم »بودنبروک ه
ــیِک  ــر کالس ــوان اث ــه  عن ــتقل از آن ب ــاب مس کت
ــه آن را  ــۀ کتاب خان ــرد و مجل ــام ب ــرد ن ــگ س جن
اثــری متفکرانــه توصیــف کــرد کــه هــر خواننده یــی 

ــد.  ــد آن را بخوان بای
نشــریۀ  دو  گفت وگــوی  می خوانیــد،  آن چــه 
ــاب  ــازار کت ــن و ب ــی برلی ــۀ ادب ــاِن مجل آلمانی زب

ــت. ــزان« اس ــک خ ــارۀ »این درب
***

ــود  ــال ۲۰۱۱ را از آِن خ ــاب س ــزۀ کت ــما جای *  ش
ــک  ــان »این ــتین کتاب ت ــرای نخس ــم ب ــد، آن ه کردی
خــزان«. روی چنیــن موفقیتــی حســاب کــرده بودیــد؟

ابتــدا شــک داشــتم کــه آیــا اصــاًل کســی از ایــن 
ــزۀ  ــه جای ــی ک ــد وقت ــا بع ــد؛ ام ــش می آی ــتان خوش داس
آوردم،  دســت  بــه  را  دوبلیــن  آلفــرد  غافلگیرکننــدۀ 

کــرد.  رشــد  مــن  در  به تدریــج  امیــد  جوانه هــای 
*  بــا پــول جایــزۀ آلفــرد دوبلیــن در ســال ۲۰۰۹ برای 
ــان  ــزان«، وضعیت ت ــک خ ــت نویس »این ــخۀ دس نس
بهتــر شــد تــا وقتــی کــه پــول جایــزۀ کتــاب ۲۰۱۱ را 
به دســت آوردیــد. گفتیــد کــه دریافــت جایــزۀ آلفــرد 
دوبلیــن انگیــزۀ مضاعفــی بــرای نوشــتن بــه شــما داد. 
چــه انگیزه هــای دیگــری بــرای شــما بــه عنــوان یــک 

نویســنده وجــود دارد؟
ــک شــود؛  ــه سیاســت نزدی ــد ب ــر نبای ــه هن ــم ک اول بگوی
دربــارۀ  می گیــرد.  را  آن  آزادی  سیاســت  کــه  چــرا 
انگیزه هــا ســخن گفتن ســخت اســت؛ زیــرا نویســنده 
ــا آگاه  ــن انگیزه ه ــی از ای ــش بزرگ ــع از بخ ــور قط به ط
نیســت. بــه  هــر حــال، مــن از هیــچ فشــار روحــی و رنــج 
ــه  ــات روی جامع ــر ادبی ــن تأثی ــم، همچنی درون نمی نویس
ــن  ــی را در ای ــش اصل ــاز نق ــم. نی ــی می کن ــم ارزیاب را ک
ــی  ــد کــه زمــان را متوقــف کنــی، بازیاب ــازی می کن بیــن ب
کنــی و از تجــارب محافظــت کنــی. مــن فرامــوش کــرده ام 
کــه چــه کســی گفتــه بــود کــه خاســتگاه ادبیــات، آرزویــی 
اســت کــه می خواهــد دوران کودکــی را زنــده کنــد. شــاید 
ناباکــوف آن را گفتــه باشــد! همچنــان بــه دیــدگاه درونــی 
ــه دارم.  ــب، عالق ــر عجی ــراد در ظاه ــژه اف ــران به وی دیگ
ــه  ــه ب ــتم ک ــتین نوش ــرال باس ــارۀ جن ــی درب ــن قطعه ی م
پتــرا کلــی تیرانــدازی کرد.)گــرت باســتین و پتــرا کلــی دو 
عضــو حــزب ســبز بودنــد کــه اجســاد آن هــا در ۱۹ اکتوبــر 
۱۹۹۲ در آپارتمــان مشترک شــان در شــهر بـُـن پیــدا شــد.(

*  جایــزۀ ادبی یــی کــه گونتــر گــراس در ســال ۱۹7۹ 
ــودی  ــندۀ آلمانی-یه ــم نویس ــه اس ــته، ب ــان گذاش بنی
ــن  ــار دوبلی ــن آث ــذاری شــده. بی ــن نام گ ــرد دوبلی آلف

ــد؟ ــتراکی می بینی ــاط اش ــه نق ــان چ و خودت
ــت. او  ــراس اس ــر گ ــرای گونت ــت ب ــوال درحقیق ــن س ای
جایــزه را بــه نــام آلفــرد دوبلیــن نامیــده و تصــور می کنــم 
ــن  ــی ای ــرای ارزیاب ــارش ب ــچ نویســنده یی فرســتادن آث هی
جایــزه را منــوط بــه داشــتن وابســته گی آثــارش بــا 
دوبلیــن نمی دانــد. بــا وجــود ایــن، بایــد بگویــم مــن یــک 
خــط فکــری ســنتی بــا دوبلیــن دارم. هرچنــد کــه ایــن در 
مــورد یــک پیونــد ســاده نیســت، بلکــه دربــارۀ بازگشــت 

ــت. ــطه اس ــای بی واس ــنت روایت ه ــه س ب
هســتید،  تحصیلکرده یــی  ریاضــی دان  شــما    *
ــار  ــم آث ــنامه نویس و مترج ــوان نمایش ــا به عن مدت ه
ــتین  ــالگی نخس ــد و در ســن 57س چخــوف کار کردی
رمــاِن خــود را منتشــر نمودیــد. چــه چیزهایــی 
ــاب  ــن کت ــتن ای ــما را از نوش ــن دوران ش ــی ای ط

بازمی داشــت؟
ــد  ــد. بع ــپری ش ــی س ــا ریاض ــن ب ــر م ــال از عم ده س
ــنامه نویس  ــک نمایش ــم ی ــد ه ــندۀ آزاد و بع ــک نویس ی
بــودم. یکــی از دالیلــی کــه مــن در ســال ۱۹۸۸ بــه آلمــان 
ــردم  ــاس می ک ــه احس ــود ک ــن ب ــردم ای ــرار ک ــی ف غرب
ــد  ــازه بع ــم. ت ــم بنویس ــرقی نمی توان ــان ش ــارۀ آلم درب
ــاره  ــه دوب ــود ک ــرات ب ــرای تغیی ــالب آرام ب از دوران انق
آلمــان شــرقی دســت مایۀ نوشــته های مــورد پســندم 
ــزرگ  ــورد پدرب ــی در م ــد نمایش نامه ی ــت. بع ــرار گرف ق
ــرای  ــگ ب ــی تن ــه چارچوب ــه البت ــتم ک ــم نوش و مادربزرگ
ُکل داســتان بــود. بعــد پــدرم فــوت کــرد. هنــگام فروختــن 
آپارتمــان پــدرم خیلــی چیزهــا از زیــر دســتم گذشــتند کــه 
بــا دیــدن آن هــا می دانســتم مــن آخریــن نفــری هســتم کــه 
بــا ایــن چیزهــا خاطــره دارم، در میــان ایــن چیزهــا یــک 

ــا  ــود. و باالخــره یــک پزشــِک خیرخــواه ب ــر ب ــز تحری می
تشــخیص ســرطان مــن را ترســاند کــه بعــد از طــی یــک 
مســیر ســخِت کوتــاه معلــوم شــد تشــخیص اشــتباه بــوده. 

ــن زد. ــه م ــه را ب ــن ضرب ــن آخری ای
ــرای  ــب ب ــبک مناس ــال س ــه دنب ــا ب ــما مدت ه *  ش
ــا  ــی آن ب ــواده و هم زمان ــن خان ــتان ای ــت داس روای
ــا،  ــا، کنکاش ه ــه تالش ه ــد. چ ــرقی بودی ــان ش آلم
آزمایــش و ســنجش و تغییــرات و دســت اندازها بــرای 
ــود  ــان وج ــر راه ت ــر س ــبک ب ــن س ــه ای ــتیابی ب دس

ــد؟ ــی را یافتی ــبک فعل ــه س ــت و چگون داش
کارهــای تیاتــری مــن، اغلــب مونولــوگ بــود کــه تقریبــًا 
بــا رونــد بســیار ظریــف و میکروســکوپی پیــش می رفــت. 
ــخت گیرانه  ــیار س ــمی بس ــور رس ــا به ط ــن نمایش نامه ه ای
هســتند. زمانــی تــالش کــردم کــه رمانــم را بــه ایــن شــیوه 
ــب  ــن قال ــده در چنی ــت پیچی ــک روای ــا ی ــم. ام ــاز کن آغ
ــن  ــا ای ــه ب ــودم ک ــور ب ــد. مجب ــخت گیرانه یی نمی گنج س
ســبک خداحافظــی کنــم تــا بتوانــم داســتان خانــواده ام را 
ــی از  ــان رگه های ــن، همچن ــود ای ــا وج ــم. ب ــف کن تعری
ســبک ادبــی اولیــۀ مــن در آن دیــده می شــود. مــن همیشــه 
بــه شــخصیت داســتانی و بــه زمــان حــال خیلــی نزدیــک 
ــن همــواره معیارهــای ســخت گیرانه یی در  هســتم. همچنی
ــا زبــان دارم. مطمئنــًا تصــورات مختلفــی دربــارۀ  رابطــه ب
ــرای  ــود دارد. ب ــت، وج ــی زیباس ــه زمان ــان چ ــه زب این ک
ــان زیباســت کــه بســیار دقیــق باشــد و از  ــی زب مــن زمان
چیزهــای اضافــی اجتنــاب کنــد. مــن فرزنــد قــرن بیســتم 
ــوده  ــی ب ــات باورنکردن ــو از جنای ــه ممل ــی ک هســتم، قرن
اســت. جالــب این جاســت کــه ایــن جنایــات دایمــًا 
همــراه  اغراق آمیــزی  و  مصنوعــی  زبان شناســی  بــا 
می شــوند. شــاید بــه همیــن علــت دقــت و صحــت بــرای 

مــن بســیار مهــم اســت.
*  یکــی از گفته هــای معــروِف شــما ایــن اســت: »تــا 
ــود  ــد وج ــم، امی ــت کنی ــم روای ــه می توانی ــی ک زمان
دارد.« ایــن امیــد بــرای شــما چیســت و چــرا امیــد بــا 

ــورده؟ ــد خ ــردن پیون روایت ک
ــن  ــا ای ــروزِ م ــۀ ام ــکالت جامع ــن مش ــی از بزرگ تری یک
اســت کــه ســنتی کــه نسل به نســل منتقــل می شــد، 

دچــار اختــالل شــده اســت. جوانــان تصــور می کننــد کــه 
ــد  ــا بگوین ــه آن ه ــه ب ــد ک ــزی ندارن ــالمندان دیگــر چی س
چــون نمی داننــد کــه چطــور یــک حســاب کاربــری 
ــت  ــز اس ــأله غم انگی ــن مس ــد. ای ــت کنن ــبوک درس فیس
ــه  ــود را ب ــته ضــروری اســت. خ ــه گذش ــگاه ب ــه ن چراک
 عنــوان بخشــی از تاریــخ و به عنــوان بخشــی از یــک 
امتــداد در نظرگرفتــن، بااهمیــت اســت. مــن به طــور جــدی 
ــان« پیــش روِی مــا اســت  ــاور هســتم کــه »پای ــر ایــن ب ب

ــود. ــف ش ــات متوق ــی تجربی ــه بازگوی اگرک
ــتان  ــیار، داس ــک بس ــتان های کوچ ــا داس ــما ب *  ش
ــرقی  ــان ش ــتان آلم ــد، داس ــف کردی ــی را تعری بزرگ
ــود  ــاس به وج ــن احس ــا ای ــدن صحنه ه ــا خوان را. ب
ــش  ــردۀ نمای ــم. پ ــر می بینی ــی تیات ــه گوی ــد ک می آی
بــاال مــی رود و مــا کــورت و الکســاندر را در آپارتمان 
ــوادۀ  ــا خان ــاال مــی رود و م ــردۀ نمایــش ب ــم. پ می بینی
ــش  ــردۀ نمای ــم. پ ــن می بینی ــن جش ــر را حی اومنیتس
ــاال مــی رود و الکســاندر را در خیابان هــای مکزیــک  ب
پُراهمیت تــر  می بینیــم. هایالیت هایــی )بخش هــای 
و پرنورتــر( کــه بــه  مثابــۀ یــک کتــاب، بــه یــک ُکل 
ــم  ــتان متراک ــک داس ــد و در ی ــذار می پردازن تاثیرگ
ــف  ــی تعری ــتان های خانواده گ ــۀ داس ــر پای ــرا، ب گی
ــی  ــن کتاب ــق چنی ــه خل ــق ب ــه موف ــوند. چگون می ش
شــدید؟ آیــا ایــن فرآینــد آگاهانــه بــود یــا یــک درک 

ــی و شــهودی؟ ذات
ایــن کتــاب ترکیبــی از شــهود و تفکــر اســت. مــن هرگــز 
ــا  ــم. ام ــه داســتان، ترجمــه کن ــکار را ب ــم اف ســعی نمی کن
ــن  ــرا ای ــه چ ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــا ب ــب مدت ه اغل
ــی  ــه ذهــن مــن آمــده: ایــن چیســت و چــه معنای ــده ب ای
ــدون درک  ــن ب ــد بنابرای ــک لحظــه می آی ــده در ی دارد؟ ای
ذاتــی و شــهودی، هیچ چیــز وجــود نخواهــد داشــت. امــا 
ــد و  ــون می آی ــن آزم ــق و همچنی ــر عمی ــس از آن، تفک پ
بعــد از ایــن طریــق ایــدۀ بعــدی جوانــه می زنــد. ایــن کار 

ــت. ــته کننده اس ــا و خس ــًا طاقت فرس تقریب
ــه  ــد ک ــه بودی ــاًل گفت ــر قب ــۀ دیگ ــک مصاحب *  در ی
واقعــًا بــه ایــن مســأله بــاور نداریــد کــه واقعیــت را 
می تــوان بــه صــورت حقیقــی بیــان کــرد. پــس چــرا 

ــان ایــن کار را کردیــد؟ خودت
ــر مــن یــک قطعــۀ مســتند کوچــک  ــۀ کار تیات طــرح اولی
ــل آن را  ــال قب ــی س ــه س ــت ک ــه اس ــدود ۱۰۰صفح ح
ــوان  ــه  عن ــه ب ــود ک ــت مدرن ب ــالۀ پس ــک رس ــتم. ی نوش
ــن  ــن ای ــت. م ــترش یاف ــود و گس ــی نم ــاختاری ادب س
ــم  ــک یافت ــا و دراماتی ــیار زیب ــان بس ــاله را در آن زم رس
ــان  ــال زب ــان در مق ــه جه ــود ک ــوکه کننده ب ــم ش و برای
ــر  ــوع ه ــر موض ــت و هن ــن واقعی ــاط بی ــد. ارتب نمی گنج
آوانــگاردی بــود. امــا ایــن مســأله بــه پایــان ادبیــات منجــر 
نشــده، بلکــه برعکــس ادبیــات را غنــی کــرده اســت. مــن 
ــوگواری  ــان، س ــودن جه ــل درک نب ــرای غیرقاب ــر ب دیگ
نمی کنــم بلکــه از رویکردهایــی اســتفاده می کنــم کــه 
ــر  ــازنده درنظ ــا س ــرب ی ــوان مخ ــه  عن ــد ب ــا می توانن حت
گرفتــه شــوند. مــن بــدون رعایــت ترتیــب زمانــی و بــدون 
رعایــت رابطــۀ خطــی می نویســم. چشــم اندازها را در 
ــم.  ــی کار می کن ــای خال ــا جاه ــم. ب ــل می کن ــتان ح داس
به طــور خالصــه: تــالش می کنــم از تمــام مــواد و منابعــی 
کــه در اختیــار مــن گذاشــته شــده، بهــره ببــرم تــا دوبــاره 
یــک داســتان روایــت کنــم، بــه همیــن دلیــل معتقــدم کــه 

ــوند. ــت ش ــد روای ــتان ها بای داس
ــار نســل  ــرقی چه ــان ش ــتان آلم ــما داس ــان ش *  رم
ایــن  مارکــوس -نتیجــۀ  بــرای  را دربرمی گیــرد. 
ــر  ــه نظ ــوری ب ــرقی ط ــان ش ــش آلم ــواده- بخ خان

می رســد کــه کمتــر بــا آن ســروکار دارد. دوری 
از تاریــخ بــرای جوان تریــن عضــو ایــن نســل، 
ــه از  ــت ک ــًا الزم اس ــا تقریب ــت ی ــده اس ناراحت کنن

ــت؟ ــه گرف ــخ فاصل ــش از تاری ــن بخ ای
البتــه همــۀ جوانــان از تاریــخ دور نیســتند. مــن جوانانــی را 
دیــده ام کــه به خوبــی مطلــع هســتند، جوانانــی کــه دربــارۀ 
تاریــخ آگاهــی دارنــد و بــه آن عالقه منــد هســتند. عجیــب 
ــد  ــه تاریــخ گرایــش دارن ــان ب و جالــب اســت ایــن جوان
ــرۀ  ــن ک ــع ای ــده و وقای ــه آین ــه ب ــی ک ــن جوانان و همچنی
ــته  ــل گذش ــی در مقاب ــد هســتند. بی تقاوت ــی عالقه من خاک
باعــث بی تفاوتــی در مقابــل آینــده می شــود. دقیقــًا 
ــی تجــارب  ــه بازگوی ــی ک ــدم وقت ــل معتق ــن دلی ــه همی ب
ــر  ــت. اگ ــار اس ــل انتظ ــان« قاب ــم، »پای ــف می کنی را متوق
ــی  ــند، زمان ــد نباش ــخ عالقه من ــه تاری ــده گان ب ــی آین زمان

ــم. ــام نمی دهی ــر کاری انج ــا دیگ ــه م ــت ک اس
ــن  ــا« )اولی ــا »بودنبروک ه ــواره ب ــما هم ــان ش *  رم
ــن  ــا ای ــود. آی ــه می ش ــان( مقایس ــاس م ــان توم رم

ــت؟ ــبی اس ــۀ مناس ــما، مقایس ــر ش ــه از نظ مقایس
ــی  ــد، زوال ــدان می گوی ــک خان ــان از زوال ی ــاس م توم
ــود. از  ــر می ش ــی منج ــم قدیم ــک نظ ــقوط ی ــه س ــه ب ک
ــرد.  ــا او مقایســه ک ــن را ب ــاِب م ــوان کت ــه می ت ــن جنب ای
بــا وجــود ایــن، معنــای کتــاب مــن را می تــوان در 
ــد  ــد، از دی ــا می آین ــد از م ــه بع ــت ک ــی یاف قضاوت های

مــن کتاب هــا بــدون در نظرداشــتن آینــده، اهمیــِت خــود 
را از دســت می دهنــد. از ســوی دیگــر، تفاوت هایــی 
ــن  ــان وجــود دارد. بی ــاس م ــن و توم ــاب م ــن کت ــز بی نی
ــی  ــخ ادب ــرن، تاری ــک ق ــش از ی ــان بی ــاس م ــن و توم م
ــن مســاله  ــه ای ــم اگــر ب ــن تصــور می کن ــه دارد و م فاصل
ــا حماقــت مرتکــب  ــگاری ی ــم، یــک نادیده ان توجــه نکنی
ــه  ــی ک ــا زمان ــاالً ت ــم احتم ــم بگوی ــن را ه ــده ایم. ای ش
ــد از  ــاید بع ــم نوشــت و ش ــده هســتم، خواه ــالم و زن س
موفقیتــم، نوشــتن نثــر را ادامــه دهــم. اگــر در پایــان عمــرم 
ــری  ــن اث ــک خــزان« مهم تری ــد، »این ــدی کنن ــک جمع بن ی
بــوده کــه مــن نوشــتم، این طــور نیســت؟ گمــان می کنــم 
ــم، و  ــی کن ــم زنده گ ــه می توان ــت ک ــور اس ــن تص ــا ای ب

ــرم. بمی
ــما  ــان ش ــه رم ــت ک ــن اس ــرف از ای ــا ح *  همه ج
ــه اســت.  ــش گرفت ــی نق ــاس اتوبیوگراف ــر اس ــًا ب قوی
واقعــًا در رمــان »اینــک خــزان« تــا چــه حــد اویگــن 

روگــن پنهــان شــده؟
ــر  ــۀ اث ــواده در پس زمین ــی خــود و خان ــًا اتوبیوگراف مطمین
ــات  ــن اطالع ــر م ــا اگ ــا حت ــت. ام ــنده یی هس ــر نویس ه
ــتفاده  ــم را اس ــی خاصــی از مادربزرگ شــخصی و بیوگراف
کنــم- خبــر نــدارم کــه مادربزرگــم در مکزیــک چــه دیــده 
ــگام  ــه او هن ــم ک ــرده اســت. نمی دان و چطــور فکــر می ک
بازگشــت بــه آلمــان شــرقی چــه احساســی داشــته اســت. 
ــردن«  ــق  ک ــه »خل ــن ب ــا م ــده، ام ــق« ش ــان »خل ــن رم ای
ــده از  ــنتی دیکته ش ــط س ــا خ ــان ب ــن رم ــاد دارم. ای اعتق
ــال،  ــه طــور مث ــوم طبیعــی ســروکار دارد. ب ــا عل ــاال و ب ب
تحقیقــات جدیــد دربــارۀ مغــز و اعصــاب نشــان داده کــه 
هیــچ خاطره یــی آن جــا وجــود نــدارد بلکــه مــا خاطــرات 
را - بــر اســاس معیارهــای باورکردنــی و معقــول -همــواره 
ــر  ــواره ب ــه هم ــت مدرنیته ک ــم. پس ــق می کنی ــو خل از ن
ــی آن را  ــت، وقت ــت اس ــات حقیق ــش و اثب ــاس پرس اس
ــت  ــا حقیق ــود. ام ــه دام می ش ــل ب ــد تبدی ــه ببینی این گون

هــم یــک »خلــق« اســت.

ترجمه از آلمانی: سادات حسینی خواه
منبع: مد و مه/ جمعه ۴ آبان ۱۳۹7

سیاست،
آزادیرا
ازهنـر
میگیرد

گفت وگو با اویگن روگه، خالق رمان »اینک خزان«
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تابستریبرایوفاقملیبهوجودنیاید،صلحبهنتیجهنمیرسد
سخنرانی استاد سیدحسین اشراق در نشسِت صلح در آیینۀ وفاق ملی

ــت  ــۀ کان ــن گفت ــا ای ــخنم را ب ــد س ــازه بفرمایی اج
نویســندۀ رســالۀ معــروِف ـــصلح پایــدار« آغــاز 
ــه  ــی ب ــد، زنده گ ــت نباش ــح و عدال ــر صل ــم: اگ کن

نمــی ارزد.       زحمــت اش 
ــه  ــم ب ــِث مه ــا از مباح ــور م ــح در کش ــألۀ صل  مس
شــمار مــی رود. بــا گذشــِت چندیــن ســال از اســتقرار 
ــۀ  ــتردۀ جامع ــور گس ــی و حض ــد سیاس ــام جدی نظ
ــا  ــون معم ــح همچ ــوع صل ــوز موض ــی هن بین الملل
باقــی مانــده و پرداختــن بــه آن از اولویت هــای 

افغانســتان تلقــی می شــود.
ــت  ــح و امنی ــه مســألۀ صل ــن ب ــد پرداخت ــدون تردی ب
نــه تنهــا اساســی کــه حیاتــی اســت، زیــرا بازســازی 
ــرده  ــه ک ــش مواج ــا چال ــی را ب ــی و اجتماع سیاس
ناکامی هــای  توجیــه  بــرای  نیــز  بهانه هایــی  و 

دولت مــردان فراهــم کــرده اســت.
ــتان  ــی در افغانس ــش ناامن ــونت و افزای ــداوم خش ت
افــزون بــر اینکــه در داخــل بحران هــای گوناگــون را 
به وجــود آورده اســت، عملکــرد کشــورهای خارجــی 
دخیــل در قضایــای افغانســتان را نیــز در برابــر عالمت 

ســووال قــرار داده اســت.
امــروزه در داخــل و خــارج از افغانســتان پرســش های 

مهمــی مطــرح می شــوند:
ــرد و  ــازه می گی ــان ت ــر روز ج ــم ه ــرا تروریس -  چ

ــد؟ ــود می کن ــۀ خ ــتر را طعم ــان های بیش انس
-  چــرا مــردم افغانســتان نســبت بــه عملکردِ دســتگاه 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــۀ جهان ــی و جامع ــتقر حکومت مس
امنیــت مــردم افغانســتان، منتقــد و حتــا مشــکوک اند؟
ایــن  شــده  مطــرح  پرســش های  و  نگرانی هــا 
بیاندیشــیم  تــا  می کنــد  برجســته  را  ضــرورت 
ــح  ــه صل ــیدن ب ــونت و رس ــار خش ــای مه ــه: راه ه ک

هســتند؟  کدام هــا 
ــت و  ــش نیس ــه کاه ــن رو ب ــات خونی ــرا منازع چ
تالش هــای تحــِت نــام صلــح بــرای چــه موثــر واقــع 

نمی شــوند؟  مشــکل کار در کجاســت؟
شــاید پیــش از تحلیل هــای پیچیــده دو اِشــکال 

عمــده در اذهــان تحلیل گــران تداعــی شــود: 
ــا مســألۀ  ــی و خارجــی ب ــدرکاران داخل ۱.  دســت ان
ــزار و  ــه، بلکــه همچــون اب ــۀ هــدف ن ــه مثاب صلــح ب
ــه  ــد. ب ــد و تاکتیکــی برخــورد می کنن وســیله می نگرن
ــد  ــدار ان ــح ناپای ــال صل ــه دنب ــا ب ــارت دیگــر، آنه عب
ــزاران  ــه کارگ ــود ک ــده می ش ــدار، دی ــح پای ــه صل ن
ــد  ــه صلــح پایــدار را ندارن داخلــی تــوان پرداختــن ب
و حلقه هــای خارجــی نمی خواهنــد بــرای ثبــات 
ــد.  ــه کنن ــدار هزین ــح پای اجتماعــی برخاســته از صل

۲.  میکانیســم های در پیــش گرفتــه شــده بــرای 
صلــح ناقــص و فاقــد کارایــی هســتند، زیــرا رونــد آن 
ــای سیاســی مهندســی می شــود  ــای زد و بنده ــر بن ب
ــی  ــول اجتماع ــرای تح ــتراتژیک ب ــوای اس و از محت
معطــوف بــه ثبــات و توســعۀ پایــدار برخــوردار 

ــت.  نیس
ــح  ــه صل ــت یابی ب ــد دس ــرار باش ــر ق ــن، اگ بنابرای
ــد  ــد ایجــاب می کن ــدا کن ــود را پی ــر خ راه حــل موث
نوعــی چرخــش در نــگاه کالن دســت اندرکاران، 
ــی  ــوزۀ  عملیات ــز در ح ــی و نی ــطح پالیس ــم در س ه
ــر  ــه در نظ ــازوکارهایی ک ــان س ــود، همچن ــه ش تجرب
گرفتــه شــده اند، دچــار تحــول گردنــد و از وضعیــِت 
محافظه کارانــه و روزمره گــی بیــرون آورده شــوند.
  در واقــع، در رابطــه بــا صلــح تعریــف جدیــد 
ــوند،  ــتجو ش ــازع جس ــه های تن ــردد، ریش ــع گ وض
محــورِ  گردنــد،  تشــخیص  منازعــه  طرف هــای 
تأثیرگــذار بــرای مذاکــره به وجــود آورده شــود و 
ســرانجام، دورنمــای صلــح بــا ثبــات اجتماعــی، 
توســعۀ اقتصــادی و وفــاق ملــی ســنخیت پیــدا کنــد، 
در غیــر آن تالش هــای صــوری موجــود نتیجــۀ 
ــدا  ــداوم پی ــان ت ــد داد و دور همچن ــوب نخواه مطل

ــرد. ــد ک خواه
ــدار  ــح، پن ــراروی صل ــدۀ ف ــکالت عم ــی از مش یک
متفــاوت زمــام داران بــا مــردم افغانســتان اســت. 
مــردم از صلــح، حکومــت مشــروع و مســوولیت پذیر 
بــرای ارایــۀ خدمــات، توســعۀ ســاختارمند اجتماعــی، 
فرهنگــی،  ارزش هــای  گســترش  اقتصــادی، 
هنجارهــای مدنــی و دموکراتیــک کــه مولفه هــای 
مهــم کاهــش خشــونت و تنــدروی در جامعــه اســت 
را مــراد می کننــد،  امــا نیــت زمــام داران از صلــح دوام 
بــازی بــرای بــه دســت گرفتــن امتیــازات سیاســی و 

ــت. ــان اس ــی ش ــداوم حکمران ت
ــود  ــح وج ــح از صل ــف واض ــت تعری ــن جه به همی
شــان  میــان  کــه  متخاصــم  طرف هــای  نــدارد، 
میانجیگــری و مذاکــره صــورت گیــرد، مشــخص 
ــود  ــه می ش ــش گرفت ــه در پی ــیوه هایی ک ــت،  ش نیس
مبهــم و مشــکوک اند و ســرانجام، مســیری کــه 

ــردم  ــته های م ــاوت از خواس ــود، متف ــوده می ش پیم
ــت. اس

ــح  ــم صل ــام در میکانیس ــر ابه ــی دیگ ــکل اساس مش
ــمناِن  ــۀ دش ــی در زمین ــت وحــدت مل اســت، حکوم
صلــح، زبــان پـُـر از ابهــام دارد، موقــف اش یک دســت 
ــا تروریســم برخــورد  ــه ب و واضــح نیســت، در رابط
مصلحــت آمیــِز سیاســی می کنــد، واژه هــای داخلــی و 
خارجــی،  خــوب و بــد را برایــش ابــداع کــرده اســت. 
ــح از  ــای صل ــا و راه حل ه ــه طرح ه ــای اینک ــه ج ب
ــه افــکار عمومــی ماننــد  مجــاری شــفاف و متصــل ب
ــزاب  ــنا،  اح ــده گان،  س ــس نماین ــی،  مجل ــۀ مدن جامع
ــی،  ــای پژوهش ــگاهی، کانون ه ــز دانش ــی، مراک سیاس
زنــان  تشــکل های  و  روشــنفکری  حلقه هــای 
هماهنــگ گردنــد از اتاق هــای فکــر بــه گونــۀ 
ــوند،  ــازماندهی می ش ــا س ــی و از تاریک خانه ه پنهان
ــی  ــی،  منطقه ی ــای مل ــت از حمایت ه ــن جه ــه همی ب

و بین المللــی برخــوردار نیســت.
ــن را  ــۀ ای ــح زمین ــا صل ــی ب ــر حرفه ی ــورد غی برخ
فراهــم کــرده اســت که: جنــگ و صلــح در افغانســتان 
ــی  ــورای عال ــِر ش ــده از منظ ــاد پیچی ــه ابع ــا آن  هم ب
ــاالنه   ــود و »س ــته ش ــه انگاش ــاده و عامیان ــح س صل
ــدر  ــا ه ــردارد« و حت ــه ب ــول هزین ــر پ ــا دال میلیون ه

ــه:  ــن جهــت اســت ک ــه همی ــرود. ب ب
ــه می کشــد و  ــش زبان ــتر از پی ــگ بیش ــب جن ۱.  لهی
ــه کام  ــان را ب ــر نظامی ــان بیشــتر مخصوصــاً غی قربانی
ــدت  ــه م ــا: ب ــزارش یونام ــه گ ــرد، ب ــرو می ب خــود ف
شــش مــاه در ســال ۲۰۱۸، ۱۶۹۲ غیرنظامــی کشــته و 

ــده  اند. ــی ش ــی زخم ۳۴۳۴ غیرنظام
  یافته هــای یونامــا در مــوردِ تلفــات غیرنظامیــان 
نشــان می دهــد کــه ایــن رقــم در زمــان مشــابه در ۱۰ 

ــوده اســت. ســال گذشــته، باالتریــن رقــم ب
۲.   بــالی موادمخــدر کــه بــا تروریســم رابطــۀ جــدی 
دارد بیشــتر از پیــش خطــر آفریــن شــده اســت:  
براســاس گــزارش دفتــر مقابلــه بــا موادمخــدر و جــرم 
ــاک  ــن تری ــزار تُ ــدود ۹ ه ــد، ح ــل متح ــازمان مل س
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــد می ش ــتان تولی در افغانس
ــدر  ــادۀ مخ ــن م ــد ای ــی در تولی ــورد تازه ی ــم رک رق
در افغانســتان ثبــت شــده اســت. بنــا بــر گــزارش یــاد 
ــاق  ــود را از قاچ ــترین س ــان بیش ــروه طالب ــده،  گ ش
تریــاک در افغانســتان می برنــد. کاشــت کوکنــار 
ــه  ــه ســال گذشــته ۶۰ درصــد افزایــش یافت نســبت ب

ــیده اســت. ــار رس ــزار هکت ــه ۳۲۸ ه و ب
 از نظــر پولــی، ارزش تریــاک در مزرعــه بــا افزایــش 
۵۰ درصــدی نســبت بــه ســال پیــش، بــه ۱.۴ میلیــارد 
دالــر رســیده اســت کــه ایــن میــزان معــادل ۷ درصــد 

ارزش تولیــد ناخالــص داخلــی افغانســتان اســت.
ــد:  ــداد می کن فســاد اداری در افغانســتان بی  .۳
بــه قــول جــان ســوپکو بــازرس ویــژۀ ایــاالت متحده: 
مبــارزه بــا فســاد اداری کــه از اولویت هــای حکومــت 
ــا حکومــت در  ــه شــمار مــی رود، ام وحــدت ملــی ب
پرداختــن بــه ایــن پیــکار همــواره بــا انتقادهــا روبــه رو 
بــوده اســت. ســیگار بــا نشــر گزارشــی اعــالم کــرده 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــتان در مب ــت افغانس ــه دول ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــل ک ــاوت« عم ــترده »بی تف گس
ســیگار هشــدار داده اســت کــه فســاد اداری در 
افغانســتان تالش هــا را بــرای بازســازی در ایــن 

ــت.  ــاخته اس ــل س ــور مخت کش
همــۀ ایــن آمــار و گزارش هــا را کــه در نظــر بگیریــم 

نتیجــه ایــن می شــود کــه: 
ــر  ــات غی ــده و تلف ــتر گردی ــگ بیش ــدت جن ۱.  ش

نظامیــان افزون تــر شــده اســت.

۲.  ســامانۀ مالــی تروریســم از رهگــذر قاچــاق مــواد 
مخــدر تقویــت شــده اســت.

۳.  فســاد اداری حکومــت وحــدت ملــی ابعــاد 
اســت. گرفتــه  به خــود  ویرانگــر 

۴.  کمک هــای جهانــی بی اثــر بــوده و موجــب 
ــوب،  ــت داری خ ــه حکوم ــوف ب ــدی معط ــر ج تغیی
ــات  ــی در حی ــعۀ اجتماع ــازی اقتصــادی و توس بازس

ــت.  ــده اس ــتان نش ــی افغانس مل
ــن نتیجــه نشــان می دهــد کــه متأســفانه حکومــت  ای
موجــود، نــاکام، فقــر، همه گیــر و ناامنــی، دهشــت بار 

اســت.
بــا ایــن وضعیــت آیــا حکومــت وحــدت ملــی 
ــًا  ــد؟  اخالق ــرده می توان ــش ب ــه پی ــح را ب ــۀ صل برنام

ــر را دارد؟ ــر خطی ــن ام ــری ای ــت رهب صالحی
بــرای مســألۀ صلــح هــم برنامــۀ جامــع و نیــز مرجــع 

معتبــر و دورنمــای تأثیرگــذار ضــرورت اســت.
بنابراین: 

ــای  ــوری از ظرفیت ه ــد مح ــه بای ــاظ برنام ۱.  از لح
ــی،  ــوم اجتماع ــوِن عل ــای گوناگ ــی در حوزه ه علم
اســتراتژیک  برنامه ریزی هــای  و  مطالعــات صلــح 
فعــال باشــند، تــا در هماهنگــی بــا قــدرِت اجتماعــی، 
ــای  ــان، اتاق ه ــه زن ــی، مجموع ــۀ مدن ــد جامع مانن
پارلمــان و مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی در جهــت 
تولیــد برنامــۀ جامــع مســاعی مشترک شــان هماهنــگ 

شــود. 
صالحیــِت  واجــد  بایســتی  میانجــی  گــروه    .۲
ــنا  ــروه آش ــد. گ ــرف باش ــد و بی ط ــی، توان من اخالق
بــا مســایل افغانســتان و امــور بین المللــی کــه مرکــب 
ــد،  ــی باش ــی و خارج ــذار داخل ــای تأثیرگ از چهره ه
ــرام  ــرد و از احت ــع نب ــح نف ــۀ صل ــدازی برنام از راه ان
و اعتمــاد طرف هــای مذاکــره برخــوردار باشــد. ایــن 
ــه را مشــخص  ــی منازع ــای اصل ــد طرف ه ــروه بای گ
ــۀ راه  ــر نقش ــی ب ــم مبتن ــای منظ ــد و گفت وگوه کنن
منتهــی بــه منافــع ملــی و ثبــات اجتماعــی افغانســتان 

ــد.  ــازماندهی کن را س
۳.  مرجــع مقتــدر بــرای حمایــت از تالش هــای صلح 
ضــروری اســت. مرجــع بــا صالحیــت بــرای حمایــت 
موثــر و موفــق از برنامــۀ صلــح، در افغانســتان دولــت 
مشــروع برآمــده از متــن رضایــت ملــی اســت، دولتــی 

ــل باشــد: ــای ذی ــه دارای ویژه گی ه ک
-  از خصوصیــات حکومــت داری خــوب برخــوردار 

باشــد.
ــور  ــی کش ــع مل ــو مناف ــح  را در پرت ــألۀ صل -   مس

ــد.   ــرده باش ــن ک ــیر و تبیی تفس
-  دوست و دشمن برایش مشخص باشد.

-  از ظرفیــت تأمیــن وفــاق ملــی و اعتمــاد اجتماعــی 
در ســطح ملــی برخــوردار باشــد. 

-  تــوان بســیج جامعــۀ جهانــی را در جهــِت تحــت 
فشــار قــرار دادن حامیــان منطقه یــی تروریســم داشــته 

باشــد.
منطقه یــی  اجمــاع  نیــز  افغانســتان  از  بیــرون  در 
و جهانــی هماهنــگ بــا ســازمان ملــل در برابــر 
تروریســم و داعیــۀ صلــح مــردم و دولــت افغانســتان 
واجــد اهمیــت اســت، ایــن در صورتــی میســر 
می شــود کــه افغانســتان از سیســتم سیاســت خارجــی 
فعــال و پویــا بــرای توجیــه جامعــۀ جهانــی و انــزوای 
ــه  ــد ک ــوردار باش ــم برخ ــی تروریس ــان منطقه ی حامی
ــه  ــیلی ب ــن پوتانس ــر چنی ــرایط حاض ــفانه در ش متأس

مشــاهده نمی رســد.   
در  موجــود  منازعــۀ  کــه  یادآوری ســت  شــایان 
افغانســتان هــم بُعــد داخلــی دارد و نیــز از بُعــد 

اســت: برخــوردار  خارجــی 
در بُعــد داخلــی مرجعیــت معتبــر و قابــل قبــول بــرای 
مــردم، کانونــی بــه نظــر می رســد، تــا از همیــن 
پایــگاه بحــِث طــرح و میکانیســم آن دنبــال شــود و در 
جهــت عملیاتــی آن نیــز حکومــت و مــردم بــه گونــۀ 

هماهنــگ معطــوِف تأثیرگــذاری مشــترک باشــند.
در بُعــد خارجــی فشــار بــر حامیــان منطقه یــی 
ــا  ــد ت ــاعد می کن ــل مس ــه را در داخ ــم زمین تروریس
ــی،  ــای سیاس ــی، بازی ه ــای قوم ــدون پیش فرض ه ب
ــع  ــرای رف ــره ب ــۀ مذاک ــتخباراتی زمین ــوه های اس رش
ــان  ــردد، جری ــاز گ ــد آغ ــۀ روش من ــه گون ــه ب منازع
ــر آن  ــد، در غی ــو برس ــام نیک ــه فرج ــد و ب ــدا کن پی
ــه منجــر  ــک ک ــای دموکراتی ــا کارشــکنی در رونده ب
بــه غیبــت ارادۀ مــردم و حکومــت مشــروع و متقــدر 

ــد.  ــدا نمی کن ــه پی ــادار زمین ــِح معن ــود، صل می ش
   اگــر بــه گونــۀ فشــرده نتیجه گیــری کنیــم، بــه ایــن 

گونــه جمع بنــدی خواهیــم رســید کــه: 
۱.  بحــث صلــح افغانســتان بــا مفهــوم پایــداری 
ــای  ــا ارزش ه ــا آن ب ــدوث و بق ــا ح ــورد ت ــره بخ گ
ــادی و  ــعۀ اقتص ــی، توس ــات اجتماع ــک، ثب دموکراتی

ــد. ــده باش ــم تنی ــی دره ــت اجتماع عدال
ــرای  ــرار باشــد حکومــت وحــدت ملــی ب ۲.  اگــر ق
صلــح در افغانســتان تــالش کنــد، بهتریــن کارش ایــن 
خواهــد بــود تــا در آخــِر عمــرش پروســه های ملــی 
مخصوصــاً انتخابــات را در هماهنگــی بــا اعتمــاد ملــی 
ــوم  ــا مفه ــدار ب ــح پای ــرا صل ــه دارد زی ــر نشــاط نگ پُ
ــرام  ــت و احت ــر رضای ــی ب ــِب مبتن ــت منتخ حکوم
مــردم معنــا پیــدا می کنــد. از همیــن جهــت اســت کــه 
میــان معاملــه تحــِت نــام صلــح و داشــتن صالحیــت 
اخالقــی بــرای آوردن صلــح پایــدار و درون زا از هــم 
ــه را در  ــن جنب ــد ای ــت بای ــت و حکوم ــاوت اس متف

اولویــِت  خــود قــرار دهــد.
۳.  شــورای عالــی صلــح، نیازمنــِد تغییــرات اساســی 
اســت، برنامه ریــزی بــرای صلــح پایــدار ظرفیت هــای 
تخصصــی و کارگــزاران تأثیرگــزار را ضــرورت دارد، 
ایــن تشــکل چیــزی را کــه نــدارد نــگاه اســتراتژیک 

بــرای صلــح پایــدار اســت.
۴.  صلــح بایــد بــه مثابــۀ یکــی از مفهوم هــای کلیــدی 
دولت هــای افغانســتان تعریــف مشــخص داشــته 
باشــد تــا در چارچــوب پارادایم هــای راهنمــای 

ــود. ــذاری ش ــت، خــط مشــی گ دول
ــدون تقســیم بندی  ــا تروریســم ب ــارزه ب ۵.  بحــث مب
ــی و  ــتراتژی امنیت ــون اس ــد در کان ــد بای ــوب و ب خ
سیاســت خارجــی افغانســتان قــرار داشــته باشــد، تــا 
ــی  ــار بین الملل ــل و فش ــم در داخ ــرکوب تروریس س
ــۀ  ــوند و زمین ــب ش ــی آن ترکی ــان خارج ــر حامی ب
ــود آورده  ــه به وج ــرای مصالح ــای الزم ب هماهنگی ه

شــود.
۶.  بحــث صلــح در افغانســتان نیازمنــِد گــروه تمــاِس 
باصالحیــت از لحــاِظ اخالقــی، تــوان علمــی، اعتمــاد 
ــزاری  ــی، تأثیرگ ــی و بین الملل ــۀ مل ــرام جامع و احت
حلقه هــای  بــا  بی طرفانــه  مناســبات  و  سیاســی 

ــت. ــی اس ــی و جهان ــزار منطقه ی تأثیرگ
۷.  در رابطــه بــا بحــث صلــح،  مــردم از طریــق 
ــد در  ــث بای ــن بح ــد، ای ــم ان ــان مه ــده گان ش نماین
ــردم،  ــی از م ــی نماینده گ ــای قانون ــا نهاده ــوره ب مش
و  روشــنفکری  مجموعه هــای  مدنــی،  جامعــۀ 
ــرد و  ــکل گی ــم ش ــگ و تروریس ــان جن ــان، قربانی زن

آورد. به دســت  را  خــود  مشــروعیت 
ــح،  ــای صل ــون برنامه ه ــره پیرام ــرای مذاک ــد ب ۸.  بای
مشــارکت  نتیجــۀ  در  کــه  اجتماعــی  پایگاه هــای 
تصمیم گیــری  و  گفت وگــو  صحنه هــای  در  آنهــا 
تغییــر رونمــا می گــردد جــدی انگاشــته شــوند، 
ــا  ــد طرف ه ــت، بای ــامل طرف هاس ــه ش ــرا منازع زی
را در قضیــه شــامل کــرد در غیــر آن معامله هــای 
ــد. ــک نمی توان ــدار کم ــح پای ــرای صل ــویه ب یک س
ــح  ــث صل ــه بح ــت ک ــن اس ــپ ای ــن گ ۹.  آخری
بایــد مرزهــای قومــی و پیش داوری هــای مبتنــی 
ــی  ــاق مل ــرای وف ــا بســتری ب ــد ت ــور کن ــرآن را عب ب
ــود و  ــا نش ــی احی ــاد اجتماع ــد و اعتم ــود نیای به وج
ارزش هــای شــهروندی محــور مشــترک بــرای جامعــۀ 
ملــی نباشــد، طرح هــای صلــح بــه نتایــج جــدی بــه 
بــار نخواهــد بــرد، بنابرایــن بــه حــد اکثــر رســانیدن 
مشــترکات در محــور ارزش هــای  ملــی واجــد اهمیت 
ــن  ــوان از ای ــح را می ت ــۀ صل ــت، برنام ــی اس اساس
ــِر  آن انقطاب هــای به وجــود  ــرد در غی پایــگاه پیــش ب
آمــده تأثیــر منفــی اش را بــر روندهــای ملــی از جملــه 

ــد گذاشــت.  ــح خواه موضــوع صل
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افغــان بــه عنــوان گفتمــان هویــت ملــی حداقــل تــا 
و  یافتــه گان  تحصیــل  از  برخــی  میــان  در  اندازه یــی 
شهرنشــینان کشــور جــای بــاز کــرده بــود، ولــی انتخابــات 
۹۳ افغانســتان، ایــن گفتمــان را بــه صفــر رســاند، بــه ایــن 
ــک،  ــوم )تاجی ــک ق ــت مداری از ی ــر سیاس ــه اگ ــل ک دلی
ــان«  ــود را »افغ ــت خ ــرن هوی ــم ق ــک و...(، نی ــزاره، ازب ه
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــر رس ــه در فک ــرد این ک ــه مج ــد، ب بگوی
سیاســی شــوند، دیگــر از ســوی همیــن تبارگرایــان، 
»افغــان« بــه حســاب نمی رونــد و راهِ ِ خــود را از ایــن 
هویــت جــدا کــرده و معــرف هویــت اصلــی خــود قلــم داد 
ــورت  ــه ص ــال ها ب ــن س ــی در ای ــدت مل ــوند. وح می ش
ــا در  ــرده هویت ه ــازی ُخ ــم س ــورِ مدغ ــر مح ــق ب مطل
ُخــرده هویــت حکومتــی چرخیــد؛ امــا مشــکل اساســی آن 
ایــن بــود، حکومــت به جــای ایــن کــه بــه دنبــال تســاوی 
کــردن حقــوق اقــوام و شــهروندان کشــور برآیــد، بــه دنبــال 
حــذف ُخــرده  هویت هــای ســاکن در کشــور برآمــد؛ 

ــرد. ــی نب ــه راه به جای ــتی ک سیاس
ــا  ــه ب ــی و آمیخت ــی جعل ــۀ وحدت گرای ــر رو، تجرب ــه ه ب
ــاحتی  ــا روش تک س ــه ب ــرد ک ــت ک ــته ، ثاب ــب گذش فری
نمی شــود، درخــت وحــدت ملــی، شــاخ و بــرگ گیــرد و 
همــه شــهروندان کشــور بــه اســاس شــهروند بــودن شــان 
ــۀ  ــه مثاب در زیــر ســایۀ آن نشســته و از میــوه و ســایۀ آن ب

ــی از  ــوند. یک ــد ش ــور بهره من ــد کش ــوام ورجاون ــر اق دیگ
ــه  ــم ب ــن روش نمی توانی ــا ای ــه ب ــی ک ــن دالیل عمده تری
ــه  ــن اســت ک ــر برســیم، ای ــی واقعــی و فراگی وحــدت مل
ــل  ــوام ارج قای ــه هویت هــای دیگــر اق ــن ســرزمین ب در ای
ــر  ــزرگ« ب ــرادر ب ــای کاذب »ب ــت از ادع ــوند و دس نمی ش
نمی دارنــد. ایــن روش اگــر پاســخ  مــی داد، حتمــًا در دیگــر 
ــت در  ــن سیاس ــا ای ــد؛ ام ــده می ش ــان دی ــورهای جه کش
ــه  ــد ب ــه رس ــت. چ ــداده اس ــخ ن ــان پاس ــای جه ــچ  ج هی
ــی  ــک منبع ــان ت ــروز، جه ــان ام ــرا جه ــروز؛ زی ــان ام جه
نیســت، بــل جهــان تنوع پذیــر و کثرت گــرا اســت. در 
ــی  ــچ هویت ــل هی ــت تحمی ــرا و پلورالیس ــان کثرت گ جه

ــت! ــده نیس ــخ دهن ــده و پاس ــهروندان اقناع کنن ــرای ش ب
بــه گونه یــی کــه تذکــر رفــت، حامدکــرزی و تیــم 
همراهــش در ســال های حکومت داری شــان، بیش تریــن 
ــد، در  ــی« کردن ــدت مل ــۀ »وح ــتفاده را از مقول ــوء اس س
واقــع  دورۀ کــرزی اوج شــعارگرایی کاذب بــر محــور 
گفتمــان وحــدت ملــی بــود؛ گفتمانــی کــه گرداننــده گان آن 
ــاور نداشــتند. ایــن دوره بــر  حتــا در تیــوری هــم بــه آن ب
محــور خواســِت دو گــروه شــریک در قــدرت می چرخیــد. 
ــرار  ــش ق ــرزی و حامیان ــت در رأس حامدک ــروهِ نخس گ
ــه چــه  ــدا می دانســتند ک ــان ابت ــروه از هم ــن گ داشــت، ای

ــم از  ــن تی ــای ای ــد. برنامه ه ــا می رون ــه کج ــد و ب می کنن
ــن  ــا ای ــود. ب همــان آواِن حضورشــان در قــدرت روشــن ب
ــی  ــدۀ قوم ــار ش ــای تلنب ــۀ برنامه ه ــان هم ــه این ــاوت ک تف
را به نــام وحــدت ملــی بــه خــورد مــردم و جامعــۀ 
ــراد  ــا و اف ــی چهره ه ــرف برخ ــن ط ــد. در ای ــی دادن جهان
بازمانــده از دوران  جنگ هــای گذشــته و شــریک قــدرت بــا 
حامدکــرزی و تیــم همراهــش بودنــد؛ اینــان بــه دلیــل ایــن 
کــه بیشــتر عمــِر خــود را مصــروف چــور و چپــاول بــرای 
ــه  ــتند ک ــر توانس ــد و کمت ــان بودن ــود و خانواده های ش خ
ــرزی  ــۀ ک ــاک حلق ــای خطرن ــا و برنامه ه ــه بازی ه متوج
ــۀ  ــوم  حلق ــای ش ــق برنامه ه ــه عم ــی  ب ــوند، هیچ  گاه ش
کــرزی واقــف نشــدند. بنابرایــن، هرچــه از عمــر حکومــت 
ــمِت  ــه س ــور ب ــت، کش ــرزی می گذش ــری حامدک ــه رهب ب
ــی  ــک قومی  ی ــت؛ ت ــش می رف ــه پی ــدن ب ــی ش ــک قوم ت
کــه بعدهــا حتــا رقیبــاِن فاقــد اندیشــه و برنامــه اش را نیــز 

ــت! ــرت انداخ در حی
بــا دورۀ ۱۴ ســالۀ  ملــی  بی ریشــۀ وحــدت  درخــِت 
ــد  ــته ش ــان ورشکس ــرزی چن ــۀ ک ــوام فریبان ــِت ع حکوم
ــزی آن  ــو فروری ــت جل ــی نتوانس ــچ دروغ ــر هی ــه دیگ ک
را بگیــرد تــا این کــه »جان کــری« از امریــکا بــه کابــل 
ــد. نتیجــۀ  ــی« را خری ــد »وحــدت مل ــروی نیم بن ــد و آب آم
ــدۀ  ــاالت متح ــۀ ای ــر خارج ــری، وزی ــری جان ک میانجیگ

ــه اســم »وحــدت  ــه شــکل گیری دولتــی ب ــکا منجــر ب امری
ــی از  ــه بوی ــود و ن ــی« ب ــه »مل ــه ن ــی ک ــد؛ دولت ــی« ش مل
ــه از  ــر روزی ک ــید. ه ــام می رس ــه مش ــدت« از آن ب »وح
ــا  عمــِر ایــن حکومــت می گذشــت، گنــِد خودخواهــی و ن
ملــی بــودن آن همه جــا را فــرا می گرفــت. گذشــته از ایــن 
ــدزی  ــای اشــرف غنی احم ــت آق ــن حکوم ــه در رأس ای ک
قــرار داشــت، شــخصی کــه بــه صــورت روشــن و آفتابــی 
نســبت بــه حضــور سیاســی بقیــه اقوامــی کشــور حســادت 

می ورزیــد و تعصــب می کــرد.
در دوران حکومــت او تعصــب قومــی بــه اوجــش رســید، 
او در ابتــدا داکتــر عبــداهلل را خلــع صالحیــت کــرد، ســپس 
ــود،  ــده ب ــردم آم ــانی رأی م ــه از نش ــتم ک ــرال دوس جن
ــع  ــم همراهــش خل ــی احمــدزی و تی ــا توســط غن ــه تنه ن
قــدرت شــد، بلکــه از کشــور تبعیــد گردیــد. بعــد از منزوی 
کــردن اینــان، نوبــت بــه کارمنــدان ادارات حکومتــی رســید، 
ــوی  ــی از س ــض قوم ــب  و تبعی ــر از تعص ــای پُ فرمان ه
طــرف داران غنــی و حکومــت او صــادر شــد کــه در آن هــا 
بــه برکنــاری و رانــدن اقــوام غیــر پشــتون تأکیــد شــده بود. 
گذشــته از ایــن ســندهای قوم گرایانــه، افشــا ســازی برخــی 
مســایل مبنــی بــر قوم گرایــی و اوج تعصــب اشــرف غنــی 
ــا  ــن افش ــی از ای ــم زد. یک ــز را بره ــه چی ــدزی، هم احم

ــی  ــان مل ــرادر قهرم ــعود ب ــی مس ــد ل ــط احم ــازی توس س
ــی  ــای سیاس ــی از برنامه ه ــک یک ــود، او در ی ــتان ب افغانس
ــر  ــت نف ــِر بیس ــی در محض ــت: »غن ــا گف ــی آریان تلویزیون
برایــم گفــت کــه شــما را یــا از طریــق قــوم یــا باشمشــیر و 
یــا بــه زور خارجی هــا از ایــن کشــور گــم می کنــم«. ایــن 
روایــت دردنــاک تاریخــی چنــان به جــا و مســتند بــود کــه 
ــار غنــی نتوانســت حتــا  هیــچ  مقــامِ حکومتــی و اهــل درب
ــه رد آن! از  ــد ب ــه رس ــد، چ ــر کن ــراز نظ ــورد آن اب در م
ســخنانی آقــای مســعود دیــری نگذشــته بــود کــه همایــون 
ــردم  ــده م ــده گان و نماین ــس نماین ــاون مجل ــون مع همای
خوســت در یکــی از رســانه ها بــه صراحــت بیــان کــرد کــه 
حکومــت وحــدت ملــی مســایل قومــی را دامــن می زنــد و 
بــه همدیگرپذیــری باورمنــد نیســتند. او گفــت کــه معصــوم 
ــم  ــاری برای ــتان ب ــی افغانس ــت مل ــس امنی ــتانکزی ریی س
گفــت »مــا و شــما پشــتون هســتیم، نبایــد بــه دیگــر اقــوام 
اجــازه دهیــم کــه حکومــت کننــد«. گفت وگــوی همایــون 

ــون خورشــید ۱۳۹۶ / ۱۰/ ۱۵. ــا تلویزی ــون ب همای
ایــن روایت هــا بیشــتر از هــر زمانــی دیگــر پــرده از 
روی قوم گرایــی تیــم تمامیت خــواه و شئونیســت غنــی 
برداشــت و ثابــت کــرد کــه ایــن گــروه در صــددِ حــذف 
ــتبداد و  ــان اس ــی ش ــت اصل ــد و نی ــوام برآمده ان ــه اق بقی

خودکامه گــی قومــی اســت.

ــرام  ــا و م ــتان برنامه ه ــری افغانس ــی و فک ــه گان سیاس نخب
از  گذشــته های دور بدین ســو  اصلــی آقــای غنــی را 
ــی  ــای غن ــدۀ آق ــه آین ــتی کار و برنام ــتند و چیس می دانس
خیلــی بعیــد بــه نظــر نمی رســید. امــا پــرده از روی 
خــود رأیــی و کینه تــوزی ایشــان وقتــی برمــال شــد 
آقــای  ریاســت جمهوری شــد.  انتخابــات  وارد  او  کــه 
احمــدزی برنامه هــای سیاســی اش را از مســاوی بــودن 
زندانیان)مصاحبــۀ اشــرف غنــی بــا شــبکۀ تلویزیونــی یــک 
ــروع  ــمال( ش ــر پشتون)ش ــق غی ــاران مناط )۱۳۹۳(( و بمب
ــود.  ــواه نب ــی را گ ــدۀ خوب ــه مســلمًا آین ــرد؛ شــروعی ک ک
ــروزی غنــی هرچــه در شــمال گذشــت، نتیجــۀ  بعــد از پی

برنامه هــا و اندیشــه های یــخ زدۀ او بــود.
ــورها و  ــۀ کش ــا مداخل ــرانجام، ب ــدزی س ــرف غنی احم اش
ــتان،  ــتان، عربس ــون »پاکس ــک چ ــای دور و نزدی قدرت ه
ــه زد  ــدرت تکی ــۀ ق ــر اریک ــه« ب ــکا و ترکی ــس، امری انگلی
و در اولیــن برخــورد، جایــگاهِ ریاســت اجرایــی را نادیــده 
ــر  ــرد. داکت ــزوی ک ــداهلل را من ــر عب گرفــت و شــخص داکت
عبــداهلل تمــام ناتوانی هــا و تنبلی هایــش را بــر گــردن 
ــان  ــه مــردم و حامیانــش چن »وحــدت ملــی« انداخــت و ب
ــان مــردم  وانمــود کــرد کــه به خاطــر اتحــاد و وحــدت می
افغانســتان کوتاهــی کــرده اســت. اشــرف غنی و تیــم 

ــب و  ــه رقی ــد ک ــی دیدن ــرش وقت ــواه دور و ب تمامیت خ
شــریک قدرتــش بــه ســاده گی منــزوی شــده اســت. 
ــردن اهــداف و برنامه هــای سیاســی و  ــاده ک ــه پی شــروع ب
از پیــش تعییــن شــدۀ شــان کردنــد. یکــی از ایــن برنامه هــا 
ــمال  ــه ش ــی ب ــت افگن ــم و دهش ــای تروریس ــانیدن پ کش
افغانســتان بــود. کشــتار مــردم ملکــی و ویرانــی در شــمال 
ــه در  ــود ک ــی ب ــان طرح های ــۀ هم ــًا نتیج ــتان دقیق افغانس
زمــان حامدکــرزی ریختــه شــده بــود و توســط تیــم غنــی 
بــه اجــرا در آمــد. ولــی هیچ کســی به خاطــِر خــراب 
ــم  ــراض نگشــود. نی ــه اعت ــب ب ــی« ل نشــدن »وحــدت مل
ــت  ــه داری درخ ــه نگ ــف ب ــا مکل ــه م ــود ک ــرن می ش ق
ــت  ــتیم، حمای ــی« هس ــدت مل ــۀ »وح ــن و بی ریش دروغی
ــه تبعیــض و تعصبــات قومــی  از تروریســم و دامــن زدن ب
ــکلی را  ــچ مش ــوم، هی ــک ق ــان ی ــرف تمامیت خواه از ط
ــار نمــی آورد. اگــر حامدکــرزی،  ــه ب ــه »وحــدت ملــی« ب ب
طالبــان را محــق می دانــد کــه بیاینــد و یــک شــهری 
ــر  ــند، اگ ــش بکش ــه آت ــد و ب ــند، بخورن ــد؛ بکش را بگیرن
شــهر کندز)کهــن دژ( قربانــی جهالــت و بربریــت یــک تبــار 
می شــود و مــردم آن آواره و در بــه در می شــوند، هیــچ 
ــدت  ــِت وح ــدن درخ ــک ش ــه خش ــبت ب ــی را نس نگران
ــوام دیگــر  ــه اق ــن ک ــا همی ــه وجــود نمــی آورد. ام ــی ب مل
صــدای عدالــت را بلنــد کننــد و داعیــۀ برابــری شــهروندی 
ــی شــده  ــاق افگن ــه نف ــم ب ــد، مته ــر افرازن و انســانیت را ب
و صدای شــان مخالــف »منافــع ملــی؟« و »وحــدت ملــی؟« 
تلقــی می شــود. اگــر کســی و یــا کســانی فریــاد برآرنــد کــه 
بــاالی چشــم فــالن قــوم ابــرو اســت، متهــم بــه جاسوســی 
کــه  اســت  ایــن  دلیلــش  می شــوند.   بیگانه گرایــی  و 
ــده و  ــی ش ــه طراح ــه یک طرف ــی همیش ــدت مل ــن وح ای
ــش  ــا پرس ــت. ام ــده اس ــردم داده ش ــوم م ــورد عم ــه خ ب
اصلــی ایــن اســت کــه آیــا امــکان دارد کــه مــا بــه گذشــته 
بــر گردیــم، آن گونه یــی کــه تمامیت خواهــان تبــاری 
ــور  ــه کش ــت ک ــن اس ــا  ممک ــد؟ آی ــواب آن را می بینن خ
کثرالملیــِت چــون افغانســتان یــک دســت رهبــری شــده و 
صــدای دیگــران در گلــو خفــه شــوند؟ البتــه بــا توجــه بــه 
گذشــتۀ تاریخــی ملیت هــای جهــان و چگونه گــی زیســت 
ــه  ــته ن ــه گذش ــت ب ــروز، برگش ــان ام ــهروندی در جه ش
ممکــن اســت و نــه شــدنی!، تنهــا یــک راه بــرای برگشــت 
ــود دارد و آن  ــی وج ــدرت سیاس ــردن ق ــی ک ــک قوم و ت
حــذف و نابــودی کامــل سیاســت گران و مــردم یــک قــوم 

اســت.
ــل عــام  ــاری و قت ــه کــوچ اجب ــان در شــمال دســت ب طالب
ــوب  ــد و در جن ــتانه می زنن ــای نژادپرس ــه گونه ه ــردم ب م
ــرای  ــوب کشــور ب ــه جن ــه از شــمال ب ــربازانی ک ــام س تم
ــد، برخــی  ــه بودن نگــه داری و حفاظــت از ایــن خــاک رفت
ــه  ــان داده شــده و ب ــل طالب ــۀ عمــدی تحوی ــه گون ــان ب آن
دســت تروریســتان بــه قتــل رســیدند. روشــن اســت 
ــت  ــزار دس ــر از اب ــزی کمت ــب چی ــتان طال ــه تروریس ک
ــان  ــروز طالب ــتند. ام ــژادی نیس ــاری و ن ــت های تب شئونیس
به شــمار می رونــد؛  مهره هــای سیاســی  خطرناک تریــن 
ــال  ــه اعم ــت ب ــه دس ــرف آزادان ــه از یک ط ــی ک مهره های
ــوری  ــادالت کش ــان در مع ــد و هم چن ــتی می زنن تروریس
چــون  نمی شــوند،  »تروریســت«خطاب  بین المللــی  و 
ــت  ــی در درون حکوم ــرزی و حامیان ــل ک ــخن گویاِن مث س
ــال  ــار و اعم ــام رفت ــر، تم ــرف دیگ ــد و از ط ــی دارن کنون
تروریســتی و ضــد بشــری  خــود را به نــام دیــن و شــریعت 

ــند. ــردم می کش ــه ُرخ م ب
کشــور  در  ملــی  کــه وحــدت  اســت  ایــن  پرســش 
مثــل افغانســتان، چطــوری ســاخته می شــود؟ خواجــه 
بشــیراحمد انصــاری، نواندیــش و پژهش گــر موفــق کشــور 
ــه را در ایــن زمینــه پشــنهاد می کنــد. او می گویــد:  ســه الی
ــم و  ــیار ضخی ــۀ بس ــه الی ــا دارای س ــی م ــت جمع »هوی
ارزش منــد اســت کــه یکــی آن مربــوط بــه تاریــخ گذشــته 
و تمدن هــای کهــن مــا چــون »آریانــا« و »خراســان« 
ــد دارد  ــا پیون ــالمی م ــت اس ــه هوی ــرش ب ــود، دیگ می ش
و ســومی اش مربــوط بــه تمــدن معاصــر کــه به نــام تمــدن 
غربــی شــهرت حاصــل کــرده اســت. آن هایــی کــه ســودای 
بازســازی هویــت ملــی را در ســر می پروراننــد، بایــد ایــن 
ــدام آن مکمــل  ــه هرک ــد ک ــم کنن ــان تنظی ــه را چن ســه الی
ــوده و هم دیگــر را نقــض نکنند(خواجــه بشــیر  دیگــرش ب

ــاری۱۳۹۴: ۵. ــد انص احم
ــدت  ــی و »وح ــت مل ــه هوی ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
ــی  ــا الیه ی ــه اســت. تنه ــن ســه الی ــی از ای ــا، خال ــی« م مل
ــد  ــاور دارن ــه آن ب کــه حکومت هــای قبیله یــی افغانســتان ب
»هویــت قبیلــه« اســت. از ســال ها بدین ســو حکومت هــای 
افغانســتان، تــالش کرده انــد کــه ارتبــاط نســل جــوان امروز 
ــا و خراســان(  ــخ و تمــدن گذشــتۀ خــود )آریان ــا تاری را ب
ــش  ــه پی ــن َدم موفقان ــا ای ــفانه ت ــه متأس ــی ک ــد. تالش ببرن

رفتــه اســت.

رویید شورهزار در که درختی ملی؛ وحدت
عبدالمنان دهزاد-استاد دانشگاهبخش سوم و پایانی

افشاسازی برخی مسایل مبنی بر قوم گرایی و اوج تعصب اشرف غنی احمدزی، همه چیز را برهم زد. یکی از این افشا سازی توسط احمد ولی 
مسعود برادر قهرمان ملی افغانستان بود، او در یک یکی از برنامه های سیاسی تلویزیونی آریانا گفت: »غنی در محضِر بیست نفر برایم گفت که 
شما را یا از طریق قوم یا باشمشیر و یا به زور خارجی ها از این کشور گم می کنم«. این روایت دردناک تاریخی چنان به جا و مستند بود که هیچ  

مقاِم حکومتی و اهل دربار غنی نتوانست حتا در مورد آن ابراز نظر کند، چه رسد به رد آن! از سخنانی آقای مسعود دیری نگذشته بود که همایون 
همایون معاون مجلس نماینده گان و نماینده مردم خوست در یکی از رسانه ها به صراحت بیان کرد که حکومت وحدت ملی مسایل قومی را 

دامن می زند و به همدیگرپذیری باورمند نیستند. او گفت که معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی افغانستان باری برایم گفت »ما و شما پشتون 
هستیم، نباید به دیگر اقوام اجازه دهیم که حکومت کنند
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بعــد از حادثــۀ یازدهــم ســپتمبر ســال ۲۰۰۱، افغانســتان بــه 
ــت های  ــرای سیاس ــاهراه ب ــن ش ــن و مهمتری ــوان بهتری عن
شــد.  مبــدل  بین المللــی  رقابت هــای  و  خارجــی 
پالیســی های اشــتباه و موقف گیری هــای ضــد و نقیــض 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا نــه تنهــا باعــث اختالفــات 
منطقه یــی شــد، بلکــه دامنه هــای جنــگ و ناامنــی را 
ــه جنگ هــای  ــی را ب ــا هراس افگن ــارزه ب گســترش داد و مب

ــرد. ــدل ک ــتخباراتی مب اس
ــذاری  ــت و تأثیرگ ــۀ درس ــکا مطالع ــه امری ــی ک از آنجای
روســیه  نداشــت،  منطقــه  کشــورهای  در  چشــم گیر 
اســتخبارات  بــا  منطقه یــی،  اجمــاع  یــک  ایجــاد  بــا 
ــد و  ــکاری هدف من ــویی و هم ــه، هم س ــورهای منطق کش
ــا  ــرف، عمل کرده ــا از یک ط ــرد ت ــاد ک ــتراتژیک را ایج اس
و دســت آوردهای امریــکا در افغانســتان را نابــود کنــد و از 
ــرار  ــی شــدن ق ــان را در مســیر دو قطب ــر، جه ــرِف دیگ ط

ــد. ده
روســیه،  منطقه یــی  دسترســی  و  سیاســی  زیرکی هــای 

قناعــت و رضایــت کشــورهای مثــل پاکســتان، چیــن، 
ترکیــه، ایــران و حتــا هنــد را کســب کــرد و بــه عنــوان یــک 
ــدان آن  ــکا و متح ــر امری ــدر در براب ــف و مقت ــۀ مخال جبه
قــرار گرفــت. دامنــۀ ایــن رقابت هــا تــا کشــورهای عربــی 

ــز رســید.  ــی نی و اروپای
ــه  ــد ک ــت ش ــان ثاب ــرای جهانی ــی ب ــیه زمان ــت روس موفقی
ــت جمهوری  ــات ریاس ــور در انتخاب ــن کش ــتخبارات ای اس
ــران  ــای رهب ــرد، ایمیل ه ــه ک ــکا مداخل ــال ۲۰۱۶ امری س
امریکایــی را هــک و موضوعــات حساســیت برانگیــز 
ــکا را  ــی امری ــت خارج ــا سیاس ــه تنه ــه ن ــرد ک ــر ک را نش
متضــرر ســاخت بلکــه اختالفــات گســتردۀ داخلــی را نیــز 
در امریــکا دامــن زد کــه تــا امــروز تأثیــرات آن باقــی مانــده 

اســت.
ــه شــود  ــد گفت ــا آنچــه کــه در خصــوص افغانســتان بای ام
ــط  ــم توس ــز تروریس ــل و تجهی ــد، تموی ــوی تولی در پهل
ســازمان های اســتخباراتی منطقه یــی و بــا همــکاری و 
هماهنگــی روســیه، افزایــش فعالیت هــا بــرای ایجــاد 
روابــط سیاســی بــا طالبــان و بــه منظــور رســمیت بخشــیدن 

بــه آنــان بــود کــه منجــر بــه نشســت دیــروز مســکو شــد. 
گفت وگــو و مذاکــرات روســیه و امریــکا بــا طالبــان 
ــد  ــد انجامی ــان خواه ــته شــدن مخالف ــه دو دس ــرانجام ب س
بیرونــی،  ایــن طریــق، سیاســت ها و رقابت هــای  از  و 
ــد  ــی خواه ــز قربان ــتان را نی ــدی افغانس ــل بع ــن نس چندی

ــرد. ک
ــی و  ــای مال ــان همکاری ه ــا طالب ــان ب ــر زم ــیه از دی روس
ــی  ــوی مخف ــه گفت وگ ــد از آنک ــا بع ــت ام ــی داش سیاس
ــد،  ــأ ش ــر افش ــان در قط ــده گان طالب ــکا و نماین ــان امری می
روســیه بــا ســرعت و جدیــت وارد عمــل شــد تــا بــا یــک 

غافل گیــر  و  تالفی جویانــه  اقــدام 
علنــی  نشســت  میزبــان   کننــده، 
نماینــده گان طالبــان در مســکو باشــد. 
ــن  ــیه در ای ــروزی روس ــی و پی زیرک
بــود کــه ایــن کشــوری ماننــد امریکا 
نســاخت  مخفــی  را  گفت وگوهــا 
ــد،  ــده گان کشــورهای هن بلکــه نماین
چیــن، ایــران، پاکســتان، ازبیکســتان، 
تاجیکســتان، ترکمنســتان و قراقســتان 
را نیــز دعــوت کــرد تــا قــدرت، 
بــه  را  تأثیرگــذاری اش  و  قــوت 

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــان ب جهانی

در نهایــت، تأمیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان بــه عنــوان 
ــکا و روســیه  ــان امری ــرای رقابت هــا می ــدا ب مهمتریــن آجن
مبــدل شــده اســت. نشســت های صلــح، مذاکــرات و 
ــده گان  ــا نماین ــیه ب ــکا و روس ــای مســتقیم امری گفت وگوه
ــه  ــری ک ــای دیگ ــر ج ــا ه ــکو و ی ــر، مس ــان در قط طالب
باشــد، به خاطــر تأمیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان 
ــی  ــای منف ــداوم رقابت ه ــدید و ت ــرای تش ــه ب ــت بلک نیس
ــوم و  ــت مظل ــی آن مل ــی اصل ــه قربان ــی اســت ک بین الملل

افغانســتان می باشــد. بی دفــاع 

»فراینــد صلــح در افغانســتان؛ دیدگاه هــای مردمــی«، 
صلــح  پیرامــون  اســت  جدیــدی  پژوهــش  عنــوان 
برنامه هــای صلــح بــا طالبــان کــه از ســال ۱۳۸۰ تــا 

امــروز ادامــه دارد.
ــز  ــر عمــر صــدر انجــام داده و مرک ــن پژوهــش را دکت ای
مطالعــات راهبــردی افغانســتان آن را چــاپ کــرده اســت. 
ــنبۀ  ــتان، پنجش ــح در افغانس ــد صل ــِش فراین ــج پژوه نتای

ــی شــد. ــۀ گذشــته رونمای هفت
بــه روزِ  روش هــای  از  بهره گیــری  بــا  پژوهشــگر 
ــته بندی  ــردآوری و دس ــی را گ ــای خوب ــی، داده ه پژوهش
کــرده اســت. ایــن پژوهــش نخســتین کار دندان گیــِر 
علمــی پیرامــون صلــِح افغانســتان اســت کــه توســط یــک 
پژوهشــگر افغانســتانی انجــام می شــود و در آن، باورهــای 

ــد. ــکاس می یاب ــردم انع م
پژوهــش بــا بهره گیــری از گــردآوری معلومــات بــه 
صــورت کتاب خانه یــی و میــدان انجــام شــده اســت. 
ــش از ۶۰  ــه بی ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــی  ــن دوره ی ــد گفت وگوهــای چندی ــردم از رون درصــد م
ــرده و  ــری ک ــراز بی خب ــان اب ــا طالب ــت ب ــِح حکوم صل
ــته  ــدگاه خواس ــان دی ــه از آن ــن زمین ــه در ای ــد ک گفته ان
نشــده اســت. آنــان نمی داننــد دولــت و کشــورهای 
ــان را  ــرط ها طالب ــم و پیش ش ــدام میکانیس ــا ک ــل ب دخی

ــد. ــوت می کنن ــح دع ــه صل ب
همچنــان ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه بانــوان بیشــتر 
از مــردان، طالبــان را »تروریســت« می داننــد. حــدود نیمــی 
ــتند،  ــوان هس ــان بان ــت ش ــه اکثری ــخ دهنده گان ک از پاس
نظــر خوبــی در مــورد طالبــان نداشــتند؛ ۱۸ درصــد، ایــن 
گــروه را دشــمنان افغانســتان، ۱۳ درصــد تروریســت و ۱۳ 

درصــد مــزدوران خوانــده انــد.
بخــش نخســت ایــن نظرســنجی بــه آگاهــی مــردم 
ــان  ــه نش ــه ک ــاص یافت ــح اختص ــد صل ــورد فراین در م
ــی  ــتان از آن آگاه ــردم افغانس ــی از م ــا نیم ــد، تنه می ده

ــد. ــی دارن اندک
مســووالن در انســتیوت مطالعــات اســتراتژیک افغانســتان 
می گوینــد، ایــن آمــار ثابــت می ســازد کــه حقیقــت 
برخــالف آنچــه دولــت ادعــا دارد، مــردم در فراینــد صلــح 
ــده  ــان آم ــه می ــورد ب ــن م ســهیم هســتند و اجمــاع در ای

اســت.
ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه گــروه طالبــان 
از محبوبیــت بســیار کمــی در بیــن مــردم افغانســتان 
و  بــا سیاســت  آنــان  و ۹۰ درصــد  انــد  برخــوردار 

رفتارهــای ایــن گــروه مخالــف هســتند.
ــماری  ــم ش ــوز ه ــان، هن ــف طالب ــش توصی ــا در بخ ام
ــی«  ــان سیاس ــی«، »مخالف ــرادران ناراض ــروه را »ب ــن گ ای
و »مجاهــد« خوانده انــد. مســووالِن مرکــز مطالعــات 
ــان  ــورد طالب ــدگاه قومــی در م اســتراتژیک افغانســتان، دی

می خواننــد. »تکان دهنــده«  نظرســنجی،  ایــن  در  را 
براســاس ایــن گــزارش، ۶ درصــد پشــتون ها، ۱۵ درصــد 
ــا  ــد هزاره ه ــا و ۲۷ درص ــد ازبیک ه ــا، ۱۶ درص تاجیک ه

ــن  ــای ای ــد. یافته ه ــت« می خوانن ــروه را »تروریس ــن گ ای
ــتون ها،  ــد پش ــه ۳۶ درص ــد ک ــان می ده ــنجی نش نظرس
ــان  ــم مخالف ــرادران ناراضــی و ۲۸ درصــد ه ــان را ب طالب

ــد. ــی می دانن سیاس
ایــن نظرســنجی تــازه، حمایــت از طالبــان را بســیار 
ــز  ــت محــدود نی ــن حمای محــدود نشــان می دهــد و همی
ــتان، از  ــرق افغانس ــوب و ش ــی در جن ــاظ جغرافیای از لح
ــن پشــتون ها و از لحــاظ تحصیــالت  لحــاظ قومــی در بی
در بیــن کســانی کــه تعلیمــات دینــی داشــته انــد، بیشــتر 

ــوده اســت. ب
اکثریــت مصاحبــه شــونده گان در نظرســنجی تــازۀ مرکــز 
ــد کــه  ــاور ان ــه ایــن ب مطالعــات اســتراتژیک افغانســتان ب
طالبــان در جنــگ موفــق نخواهنــد شــد و حــدود دو ســوم 
آنــان خواســته انــد کــه فشــار بــر طالبــان در میــدان جنــگ 

بیشــتر شــود.
ــون  ــح را تاکن ــد صل ــنجی رون ــن نظرس ــد در ای ۶۳ درص
ــت،  ــف دول ــان، ضع ــاور آن ــه ب ــد. ب ــده ان ــاکام« خوان »ن
ــح  ــد صل ــفافیت در رون ــدم ش ــایه ها، ع ــالت همس مداخ
و ناکارآمــدی شــورای عالــی صلــح، از دالیــل عمــدۀ ایــن 

ــی اســت. ناکام
شــماری در ایــن نظرســنجی هنــوز هــم بــه نیــت صلــح در 
نــزد طالبــان، دولــت و حتــا جامعــۀ جهانــی در افغانســتان 
مشــکوک بــوده انــد. ۸۰ درصــد پاســخ دهنــده گان گفتــه 
ــرد  ــگ در افغانســتان ســود می ب ــه پاکســتان از جن ــد ک ان
و نیمــی از پاســخ دهنــده گان بــرای آمــدن صلــح در 
ــتان و  ــا پاکس ــتقیم ب ــرات مس ــان مذاک ــتان خواه افغانس

ــد. ــد شــده ان حــل منازعــۀ خــط دیورن
ــان  ــز ۵۶ درصــد خواه ــرات نی ــرای انجــام محــل مذاک ب
انجــام ایــن گفت وگوهــا در داخــل افغانســتان و شــماری 
نیــز بــرای انجــام ایــن مذاکــرات، عربســتان و پاکســتان را 

ترجیــح داده انــد.
بــا وجــود تمــام مشــکالت در رونــد صلــح، ایــن 
نظرســنجی نشــان می دهــد کــه تنهــا یــک چهــارم پاســخ 
دهنــده گان بــه ایــن بــاور انــد کــه جنــگ راهِ حــِل مقابلــه 
ــات در  ــل منازع ــان ح ــه خواه ــت و بقی ــان اس ــا طالب ب

ــتند. ــح هس ــتان از راه صل افغانس
نویســندۀ ایــن پژوهــش در پیش گفتــار ایــن کتــاب 
نگاشــته اســت: ایــن پژوهــش در جــدی ۱۳۹۶ شــروع و 
در ۱۰ مــاه تکمیــل شــده اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش 
ــا  ــوره ب ــمی و مش ــمی و غیررس ــای رس ــا گفت وگوه ب

ــی شــده اســت.  ــف غن ــراد مختل اف
ــن  ــی ای ــالوه، ط ــت: برع ــزوده اس ــه اف ــنده در ادام نویس
مــدت مــن مســوول انجــام مصاحبه هــا بــرای ســایر 
داشــت،  دســت  روی  انســتیتوت  کــه  پژوهش هایــی 
ــناریوی  ــۀ افغانســتان: س ــای حــل منازع همچــون »الگوه
پایــان بخشــیدن بــه منازعــه از طریــق مذاکــره« نیــز بــودم 
کــه بــه صــورت غیرمســتقیم بــه دانشــم در مــورد فراینــد 

ــرد. ــح کمــک ک صل
ــاله  ــن رس ــه ای ــت ک ــده اس ــش آم ــن پژوه ــۀ ای در مقدم
ــح در افغانســتان پســا  ــد صل ــل فراین ــه بررســی و تحلی ب
۱۳۸۰ می پــردازد. ســعی رســاله بــر ایــن اســت تــا ســطح 
آگاهــی مــردم، رضایــت و ارزیابــی  آن هــا را از موفقیــت 
کنــد. همچنــان  فرایندهــای صلــح درک  و شکســت 
ــت و  ــه سرش ــبت ب ــردم را نس ــرش م ــاله نگ ــن رس ای
ــورد  ــا را در م ــت و موضــع آن ه ــان، محبوبی ــت طالب ماهی
ــاس  ــته براس ــن نبش ــد. ای ــی می کن ــح، بررس ــد صل فراین
ــال  ــوزا س ــل و ج ــاه حم ــن م ــه در بی ــنجی یی ک نظرس
ــی را  ــده اســت، فرصت ــام ش ــطح کشــور انح ۱۳۹۷ در س
ــح  ــای صل ــورد فرایند ه ــی در م ــکار عموم ــرای درک اف ب

ــد. ــم می کن ــتان فراه افغانس

ایــن پژوهــش بــه چهــار فصــل تقســیم شــده اســت. پــس 
ــی  ــق را معرف ــق و روش تحقی ــه منط ــه ک ــن مقدم از ای
می کنــد، در فصــل اول مــرور کلــی فرایند هــای صلــح در 
افغانســتان دورۀ پســا ۱۳۸۰ ارایــه شــده اســت. فصــل دوم 
بــه توضیــح ســطح آگاهــی مــردم در بــارۀ فراینــد صلــح، 
می پــردازد. در فصــل ســوم، برداشــت عمومــی از ماهیــت 
ــت.  ــده اس ــه ش ــی گرفت ــه بررس ــان ب ــت طالب و محبوبی
ــردم در رابطــه  فصــل چهــارم، نگــرش و برداشــت های م
بــه امــکان صلــح بــا طالبــان، راه حل هــای پیشــنهاد شــده 
بــرای صلــح، موضــع طالبــان، شــرایط بــرای صلــح، نقــش 
ــان،  ــدد طالب ــام مج ــار، ادغ ــح حکمتی ــوی صل ــان، الگ زن
محــل برگــزاری گفت وگوهــا، نقــش و تأثیرگــذاری 
ــده گان  ــهیل کنن ــان و تس ــح و مخرب ــی صل ــورای عال ش
ــای  ــاس یافته ه ــت، براس ــود. در نهای ــح می ش ــد صل فراین
ــد  ــورد فراین ــی در م ــای مفهوم ــش و بحث ه ــن پژوه ای
صلــح، فصــل نتیجه گیــری، اشــتباهات و مغالطه هــای 

ــرد. ــث می گی ــه بح ــتان ب ــح افغانس ــد صل ــدی فراین کلی
ــن مســأله  ــه ای ــن پژوهــش ب ــری ای نویســنده در نتیجه گی
ــد  ــتان در فراین ــردم افغانس ــه م ــت ک ــه اس ــت یافت دس
ــده اند.  ــل« داده ش ــی تقلی ــل نامرئ ــک »عام ــه ی ــح، ب صل
در نتیجه گیــری ایــن رســاله گفتــه شــده کــه »یافتــۀ 
کلیــدی« ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه طالبــان در میــان 
مــردم افغانســتان از »محبوبیــت« برخــوردار نیســتند و یــک 

می باشــند. بی اعتبــار«  »بازیگــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــان بیانگ ــش همچن ــن پژوه ــۀ ای نتیج
بــه  منجــر  تالش هــای صلــح در ۱۷ ســال گذشــته 
ــوده  ــده ب ــان پیچی ــا طالب ــح ب ــم انداز صل ــت، چش شکس
ــان  ــه طالب ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــی ب ــکار عموم اســت و اف
قصــد صلــح ندارنــد. پژوهشــگر در نتیجه گیــری بــه ایــن 
مهــم نیــز دســت یافتــه اســت که تــالش بــرای مذاکــره در 
مــورد شــرایط و دســتیابی بــه توافــق در مــورد صلــح، در 
غیــاب مــردم؛ تــالش بــرای رســیدن بــه صلــح از طریــق 
مماشــات؛ و تصــور غلــِط بــه وجــود آمــدن اجمــاع ملــی 
و بین المللــی در مــورد صلــح افغانســتان، ســه عامــل 

ــت. ــوده اس ــح ب ــا صل ــت گفت وگوه شکس
ــس از  ــر پ ــۀ اخی ــان دو هفت ــه در جری ــت ک ــی اس گفتن
ــزرِگ »صلــح در آیینــۀ وفــاق ملــی«  برگــزاری نشســت ب
کــه در آن، نخبــه گان سیاســی، دانشــجویان و دانشــگاهیان 
طرح هــا و دیدگاه هــای خــود را پیرامــون صلــح بــا 
طالبــان مطــرح کردنــد. ایــن دومیــن اتفــاق مهــم پیرامــون 
بــا طالبــان و حضــور  بحــث گفت وگوهــای صلــح 
ــش از  ــد. پی ــد می باش ــن رون ــردم در ای ــت های م برداش
ایــن از خواســت های مــردم هیــچ طرفــی آگاهــی نداشــت 
و تاهنــوز هــم نشســت های صلــح در غیــاب مــردم 
صــورت می گیــرد، باورهــا بــر ایــن اســت کــه برگــزاری 
ــی در  ــای علم ــام پژوهش ه ــی و انج ــت های مردم نشس
ایــن بخــش، زمینــه را بــرای دانســتن خواســت های مــردم 

ــد.  ــاز می کن ب

غیابِت مردم در گفت وگوهای صلح

هدفاصلینشستمسکوچیست؟
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