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صفحه 6

ــد صلحــی  ــدد، رون ــوع می پیون ــه وق ــه ب ــا آنچــه ك ــر چشــمان م ــه در براب ــن اســت ك ــار ای اندوه ب
ــوم  ــر هج ــداری در براب ــروعیت زدایی از پای ــد. مش ــرت آن بوده ان ــا در حس ــردم م ــه م ــت ك نیس

ــت. ــا اس ــردم م ــر م ــال اخی ــای هفده س ــان و جان بازی ه ــتان و طالب پاكس
ــور  ــش حض ــه نمای ــتر از این ك ــکو، بیش ــانه ها در مس ــاب رس ــا ارب ــان ب ــری طالب ــای خب گفت وگوه
یــک گــروه صلح طلــب و مدنــی شــده در برابــر رســانه های جهانــی باشــد، نشــان از مواضــع كســانی 
داشــت كــه آمده انــد تــا قــدرت را تســلیم شــوند. آنانــی كــه در روســتاها و شــهر های ایــن دیــار 
دختــران و پســران جــوان را بــه بهانــۀ نــگاه عاشــقانه یی ســنگ باران می كننــد، بــا روزنامه نــگاران 
زیبــاروی و طــا  گیســوی رســانه های جهانــی بــه راحتــی صحبــت  می كردنــد؛ امــا از جانــب مــا كســی 
نبــود تــا گــردن  بلنــد كنــد و پاســخی بگویــد. نمی دانــم كــه صحنــۀ آمــدن جنــراالن صــدام حســین 
ــده  ــاد كســی مان ــه ی ــا جنــراالن امریکایــی در ســال ۱۹۹۱ ب ــرای امضــای قــرارداد آتش بــس ب ب
اســت؟ جنــراالن عراقــی زبــون و بیچــاره و ورشکســته آمــده بودنــد تــا پیمــان تســلیمی ارتــش 
عــراق را امضــا كننــد. آنانــی كــه بــا جباریــت بی ماننــد مــردم عــراق را ســركوب و زنــان وكــودكان 

كــرد را بــا گاز كیمیایــی قتــل عــام می كردنــد.
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چگـونه طالبـان 
از جنـگ دست برخـواهند داشت؟

درگیـری در  دانشگـاه هـا 
مورد  تازه یـی نیست

هــوش 
هیــجانـــی

احمدولی مسعود:

اذهان مردم را  از  انتخابات منحرف نسازید

كينه ورزيدن هرگز كاري سازنده و مناسب نيست و اگر در تيمي حالِت گذشت نباشد، به زودي آن 
تيم دچار آسيب و زيان خواهد شد.
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 جان ماكسول 

ــان  ــی مســعود، رییــس جری احمدول
ــۀ  ــی در جلس ــدای مل ــی آجن سیاس
کاری جریــان آجنــدای ملــی و دیدار 
ــه گان سیاســی و  ــا شــماری از نخب ب
ــات،  ــون انتخاب ــور پیرام ــی کش مدن
ــت و دعــوت  ــت موق ایجــاد حکوم
رهبــری  از  غنــی  اشــرف  آقــای 
ــت  ــور صحب ــی  به منظ ــدای مل آجن
و  گفت وگــو  صلــح،  مــورد  در 

ــد. ــی کردن رأی زن
ــدای  ــی آجن ــان سیاس ــس جری ریی
ملــی در ایــن دیدارهــا گفتــه اســت: 
بــه تعویــق انداختــن انتخابــات زیــر 
نــام صلــح بــا ایجــاد حکومــت 
 موقــت و یــا گــره زدن آن بــا تــداوم 
فاجعه بــار  موجــود  حکومــت 

ــت.  اس
ایــن  مســعود:  آقــای  گفتــۀ  بــه 
عقــب،  بــه  برگشــت  سیاســت 
دهــه  یک ونیــم  دســت آوردهای 
ــن سرنوشــت  ــا حــق تعیی یک جــا ب
و  انتخابــات  دموکراســی،  مــردم، 

نظام ســازی را بــرای ســال ها بــه 
انداخــت. خواهــد  تعویــق 

ــان  ــی مســعود، رییــس جری احمدول
سیاســی آجنــدای ملــی بــه ایــن 
بــاور اســت: اگــر ارادۀ بــرای صلــح 
اســت، بایــد از درون یــک انتخابــات 
شــفاف و آزاد گــذار کــرده بــا ایجــاد 
ــده، از موضــع  ــا قاع ــی ب ــت مل دول

ــه صلــح برســیم. قــدرت ملــی ب
از  کــه  نیروهایــی  می گویــد:  او 
ــد  ــگ دســت می کشــند، می توانن جن
در انتخابــات یــا در ســاختار دولــت 
ــد. ــات مشــارکت کنن ــس از انتخاب پ

بــه  اشــاره  بــا  مســعود  آقــای   
ــکا  ــژۀ امری ــدۀ وی ــای نماین تالش ه
ــت:  ــتان گف ــح افغانس ــورد صل در م
»مأموریــت عاجــل شــش ماهــۀ 
آقــای خلیلــزاد بــدون طــرح روشــن 
و تفاهــم مــردم، نیروهــای طالبانــی، 
ــان  ــی آن ــان بیرون تروریســم و حامی
را جســورتر ســاخته و خون هــای 

ــت«. ــد ریخ ــتری را خواهن بیش
آقــای مســعود همچنــان گفتــه اســت 
کــه ایجــاد ادارۀ موقــت کوتــاه مدت 
ــیون  ــر کمیس ــالح و تغیی ــا اص و ی
انتخابــات بــرای مدیریــت انتخابــات 
ــاز حیاتــی و  ــک نی ــک ی دموکراتی

ــد. ــی می باش مل

کنفـرانـس
صـلح
در مســکو

والیـت فـراه در آسـتانۀ سقـوط
شورای والیتی فراه:

حکـومت مرکزی از حال مردم بی خبر است
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ایــن روزهــا در کنــار بــاال گرفتــِن تــب انتخابات ها، 
تــِب صلــح و گفت وگــو بــا طالبــان نیــز بــاال گرفته 
اســت. زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در 
ــرمِ  ــا گ ــن روزه ــح ای ــای صل ــالۀ گفت وگوه مس
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــد ب ــت و رفت وآم صحب
ــوری  ــپ رییس جمه ــد ترام ــراً دونال ــت. ظاه اس
امریــکا از او خواســته کــه پیــش از برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهوری در امریــکا، مســالۀ 
جنــگ افغانســتان را بــه نتیجــه برســاند. بــه همیــن 
دلیــل، آقــای خلیــل زاد ایــن روزها بســیار مشــغول 
ــد  ــود می کن ــور وانم ــد و همین ط ــر می رس ــه نظ ب
کــه در کارهــاِی خــود پیشــرفت هایی داشــته 
ــن پیشــرفت ها افغانســتان را  ــا این کــه ای اســت. ام
بــه کجــا خواهــد بــرد و چــه بــر ســِر ایــن کشــور 
ــِی  ــه نظــر می رســد دغـــدغۀ اصل خواهــد آمــد، ب

کاخ ســفید نیســتند.
ــده  ــه هف ــی را ک ــد جنگ ــپ می خواه ــای ترام  آق
ــرد و  ــاز ک ــوش آغ ــو ب ــورج دبلی ــش ج ــال پی س
ــی  ــه گونه ی ــه ارث گذاشــت، ب ــه او و دیگــران ب ب
ــال  ــده س ــن هف ــکا در ای ــاند. امری ــان برس ــه پای ب
بیشــترین بــار جنــگ و هزینه هــاِی افغانســتان 
ــه آن  ــز ب ــزان نی ــان می ــه هم ــرد و ب ــل ک را تحم
ــتردۀ  ــای گس ــل کمک ه ــه دلی ــاند. ب ــیب رس آس
ــور در  ــِت آن کش ــتان، دس ــرای افغانس ــکا ب امری
سیاســت های آن نیــز بــه انــدازۀ کافــی بــاز و دراز 
بــود و در هــر مــوردی بــدون مشــوره و خواســت 
امریــکا، ســران افغانســتان نمی توانســتند تصمیمــی 

ــد.  بگیرن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــح نی ــث صل ــاال در بح ح
ــه در  ــه ک ــم آن چ ــت ـ علی رغ ــن سیاس ــه همی ک
ظاهــر گفتــه می شــود کــه بایــد گفت وگوهــا 
در مالکیــِت دولــت افغانســتان باشــد ـ اعمــال 
می شــود. امریــکا در پشــِت درهــای بســته بــا 
ــت  ــی اس ــو و چانه زن ــاِل گفت وگ ــان در ح طالب
ــا  و معلــوم نیســت کــه واقعــًا ایــن گفت وگوهــا ب
چــه نتایجــی بــه پایــان خواهــد رســید. از جانــب 
دیگــر، طالبــان کــه در آغاز بــرای امریــکا و متحدان 
آن در ایتــالف جهانــِی مبــارزه بــا تروریســم، یــک 
گــروه تروریســتی شــناخته می شــد، حــاال از آن تــا 
ــی  ــه گروه ــده و ب ــی ش ــن قباحت زدای ــِد ممک ح
گفت وگوهــای  اســت.  یافتــه  ارتقــا  سیاســی 
نماینــدۀ امریــکا بــا ایــن گــروه و شــرکت طالبــان 
در نشســت مســکو، همــه بــه انــدازۀ کافــی در امــر 
ــت  ــوده اس ــر ب ــروه موث ــن گ ــی از ای قباحت زدای
ــری را  ــای دیگ ــده اتفاق ه ــال دارد در آین و احتم
نیــز در راســـتای منافــع ایــن گــروه شــاهد باشــیم. 
طالبــان امــا در ایــن میــان بــا قســاوت تمــام مثــل 
ــان و  گذشــته، در حــال جنــگ و کشــتار غیرنظامی

ــت.  ــاه اس ــراد بی گن اف

زمانــی کارل پوپــر اندیشــمند و فیلســوف مهِم قرن 
گذشــته، بحثــی طوالنــی در مــورد خشــونت گرایی 
بــه راه انداخــت و ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه 
برابــر خشــونت گرایان  در  می توانیــم  مــا  آیــا 
بــه رعایــت اخــالق  و تروریســت ها مکلــف 
ــود  ــر خ ــیم. پوپ ــه باش ــبی گرایانه و مداراگرایان نس
ــه آن میـــزان اخــالق  ــد ب پاســخ می دهــد کــه نبای
ــه خشــونت طلبان  ــرد ک ــج ک نســبی گرایانه را تروی
ــه  ــاز داشــته باشــند ک و خشــونت گرایان دســت ب
هــر کاری را کــه خواســتند انجــام دهنــد. بــه بــاور 
ــه اخــالق  ــرای رســیدن ب ــع انســانی ب ــر جوام پوپ
ــه همفکــران و متحــدان دارد  ــاز ب ــه، نی مداراجویان
ایســتاده گی  خشــونت گرایی  برابــر  در  بایــد  و 
ــک  ــرای ی ــه ب ــود ک ــر نمی ش ــۀ پوپ ــه گفت ــد. ب کن
گــروه کــه فقــط بــه کشــتن معتقــد اســت و عمــاًل 
ــکیبایی  ــالق و ش ــد، درس اخ ــن می کنـ ــز چنی نی
ــا را  ــز آن ه ــروه نی ــه آن گ ــت ک ــع داش داد و توق
ــت  ــق عدال ــرای تحق ــر، ب ــاور پوپ ــه ب ــرد. ب بپذی
ــه  ــد ک ــف ان ــا مکل ــه دولت ه ــات در جامع و ثب
ــرف  ــان ح ــاِن خودش ــه زب ــونت گرایان ب ــا خش ب

ــد.  بزنن
ــزار  ــواره اب ــفانه هم ــه متأس ــت ک ــب این جاس جال
بــوده  آن هــا  بُــرد خشــونت گرایان، خشــونت 
ــونت  ــه خش ــدازه ک ــان ان ــه هم ــان ب ــت. طالب اس
می ورزنــد، مهــم بــه حســاب می آینــد. ایــن 
ــه راه  ــه یگان ــخیص داده ک ــتی تش ــروه به درس گ
ــری  ــتن و ویران گ ــش کش ــه هدف های ــیدن ب رس
اســت. امــا از ایــن طــرف می تــوان پاســخ داد کــه 
مــا در برابــر خشــونت گرِی شــما نمی توانیــم 
دســت بــه خشــونت گری بزنیــم؛ چــون مــا معتقــد 
ــری  ــت مداراگ ــونت ورزی و سیاس ــدم خش ــه ع ب

ــتیم؟  هس
بــه نظــر می رســد کــه در طــرح این گونــه مســایل 
ــا  ــه م ــود دارد و آن این ک ــکلی وج ــواره مش هم
ــه  ــل ب ــه متوس ــم ک ــق داری ــی ح ــه زمان ــا چ ت
ــوق  ــن حق ــرای تأمی ــونت گری ب ــای خش ابزاره
اکثریــِت جامعــه نشــویم؟ آیــا ایــن درســت اســت 
کــه طالبــان بــا قســاوت و بی رحمــی تمــام، جنــِگ 
ــت  ــد و دول ــه دهن ــان ادام ــا غیرنظامی ــود را ب خ
دســت روی دســت بگــذارد، آن هــم بــه ایــن دلیــل 
ــم  ــتیم و می خواهی ــگ نیس ــرف دار جن ــا ط ــه م ک
فضــای  در  و  راه گفت وگــو  از  را  چیــز  همــه 

کنیــم؟  حل وفصــل  مســالمت آمیز 
ــا  ــورد ب ــع برخ ــد مان ــأله می توان ــا دو مس این ج
این کــه  اول  شــود:  خشــونت گرا  گروه هــای 
ــِی  ــروعیِت سیاس ــود و مش ــه خ ــبت ب ــت نس دول
ــه  ــد و دوم این ک ــده باش ــد ش ــار تردی ــود دچ خ
و  شــورش گر  گروه هــای  بــا  مقابلــه  توانایــی 
ــورد  ــر دو م ــد. در ه ــته باش ــونت گرا را نداش خش

ــور  ــه اســت، مجب ــا مشــکلی مواج ــت ب ــر دول اگ
می شــود کــه بــه طــرِف مقابــل بــاج بدهــد. 
در  افغانســتان  دولــت  امریــکا و  حــاال عمــاًل 
ــه  ــان ب ــتند. طالب ــان اس ــه طالب ــی ب ــاِل باج ده ح
ــد.  ــونت برنمی دارن ــت از خش ــورت دس ــچ ص هی
خشــونت ورزی در خــوِن ایــن گــروه عجیــن شــده 
و حتــا در صورتــی کــه حاکمیــت را تمــام و کمــال 
در اختیــار داشــته باشــد، بازهــم خشــونت ورزی را 

ــد داد.  ــه خواه ادام
طالبــان بــه هیــچ صــورت ارزش هایــی را کــه جهاِن 
معاصــر بــه آن  هــا معتقــد اســت، برنمی تابنــد. ایــن 
گــروه چیــزی بــه نــام حقــوق بشــر، آزادی بیـــان 
و رســانه، حقــوق شــهروندی و ارزش هایــی از 
ایــن دســت را قبــول نــدارد. طالبــان در زمانــی کــه 
در بخش هایــی از کشــور حکومــت می کردنــد، 
چنــان بــا باشــنده گان مناطــِق تســخیر شــده 
ــورت  ــچ ص ــه هی ــه ب ــد ک ــونت می ورزیدن خش
ــان  ــرای آن توجیهــی پیـــدا کــرد. طالب ــوان ب نمی ت
بــا ارعــاب و خشــونت می توانســتند کــه بــر 
مناطــق مختلــِف کشــور حکومــت کننـــد. اکثریــت 
ــه  ــد ک ــر نبودن ــور حاض ــنده گان کش ــِق باش مطل
اوامــر و دســتورهای طالبــان را بــه اجــرا بگذارنــد، 
ــراه  ــوب هم ــونت و لت وک ــا خش ــه ب ــر این ک مگ
ــوان از  ــم می ت ــورت ه ــن ص ــا در ای ــد. آی نمی ش

ــت؟  ــخن گف ــح س ــو و صل گفت وگ
ــال  ــده س ــن هف ــی ای ــه ط ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ب
ــده  ــا ش ــری رونم ــان تغیی ــش و روِش طالب در بین
باشــد و ایــن گــروه حــاال گروهــی بــا ارزش هــاِی 
مردم ســاالرانه شــده باشــد. طالبــان، همــان طالبــاِن 
ــه  ــی ک ــا و فکرهای ــان ایده ه ــا هم ــته اند، ب گذش
ــروه  ــن گ ــتند. ای ــتان داش ــردِ افغانس ــرای عقب گ ب
حتــا اگــر بــه رونــد صلــح بپیونــدد نیــز جنــگ و 
خشــونت از افغانســتان برچیــده نخواهــد شــد. چرا 
ــرای  ــرای جنــگ و خشــونت ب ــاز دالیلــی ب کــه ب
گروه هــای مشــابِه دیگــر پیــدا می شــود. مگــر 
در طــول چهــار دهــۀ گذشــته همــواره جنــگ در 

ــه اســت؟  ــِل خــود را نیافت افغانســتان دالی
نجیــب اهلل  داکتــر  حکومــت  ســقوط  از  پــس 
ــری  ــگ و ویران گ ــاط جن ــه بس ــد ک ــر می ش فک
از افغانســتان برچیــده می شــود، ولــی دیدیــم 
ــل  ــد، ب ــده نش ــگ برچی ــاط جن ــا بس ــه نه تنه ک
ــان  ــرد. آن زم ــدا ک ــتر پیـ ــعِت بیش ــه و وس دامن
ــرعی و  ــم از ش ــود را ـ اع ــِل خ ــگ دالی ــز جن نی
غیرشــرعی ـ پیــدا کــرد و فــردا نیز پیـــدا می کنـــد؛ 
ــه  ــود ک ــراغ ش ــی س ــه راه و میکانیزم ــر این ک مگ
ــته  ــان برداش ــگ از می ــونت و جن ــه های خش ریش
ــه  ــه ب ــگاه خوش بینان ــچ ن ــان، هی ــا آن زم ــود. ت ش

گفت وگوهــای صلــح نبایــد داشــت. 
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احمـد عمران

چگـونه طالبـان 
از جنـگ دست برخـواهند داشت؟

 

دنیــای سیاســت، دنیــای تحــول و پویایــی اســت و ایــن 
ــه  ــردد ک ــی می گ ــده تلق ــت و اُمیدوارکننـ ــی مثب پوینده گــی زمان
ــه جلــو و کمــال روان باشــد. سیاســِت افغانــی  در مســیری رو ب
امــا دســت کم در چهــار دهــۀ اخیــر حرکتــی پاندولــی از راســت 
ــرار  ــه ق ــا این ک ــته، گوی ــت داش ــه راس ــپ ب ــپ و از چ ــه چ ب

ــد.  ــی باش ــل را پایان ــِز باط ــن اُفت  وخی ــت ای نیس
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای ــارزۀ جهان ــال مب ــده س ــس از هف پ
ــتان،  ــازی در افغانس ــی و دموکراسی س ــم و بنیادگرای ــا تروریس ب
ــالن  ــن ســمت می ــه ای ــن کشــور ب ــن روزهــا ارادۀ سیاســِی ای ای
ــه عقــب  ــا متوقف ســاختن دموکراســی هفده ســاله، ب یافتــه کــه ب
ــی را  ــِن تازه ی ــح، بُ ــۀ صل ــاختِن برنام ــی س ــا نهای ــردد و ب برگ
ــِگ  ــا حضــور پُررن ــی را ب ــد و ادارۀ موقــت و انتقالی ی تکــرار کن
طالبــان ـ و شــاید هــم ریاســِت آن هــا ـ تشــکیل دهــد. در ایــن 
ــت  ــت و پرداخ ــل یادداش ــی قاب ــه و نگران ــن نکت ــورد چندی م
ــت  ــن نتیجــه هدای ــه ای ــا را ب ــد م ــت می توان ــه در نهای اســت ک
ــه  ــی و رای دادن ب ــر بهانه ی ــه ه ــات ب ــق انتخاب ــه: تعوی ــد ک کن
طــرح حکومــِت موقــت بــه هــر منطقــی، بازگشــِت صدوهشــتاد 
درجه یــی بــه نقطــۀ صفردرجــۀ سیاســت و حکومــت داری 

محســوب می گــردد. 
ــده ســال  ــس از هف ــان پ ــه طالب ــد گفــت ک نخســت از همــه بای
جنــگ و گریــز، از چــه تعریــف و ماهیتــی در سیاســت خارجــِی 
امریــکا برخــوردار شــده کــه می تــوان به خاطــر آن هــا بــه 
عقب گــردی بــه ایــن بزرگــی دســت یازیــد؟ اگــر بپذیریــم کــه 
ــه، بلکــه یــک گــروه سیاســی  ــان یــک گــروه تروریســتی ن طالب
ــۀ  ــرو و هزین ــش نی ــال پی ــده س ــکا هف ــرا امری ــت، چ ــوده اس ب

ــرد؟ ــا ک ــا آن ه ــدن ب خــود را صــرِف جنگی
دوم این کــه صلــح بــا گــروه طالبــان باالخــره چــه وقــت و چــه 
ــِگ  ــه آهن ــت ک ــرا سال هاس ــد؟ زی ــد ش ــی خواه ــی نهای زمان
ــه ســوی  ــت ب ــِح حکوم ــن و دســت صل ــح در حــال نواخت صل
طالبــان دراز اســت، امــا طالبــان کمتــر نرمــش و انعطافــی از خــود 
ــاِل  ــا یکی ـ دوس ــه ت ــد ک ــدوار ش ــوان اُمی ــه بت ــد ک ــان داده ان نش

دیگــر میــوۀ صلــح چیــده خواهــد شــد. 
ــده  ــا ش ــده خواب نم ــاالت متح ــار ای ــر این ب ــه اگ ــوم این ک س
ــا  ــد، چنیــن صلحــی چــرا بایــد ب کــه طالبــان صلــح را می پذیرن
توقــِف انتخابــات و دموکراســِی نوپــاِی افغانســتان محقــق گــردد؟ 
آیــا ایــن امــکان وجــود نــدارد کــه هــم صلــح بــه ثمــر برســد و 
هــم انتخابــات برگــزار گــردد؟ مســلمًا صلحــی کــه بــا انتخابــات 
ــس«  ــت »آتش ب ــن حال ــد، در بهتری ــته باش ــازش نداش ــِر س س
ــمرده  ــر ش ــدیدتر و بزرگ ت ــی ش ــرای جنگ ــرو ب ــِد نیـ و تجدی
ــرو و  ــد نی ــا تجدی ــد ی ــاِل صلح ان ــه دنب ــان ب ــا طالب ــود. آی می ش

ــب؟  ــوِح متعاق فتح وفت
چهــارم این کــه انتخابــات و دموکراســی، مســیر و تجربه یــی 
چالش هــای  و  مشــکالت  به رغــِم  کــه  اســت  هفده ســاله 
ـ  اصالح طلبانــه  رویکــردی  بــا  البتــه  ـ  آن  ادامــۀ  فــراوان، 
به صرفه تــر و به صالح تــر از تغییــراِت بنیــادی یــا ارتجاعــی 
ــح  ــۀ صل ــاختِن برنام ــت. نهایی س ــت اس ــت موق ــد حکوم همانن
ــات، فقــط  و ایجــاد حکومــِت موقــت و بعدتــر برگــزاری انتخاب
ــد؛  ــر می رس ــه نظ ــان ب ــذ آس ــۀ کاغ ــر صفح ــان و ب در روی زب
ــارِ  ــه و اعم ــاختمانی هفده منزل ــدِن س ــه فروغلتان ــل ب ــا در عم ام
ســاختمانی جدیدتــر در میــاِن تشــتِت آرا و تنــوِع مطالبــاِت 
ــت یابی  ــه دس ــت ک ــِی متعددی س ــی ـ اجتماع ــای سیاس نیروه
بــه اجمــاِع نظــر میــاِن آن هــا کاری بســیار دشــوار و حتــا ناممکــن 

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
ــای  ــده و نیروه ــاالت متح ــان، ای ــر ارادۀ طالب ــه اگ ــم این ک پنج
ــه »صلــح« صــادق اســت، عقــِل ســلیم حکــم  سیاســِی کشــور ب
ــل و  ــی را معط ــات و دموکراس ــه انتخاب ــای این ک ــد به ج می کن
وابســتۀ صلــح ســازیم، صلــح را وابســتۀ انتخابــات و دموکراســی 
کنیــم و به جــای پُرگویــی در مســکو و کابــل و قطــر، از طالبــان 
دعــوت کنیــم کــه در انتخابــات ســهم بگیرنــد و بــا ایــن 
ــد  ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب ــی بودِن خ ــهم گیری، اوالً سیاس س
ــانند.  ــات برس ــه اثب ــش را ب ــِی خوی ــِگ صلح خواه ــًا فرهن و ثانی
بــا جمع بنـــدی نــکات فــوق، می تــوان حکــم کــرد کــه تعویــق 
انتخابــات تــا نهایی شــدن رونــد صلــح، بــرات بــر شــاِخ 
ــی  ــای سیاس ــا و جریان ه ــن رو گروه ه ــت؛ از ای ــو دادن اس آه
به جــای این کــه ایــن بــرات را بپذیرنــد و از حــاال مــرِگ 
ــه  ــده را ب ــِی آین ــاِت احتمال ــود در انتخاب ــِت خ ــی و باخ سیاس
ــا  ــات ب ــاِف انتخاب ــه مص ــه ب ــت ک ــوب اس ــند، خ ــوش بکش آغ
رویکــردی اصالح طلبانــه و صلح خواهانــه برونــد و صلــح را 
نــه در تخریــب دموکراســی، بلکــه در تقویــِت آن محقــق ســازند.

حکومت مـوقت 
و بازگشت به نقطۀ صفر

ACKU
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مســووالن در وزارت تحصیــالت عالــی، قومــی بــودن 
جنــگ دانشــجویاِن خوابــگاه دانشــگاه کابــل را رد می کننــد 
در  دانشــجویان  گروهــی  درگیــری  کــه  می گوینــد  و 

دانشــگاه های کشــور »مــورد تازه یــی« نیســت.
دانشــگاه ها و  قوانیــن،  برمبنــای  آنــان می گوینــد کــه 
ــوون  ــی مص ــی و قوم ــتبردِ سیاس ــی از دس ــای علم نهاده

ــت. اس
ــل  ــس کاب ــی پولی ــووالن در فرمانده ــم، مس ــویی ه از س
ــر  ــه خب ــن قضی ــه ای ــد ب ــن در پیون ــا ت ــت ده ه از بازداش
ــن  ــک ت ــری ی ــن درگی ــه در ای ــد ک ــد و می گوین می دهن

ــته اند. ــم برداش ــر زخ ــن دیگ ــده و 19 ت ــته ش کش
عالــی  تحصیــالت  وزارت  ســخنگوی  امیــن،  فیصــل 
بــه رســانه ها می گویــد کــه قومــی خوانــدن درگیــری 
»نادرســت«  اجتماعــی  رســانه های  در  کابــل  دانشــگاه 
ــای قوانیــن و  ــان مــی دارد کــه برمبن ــن بی ــای امی اســت. آق
کارشــیوه های وزارت تحصیــالت عالــی، دانشــگاه ها و 
ــای  ــتان از فعالیت ه ــی افغانس ــای علم ــوع نهاده در مجم

ــد. ــوون ان ــی مص ــی و قوم سیاس
او همچنــان از گماشــته شــدن هیأتــی از وزارت تحصیــالت 
ــه  ــت ک ــرداد و گف ــداد خب ــن روی ــرای بررســی ای ــی ب عال

ــا رســانه ها شــریک خواهــد شــد. ــداً ب ــات آن بع جزیی
در عیــن حــال، مســووالن در ریاســت دانشــگاه کابــل نیــز 
ایــن درگیــری را »نــزاع دو تــن بــر ســر نوبــت نــان« عنــوان 
کــرده و گفته انــد کــه بعــداً ایــن جنــگ بــه شــکل گروهــی 

در آمــده اســت.
در صفحــۀ رســمی فیســبوک دانشــگاه کابــل نگاشــته شــده 
ــان  ــۀ فرصت طلب ــرای »مداخل ــه را ب ــگ زمین ــن جن ــه ای ک

سیاســی« مهیــا ســاخته اســت. 
ــل  ــس کاب ــی پولی ــووالن در فرمانده ــن، مس ــان باای همزم
می گوینــد کــه در پیونــد بــه ایــن حادثــه 35 تــن را 
بازداشــت کرده انــد. بصیــر مجاهــد، ســخنگوی فرماندهــی 
پولیــس کابــل می گویــد، در ایــن درگیــری یــک تــن کشــته 

ــده اند. ــی ش ــر رخم ــن دیگ ــده و دو ت ش
آقــای مجاهــد همچنــان می گویــد: درگیــری میــان دو 

ــاز شــد و ســپس  ــل آغ ــگاهِ دانشــگاه کاب دانشــجوی خواب
هم صنفــان و دوســتان آن دو تــن بــه حمایــت شــان آمدنــد 

ــد. ــری گســترده ش ــت، درگی و در نهای
ــل  ــگاه کاب ــراف دانش ــه در اط ــلیک هایی ک ــد: ش او می گوی
صــورت گرفــت، از ســوی پولیــس و بــرای متفــرق ســاختن 
ــه  ــد ک ــد می گوی ــای مجاه ــود. آق ــرض ب ــجویاِن معت دانش
ــده و  ــن ش ــف تعیی ــای مختل ــکل از ارگان ه ــی متش هیأت

ــد. ــه صــورت جــدی بررســی می کن ــه را ب قضی
آقــای مجاهــد بــا بیــان این کــه دســت هایی بــرای »تشــنج« 

ــت،  ــته اس ــود داش ــری وج ــن درگی ــس ای ــاع در پ اوض
می افزایــد: پولیــس کابــل همچنــان شــماری را کــه تــالش 
داشــتند از بیــرون، داخــل دانشــگاه کابــل شــوند بازداشــت 

کــرده اســت.
ــین وزارت  ــخنگوی پیش ــکار، س ــه پی ــان، عارف ــن می در ای
ــی در صفحــۀ رســمی فیســبوکش، وجــود  ــالت عال تحصی
حساســیت های قومــی در دانشــگاه کابــل را تاییــد کــرده و 
ــه اســت: »موضوعــات قومــی را دامــن نزنیــد، فحــش  گفت
ــگ  ــرای جن ــوید ب ــیج ش ــد بس ــا می توانی ــس ت ــد، پ دادی

ــود«. ــدۀ ایــن میــدان کــی خواهــد ب قومــی؛ ببینــم برن
زمــاِن  ســال  هفــت  در  کــه  می گویــد  پیــکار  بانــو 
بــا  بارهــا  عالــی،  تحصیــالت  وزارت  در  مأموریتــش 
»نگــرش شــکارگونۀ سیاســت مداران« مواجــه شــده اســت. 
او در ادامــۀ یادداشــتش نوشــته اســت: »بهانه هــای کوچــک 
را خلــق می کننــد و در عقــب، نیــروی مجهــز بــرای دامــن 
ــدادِ  ــن روی ــد. چندی ــاده می کنن ــات را آم ــه موضوع زدن ب
غم بــار خوابــگاه دانشــگاه کابــل از همیــن منازعــات 

ــد«. ــاز ش ــده آغ ــی ش ــک مهندس کوچ
شــبکه های  در  شــهروندان  و  دانشــجویان  از  شــماری 
و  عالــی  تحصیــالت  وزارت  از  انتقــاد  بــا  اجتماعــی 
ــه  و  ــتگی را راه انداخت ــل، هش ــگاه ها کاب ــووالن دانش مس
در آن، خواهــان »اصــالح سیســتم تحصیلــی« و »پایــان 

بخشــیدن بــه تنفــر مذهبــی« شــده اند.
شــبکه های  کاربــران  از  یکــی  رهیــاب،  رضــوان اهلل 
ــه  ــت: آن چ ــته اس ــمی اش نوش ــۀ رس ــی در صفح اجتماع
بــرای دانشــجویان الزم اســت، حفــظ اســتقاللیت وجــودی 
ایــن طیــِف پُــر تــوان از قیــد و بندهــای قومــی و زبانــی و 

ــت. ــوری« اس ــای »دیگرمح ــه ج ــوری« ب »خودمح
ــره  ــودِن »ِگ ــرای گش ــه ب ــت ک ــزوده اس ــاب اف ــای رهی آق
کــور تعصبــات، پایــان دادن بــه فضــای نابرابــر در نهادهــای 
اکادمیــک و همزیســتِی مســالمت آمیز، در نصــاب فرســوده 
ــد نظــر  و حافظه محــورِ نظــام تحصیلــی افغانســتان«، تجدی
کــرد و بافت هــای اجتماعــی را در تمــام ســطوح بــه 

ــناخت. ــد ش ــمیت می بای رس
ــۀ  ــنبه هفت ــت روز پنجش ــس از چاش ــه پ ــت ک ــی اس گفتن
گذشــته، 14 عقــرب، خوابــگاهِ دانشــگاه کابــل گــوه رویــداد 
نســبتًا بــزرگ دانشــجویان بــود. بــر بنیــاد اطالعــات، جنــگ 
بــا درگیــری دو تــن بــر ســر »نوبــت غــذا« آغــاز می شــود، 
بــا لشکرکشــی و مداخلــۀ دوســتان و هم صنفــاِن دو طــرف 
شــددت می گیــرد و بــا جــان باختــن یکــی از دانشــجویان 

ــد. ــان می یاب ــس پای ــۀ پولی و مداخل
ــات  ــه صفح ــل ب ــجویان کاب ــری دانش ــر درگی ــی خب وقت
ــن  ــه ای اجتماعــی پخــش شــد، شــماری مدعــی شــدند ک
ــایل  ــر مس ــر س ــجویان ب ــت و دانش ــی« اس ــگ »قوم جن

ــده اند. ــری ش ــم دیگ ــا ه ــی ب قوم
ــش از  ــه پی ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــری در حال ــن درگی ای
ــای  ــواه درگیری  ه ــل، گ ــگاه کاب ــگاه دانش ــز خواب ــن نی ای
ــت.  ــوده اس ــگاه ب ــن دانش ــجویان ای ــان دانش ــن می خونی
ــمتی و  ــی، س ــی، مذهب ــایل قوم ــر مس ــر س ــات ب اختالف

ــت. ــده اس ــوان ش ــا عن ــن درگیری  ه ــل ای ــی دالی زبان

ــۀ  ــا روزنام ــراه در صحبــت ب ــی ف اعضــای شــورای والیت
ــد کــه در دوشــب گذشــته بیــش از 90  ــدگار می گوین مان
ــان شــهید  ــا گــروه طالب ــرد ب ــی در نب ــن نیروهــای امنیت ت

شــده اند. 
ــت  ــن والی ــا در ای ــش ناامنی ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب آن
ــز  ــاالی مرک ــود را ب ــالت خ ــان حم ــه طالب ــد ک می گوین
ــدی  ــی ج ــر توجه ــاخته  و اگ ــز س ــراه متمرک ــت ف والی
ــی فرســتاده نشــود،  ــای حمایه ی ــرد و نیروه صــورت نگی
ــان ســقوط  ــه دســت طالب ــار دیگــر ب ــراه یک  ب ــت ف والی

ــرد. ــد ک خواه
ــز  ــه نی ــاع و داخل ــران دف ــه وزی ــی اســت ک ــن در حال ای
گفته انــد کــه امکانــات نیروهــای امنیتــی بــرای مقابلــه بــا 

حمــالت طالبــان کافــی نیســت.
طــارق شــاه بهرامــی، وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه حمــالت 
دشــمن در والیت هــای غزنــی، ارزگان، فــراه، غــور، 
کنــدوز و فاریــاب، گفتــه اســت کــه نیروهــای امنیتــی در 
مقابــل ایــن حمــالت گســترده طالبــان از تمــام امکانــات 
ــد. امــا او تأکیــد کــرد کــه  ــوان خــود اســتفاده می کنن و ت
ــترده،  ــالت گس ــن حم ــع ای ــرای رف ــش ب ــای ارت نیروه

ــد. ــار ندارن ــی در اختی ــات کاف امکان
شــهال ابوبکــر عضــو شــورای والیتــی فــراه، در گفت وگــو 
بــا روزنامــۀ مانــدگار، می گویــد: وضعیــت امنیتــی والیــت 
ــالت  ــان حم ــروه طالب ــت و گ ــم اس ــیار وخی ــراه، بس ف
ــاخته اند. او  ــز س ــت متمرک ــن والی ــز ای ــه مرک ــود را ب خ
گفــت کــه بیشــتر ولســوالی های ایــن والیــت در تصــرف 
ــراد  ــی و اف ــای امنیت ــات نیروه ــرار دارد و تلف ــان ق طالب

ــت.  ــته اس ــم گیری داش ــش چش ــی افزای ملک
بانــو ابوبکــر افــزود کــه ناامنی هــا در ایــن والیــت 
ــادی از خانواده هــا شــده و  ســبب بیجــا شــدن شــمار زی

ــت. ــش اس ــه افزای ــی رو ب ــای امنیت تهدید ه
ــد  ــزی می گوی ــت مرک ــاد از حکوم ــا انتق ــر، ب ــو ابوبک بان
مســوول  نهادهــای  و  کابــل  تاهنــوز حکومــت  کــه 
ــان  ــا نش ــن ناامنی ه ــه ای ــه ب ــی در رابط ــی واکنش امنیت
ــد  ــراه می گوی ــی ف ــورای والیت ــو ش ــن عض ــد. ای نداده ان
کــه ولســوالی های گلســتان، باالبلــوک، خــاک ســفید، در 
ــی ده ولســوالی دیگــر  ــد و ناامن ــرار دارن حــال ســقوط ق

والیــت فــراه را نیزبه شــکل جــدی تهدیــد می کنــد.
ایــن عضــو  شــورای والیتــی فــراه بااشــاره بــه موقعیــت 
ــش  ــرد: »افزای ــر نشــان ک ــت، خاط ــن والی ــی ای جغرافیای
ــران و  ــا ای ــتقیم ب ــاط مس ــت ارتب ــن والی ــا در ای ناامنی ه
ــن  ــای ای ــای تروریســتی مرزه ــه گروه ه پاکســتان دارد ک

کشــورهای وارد ایــن والیــت شــده و بــا نیروهــای امنیتــی 
ــوند«.  ــر می ش درگی

او گفــت کــه عامــل دیگــر نا امنــی درایــن والیــت 
ــن  ــر تأمی ــه به خاط ــت ک ــی اس ــای مافیای ــود گروه ه وج
منافع شــان جنگ هــا و ترورهــا را بــه راه  می اندازنــد. 
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــش ب ــۀ صحبت ــر در ادام ــو ابوبک بان
ــش  ــک چال ــه ی ــز ب ــراه نی ــت ف ــرک والی ــت: گم گف
دیگــر بــرای ایــن والیــت تبدیــل شــده  اســت، مســووالن 
ــراه همــه درگیــری دســت درازی در امــور  والیــت ف
ــت  ــن امنی ــالش تأمی ــی در ت ــتند وهیچ کس ــرک هس گم

ــت.  ــراه نیس ــت ف والی
ایــن عضــو شــورای والیتــی فــراه افــزود: شــبانه یــک تــا 
ــد  ــقوط می کنن ــت س ــن والی ــس در ای ــگاه پولی دو پاس
و شــمار زیــاد از نیروهــای امنیتــی کشــته و زخمــی  
ــه  ــی ب ــچ توجه ــزی هی ــت مرک ــی حکوم ــوند، ول می ش
ــود را  ــوول خ ــای مس ــا »نهاده ــدارد؛ حت ــت ن ــن والی ای

بی خبــر از قضیــه فــراه می داننــد«.
ــی  ــد مافیای ــراه، هرچن ــی ف ــورای والیت ــو ش ــن عض ای
و اقتصــادی بــودن جنــگ فــراه را رد نمی کنــد، امــا 
ــبب داغ  ــران، س ــا ای ــراه ب ــودن ف ــرز ب ــه هم ــد ک می گوی

ــت.  ــده اس ــت ش ــن والی ــگ در ای ــش جن ــدن آت ش
ــزی  ــت مرک ــراه از دول ــردم ف ــد: »م ــر می گوی ــو ابوبک بان
ــهروندان  ــه ش ــت ک ــد سالی س ــرا چن ــده اند؛ زی ــد ش ناامی
فــراه از حکومــت می خواهنــد تــا در رابطــه بــه وضعیــت 
امنیتــی فــراه توجــه کنــد، امــا دولــت مرکــزی خواســت 
ــن  ــی ای ــای امنیت ــتو نیروه ــه اس ــر نگرفت ــردم را در نظ م

ــی برخــوردار نیســتند«. ــات ابتدای ــت از امکان والی
ــه  ــاز ب ــراه نی ــی ف ــد: نیروهــای امنیت ــو ابوبکــر می افزای بان
حمایــت هوایــی دارنــد، امــا نیروهــای حمایه یــی دو روز 

ــه ایــن والیــت می رســند.  ــه ب پــس از حادث
او گفــت کــه در حــال حاضــر نیروهــای حمایه یــی 
ــروه  ــت، گ ــده  اس ــتاده نش ــت فرس ــن والی ــه ای ــی ب امنیت
بــه  قریــه و قصبــات  از  را  طالبــان حمــالت خــود 
ــاد از  ــمار زی ــاخته  و ش ــز س ــراه متمرک ــت ف ــز والی مرک
ــه والیت هــای  ــه  ب ــرک گفت ــت را ت ــن والی شــهروندان ای
همجوارمتــواری شــده اند، شــهر و بــازار در والیــت فــراه 

ــت.   ــده  اس ــته ش بس
شــبانه  طالبــان  حملــۀ  تــرس  از  »مــردم  گفــت:  او 
خانه هــای خــود را تــرک می کننــد و روزانــه و بــه خانــه 

می گردنــد«.  بــر 
ــان  ــت طالب ــه دس ــار ب ــراه دوب ــت ف ــد: والی او می گوی

ــت  ــن والی ــود ای ــه نش ــر توج ــت، اگ ــرده اس ــقوط ک س
بــرای بــار ســوم بــه دســت طالبــان ســقوط خواهــد داد. 
ــش از 90  ــته بی ــب گذش ــزود: »در دو ش ــر اف ــو ابوبک بان
تــن نیــروی امنیتــی در ایــن والیــت شــهید شــده اند؛ حتــا 
ــن  ــی در ای ــای امنیت ــات نیروه ــا شــمار تلف برخــی روزه
ــت  ــا حکوم ــد؛ ام ــن می رس ــا 150 ت ــه 100 ت ــت ب والی
ــته اســت و  ــورد نداش ــن م ــی در ای ــچ توجه ــزی هی مرک
حتــا آقــای غنــی از وضعیــت مــردم فــراه بی خبــر اســت«.
 ایــن در حالــی اســت کــه شــورای امنیــت ملــی خواهــان 
گروه هــای  برابــر  در  تهاجمــی  حمله هــای  افزایــش 

ــت. ــده اس ــتی ش تروریس
ــی  ــت مل ــورای امنی ــر ش ــخنگوی دفت ــن، س ــارق آری ط

ــه  ــا ب ــته اند ت ــوول خواس ــای مس ــه از نهاده ــد ک می گوی
ــات  ــش تلف ــردم و کاه ــی م ــت زنده گ ــدف مصوونی ه
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، حمــالت تهاجمــی را در 

ــد. ــش بدهن ــمن افزای ــر دش براب
پیــش از ایــن در حمــالت گــروه طالبــان بــه ولســوالی های 
ــردم  ــی و م ــای امنیت ــمار نیروه ــوری ش ــتان و جاغ مالس
ملکــی کشــته اند کــه ســبب اعتراضــات مردمــی در 
والیت هــای مختلــف شــد و وزیــران دفــاع و داخلــه بــه 

ــده  شــدند. ــرا خوان ــده گان ف مجلــس نماین
ــان، پیــش از ایــن رییــس جمهــور محمــد اشــرف  هم چن
غنــی گفــت بــود کــه ۲۸ هــزار نیــروی امنیتــی - دفاعــی 

در چهــار ســال گذشــته کشــته شــده اند.

وزارت تحصیات عالی: 

درگیـری در  دانشگـاه هـا مورد  تازه یـی نیست

والیـت فـراه در آسـتانۀ سقـوط
شورای والیتی فراه:

حکـومت مرکزی از حال مردم بی خبر است

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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قانون اساسی و مواضع دو طیف سیاسی
ــاوِت  ــف متف ــته، دو طی ــال گذش ــزده س در پان
سیاســی شــکل گرفتــه کــه یکــی خواهــان 
ــت و  ــی اس ــی کنون ــتۀ سیاس ــام بس ــداوم نظ ت
ــۀ  ــی و در نتیج ــام سیاس ــر نظ ــر تغیی ــری ب دیگ
آن، غیرمتمرکــز شــدن و تقســیم مســاوی قــدرت 

در کشــور تأکیــد می ورزنــد. 
ــان«  ــه آن را »اقتدارطلب ــی ک ــروه سیاس ــک گ ی
متمرکــز  نظــام  حفــظ  خواهــان  می نامیــم، 
ــن گــروه مدعــی  ــی می باشــند. ای ریاســتی کنون
یک پارچه گــی  ریاســتی،  نظــام  کــه  اســت 
ــور  ــۀ کش ــرده و از تجزی ــظ ک ــی را حف اجتماع
سیاســی،  طیــف  ایــن  می کنــد.  جلوگیــری 
ــان  ــه خواه ــی یی را ک ــاالِن سیاس ــا و فع گروه ه
ــد،  ــی بوده ان تغییــر نظــام متمرکــز ریاســتی کنون
ــرده   ــم ک ــی مته ــی و فدرال خواه ــه تجزیه طلب ب
ــته و  ــام بس ــظ نظ ــان حف ــان خواه ــت. آن اس
انحصــاری کنونــی هســتند. در ضمــن، ایــن 
ــد  ــِت واح ــک هوی ــۀ ی ــال ارای ــه دنب ــروه ب گ
تبــاری از افغانســتان اســت و در قانــون اساســی 
مشــاهده  تــالش  ایــن  از  رگه هایــی  نیــز 
ــون  ــۀ قان ــه جرگ ــان در لوی ــود. اقتدارگرای می ش
اساســی دســِت بــاال داشــتند و توانســتند اهــداِف 
ــد.  ــی بگنجانن ــون اساس ــواد قان ــود را در م خ
مردمگرایــان«  »جبهــۀ  را  آن  کــه  دوم  گــروه 
ــاد  ــی و ایج ــام پارلمان ــان نظ ــم، خواه می نامی
نتیجــۀ آن،  نظــام سیاســی غیرمتمرکــز و در 
ــا و شــهردارها می باشــد.  ــی  شــدن والی ه انتخاب
بــه روایتــی، قانــون اساســی پســاطالبان در واقــع 
بازنویســی قانــون اساســی 1964 بــا حــذف 
ــور   ــام رییس جمه ــردن ن ــالوه ک ــاه و ع ــام ش ن

اســت. 

ــون  ــب قان ــوید و تصوی ــه، تس ــه جرگ لوی
ــی اساس

ــع  ــوان مرج ــه عن ــه ب ــه جرگ ــتان لوی در افغانس
ــناخته  ــی ش ــون اساس ــب قان ــوید و تصوی تس
دربــارۀ  زیــادی  ســوال های  امــا  می شــود؛ 
نهــاد وجــود داشــته اســت.  ایــن  ترکیــب 
جرگه هــا در طــول تاریــخ، همــواره ابــزاری 
ــن  ــتبد ای ــاِن مس ــاهان و حاکم ــار پادش در اختی
ــه خواســت های حاکمــان و  ــوده  و ب ســرزمین ب
ــار  اســتعمارگران مشــروعیت بخشــیده اند. در کن
ایــن، رونــد انتخــاب اعضــای لویــه جرگــه، بــر 
اســاس نفــوس و معیارهــای مشــخص دیگــری 
کــه بتوانــد از مــردم نماینده گــی کنــد، صــورت 

ــت.  ــه اس نگرفت
اشــتراک  مجلــس  در  کــه  نماینده یــی   500
ــا  ــان ت ــه اکثریت ش ــد ک ــانی بودن ــتند، کس داش
پیــش از آن دربــارۀ قانــون اساســی چیــزی 
ــر  ــروه ب ــن اســاس، گ ــر همی ــد. ب نشــنیده بودن
ســر اقتــدار، از راه هــای مشــروع و غیرمشــروع، 
تمامــی تــالش خــود را بــه کار بســت تــا یــک 
ــا  ــور حکم فرم ــز در کش ــتی متمرک ــام ریاس نظ

ــود.  ش

دو دیدگاه دربارۀ ساختار نظام
اکثــر  اساســی،  قانــون  جرگــۀ  لویــه  در 
نماینــده گان غیرپشــتون خواهــان تغییــر نظــام بــه 
پارلمانــی بودنــد؛ امــا اکثــر نماینــده گان پشــتون، 
از نظــام بســتۀ ریاســتی حمایــت می کردنــد. 
ــام  ــز از نظ ــتون نی ــوام غیرپش ــران اق ــی س برخ
ریاســتی حمایــت کردنــد، ولــی امــروزه از نظــام 

غیرمتمرکــز حمایــت می کننــد.
آنانــی کــه بــر نظــام متمرکــز ریاســتی پــا 
ــی  ــه برپای ــد ک ــتدالل می کردن ــردند، اس می فش
از هرج ومــرج و تشــتت  چنیــن ســاختاری، 
جلوگیــری کــرده و باعــث ثبــات خواهــد شــد. 
ــین  ــاور پیش ــنتوز، مش ــز س ــاره، چارل در همین ب
ــی  ــتان در مقاله ی ــور افغانس ــل در ام ــازمان مل س
ــاالت  ــژه ای ــه وی ــاد از سیاســت غــرب ب ــا انتق ب
ــود:  ــه ب ــال افغانســتان گفت متحــدۀ امریــکا در قب
غــرب در رویکــرد خــود در حــل مســألۀ عــراق، 
ــه  ــی را ب ــالف قوم ــوع و اخت ــی، تن چندگانه گ
ــن  ــتان ای ــی در افغانس ــد، ول ــمیت می شناس رس
ــاور  ــه ب ــد. ب ــمیت نمی شناس ــه رس ــل را ب اص
او، مشــکل افغانســتان نبــود تمرکــز قــدرت 
نیســت، مرکزگرایــی و تمرکــز قــدرت در واقــع 
بــه معنــای پشــتونیزه کــردن کشــور بــوده اســت؛ 
ــی کشــور  ــه چندگانه گ ــا توجــه ب ــه ب ــی ک عمل

ــورد. ــر می خ ــه نظ ــن ب غیرممک

 تجربــۀ پانــزده ســاله هــم نشــان داد کــه چنیــن 
جهانــی  الگوهــای  اســت.  غیرممکــن  کاری 
ــاز در  ــاختار ب ــه س ــت ک ــان داده اس ــم نش ه
کشــورهای در حــال گــذار و چنــد پارچــه مؤثــر 
ــر در  ــته و منحص ــاختار بس ــود. س ــام می ش تم
نیازمندی  هــای  پاســخ گوی  نمی توانــد  ارگ، 
کشــورِ تکــه  و پارچه یــی مثــل افغانســتان باشــد.
ــود  ــی ب ــت خوب ــال، فرص ــانزده س ــۀ ش تجرب
ــی در  ــوع نظام ــه ن ــه چ ــخیص این ک ــرای تش ب
ــمار  ــود. ش ــام ش ــر تم ــد موث ــتان می توان افغانس
ــا اســتفاده  ــران سیاســی کشــور ب ــادی از رهب زی
از تجــارب ایــن دوره، درک کرده انــد کــه ریشــۀ 
بخــش بزرگــی از مشــکالت- از جملــه تقلبــات 
فراگیــر  بحــران  آن  نتیجــۀ  در  و  انتخاباتــی 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی- ریشــه در 
ســاختار بســته و انحصــاری نظــام داشــته اســت. 
هســتند  معتقــد  نظــام  تغییــر  طــرف داران 
کــه بــا غیرمتمرکزســازی نظــام، ریشــه های 
ــردد  ــار می گ ــی مه ــا اندازه ی ــران ت ــی بح داخل
ــای  ــه اداره ه ــوولیت ب ــار و مس ــپردن اختی و  س
ــاد  ــزان اعتم ــی، می ــورای های محل ــی و ش محل
ــث  ــیده و باع ــش بخش ــام را افزای ــه نظ ــردم ب م

ثبــات و آرامــش می شــود.
ــع  ــه در جوام ــد ک ــد می ورزن ــروه تأکی ــن گ  ای
متکثــر اجتماعی-سیاســی، ســاختار بســته و 
انحصــاری ســبب می گــردد کــه شــهروندان 
نســبت بــه نظــام و حاکمیــت احســاس تعلــق و 

وابســته گی نکننــد. 
آنــان بــا توجــه بــه راه هــای صعب العبــور 
ــا  ــارات و صالحیت ه ــز اختی ــتان، تمرک افغانس
را از بُعــدی اداری و بروکراتیــک مســأله نیــز 
ــد  ــتۀ دوم معتق ــد. دس ــردم نمی دانن ــود م ــه س ب
ــدی و  ــانی، هلمن ــک بدخش ــاال ی ــه ح ــت ک اس
ــک  ــک کار کوچ ــام ی ــور انج ــه منظ ــوری ب غ
ــم  ــا ه ــد و در این ج ــل بیای ــا کاب ــد ت اداری بای
ــاکارش  ــد ت ــر بمان ــا منتظ ــت روزه ــور اس مجب

ــود.  ــام ش انج
کاغذپرانــی مفــرط و بروکراســی منفی شــدید در 
اداره هــا- کــه همــه ناشــی از تمرکــز صالحیــت 
در اداره هــای مرکــزی اســت،  از عمده تریــن 

ــل گســترش فســاد محســوب می شــود. دالی
در کنــار ایــن، همیشــه در افغانســتان جابه جایــی 
قــدرت مشکل  ســاز بــوده اســت؛ چــون قــدرت 
ــدرت  ــر ق ــانی محصــور اســت. اگ ــک نش در ی
ــچ  ــردد، هی ــه شــکل »افقیکپســولی« تقســیم گ ب
ــال  ــات و انتق ــزاری انتخاب ــی برگ ــی ِ در پ نگران
ضمــن،  در  نمی آیــد.  وجــود  بــه  قــدرت 
تأمیــن  منظــور  بــه  نظــام  غیرمتمرکزســازی 
ــت داری و  ــردم در حکوم ــتقیم م ــارکت مس مش
حــل معضــالت کالن کشــوری، کمــک شــایانی 

می توانــد کنــد. 
ــی از  ــروه بزرگ ــی گ ــی، وقت ــورت طبیع ــه ص ب

ــردم  ــق م ــت مطل ــت مداران و اکثری سیاس
ــت احســاس  ــت و دول ــه حاکمی نســبت ب
تعلــق نکننــد، پایه هــای حاکمیــت سســت 
ایــن رو،  از  شــد.  خواهــد  بی بنیــاد  و 
مشــروعیت و بقــای نظــام بــه گونــۀ 
ــق دارد. ــردم تعل ــت م ــه رضای ــتقیم ب مس
در بُعــد اداری، توزیــع قــدرت و صالحیت 
والیت هــا،  و  محلــی  اداره هــای  بــه 
ــی  ــای دولت ــرط در نهاده ــی مف کاغذپران
را کاهــش بخشــیده و مســوولیت  پذیری 
اگــر  به ویــژه  می بخشــد.  افزایــش  را 
بحــث  صالحیــت،  ســپردن  کنــار  در 
بــه  پاســخ گویی  و  مســوولیت  پذیری 
ــود.  ــه ش ــدی گرفت ــزی ج ــای مرک اداره ه
در  سیاســت  مداران  سیاســی،  بُعــد  در 
تــالش تضعیــف حاکمیــت و ســبوتاژ 
ــود را  ــان خ ــود. آن ــد ب ــردن آن نخواهن ک

بخشــی از نظــام خواهنــد دانســت. 

ُدشواری تغییر قانون
ــی کــه وجــود دارد،  ــل مقاومت های ــه دلی ب
ــت  ــک مأموری ــام ی ــازی نظ غیرمتمرکزس
سرنوشت  ســاز  امــا  و  خطیــر  دشــوار، 
کار  دشــواری  اســت.  اجتناب   ناپذیــر  و 

ایــن اســت کــه قانــون اساســی افغانســتان 
عملیــۀ  آن  تعدیــل  و  اســت  انعطاف ناپذیــر 
اســت.  کــرده  پیش بینــی  را  پیچیده یــی 
ــان، برخی هــا، وقتــی از غیرمتمرکزســازی  همچن
بــه  متهــم  را  شــما  بزنیــد،  حــرف  نظــام 

می کننــد.  »فدرال خواهــی«  و  »تجزیه طلبــی« 
ــا  ــوع اتهام زنی ه ــن ن ــاهد ای ــا ش ــته م در گذش
ــچ  ــت؛ هی ــن نیس ــه چنی ــی ک ــم. درحال بوده ای
ــتار  ــه خواس ــی ک ــخصیت ها و احزاب ــک از ش ی
ــۀ  ــث تجزی ــتند، بح ــی هس ــام سیاس ــر نظ تغیی
ــته  ــان پیوس ــد. آن ــرح نکرده ان ــتان را مط افغانس
و  واحــد  افغانســتان  یــک  موجودیــت  بــر 
یک پارچــه تأکیــد ورزیده انــد. ایــن گروه هــا 
ــت  ــش از وق ــور را پی ــدن کش ــی  ش ــا فدرال حت

ننــد.  می دا
تــالش آنــان در راســتاِی بــاال رفتــن صالحیت ها 
و اختیــارات شــوراهای محلــی و توزیــع عادالنــۀ 
قــدرت می  باشــد. در کنــار ایــن، گروه هــا و 
یــک  موجودیــت  در  کــه  حلقاتــی هســتند 
نظــام مردم ســاالر و دموکراتیــک، نقش شــان 
ــن  ــود. ای ــف می ش ــی تضعی ــورت طبیع ــه ص ب
ــه نظــام غیرمتمرکــز و توزیــع  گروه هــا هرگــز ب
ــد  ــان نخواهن ــدرت روی خــوش نش ــۀ ق عادالن
ــه  ــه در لوی ــوری ک ــات - همانط ــن حلق داد. ای
ــون اساســی اهــداف خــود را تأمیــن  جرگــۀ قان
کردنــد - اکنــون هــم از تمامــی تــوان بــرای مهار 

ــت.  ــد گرف ــی کار خواهن ــۀ تمرکززدای برنام
ــرف داران  ــه ط ــت ک ــن اس ــم ای ــۀ مه ــا نکت ام
تغییــر ســاختار نظــام رو بــه افزایــش انــد. 
ــتراتژیک  ــات اس ــز مطالع ــر مرک نظرســنجی اخی
افغانســتان حاکــی از ایــن مســأله اســت. در ایــن 
نظرســنجی 51 درصــد شــهروندان خواســتار 

ــد.  ــده  بودن ــی ش ــتی کنون ــام ریاس ــر نظ تغیی
ــوذی   ــزاب بانف ــا و اح ــال، جریان ه ــن ح در عی
ــی  ــام سیاس ــاختار نظ ــر س ــتار تغیی ــه خواس ک
هســتند نیــز رو بــه افزایــش انــد. احــزاب 
ــش  ــالمی، جنب ــدت اس ــالمی، وح ــت اس جمعی
اســالمی افغانســتان و برخــی احــزاب و نهادهای 
ــت  ــه حمای ــن داعی ــز از ای ــذار نی ــر تأثیرگ دیگ
ــن  ــر ای ــه اکث ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای می کنن
ــی، از  ــون اساس ــۀ قان ــه جرگ ــا در لوی جریان ه
ــد.  نظــام متمرکــز ریاســتی حمایــت کــرده بودن

نتیجه گیری
میــان نظــام پارلمانــی فراگیــر غیرمتمرکــز و 
ــع  ــگ در جوام ــار جن ــم دموکراســی و مه تحکی
چندپارچــه یــک رابطــۀ علیتــی وجــود دارد 
و افغانســتان از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. 
پژوهــش بــر ایــن بــاور اســت کــه تغییــر نظــام 
ریاســتی بــه نــوع »دموکراســی اختیارســپاری« در 
افغانســتان و تمرکــز قــدرت در دســت یــک فــرد 
ــاد  ــا ایج ــد ت ــر می رس ــه نظ ــل ب ــی محتم خیل

ــاالر.  ــک و مردمس ــام دموکراتی ــک نظ ی
رونــد تســوید و تصویــب قانــون اساســی و 
انتخــاب نظــام بــرای افغانســتان بــه عنــوان یــک 
ــتاب  ــه و ش ــه عجل ــگ، ب ــس از جن ــور پ کش
و تحــت تأثیــر و نفــوذ نخبــه گان غــرب زده 

ــری و  ــم، ایجــاد برت ــل ه ــت. دلی صــورت گرف
ســیطرۀ یــک گــروه قومــی بــر دیگــر گروه هــای 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــی و قوم اجتماع
پژوهــش بــه ایــن بــاور اســت که نظــام ریاســتی 
ــه  ــتان ب ــی در افغانس ــز فعل ــاری و متمرک انحص

ضرورت 
تغییرساختار

نظام سیاسی 
افغانستان

بخش دوم و پایانی

دكتر 
مجیب الرحمن رحیمی

دلیــل عــدم موفقیــت در ارایــۀ پاســخ معقــول بــه خواســتهای اقــوام و گروههــای 
ــت  ــه شکس ــوم ب ــوام محک ــی اق ــۀ افق ــۀ رابط ــتان در مرحل ــود در افغانس موج

میباشــد.
توقــع مــردم از قانــون اساســی و نظــام ایــن اســت کــه بــه خواســت های آنــان 
ــوام را  ــان اق ــاد و همــکاری می ــم، اعتم ــۀ تفاه ــد و زمین ــه کن ــت ارای پاســخ مثب
فراهــم ســازد. حقــوق سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و هویتــی آنــان را مســاوی 
ــی  ــۀ سیاس ــان را در عملی ــهم  گیری آن ــارکت و س ــد و مش ــمیت بشناس ــه رس ب

ــه اســت. ــۀ گذشــته صــورت نپذیرفت ــم ده ــه یک ونی ــد. کاری ک ــن نمای تضمی
محــروم  ســاختن مــردم از مشــارکت در تصمیم گیری هــا در ســطوح بــاالی نظــام 
ــای خشــونت آمیز  ــی و عکس العمل ه ــزان نارضایت ــد می ــدون تردی و محــالت، ب
در برابــر دولــت و ســاختار سیاســی را افزایــش بخشــیده و ایــن مســأله باعــث 
ــذار  ــۀ گ ــدی عملی ــت کن ــی و در نهای ــای قوم ــا و درگیری ه ــی، رقابت ه بی ثبات

بــه ســوی صلــح و ثبــات دایمــی شــده اســت. 

پیشنهادها
احتــرام بــه دیدگاه هــای متفــاوت، پی گیــری مبــارزه و تــالش بــرای تغییــر نظــام 
ــدازی  ــون اساســی، راه ان ــدرج در قان ــاد من ــق مف ــای مســالمت آمیز و طب از راه ه
بحــث علمــی، آزاد، منصفانــه و بــه دور از تعصبــات قومــی، منطقه یــی و ســمتی 
ــرای افغانســتان،  ــن نظــام ب ــرای فهــم نظام هــای سیاســی و گزینــش خوب تری ب
ــی شــدن  ــا، انتخاب ــی شــدن والیه ــز، انتخاب ــت از نظــام سیاســی غیرمتمرک حمای
ولســوال ها، افزایــش صالحیــت شــوراهای والیتــی و برگــزاری انتخابــات 

شــوراهای ولســوالی.
---

یادداشــت: بــرای دانســتن بیشــتر در خصــوص ایــن مبحــث، بــه کتــاب »نقــدی 
ACKUبــر ســاختار نظــام در افغانســتان« نوشــتۀ ایــن جانــب مراجعــه کنیــد.
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احمد محمود بدون شک 
بزرگ ترین نویسندۀ ایرانی است 

که کارگران در داستان هایش 
حضور دارند و به پیشبرد داستان 
کمک می کنند. محمود را می توان 

از معدود نویسنده گان ایرانی 
دانست که انگار نمی توانست 

جامعه را بدون کارگرانش ببیند و 
صفحه های فراوانی را به روایت 
دست ها، صورت ها، قلب ها، پاها، 
رابطه ها و لباس های کارگران 
اختصاص داده است. وقتی از 

حضور کارگران در ادبیات صحبت 
می کنیم، نمی توانیم از »صادق 

چوبک« یاد نکنیم؛ نویسنده یی که 
بیش از هر نویسندۀ دیگری روی 

رنج ها و دردهای فرودستان و 
زجرکشان جامعه انگشت گذاشت 

و آن ها را بدون روتوش روایت 
کرد. در اغلب داستان های کوتاِه 

او می توان رد پاِی کارگران و 
 احمد همایونیفروشنده گان ُخرده پا را دید.

ــری«  ــات کارگ ــران »ادبی ــه در ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
وجــود نــدارد. گرچــه نمی تــوان یک ســر گفــت کــه 
شــاعران و نویســنده گاِن ایرانــی نســبت بــه دردهــا و 
بســیار  تعدادشــان  کــه  ـ  کارگــر  خواســته های طبقــۀ 
ــا آن  ــد ی ــاوت بوده ان ــت ـ بی تف ــمار اس ــترده و بی ش گس
ــه  ــبت ب ــا نس ــد ی ــته ها را درک نمی کردن ــا و خواس درده

نداشــته اند. آگاهــی  آن 
ــاعران و نویســنده گاِن  ــب ش ــت. اغل ــن گف ــوان چنی  نمی ت
ــد  ــر بوده ان ــا کارگ ــه ی ــده اند ک ــی زاده ش ــی از پدران ایران
ــرد  ــام ب ــوان ن ــا را می ت ــی از آن ه ــداد کم ــا کشــاورز. تع ی
کــه از پدرانــی نظامــی و کارمنــد متولــد شــده باشــند. البتــه 
مســأله فراتــر از این هاســت. اغلــب شــاعران و نویســنده گاِن 
ــا  ــا کارخانه ه ــا ی ــی در کارگاه ه ــرای مدت ــود ب ــی خ ایران

ــد. ــری بوده ان ــغول کارگ مش
 محمــود دولت آبــادی و علی اشــرف درویشــیان بارهــا 
ــیان  ــد. درویش ــت کرده ان ــود صحب ــرِی خ از دوران کارگ
فراوانــی  روایت هــای  خــود  کوتــاهِ  داســتان های  در 
از رنــج مردمــاِن فقیــر نوشــته و دولت آبــادی نیــز در 
ــوده  ــتانی ب ــر فرودس ــود روایت گ ــتان های خ ــب داس اغل
را  زنده گی شــان  و  کشــیده اند  رنــج  روســتاها  در  کــه 
ســپری کرده انــد. بیــن نویســنده گاِن جنــوب می تــوان 
ــک  ــه دســت کم در ی ــرد ک ــام ب ــی را ن نویســنده گان فراوان
ــر و  ــۀ کارگ ــای طبق ــا و بحران ه ــه درده ــود ب ــتاِن خ داس
فرودســت پرداخته انــد؛ کارگرانــی کــه در شــرکت های 
در  یــا  می کننــد  کار  نفــت  شــرکت  ماننــد  بزرگــی 
ــیم  ــی، نس ــر تقوای ــهرها. ناص ــی در ش ــای کوچک مغازه ه
خاکســار، عدنــان غریفــی، ناصــر مــؤذن، قاضــی ربیحــاوی، 
قبــاد آذرآییــن و بســیاری دیگــر از نویســنده گان جنــوب در 
ــران  ــی کارگ ــِر زنده گ ــود روایت گ ــاهِ خ ــتان های کوت داس

جنــوب بوده انــد. 
 »احمــد محمــود« بــدون شــک بزرگ تریــن نویســندۀ 
ایرانــی اســت کــه کارگــران در داســتان هایش حضــور 
ــود  ــد. محم ــک می کنن ــتان کم ــبرد داس ــه پیش ــد و ب دارن
دانســت  ایرانــی  نویســنده گان  معــدود  از  می تــوان  را 
کــه انــگار نمی توانســت جامعــه را بــدون کارگرانــش 
ــت ها،  ــت دس ــه روای ــی را ب ــای فراوان ــد و صفحه ه ببین
لباس هــای  و  هــا  رابطــه  پاهــا،  قلب هــا،  صورت هــا، 
حضــور  از  وقتــی  اســت.  داده  اختصــاص  کارگــران 
کارگــران در ادبیــات صحبــت می کنیــم، نمی توانیــم از 
ــش از  ــه بی ــنده یی ک ــم؛ نویس ــاد نکنی ــک« ی ــادق چوب »ص
هــر نویســندۀ دیگــری روی رنج هــا و دردهــای فرودســتان 
و زجرکشــان جامعــه انگشــت گذاشــت و آن هــا را بــدون 
روتــوش روایــت کــرد. در اغلــب داســتان های کوتــاهِ 
او می تــوان رد پــاِی کارگــران و فروشــنده گان ُخرده پــا 
ــا خشــم  را دیــد. امــا در رمــان »تنگســیر« اســت کــه مــا ب
محمــد آشــنا می شــویم؛ کارگــری کــه بــا کار در کارگاه های 

ــرده  ــداز ک ــی پس ان ــا پول ــی ها و خانه هــای آن ه انگلیس
و حــاال خــود در بوشــهر دکان داری می کنــد. محمــد 
ــش  ــاِق حق ــرای احق ــه ب ــت ک ــاده یی اس ــخصیت س ش
ــد. چوبــک در ایــن رمــان از شــیوۀ  ــه قتــل می زن دســت ب
ــه کشــتار  ــرده و دســت ب ــی اســتفاده ک ــی انتقام جوی ابتدای
می زنــد. امــا بــه رغــم ایــن نمونه هــا بایــد بگوییــم 
کارگرهــا در ادبیــات ایــران غالبــًا یــا شــخصیت هایی 
فرعــی بوده انــد یــا تنهــا بــرای مــدت کوتاهــی بــه عنــوان 
کارگــر در آن حضــور داشــته اند. بــا ایــن حــال وضعیــت در 
ــه شــعر  ــی ب ــوِی دیگــری دارد. وقت شــعر فارســی رنگ وب
ــوز  ــان هن ــی کــه رم ــم؛ دوره ی ــگاه می کنی دورۀ مشــروطه ن
ــر را  ــود و شــعر دســت برت ــه پیــدا نکــرده ب ــران غلب در ای
ــۀ کارگــر و فرودســتان  ــه طبق داشــت. در شــعر فارســی ب

ــا در رمان هــا و داســتان ها.  توجــه بیشــتری شــده اســت ت
منتهــا بایــد کمــی بــه عقب تــر برگردیــم. از مشــروطه بــود 
کــه توجــه شــاعران بــه قشــر فرودســِت جامعــه و کارگــران 
ــن  ــعر ای ــه در ش ــزی ک ــد. چی ــب ش ــان جل و زحمت کش
شــاعران برجســته اســت، رو در رو قــرار دادِن طبقــۀ 
فرودســتان و باالدســتان اســت، یعنــی همــان تصویــری کــه 

ــت.  ــکل گرف ــا ش ــی در اروپ ــالب صنعت ــد از انق بع
از حــدود صــد و ده ســال پیــش کــه جنبــش مشــروطیت 
در ایــران شــکل گرفــت و نقــش تــودۀ مــردم در مناســبات 
اجتماعــی ـ سیاســی پُررنــگ شــد، ادبیــات نیــز نســبت بــه 
ــه  ــی ک ــن اتفاق ــان داد. اولی ــیت نش ــت حساس ــن وضعی ای
افتــاد ایــن بــود کــه شــاعر به جــای توجــه بــه درباریــان و 
ســاکنانش بــه تــودۀ مــردم پرداخــت. دو موضــوع از بقیــۀ 
ــود  ــن دوره برجســته تر ب موضوعــات در شــعر شــاعراِن ای
و تقریبــًا اغلــب شــاعران بخــش زیــادی از شــعرهای خــود 
را بــه آن هــا اختصــاص دادنــد. یکــی موضــوع آزادی بــود 
و دیگــری اعتــراض بی پــروا نســبت بــه بهره کشــی از 
ــا  ــد ت ــرزا بگیری ــرج می ــر. از ای ــۀ کارگ ــان طبق زحمت کش
عــارف و میــرزاده عشــقی و بهــار و نســیم شــمال همه گــی 
بــا طبقــۀ فرودســت و بی نــوای جامعــه همــدردی و 
دردهــای ایــن طبقــه را در شــعرهای خــود منعکــس 
ــا همــان نســیم شــمال  ــی ی ــد. اشــرف الدین گیالن می کردن
کــه عمــدۀ شــهرتش به خاطــر طنزهــای ســاده و گزنــده اش 
بــود، یکــی از خواســته های مهمــش، رفــع دردهــای تــودۀ 
مــردم بــود و از نخســتین کســانی هــم بــود کــه بــه اختالف 
طبقاتــی در شــعرهایش اشــاره کــرد و بــا زبــان طنــز ســعی 
کــرد ایــن اختــالف را از طریــق شــعر و ادبیــات بــه آگاهــی 
ــود:  ــه ب طبقــات باالدســِت جامعــه برســاند. یــک جــا گفت
ــاره  ــروز؟/ بی چ ــدی ام ــل آدم ش ــم داخ ــو ه ــه ت »ای فعل
چــرا میــرزا قشمشــم شــدی امــروز؟/ در مجلــس اعیــان بــه 
خــدا راه نــداری/ زیــرا کــه زر و ســیم بــه همــراه نــداری/ 

ــداری.«  ــه جــز آه ن ــه ب ــینۀ بی کین در س
ــود و  ــن شــاعر دوران مشــروطه ب نســیم شــمال مردمی تری

ــدار  دغدغــه اش مطــرح کــردن رنج هــا و دردهــای طبقــۀ ن
و فقیــر جامعــه. خــودش در یکــی از شــعرهای معروفــش 
ایــن مفاهیــم را آورده و نشــان داده کــه مانیفســتش در 
ــه  ــه طــال خواهــم و ن ــر چیســت. »ن ــال جامعــۀ ظلم پذی قب
ــه از  ــود ک ــمال نب ــیم ش ــا نس ــن تنه ــیم...« ای ــه س زر و ن
ــت  ــۀ کارگــر در شــعرهایش صحب ــج تهی دســتان و طبق رن
افشــاگری های  می کــرد. فرخــی یــزدی کــه به خاطــر 
بنیان افکنــش  اعتراض هــای  طــور  همیــن  و  اجتماعــی 
دســتگیر شــد و آخــر ســر جانــش را در ایــن راه از دســت 
ــادی از  ــدود زی ــا ح ــه ت ــان داد ک ــعرهایش نش داد، در ش
ــت،  ــان اس ــرده در جری ــت پ ــه پش ــی ک ــبات پنهان مناس
خبــر دارد. او از نخســتین شــاعرانی بــود کــه در شــعرهایش 
ــتین  ــن از نخس ــی زد و همچنی ــارزۀ طبقات ــه مب ــت ب دس
ــع ظلــم  ــرای رف ــه شــمار می آمــد کــه ب ــی ب شــاعران ایران
ــی  ــارزۀ طبقات ــز مب ــی ج ــچ راه ــه هی ــاد در جامع و فس
نمی دیــد. جایــی گفتــه بــود »غنــا بــا پافشــاری کــرد ایجــاد 
تهی دســت – خــدا ویــران نمایــد خانــۀ ســرمایه داری را/ از 
جــور کارفرمــا کارگــر آن ســان بــه خــود لــرزد – کــه گــردد 

ــکاری را.«   ــازِ ش ــک دری ب ــه رو کب روب
در  ایرانــی  شــاعران  آشــنایی  کــه  نیســت  تردیــدی 
ســال های مشــروطه و پــس از آن بــا انقــالب بلشــویکی و 
ــگاه آن هــا نســبت  ــادی روی ن نظــام پرولتاریایــی تأثیــر زی
بــه دغدغه هــای طبقــۀ کارگــر و فرودســِت جامعــۀ ایرانــی 
ــن شــاعران  ــی یکــی از حزبی تری داشــت. ابوالقاســم الهوت
ادبیــات معاصــر ایــران اســت. او شــیفتۀ چیــزی بــود کــه در 
ــام  ــا ن ــوان پرولتاری ــا عن ــان بلشــویک ها از آن ب روســیۀ زم
بــرده می شــد و اصــاًل از پیــروزی انقــالب بلشــویک ها ســر 
از پــا نمی شــناخت. »مــن از عائلــه رنجبــرم/ زادۀ رنجــم و 
پــروردۀ دســت زحمــت – نســلم از کارگــران/ حــرف مــن 
ایــن کــه چــرا کوشــش و زحمــت از ماســت – حاصلــش 
از دگــران؟ / ایــن جهــان یک ســره از فعلــه و دهقــان 
ــه کــه از مفت خــوران« او نیــز ماننــد فرخــی  برپاســت – ن
یــزدی چــوب اعتراض هــای خــود را خــورد. الهوتــی نیــز 
ماننــد فرخــی یــزدی و نســیم شــمال و میــرزاده عشــقی تنها 
شــاعر نبودنــد. آن هــا بــه نوعــی مبــارز نیــز بودنــد. الهوتــی 
ــه  ــۀ کارگــر و ب ــرد طبق در شــعرهای بســیاری ســعی می ک
گفتــۀ خــودش طبقــۀ »رنجبــران« را بــا یکدیگــر متحــد کنــد 
و بــه آن هــا بفهمانــد کــه تنهــا راه نجات شــان در ایــن اســت 
ــه  ــق تشــکیالت ب ــته باشــند و از طری ــه تشــکیالتی داش ک
ــدن  ــر آزاد ش ــت: »به ــند. می گف ــود برس ــته های خ خواس
در همــه روی زمیــن/ از چنیــن ظــالم و شــقا/ چــارۀ 
ــعرای  ــک الش ــت.« مل ــکیالت اس ــدت و تش ــران وح رنجب
ــی و  ــد الهوت ــا شــاعرانی مانن ــه در مقایســه ب ــز ک ــار نی به
ــهریور 13۲0  ــد از ش ــود، بع ــر ب ــاعری معتدل ت ــی، ش فرخ
ســفری بــه مســکو کــرد و ایــن ســفر موجــب شــد نــگاه او 
نســبت بــه کشــوری کمونیســتی کــه داعیــۀ مبــارزۀ طبقاتــی 
ــتایش  ــه س ــت ب ــران دس ــود و در ته ــر ش ــت، نرم ت داش

ــرا  ــاعری چپ گ ــار ش ــال، به ــن ح ــا ای ــد. ب ــکو بزن مس
ــود کــه  ــود. او شــاعری ســنتی و در عیــن آزادی خــواه ب نب
ــا  ــود، ام ــظ میهــن و آزادی آن ب ــه اش حف ــن دغدغ مهم تری
نــگاه او نیــز بــه طبقــۀ کارگــر همــان نگاهــی بــود کــه اغنیــا 
را مقابــل ضعفــا قــرار می دهــد و از حــق ضعفــا، رنجبــران 
ــه  ــی ک ــت هنگام ــد. او می گف ــاع می کن ــتم دیده گان دف و س
ــد، ایــن طبقــۀ کارگــر و فرودســت  مشــکالت پیــش می آی
جامعــه اســت کــه زیــر پــا لـِـه می شــود. در شــعر معــروف 
»جغــد جنــگ« گفتــه بــود »... چــه باشــد از بــالی جنــگ 
صعــب تــر – کــه کــس امــان نیابــد از بــالی او/ شــراب او 
ز خــون مــردِ رنجبــر – وز اســتخواِن کارگــر، غــذای او.«

همیــن نــگاهِ رو در رو قــرار دادن دو طبقــۀ متضــاد جامعــه 
ــر در  ــۀ کارگ ــری طبق ــرمایه دار اســت و دیگ ــی س ــه یک ک
شــعرهای شــاعرانی ماننــد عــارف قزوینــی و میــرزادۀ 
ــن  ــد پروی ــاعری مانن ــا ش ــرد. حت ــه ک ــز رخن ــقی نی عش
اعتصامــی کــه در دورۀ مشــروطه یکــی از غیرسیاســی ترین 
ــی  ــر همدل ــۀ کارگ ــان و طبق ــا محروم ــت، ب ــاعران اس ش
کــرد و گاهــی هــم شــعرش فراتــر از همدلــی و همــدردی 
رفــت و بــه ایــن بســنده نکــرد کــه بــا گفتــن »گشــت حــق 
ــا را  ــن پ ــزد، پروی ــات را برانگی ــال« احساس ــران پایم کارگ
فراتــر از ایــن گذاشــت و طبقــۀ کارگــر و محــروم جامعــه 

ــرده  ــی بی پ ــرد؛ دعوت ــوت ک ــاد دع ــراض و فری ــه اعت را ب
ــراض. ــه اعت ب

نیمــا یوشــیج هــم نســبت بــه وضعیــت زنده گــی کارگــران 
در  و  نیســت  ســاکت  جامعــه  زحمت کــش  طبقــۀ  و 
ــا  ــی آن ه ــی از زنده گ ــر تازه ی ــددش تصاوی ــعرهای متع ش
ــن اعتصامــی  ــد پروی ــز مانن ــاب داده اســت. نیمــا نی را بازت
تنهــا بــه توصیــف ایــن زنده گــی پُــر از ســختی و مشــقت 
اکتفــا نمی کنــد بلکــه از آن هــا می خواهــد کــه قیــام کننــد، 
ــان  ــد و حق ش ــان دهن ــان را نش ــد، خشم ش ــراض کنن اعت
ــی  ــا آگاه ــد و ب ــت از خــون می کن ــا صحب ــد. نیم را بگیرن
ــه  ــت ب ــن اس ــران ممک ــراض کارگ ــه اعت ــه ک ــن نکت از ای
خون ریــزی نیــز منجــر شــود، می گویــد »یــا بمیریــم 
ــعری  ــی آزاد«. در ش ــب زنده گان ــم صاح ــا گردی ــه ی جمل
ــر  ــۀ رنجب ــران و طبق ــیخته از کارگ ــمی عنان گس ــا خش ب
جامعــه می خواهــد طغیــان کننــد: »داد از ایــن شــهر و 
ایــن صناعــت، داد!/ چنــد بایــد نشســت مســت و خمــوش/ 

ــادی/  ــر کنیــد آب ــا دِل ناشــاد؟/ از زمیــن ب بنده گــی چنــد ب
ــگ خــون  ــن رن ــه زمی ــاد/ ب ــم آب ــی کنی ــرح نوی ــه ط ــا ب ت
ــاد/ یــا بمیریــم  ــادا ب ببایــد زد/ مــرگ یــا فتــح، هــر چــه ب
جملــه یــا گردیــم/ صاحــب زنده گانــی آزاد/ فکــر آســایش 

ــم.« ــه راه کنی ــگ اســت، رو ب ــت جن ــم/ وق ــاه کنی و رف
شــاعران  دســت  آن  از  را  خــودش  واقــع  در  نیمــا   
ــاع  ــت اجتم ــر در خدم ــد »هن ــد بودن ــه معتق می دانســت ک
بایــد باشــد«. وی در یکــی از یادداشــت هایش کــه در 
کتــاب »یادداشــت های روزانــه« آمــده، دربــارۀ هنــر و 
خدمــت و اجتمــاع و سیاســت می گویــد »هنــر در خدمــت 
ــه در  ــه کورکوران ــت ک ــن اس ــر از ای ــد، غی ــاع باش اجتم
خدمــت سیاســت آلــت بشــود و خــراب بشــود« )ص 16۸( 
یــا در جــای دیگــری از همیــن یادداشــت ها می گویــد 
ــان  ــران و زحمت کش ــا، رنجب ــه ضعف ــم ب ــه می بین ــن ک »م
ــینم؟ در  ــت بنش ــم راح ــور می توان ــذرد، چه ط ــه می گ چ
صورتــی کــه خــودم را اقــاًل انســان خطــاب می کنــم.« نیمــا 
کــه بــه واســطۀ بــرادرش الدیــن اســفندیاری تــا حــدودی 
ــران  ــه کارگ ــبت ب ــوروی نس ــت ش ــت های دول از سیاس
ــب  ــت فری ــچ وق ــود، هی ــده ب ــا آگاه ش ــۀ پرولتاری و طبق
ــی داد.  ــده م ــمالی وع ــایۀ ش ــه همس ــورد ک ــتی را نخ بهش
بــرادر نیمــا خــود قربانــی همســایۀ شــمالی شــده بــود. نیمــا 
ــه  ــادی را علی ــای زی ــه اش انتقاده ــت های روزان در یادداش
اســتالین مطــرح و از پایــان ناخوشــایند دولــت کمونیســتی 
ــا ایــن حــال به شــدت نســبت  شــمالی صحبــت می کنــد. ب
ــد، حســاس  ــی برن ــه م ــران در جامع ــه کارگ ــه رنجــی ک ب
اســت و بــا آن هــا همــدردی و همدلــی می کنــد و از آن هــا 
می خواهــد کــه بــرای رفــع فاصلــۀ طبقاتــی حق شــان را از 

ــد. ــه بگیرن ــاِن جامع مرفه
ــر  ــۀ اخی ــد ده ــاعران چن ــاعری از ش ــر ش ــعر کمت  در ش
ــر را  ــۀ کارگ ــج طبق ــه رن ــبت ب ــی نس ــوان بی تفاوت می ت
ــا  ــه دنی ــی ب ــدری نظام ــه از پ ــا احمــد شــاملو ک ــد. حت دی
آمــده بــود، در شــعرهای خــود بارهــا از ســتمی کــه در حق 
ــعرهای  ــد. در ش ــکایت می کن ــی رود، ش ــر م ــۀ کارگ طبق

ــث،  ــد فریــدون مشــیری، مهــدی اخــوان ثال شــاعرانی مانن
ــی  ــیمین بهبهان ــی، س ــران صالح ــتانی، عم ــر نیس منوچه
ــدردی را  ــِس هم ــی ح ــر نوع ــاعراِن دیگ ــیاری از ش و بس
ــد،  ــد. اغلــب شــاعرانی کــه بعــد از نیمــا آمدن ــوان دی می ت
ــری  ــی کارگ ــۀ زنده گ ــی تجرب ــرای مدت ــت کم ب ــود دس خ

داشــته اند. را 

منبع:  بهترین ها

سیمای 

ادبیاِت کارگری

در ایران 
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کنفـرانـس صـلح در مســکو

قلمــرو را بــه طالبــان می بازیــم؛ مــردم حرمــان زده، 
ــات  ــده شــده اند؛ انتخاب ــه سیاســی ران ــد و از صحن ناامی
بــه یــک دســتگاه تقلــب ســازماندهی  شــده مســخ شــده 
ــز از  ــا و عناصــر مشــروعیت نی ــن لحظه ه اســت. آخری
اقتــدار سیاســی زدوده می شــوند. نخبــه گان سیاســی بــر 
ــی  ــران کنون ــای بح ــه ژرف ــد ب ــدار نمی خواهن ــر اقت س
ــا خواســت های  ــز ب ــیون سیاســی نی ــد. اپوزس ــاور کنن ب
ــا پراکنده گــی و دامــن  ــون اساســی و ب ــر قان کامــاًل مغای
ــاًل  ــزی عم ــت بارِ قانون گری ــای وحش ــه تجربه ه زدن ب
همــان مســیری را مــی رود کــه حاکمــان بــر ســر قــدرت 

می رونــد.
ــد  ــن اوضاعــی بســیار طبیعــی و بدیهــی می نمای در چنی
ــخنگوی ملتــی  ــح و س ــردار صل ــان درفش ب ــه طالب ک
ــک  ــد. ی ــت می ده ــزش را از دس ــه چی ــه هم ــوند ک ش
پژوهــِش بســیار خوشــبینانۀ یکــی از دانشــگاه های 
ــه در  ــد ک ــان می ده ــر نش ــای اخی ــی در روزه امریکای
ــگ  ــاز »جن ــس از آغ ــین پ ــال های پس ــتان، در س افغانس
بــا تروریســم« 140 هــزار انســان جــان خــود را از دســت 

داده انــد. اســتالین روزگاری گفتــه بــود کــه کشــتن یــک 
نفــر جنایــت اســت، امــا کشــتن هــزاران انســان آمــار و 

ــد. ارقــام ان
ــگ و  ــال جن ــل  س ــن چه ــتان در ای ــردم افغانس ــا م م
ــه  ــم. ب ــو گرفته ای ــد خ ــیار ب ــای بس ــا پدیده ه ــتار ب کش
ــتار و  ــاوز کش ــارت، تج ــه غ ــود؛ ب ــان خ ــرِگ جوان م
ــزی،  ــه قانون گری ــی و ب ــه شــکنجه و زورگوی انتحــار، ب
بــه زشــتی و پلشــتی عــادت کرده ایــم. بــد فرهنگــی بــه 
ــان های  ــیاری از انس ــت و بس ــه اس ــا یافت ــگ ارتق فرهن
ــم و درد  ــان غ ــال چن ــل  س ــن چه ــرزمین در ای ــن س ای
کشــیده اند کــه کمتــر توانایــی واکنــش عاطفــی جمعــی 
همبســته گی ها  بگذارنــد.  نمایــش  بــه  می تواننــد  را 
و حتــا حــس نــوع دوســتی مــا بــا گسســت ها و 
دوران طوالنــی  یــک  ماحصــل  کــه  بریده گی هایــی 
ــت.  ــده اس ــراه ش ــت، هم ــانی اس ــر انس ــی غی روزمره گ
انســانیت مــا و تعهــد مــا بــه هم نوعــان و ســرزمین مــا 
آســیب دیــده اســت. تمکیــن بــه رشــوه، غصــب مــال و 
ــی،  ــرمایه های مل ــه دزدی از س ــن ب ــردم، تمکی ــک م مل
تــاراج ملکیت هــای عامــه و تمکیــن بــه بســیار نمودهــای 
ــکل  ــا را ش ــرۀ م ــای روزم ــر رفتاره ــند دیگ ــد و ناپس ب
ــت و  ــاک اس ــت. دردن ــن اس ــت چنی ــد؛ واقعی می دهن

ــت. ــن اس ــا چنی ــاک، ام عذاب ن
وقتــی خبــر یــک انتحــار را می شــنویم، بســیاری از ما  آن 
را بــه مثابــۀ یــک خبــر تلقــی می کنیــم. چنیــن خبر هــای 
ــدۀ  ــن ویران ش ــی و زمی ــن اجتماع ــتناک را در مت وحش
توانایــی عــزاداری و  اخالقــی آن قــرار نمی دهیــم. 

ــته ها  ــت. کش ــده اس ــرو کاوی ــا ف ــی م ــریکی جمع غم ش
و بدن هــای پاره پــاره عددهــا انــد و یــا تصویرهایــی کــه 
ــد.  در اکران هــای خبــری از پیــش چشــمان مــا می گذرن
مــا درد و غــم مصیبت هایــی را کــه درب خانــۀ همســایۀ 
ذخیره خانه هــای  و  گوشــه ها  در  می زنــد،  را  مــا 
ــا را  ــتاب آنه ــا ش ــم؛ ب ــس می زنی ــود پ ــودآگاه خ ناخ
بایگانــی می کنیــم و فــردای هــر حادثــۀ خونیــن و 
ــا  ــر م ــت داران و زورآوران در براب ــه حکوم ــی ک جنایت
زنده گــی  بــه  می آوریــم  روی  شــده اند،  مرتکــب 
ــه  ــن ب ــتی و تمکی ــا زوال و زش ــی ب ــره . هم خوی روزم
ــل  ــده اند. مث ــره ش ــا روزم ــرای م ــاد ب ــتبداد و فس اس
ــم  ــذاب می بینی ــه آن را دم  می کشــیم، ع ــوده ک ــوای آل ه
ــم و  ــم بگریزی ــا نمی خواهی ــم و ی ــزی نداری و از آن گری

ــم. ــز را نداری ــوان گری ــا شــاید هــم ت ی
تانتالــوس  کــه  وقتــی  یونانــی  اســطوره های  در 
)Tantalus( پســرش را پارچــه پارچــه و بــرای خــوراک 
ــی  ــان یونان ــرد، خدای ــه ک ــی عرض ــان یونان ــه خدای ب
ــروم  ــت مح ــد و او از محب ــن کردن ــوادۀ او را نفری خان

شــد. خانــواده اش را بــه زیــر زمیــن تبعیــد و دخترشــان 
را بــه ســنگ تبدیــل کردنــد، بــه دلیــل ایــن جنایــت 14 
ــن  ــت ای ــه روای ــواده ب ــن خان ــتند. ای ــۀ او را کش نواس
ــده  ــه زن ــی ک ــدند، دو تن ــوب ش ــان مغض ــطوره چن اس
 )Atreus, Thyestes( ــتس ــوس و تیس ــد، آتری ماندن
ــر  ــرادر  اندرشــان را کشــتند و پس ت ــا بی رحمــی ب ــز ب  نی
ــی او را  ــر طالی یکــی زن دیگــری را اغــوا کــرد و زنجی
ــود  ــده ب ــزار ش ــه برگ ــتی یی ک ــزم آش ــود. در ب ــز رب نی
ــه او  ــاده و ب ــرادرش را آم ــدان ب ــوس گوشــت فرزن آتری
عرضــه کــرد. نســل  در نســل  ایــن فاجعه هــای بی پایــان 
ــل و  ــوع  خــواری، قت ــای محــارم، هم ن ــد. زن ــه یافتن ادام
مصایــب دیگــر در ســرزمین آنــان رایــج شــد تــا این کــه 
جنــگ تــروا )ترویــان( بــه وقــوع پیوســت. جنگــی کــه 
ــی  ــب زوال تمدن ــاطیری موج ــخ اس ــت تاری ــه روای ب

ــزرگ شــد. ب
جنــگ ترویــان مــا قــرار بــود در گفت وگوهــای مســکو، 
ــده گان  ــان نماین ــال، می ــر امس ــم نوامب ــخ ده ــه تاری ب
ــا حضــور  ــان ب ــح افغانســتان و طالب ــی صل شــورای عال
ــیاری  ــرد. بس ــرار گی ــث ق ــورد بح ــر م ــور دیگ ده کش
امیــدوار شــدند کــه شــاید مــردم افغانســتان از ایــن بــالی 
ــس از آن همــه  ــا پ ــد و روس ه ــی یابن ــر رهای پایان ناپذی
ــا  ــار ب ــد این ب ــه بتوانن ــد و بیدادگران ــای ب ــاد مانده ه ی
آوردن صلــح صفحــۀ نــوی را در روابــط میــان دو کشــور 
ــس  ــردم افغانســتان در کنفران ــده گان م ــد. نماین ــم زنن رق
ــز  ــتان نی ــت افغانس ــتند. حکوم ــور نداش ــکو حض مس
ــردم افغانســتان  ــا م ــه م ــه ک حضــور نداشــت. همان گون

ــان  ــا طالب ــده ب ــاالت متح ــان ای ــای می در گفت وگو ه
ــزرگ در آوردگاه  ــای ب ــم. قدرت ه ــور نداری ــز حض نی
رقابت هــای میــان شــان همیشــه و همه جــا در درازنــای 
ــتون پنجمی ها  ــد و س ــوش می کنن ــردم را فرام ــخ م تاری
ســتون پنجمی ها  می گذارنــد.  مــردم  جــای  بــه  را 
ــل  ــن ماحص ــاد رفت ــن و برب ــۀ خونی ــود تجرب ــا مول تنه
جان بــازی جمهوری خواهــان اســپانیا نیســت. ایــن 
ــر  ــزش بشــریت ترقی خــواه در براب ــام از شکســت خی ن
فرانکویســم آمــده اســت، امــا مــزدوری و سرســپرده گی 
بــه قدرت هــای بــزرگ همیشــه در تاریــخ وجــود داشــته 

اســت.
ــا آنچــه  ــر چشــمان م ــه در براب ــن اســت ک ــار ای اندوه ب
ــه  ــد صلحــی نیســت ک ــدد، رون ــوع می پیون ــه وق ــه ب ک
ــروعیت زدایی  ــد. مش ــرت آن بوده ان ــا در حس ــردم م م
از پایــداری در برابــر هجــوم پاکســتان و طالبــان و 

جان بازی هــای هفده ســال اخیــر مــردم مــا اســت.
ــانه ها در  ــاب رس ــا ارب ــان ب ــری طالب ــای خب گفت وگوه
ــه نمایــش حضــور یــک گــروه  مســکو، بیشــتر از این ک
صلح طلــب و مدنــی شــده در برابــر رســانه های جهانــی 
ــد  ــه آمده ان ــانی داشــت ک ــان از مواضــع کس ــد، نش باش
ــی کــه در روســتاها و  ــا قــدرت را تســلیم شــوند. آنان ت
ــه  ــوان را ب ــران ج ــران و پس ــار دخت ــن دی ــهر های ای ش
بــا  می کننــد،  ســنگ باران  عاشــقانه یی  نــگاه  بهانــۀ 
ــانه های  ــوی رس ــال  گیس ــاروی و ط ــگاران زیب روزنامه ن
ــا از جانــب  ــد؛ ام ــه راحتــی صحبــت  می کردن ــی ب جهان
مــا کســی نبــود تــا گــردن  بلنــد کنــد و پاســخی بگویــد. 

ــین  ــدام حس ــراالن ص ــدن جن ــۀ آم ــه صحن ــم ک نمی دان
بــرای امضــای قــرارداد آتش بــس بــا جنــراالن امریکایــی 
ــراالن  ــده اســت؟ جن ــاد کســی مان ــه ی در ســال 1991 ب
ــا  ــد ت ــده بودن ــون و بیچــاره و ورشکســته آم ــی زب عراق
پیمــان تســلیمی ارتــش عــراق را امضــا کننــد. آنانــی کــه 
بــا جباریــت بی ماننــد مــردم عــراق را ســرکوب و زنــان 
وکــودکان کــرد را بــا گاز کیمیایــی قتــل عــام می کردنــد، 
ــون و  ــی زار و زب ــد امریکای ــراالن پیروزمن ــر جن در براب
ــدند.  ــاده می ش ــان پی ــین های زرهی ش ــده از ماش در مان
دیــروز وقتــی بــه ســیمای ســخنگویان طالبــان می دیــدم، 
همــان صحنــه در ذهنــم تداعــی می شــد و بــه یــاد زبونی 
ــرقوماندان  ــی س ــادم و درمانده گ ــا افت ــور م ــران کش رهب
اعالیــی کــه آوردگاه قوماندنــی او در چهار دیــواری ارگ 
و بســیج سلحشــوران و قلم شــوران نــژادی علیــه آنانــی 
کــه بــا او زبــان متفاوتــی دارنــد امــا ظاهــراً هم وطــن او 

انــد، خالصــه شــده اســت.
جنگجویــان طالبــان در میدان هــای نبــرد پیــش روی 
آنــان  دیپلومات هــای  و  ســخنگویان  و  می کننــد 
صحنه هــا و ســالون های گفت وگوهــای دیپلوماتیــک 
را در حیطــۀ خــود در می آورنــد. چنیــن امــری نشــان از 
موفقیــت و حرفــوی بــودن رهبــران آی. اس .آی و ضعــف 
و ناتوانــی رهبــران افغانســتان و حامیــان امریکایــی آنــان 
ــازه  ــن ناشــی گری سیاســی بســیار ت دارد. نشــانه های ای

ــه نمایــش  ــروز در مســکو ب نیســت. آنچــه کــه دی

گذاشــته شــد در واقعیــت ادامــه و تکامــل منفــی همــان 

ــۀ مبتــذل و غیــر مســووالنه یی اســت کــه از چنــد  تجرب
ســال بدین ســو حتــا پیــش از ایجــاد حکومــت وحــدت 
ملــی دیــده می شــد. کاری کــه حکومــت وحــدت ملــی 
بــه دلیــل وابســته گی ها و عــدم مشــروعیت همــه 
جانبــه اش آن را بــه کمــال رســاند. حضــور پیروزمندانــۀ 
ــور  ــکو، حض ــس مس ــان در کنفران ــای طالب دیپلومات ه
غــرور آمیــز و صحبــت به ســه زبــان، انگلیســی، فارســی 
ــا  ــر کمره ه ــان در براب ــوی آن ــی حرف ــتو و آماده گ و پش
ــه  ــه بدین گون ــی ک ــای صلح ــد، گفت وگو ه ــان دادن نش

بــه پیــش برونــد چــه فرجامــی خواهنــد داشــت.
ــی  ــکار فدراســیون روســیه و میزبان ــر ابت ــادی ب مــن انتق
ــه  ــه ک ــدارم. همان گون ــس ن ــن کنفران ــور از ای آن کش
کشــورهای دیگــر بــا طالبــان گفت وگــو می کننــد، 
ــا آنــان گفت وگــو کنــد. امتیــاز  روســیه نیــز حــق دارد ب
دیپلوماســی روســیه در ایــن اســت کــه خــالف ایــاالت  
ــورهای  ــی و کش ــانه های جهان ــور رس ــده در حض متح
همســایه و نماینــده گان شــورای عالــی صلــح بــا طالبــان 
دیپلومات هــای  ماننــد  نــه  و  می کنــد  گفت وگــو 
ــود  ــه خ ــوری ک ــه رییس جمه ــا ب ــه حت ــی ک امریکای
نصــب کرده انــد، در ایــن بــاره گــزارش نمی دهنــد. 
تجربــۀ  در  هــم  کــه  اســت  ایــن  در  کار  مشــکل 
ــۀ  ــم در تجرب ــکا و ه ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای صلح طلب
صلح طلبــی فدراســیون روســیه جــای نماینــده گان اصلــی 
مــردم و حکومــت افغانســتان و به ویــژه قربانیــان اصلــی 
ــال های  ــان را در س ــه وفاداری ش ــی ک ــم و آنان تروریس
پســین بــه دموکراســی و حاکمیــت مــردم نشــان دادنــد، 

ــت. ــی اس خال
بــرون زدن و پــس زدن آنانــی کــه در برابــر هجــوم 
ــد  ــا را داده ان ــترین قربانی ه ــتان بیش ــتان در افغانس پاکس
افغانســتان  دموکراســی خواهان  نگه داشــتن  بــرون  و 
ــا  ــه این ه ــا دادن ب ــم به ــح و ک ــای صل از گفت وگوه

ــد. ــد ش ــدار نخواه ــح پای ــب صل موج
افغانســتان امــروز، بــا ســال 1994 بســیار تفــاوت دارد و 
ــان نیســت.  ــی آن زم ــای تک قطب ــز دنی ــروز نی ــان ام جه
ــال های  ــرد در س ــتان، زن و م ــهروند افغانس ــزاران ش ه
خارجــی  و  داخلــی  اکادمیــک  نهادهــای  از  اخیــر 
بــا تحصیــالت عالــی فــارغ شــده اند. موجودیــت 
ــای ســطح  ــی موجــب ارتق ــی و بین الملل ــانه های مل رس
آگاهــی و انتظــارات مــردم شــده اســت. میلیون هــا 
ــفر  ــارج س ــورهای خ ــه کش ــا ب ــتان ی ــهروند افغانس ش
کــرده و یــا از آن کشــورها برگشــته اند. تجربه هــای 
و  دیگــر  در کشــورهای  زنده گــی  و  کار  مهاجــرت، 
شکســتن مرزهــای بســتۀ زنده گــی روســتایی و گسســت 
انحصــار رهبــری ســنتی، موجــب دگرگونی هــای کیفــی 
در چشم داشــت مــردم از زنده گــی در یــک جامعــه 
قــدرت  تصمیم گیــری  فرایندهــای  در  مشــارکت  و 

شــده اند.
هــر نژادپرســتی کــه بــه ایــن توهــم مبتــال شــود 
کــه می توانــد جامعــۀ افغانســتان را مجــدداً از درون 
را  افغانســتان  پایــان  واقعیــت  در  کنــد،  مســتعمره 
ــی و  ــی، تک زبان ــِت تک قوم ــن مل ــد. دکتوری می خواه
ــخ پیوســته  ــه تاری ــه زور ب ــا توســل ب اســتقرار ســلطه ب
ــن  ــود چنی ــه می ش ــاور ک ــن ب ــه ای ــن زدن ب ــت. دام اس
پروژه یــی را در جهــان کنونــی مســتقر و پایــدار ســاخت 
ــای  ــه آگاهی ه ــردم آن ب ــه م ــوری ک ــم در کش و آن ه
نیرومنــد قومــی دســت یافته انــد، فاجعــه به بــار خواهــد 
ــرای  ــری ب ــن براب ــوع و پذیرفت ــری، تن آورد. هم دیگرپذی
ــدار  ــح پای ــه صل ــیدن ب ــل و رس ــه راه ح ــه، یگان هم
اســت؛ می دانیــم کــه چنیــن فراینــدی را نمی تــوان 
ــه  ــا واکنشــی ب ــتخباراتی و ی ــروژۀ اس ــک پ ــۀ ی ــه مثاب ب
تهدیــد داعــش و ارتقــای طالبــان بــه شــریک اســتراتژیک 
ــۀ  ــتان از صحن ــردم افغانس ــت م ــدن اکثری ــای ران ــه به ب
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــاختن م ــی س ــی و تک هویت سیاس

ــاند. ــام رس فرج
ــان  ــان آن ــان و حامی ــا طالب ــو ب ــر گفت وگ ــن رو، اگ از ای
ــد و  ــد رون ــرد، بای ــد صــورت بگی درســت اســت و بای
نحــوۀ رســیدن بــه صلــح را تغییــر داد. نخســت ایجــاب 
ــار  ــح را از انحص ــه صل ــیدن ب ــد رس ــه رون ــد ک می کن
قدرت هــای بــزرگ بیــرون کــرد. ایــن رونــد بایــد 
ــز  ــح نی ــای  صل ــدای گفت وگوه ــود و اجن ــی ش افغان
ــد  ــح می توان ــود. صل ــن ش ــا تعیی ــط افغان ه ــد توس بای
میــان طرف هــای درگیــر بــه وجــود بیایــد و طرف هــای 
درگیــر منازعــۀ افغانســتان از یک ســو طالبــان و پاکســتان 
انــد و از ســوی دیگــر، مــردم افغانســتان و ایــاالت متحدۀ 
ــک  ــط ی ــتان توس ــردم افغانس ــفانه م ــه متأس ــکا ک امری
ــر  ــح ضعیف ت ــف و شــورای صل ــت بســیار ضعی حکوم

می شــوند. نماینده گــی  آن  از 
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چیست؟جـراحـی پالســتـیک 
از آغـاز تاریـخ انسـان ها بـرای بهتـر کـردن خـود 
تعجـب  جـای  بنابرایـن  می کردنـد،  تـالش  شـان 
نخواهـد بـود اگر گفته شـود که جراحی پالسـتیک 
یکـی از قدیمی تریـن فنـون طبابت باشـد. اسـنادی 
که در دسـت اسـت نشـان میدهـد که ترمیـم کردن 
زخم هـا از 4000 سـال پیش انجام می شـده اسـت.
داکتـران در هندوسـتان تقریبـًا ۸00 سـال پیـش از 
میـالد مسـیح از پیونـد پوسـت بـرای ترمیـم زخم 
اسـتفاده می کردنـد. در آن زمـان پیشـرفت جراحی 
پالسـتیک در کشـورهای اروپایـی بـه ُکنـدی پیش 
بـه  بیشـتر  شـرقی  طبابـت  علـم  لیکـن  می رفـت 
جراحـی پالسـتیک می پرداخـت و در طـول تاریخ 
اعمال جراحی پالسـتیک زیادی در این قسـمت از 
جهان انجام شـده اسـت با وجود آنهم پیشـرفت در 
زمینـۀ جراحـی پالسـتیک  ماننـد دیگـر بخش های 
طبابت در آن دوران روند سـریع نداشـت. در دورۀ 
یونانی-رومـی پیشـرفت های چشـم گیری در زمینۀ 
جراحی پالسـتیک صـورت گرفت؛ در ایـن دوران 
کرنلیـوس کتـاب که در مـورد بازسـازی گوش ها، 
بیزانـس  امپراتـوری  دورۀ  در  بـود،  بینـی  و  لـب 
اوریباسـیوس یـک دایـره المعـارف کامـل طبـی را 
گـردآوری کـرد کـه بخشـی از آن بـه تکنیک هـای 
اختصـاص  صـورت  اجـزای  ترمیـم  و  بازسـازی 

داشت.
در اوایـل قـرون وسـطی نیـز جراحـی پالسـتیک 
اجـرا می گردیـد، لیکـن پـس از سـقوط امپراتوری 
روم و گسـترش مسـیحیت کامـاًل متوقـف گردیـد. 
در ایـن دوره علـم در مقابـل مذهب تسـلیم شـد و 
تـا جایـی کـه کلیسـا اجـرای هر نـوع جراحـی را 
ممنـوع قـرار داد، امـا در دوران رنسـانس کـه علـم 
و فنـاوری پیشـرفت های چشـم گیری داشـتند، در 
ابـداع  امن تـری  بخـش جراحـی هـم روش هـای 
گردیـد. در قـرن پانـزده هم شـرف الدین صابونجی 
کتابـی نوشـت کـه در آن بـه جراحـی صـورت و 
جراحـی پلـک چشـم پرداختـه شـده بـود، در این 
کتـاب مطالبـی هـم در خصـوص درمـان بزرگـی 
کـه  می شـود  گفتـه  دارد،  وجـود  آقایـان  پسـتان 
اسـاس جراحی پالسـتیک سـینۀ امروزی می باشـد.

در قـرن هفـده هم پیشـرفت در جراحی پالسـتیک 
قـرن  پایانـی  در سـال های  متوقـف شـد.  دوبـاره 
هـژده هم جراحـی پالسـتیک دوباره دسـت خوش 
تغییـر گردیـد لیکن پیشـرفت های اصلـی در زمینۀ 
جراحـی پالسـتیک در قـرن بیسـتم شـکل گرفـت 
در واقـع، ایـن جنـگ جهانـی اول بـود کـه باعـث 
شـد تـا جراحـی پالسـتیک پیشـرفت های زیـادی 
کنـد پزشـکان نظامی مجبـور بودند سـر و صورت 
سـربازان را درمـان کننـد و بـا وجـود سـالح های 
جدیـدی کـه تقریبـًا هیچ کـس تا بـه آن زمـان آنها 
را ندیـده بود این کار مسـتلزم نـوآوری در جراحی 
پالسـتیک بـود، بسـیاری از جراحـان زبـر دسـت 
در زمـان جنـگ بـه ابـداع روش هـای جدیـد برای 
انجام جراحی پالسـتیک  مشـغول بودند، در همین 
زمـان بـود کـه جراحـان متوجـه تأثیـر ظاهـر افراد 
روی زنده گـی آنـان شـدند به همین دلیـل جراحی 
اصلـی جراحـی  از شـاخه های  یکـی  بـه  زیبایـی 
پالسـتیک تبدیـل شـد این پیشـرفت ها باعث شـد 

دوکتـوران در خصـوص بیهوشـی و پیش گیـری از 
عفونـت هـم خبـره شـوند و بتواننـد جراحی هـای 
پیچیده تـری را انجـام دهنـد، این جراحی ها شـامل 
اولیـن اعمـال جراحـی زیبایی مثل جراحـی زیبایی 

بینـی و جراحی پالسـتیک سـینه می شـوند.
در قرن بیسـت ویکم جراحی پالسـتیک طرف داران 
زیـادی پیـدا و پیشـرفت های طبـی اعمـال جراحی 
را ممکـن کـرد، زمانـی جـز رؤیـای جراحـان بـه 
حسـاب می رفتنـد؛ در عصـر ارتباطـات و فنـاوری 
و پیشـرفت و تلویزیـون وارد بـازی شـدند و نقش 
جراحـی  معرفـی  و  پخـش  عرصـۀ  در  را  مهمـی 
جراحـی  اکنـون  هـم  دادنـد.  انجـام  پالسـتیک 
پالسـتیک بـه سـمتی در حرکـت اسـت تـا بتوانـد 
روش غیـر تهاجمـی بـرای از بیـن بـردن اثـرات 

پیـری پیـدا کند.
جراحی پالسـتیک آن طوری که به وسـیلۀ بسـیاری 
از  بخشـی  گویـا  کـه  می شـود  تصـور  مـردم  از 
اصـول جراحـی اسـت کـه در آن شـاید از کـدام 
نـوع خاصی پالسـتیک اسـتفاده شـود، ایـن تصور 
محـدود بـه عـوام و اشـخاص غیـر مسـلکی نبوده 
حتـا بعضـی از دوکتـوران و اهـل طـب نیـز چنین 
تصـوری دارنـد. در حالـی کـه این برداشـت کاماًل 
نادرسـت بـوده و هیچ نـوع رابطه یی میـان جراحی 
پالسـتیک و کاربـرد مواد مصنوعی چون پالسـتیک 

نـدارد.  وجود 
پالسـتیکوس  یونانـی  کلمـۀ  از  پالسـتیک  کلمـۀ 
گرفتـه شـده و بـه معنای جـور کردن، قالـب کردن 
و یـا شـکل دادن می باشـد. جراحی پالسـتیک یک 
بخـش بـزرگ از اصـول جراحـی را تشـکیل داده 
کـه بـه نوبـۀ خـود بـه بخش هـای کوچکتـر دیگر 
ماننـد بخـش زیبایی یـا کازمتیـک، بخـش ترمیمی 
یـا ریکانسـترکتیف، بخـش سـوخته گی بخش وجه 
و فـک، جراحـی دسـت و بخـش مایکروسـرجری 
یـا جراحـی مایکروسـکوپیک می باشـد. آن بخـش 
مـردم  توجـه  بیشـتر  کـه  پالسـتیک  جراحـی  از 
را بـه خـود جلـب کـرده و تصویـری از جراحـی 
پالسـتیک ارایـه مـی دارد عبـارت از بخـش زیبایی 
و یـا کازمتیـک می باشـد و آنچـه در ایـن بخـش 
می گیـرد  قـرار  اجـرا  مـورد  پالسـتیک  جراحـی 
عبـارت از پروسـه های جراحـی انـد کـه چیـن و 
چـروک جلـدی ناشـی از بلنـد رفتـن سـن مثـاًل 
تغییـرات جلـد، گونه هـا،  چملکی های کنـار دهن، 
در  همچنـان  می باشـد  غیـره  و  پیشـانی  چشـم ها 
ایـن بخـش امـکان آوردن تغییـر در اعضـای کـه 
به طـور عـادی خلـق گردیـده لیکـن برای شـخص 
خوش آینـد نمی باشـد هماننـد پهـن بـودن بینـی و 
یـا برجسـته بـودن آن، جلدهای اضافی کنار چشـم 
کـه اصطالحـًا به نـام چشـم های منگولیایـی نامیده 
می شـود، زنـخ کوتـاه و یـا عکـس آن، کومه هـای 
و  بـزرگ  خال هـای  آن،  عکـس  یـا  و  فرورفتـه 
ناخوش آینـد و غیـره همچنـان بـر طـرف کـردن 
بخش هـای  و  ران هـا  شـکم،  اضافـی  چربی هـای 
دیگـر نواحـی بـدن نیز از جملـه مشـکالتی اند که 
در ایـن بخـش از جراحی پالسـتیک مـورد اصالح 

قـرار می گیـرد.
بخـش عمـده و اساسـی دیگـر جراحی پالسـتیک 

و  والدی  شـکل  سـوء  سـاختن  بـا  بیشـتر  کـه 
همچنـان نقایـص ناشـی از صدمـات و یـا تراومـا 
هـا سـر و کار دارد عبـارت از بخـش ترمیمـی یـا 
ریکانسـترکتیو می باشـد کـه ایـن بخـش بیشـتر در 
کشـورهای عقب مانـده و جنـگ زده کاربرد داشـته 
و مشـکالتی کـه در ایـن بخـش مـورد ارزیابـی و 
اصـالح قـرار گرفتـه، اصـالح می گـردد؛ عبارت اند 
از: سـوء شـکل والدی مثـل لب چـاک، کام چاک، 
انگشـت های  چسـپیده،  به هـم  انگشـت های 
اضافـی، گوش هـای کوچـک و یا عدم تشـکل آنها 

می باشـد.
قابـل یادآوری اسـت کـه جراحی پالسـتیک رابطۀ 
نزدیـک بـا تمـام بخش های جراحی چـون جراحی 
عمومـی، جراحـی چشـم، جراحـی گـوش گلـو، 
نسـایی  اورتوپیـدی،  اعصـاب، جراحـی  جراحـی 
والدی و جراحـی  یوریولـوژی داشـته  تمام سـوء 
شـکل و نقایـص بـه جـا مانـده پـس از اجـرای 
اصـالح  بخش هـا  ایـن  در  جراحـی  عملیه هـای 

می کنـد.
بخـش  در  چشـم گیری  پیشـرفت های  امـروزه 
جراحـی پالسـتیک صـورت گرفتـه اسـت چنانچه  
نخبـه گان جراحی پالسـتیک قـادر به پیونـد دوبارۀ 
اندام هـای قطـع شـده بـوده و از جملـه مغلق ترین 
عملیـات جراحـی پالسـتیک کـه تـا حـال مـورد 
روی  پیونـد  از  انـد  عبـارت  گرفتـه  قـرار  اجـرا 
یـک شـخص بـه شـخص دیگـر؛ ایـن عملیـات 
و  بـوده  آتش نشـانی  کارمنـد  کـه  شـخصی  نـزد 
پـس از حادثـۀ آتش سـوزی در یـک سـاختمان از 
ناحیـۀ روی مصـاب سـوخته گی شـدید گردیـده و 
چهره اش خشـن و وحشـت ناک انجام شـده است،  
اجـرا گردیـد.Patrick Hardiso جالب تریـن و 
بزرگتریـن عملیـۀ جراحـی زیبایـی پیونـد مکمـل 
یـک  کارمنـد  کـه  نـزد   ۲015 سـال  در  صـورت 
شـرکت آتش نشـانی یـا اطفاییه بود در سـال ۲001 
کـه تـالش بـه خامـوش سـاختن آتش سـوزی در 
یـک سـاختمان Patrickامریـکا می کـرد از باعث 
سـقوط سقف سـاختمان مصاب سـوخته گی شدید 

در ناحیـۀ سـر و رویـش گردیده اسـت.
پـس از التیـام زخـم ناشـی از سـوخته گی تغییرات 
مدهشـی در جلـد صورتش به وجود آمـد. داکتران 
مجبـور شـدند که غـرض اصالح حـدود 70 عملیه 
جراحـی را انجـام دهند کـه نتایـج قناعت بخش در 
قبـال نداشـته و این شـخص همـه روزه در کوچه و 
بـازار مورد تمسـخر و اذیـت مردم قـرار می گرفت 
تـا سـرانجام داکتـر معالجـش  پیشـنهاد پیوند روی 
شـخص  قبـول  مـورد  پیشـنهاد  ایـن  می کنـد،  را 
به طـور  قـرار گرفتـه و عملیـه جراحـی  مصـدوم 
موفقانـه نـزد اجرا می گـردد، پتریک پـس از اجرای 
موفقانـۀ عملیاتـش دوبـاره به زنده گی عـادی خود 
بـر می گـردد اجـرای موفقانـۀ ایـن عملیـات روزنۀ 
عـادی  حالـت  کـه  کسـانی  بـرای  اسـت  امیـدی 
صـورت خـود را از باعـث سـوخته گی و یـا کـدام 
تردیـد دیگـر از دسـت داده و در انـزوای اجتماعی 

قـرار گرفته انـد.        

دوكتور محمد داوود نظری-ترینر متخصص جراحی عمومی و پاستیک

هــوش 
هیــجانـــی

در طــول ســال های اخیــر مقولــۀ هــوش  هیجانــی در محیط هــای کاری 
و ســازمانی از اهمیــت رو بــه افزونــی برخــوردار شــده  اســت.

ــر اســاس مقاله یــی کــه در ســال ۲016 در مجلــۀ مدیریتــی هــاروارد  ب
بــه انتشــار رســید، کســانی کــه هــوش هیجانــی باالتــری داشــته باشــند 
از توانایی هــای مدیریتــی بهتــری برخــوردار هســتند. در قســمتی 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــات ب ــی تحقیق ــا در ط ــت: »م ــده اس ــه آم ــن مقال از ای
ــود و  ــات خ ــت احساس ــی درک و مدیری ــه توانای ــرادی ک ــیدیم اف رس
دیگــران را دارنــد، رهبــران بهتــری هســتند. ایــن افــراد بهتــر می تواننــد 
اســترس را مدیریــت کننــد، از موانــع عبــور کــرده و دیگــران را بــرای 

ــه همــکاری کننــد«. یــک هــدف مشــترک تشــویق ب
هوش هیجانی چیست؟

هــوش هیجانــی زمانــی وارد کلمــات روانشناســان شــد کــه تحقیقاتــی 
پیرامــون ایــن کــه عــالوه بــر بهــره هوشــی آیــا می تــوان انــواع دیگــری 

از هــوش را تعریــف کــرد یــا خیــر.
دکتــر جــان مایــر، محقــق هــوش هیجانی و اســتاد روانشناســی دانشــگاه 
ــرد  ــای عملک ــه معن ــی ب ــوش هیجان ــت، ه ــد اس ــایر معتق نیوهمپش
اجتماعــی مفیدتــری اســت چــرا کــه افــرادی بــا هــوش هیجانــی بــاال 
ــه  ــوند و نقط ــر ش ــران درگی ــات دیگ ــا احساس ــد ب ــر می توانن راحت ت
ــردن و  ــرار ک ــاط برق ــراد در ارتب ــن اف ــد. ای ــان را درک کنن ــرات آن نظ

ــتند. ــر هس ــان قوی ت ــت رفتارش مدیری
دکتــر مایــر بــه شــبکه خبــری ان بی ســی می گویــد: »مــن قصــد 
ــراد در حــل کــردن مشــکالت چــه  داشــتم بفهمــم کــه احساســات اف
نقشــی دارنــد و آیــا هــوش هیجانــی بــرای ســنجش و اعتبــار دادن بــه 
احساســات انســان، کاربــرد درســتی دارد یــا خیــر؟ بــه نظــر می رســد 
ــی  ــند، از توانای ــوردار باش ــی برخ ــی خوب ــره هوش ــه از به ــرادی ک اف
ــوش  ــه از ه ــرادی ک ــتند. اف ــوردار هس ــز برخ ــی نی ــتدالل اجتماع اس
هیجانــی بهتــری برخــوردار هســتند، از توانایــی بهتــری بــرای برقــراری 
ارتبــاط بهره منــد هســتند و مشــکالت و درگیــری کمتــری بــا دیگــران 
دارنــد. بــر اســاس ایــن یافته هــا، محققــان معتقدنــد بایــد مقولــه ای بــا 
نــام هــوش اجتماعــی هــم وجــود داشــته باشــد، امــا هنــوز راهــی بــرای 

ــدارد«. ــود ن ــری آن وج اندازه گی
هوش هیجانی در تصمیم گیری به شما یاری می رساند

دانســتن اینکــه نســبت بــه موقعیتــی چــه احساســی داریــم و همزمــان از 
درک احساســات دیگــران نســبت بــه آن برخــوردار باشــیم، می توانیــم 

بهتــر تصمیــم بگیریــم و رفتارمــان را نســبت بــه آن تنظیــم کنیــم.
جاســتین باریســو، نویســندۀ کتاب »هــوش هیجانــی: راهنمــای کاربردی 
در دنیــای واقعــی« می گویــد: »احساســات و هیجانــات انســان در همــه 
زمینه هــا در زنده گــی افــراد تأثیــر می گذارنــد از انتخــاب شــغل 
ــوش  ــب ه ــن، ترکی ــر. بنابرای ــاب همس ــط کار و انتخ ــا محی ــه ت گرفت
ــه  ــری ب ــی بهت ــا زنده گ ــرای م ــد ب ــر می توان ــل دیگ ــا عوام ــی ب هیجان

ارمغــان بیــاورد«.
هوش هیجانی را می توان افزایش داد

دکتــر مایــر و آقــای باریســو هــر دو معتقــد انــد کــه هــوش هیجانــی 
ــبکه  ــه ش ــو ب ــتین باریس ــرد. جاس ــت ک ــت و تقوی ــوان آموخ را می ت
خبــری ان بی ســی می گویــد: »مــا بیشــتر بــر اســاس عــادت نســبت بــه 
ــت کــردن  ــدم دق ــن ق ــس اولی ــم. پ ــا واکنــش نشــان می دهی موقعیت ه
بــه احساســات مان در مواقــع مختلــف و شــناختن عادت هــا اســت. بــا 
گــذر زمــان و تمریــن می تــوان عادت هــا را تغییــر داد و احساســات را 

مدیریــت کــرد. ایــن همــان تقویــت هــوش هیجانــی اســت«.
آیا باید برای تقویت هوش هیجانی تالش کرد؟

دکتــر مایــر معتقــد اســت، احســاس نیــاز بــه تقویــت هــوش هیجانــی 
ــد  ــاس می کن ــرد احس ــر ف ــد: »اگ ــرد دارد. او می گوی ــه ف ــته گی ب بس
ــا دیگــران مشــکل دارد، اگــر همیشــه عصبانــی اســت  کــه در رابطــه ب
و یــا برعکــس نمی دانــد بایــد در برابــر چــه موقعیتــی، چــه احساســی 
ــد و تــالش  ــی بخوان ــارۀ هــوش هیجان ــر اســت درب داشــته باشــد، بهت

کنــد تــا آن را در خــود تقویــت کنــد«.

ACKU
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برگردان: عمرالدین عابد- ماندگار
هفتــۀ گذشــته  نیویــارک تایمــز خبــری را منتشــر کــرد کــه 
حاکــی از برگــزاری مذاکــرات میــان ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
و طالبــان در اوایــل مــاه جــاری می باشــد. ایــدۀ مذاکــرات 
بــا طالبــان موضــوع جدیــدی نمی باشــد. در حقیقــت 
ــون  ــاه ج ــرف غنــی در م ــور افغانســتان، اش رییس جمه
ــود  ــل خ ــدی و می ــی عالقه من ــی بیان ــح ط ــور صری به ط
ــح  ــن صل ــتای تأمی ــان را در راس ــا طالب ــرات ب ــرای مذاک ب
ــته  ــن حــال، از گذش ــا ای ــرد.  ب ــالم ک ــرای کشــورش اع ب
بدین ســو طالبــان از گفت وگــو بــا دولــت افغانســتان 
امتنــاع ورزیده انــد. موضوعــی کــه مذاکــرات تــازه طالبــان  
ــده گان  ــدم حضــور نماین ــازد؛ ع ــر می س ــکا را جالب ت امری
ــت در  ــکاری آن حکوم ــدم هم ــا ع ــت افغانســتان ی حکوم
ــا  ــن گفت وگوه ــوض ای ــه در ع ــد ک ــد می باش ــن رون ای
به طــور کامــل در عــدم آگاهــی حکومــت افغانســتان 
ــد  ــرات جدی ــد مذاک ــه رون ــم اینک ــد. علیرغ ــزار گردی برگ
امیــدوار کننــده اســت، ایــن طــرح کاری تعبیــرات ســوء در 
ــرار اســت  ــده ق ــوع دســت آوردی کــه در آین ــل هــر ن مقاب

ــرد.  ــد ک حاصــل شــود را ایجــاد خواه
ــواه  ــو گ ــال ۲001 بدین س ــتان از س ــه افغانس ــی ک در حال
جنــگ مــداوم بــوده؛ حکومــت ایــن کشــور جهــت ایجــاد 
ــرده اســت.  ــارزه ک ــل متعــدد مب ــه دالی مشــروعیت نظــر ب
کــرزی  حامــد  آن،  رییس جمهــور  اولیــن  ابتــدا،  در 
ــن  ــر همی ــد و بناب ــی منصــوب ش ــای غرب ــط دولت ه توس
ــرا  ــود؛ زی ــک ب ــروعیت دموکراتی ــک مش ــد ی ــل فاق دلی
ــروع آن  ــیون از راه مش ــر اپوزس ــه نظ ــود را ب ــدرت خ ق
به دســت نیــاورده بــود و یــک عروســک )دســت نشــانده( 
قدرت هــای غربــی در بدتریــن شــکل آن بــود. بعــد از اوج 
گرفتــن اتهامــات مبنــی بــر تقلــب در دو انتخابــات قبلــی، 
حکومــت تــازه روی کار آمــده را بی اعتبــار ســاخت. 
ــن کشــور توســط  ــناختن ای ــمیت ش ــه رس ــال، ب ــن ح باای
کشــورها در ســطح بین المللــی )و پــول( بــه انــدازۀ کافــی 
مشــروعیت بــرای حکومــت بخشــید تــا در قلمــرو تحــت 
ــن را  ــات ممک ــرده و خدم ــذ ک ــه اخ ــود مالی ــرل خ کنت
ارایــه بــدارد. بــا توجــه بــه ارزیابــی اخیــر فعالیــت طالبــان 
ــم  ــوز ه ــی هن ــایل امنیت ــتان، مس ــد از افغانس در 70 درص
ــی در آن  ــرای حکمروای ــت را ب ــی حکوم ــلطه و توانای س
ــال  ــدت پنج س ــرای م ــان ب ــد. طالب ــد می کن ــق تهدی مناط
ــال ۲001  ــه در س ــا اینک ــد ت ــلط بودن ــتان مس در افغانس
ــتان، از  ــه افغانس ــو ب ــی و نات ــای امریکای ــا هجــوم نیروه ب
قــدرت کنــار زده شــدند. باوجــود اینکــه، بــه دلیــل اعمــال 
ــت شــان  ــن گــروه در قلمــرو حاکمی ــی ای خشــونت مذهب
ــده  ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــورها ب ــتر  کش ــط بیش توس
ــا  ــد، هیــچ قــدرت ســازمان یافتــه دیگــر در رقابــت ب بودن
طالبــان در افغانســتان قــرار نداشــت. گرچــه دوران طالبــان 
ــر اســاس آن  ــود کــه ب ــات ب ــا ثب ــا ب بســیار طاقت فرســا ام
ــن اداره  ــوان آخری ــه عن ــد ب ــه بلن ــا روحی ــان ب امــروزه طالب
خالصــًا افغانــی دوبــاره در پــی احیــای داعیــه مقــدس خــود 

می باشــند. 
ــود  ــه خ ــاد ک ــل دو نه ــا حداق ــت )ی ــه دو دول ــا ک از آنج
را دولــت محســوب می کننــد( کــه هــر یــک در پــی 

رقابــت بــرای کنتــرل داشــتن از طریــق درگیــری مســلحانه 
ــگ  ــرای جن ــری ب ــتر فک ــاز بس ــتند، زمینه س ــرد هس در نب
داخلــی می باشــند، امــا حضــور مــداوم و پُررنــگ نیروهــای 
خارجــی در کشــور از برچســپ زدن )جنــگ داخلــی( بــه 
ــه  ــت دوگان ــی دارد. حاکمی ــاز م ــا را ب ــا م ــن درگیری ه ای
)هنگامــی کــه دو نهــاد ادعاهــای مســتدل و حمایــت بــرای 
ــور  ــک کش ــروع در ی ــدرت مش ــوان ق ــن به عن ــرار گرفت ق
می داشــته باشــند( بــه عنــوان یــک مســاله بالمنازعــه 
ــان  ــتان و طالب ــمی افغانس ــت رس ــان حکوم ــور می در کش
ــرط  ــش ش ــک پی ــه ی ــه )ک ــت دوگان ــود دارد. حاکمی وج
یــک  طریــق  از  می توانــد  می باشــد(  داخلــی  جنــگ 
توافق نامــۀ مبنــی بــر تقســیم قــدرت یــا ریشــه کــن کــردن 
ــا  ــی ب ــگ داخل ــه جن ــی ک ــد. زمان ــان یاب ــرف پای یک ط
ــال  ــد، احتم ــان می رس ــه پای ــرف ب ــی یک ط ــروزی نظام پی
ــونت ها در  ــرگیری خش ــردن از س ــه ک ــرای تجرب ــدک ب ان
ــدرت  ــک ق ــون ی ــت، چ ــد داش ــود خواه ــور وج آن کش
بی رقیــب در رأس هــرم قــدرت باقــی خواهــد مانــد.  
ــه  ــی ک ــد؛ زمان ــد ش ــع خواه ــام واق ــوع در ابه ــن موض ای
ــه ایــن دلیــل کــه  ــد، ب ــام یاب ــق توافــق اختت جنــگ از طری
ــاح  ــر دو جن ــه، ه ــک توافق  نام ــردن ی ــا وصــف امضــا ک ب
ــد.  ــی می مانن ــدرت باق ــال و مشــروع ق ــع فع ــوان مناب به عن

بنابرایــن، وضعیــت حاکمیــت دوگانــه باقــی خواهنــد مانــد. 
پیــروزی از طریــق جنــگ نظامــی بــرای هیــچ جناحــی در 
افغانســتان در آینــده متصــور نخواهــد بــود. از ایــن رو، هــر 
ــد.  ــرای قطــع جنــگ دارن ــق ب ــه تواف ــه ب ســه طــرف عالق
ــای  ــردن پ ــا ک ــت؛ امض ــر رف ــه تذک ــور ک ــال آنط به هرح
یــک توافق نامــه، تمــام طرف هــا را مشــروعیت داده و 
ــۀ  ــه روزن ــن یگان ــًا ای ــد، بن ــت می ده ــا را حــق حکوم آنه
امیــدی بــرای ادامــۀ یــک جنــگ دراز مــدت خواهــد بــود. 

ــان  ــتان، طالب ــت افغانس ــا حکوم ــرات ب ــن مذاک ــا نپذیرفت ب
ــردن  ــخص ک ــر مش ــی ب ــور مبن ــن کش ــت ای ــق حکوم ح
ــا  ــوض، ب ــد. در ع ــول نکردن ــز قب ــتان را نی ــده افغانس آین
ــاالت  ــا ای ــره ب ــر مذاک ــی ب ــان مبن ــردن طالب ــاری ک پافش
ــه  ــد ک ــان کردن ــام را اذع ــن پی ــان ای ــکا، طالب ــدۀ امری متح
ــده افغانســتان را رقــم خواهــد  ــکا آین ــاالت متحــدۀ امری ای
زد نــه حکومــت افغانســتان. موضــوع متذکــره، ایــن ایــده را 
کــه حکومــت افغانســتان دســت نشــانده نامشــروع بــوده و 
قــدرت واقعــی به دســت ایــاالت متحــدۀ امریــکا می باشــد 
را تقویــت می کنــد. بــا پذیرفتــن درخواســت طالبــان 
بــرای مذاکــره در عــدم حضــور حکومــت افغانســتان، 
ــی  ــای مبن ــر ادعاه ــد ب ــر تایی ــکا مه ــدۀ امری ــاالت متح ای

ــد زد.  ــتان خواه ــت افغانس ــدن حکوم ــروع خوان ــر نامش ب
ــای  ــا از تالش ه ــلم دارد ت ــق مس ــی ح ــور غن رییس جمه
ــان  ــا طالب ــر ســر توافــق ب ــرای مذاکــره ب ایــاالت متحــده ب
کــه منجــر بــه تضعیــف کشــورش می شــود، اظهــار یــأس 
کنــد. چــون ایــاالت متحــده نــه تنهــا اینکــه آنهــا را در ایــن 
ــدون  ــل ندانســته بلکــه گفت وگوهــا را ب گفت وگوهــا دخی
ــاالت  ــت. ای ــرده اس ــاز ک ــا آغ ــرار دادن آنه ــان ق در جری
متحــدۀ امریــکا و حکومــت افغانســتان بــرای پایــان جنــگ 
ــی  ــد. در صورت ــی بمانن ــد باق ــد متح ــور بای ــن کش در ای
کــه طالبــان بگوینــد: دولــت ایــاالت متحــدۀ امریــکا یــک 
ــه را  ــک توافق نام ــداً ی ــوده و بع ــاز( ب ــاه س ــدرت )ش ق
ــدۀ  ــاالت متح ــا ای ــتان ب ــت افغانس ــالت حکوم ــدون دخ ب
امریــکا بــه امضــا برســانند، بــه ایــن معنــا خواهــد بــود کــه 
ایالــت متحــدۀ امریــکا یــک شــاه دیگــر )طالبــان( را ســاخته 

اســت. 
ــک  ــکا ی ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای ــور نظام ــع، حض در واق
نقــش ســازنده یــا مخــرب را در معمــای توافــق بــر 
مذاکــرات ایفــا خواهــد کــرد. طرف هــای مخالــف در 
ــه میــز مذاکــره حاضــر خواهنــد  یــک نبــرد تنهــا زمانــی ب
ــد  ــته و نتوانن ــی نداش ــروزی نظام ــه پی ــاور ب ــه ب ــد ک ش
یــک شکســت قطعــی را متحمــل گردنــد. حاکمیــت 
ــه  ــی ک ــود در حال ــظ می ش ــق حف ــر تواف ــر اث ــه ب دوگان
ــی باعــث  ــروزی نظام ــت توســط پی از دســت دادن حاکمی
ــه  ــکا ب ــدۀ امری ــاالت متح ــردد. ای ــرف می گ ــذف یک ط ح
ــره به جــای حکومــت  ــرای مذاک ــان ب ــوان انتخــاب طالب عن
افغانســتان، نشــان دهندۀ اینســت کــه طالبــان احســاس 
ــی در  ــروزی نظام ــک پی ــه ی ــد ب ــان می توانن ــد؛ آن می کنن
ــده از  ــاالت متح ــروج ای ــد از خ ــور بع ــن کش ــل ای مقاب
ــان پــس از  ــی کــه طالب ــد. در صورت افغانســتان دســت یابن
خــروج نیروهــای ایــاالت متحــدۀ از افغانســتان توافق نامــۀ 
ــو در شــرایط  ــاالت متحــده و نات ــد، ای خــود را نقــض کنن
ناگــواری قــرار خواهنــد گرفــت تــا شــهروندان کشورشــان 
ــاره در راســتای یــک مأموریــت تــازه بــرای اشــغال  را دوب

ــازند.  ــع س ــتان قان افغانس
هــر ســه طــرف )ایــاالت متحــدۀ امریــکا، حکومــت 
افغانســتان و طالبــان( توافــق نظــر دارنــد بــر اینکــه؛ 
ــه  ــی ک ــا زمان ــر ت ــرف درگی ــر ط ــه ه ــی ب ــروزی نظام پی
ــور  ــتان حض ــدۀ در افغانس ــاالت متح ــی ای ــای نظام نیروه
ــرون  ــرای بی ــه راه ب ــن نیســت و یگان ــند، ممک ــته باش داش
رفــت از جنــگ را بــا وجــود پیش بینی هــای بدبینانــه 
می داننــد.  توافــق  یــک  موضــوع،  ایــن  بــه  نســبت 
به منظــور ایجــاد یــک توافــق پایــدار، ایــاالت متحــده بایــد 
ادارۀ رییس جمهــور غنــی را شــامل رونــد مذاکــرات کــرده 
تــا باشــد از یــک رهبــری کــه در یــک رونــد دموکراتیــک 
ــزا  ــود. مج ــد ش ــت و تایی ــت، حمای ــده اس ــده ش برگزی
ــوم  ــور را محک ــد، کش ــن رون ــت او از ای ــتن حکوم دانس
ــرگیری  ــه از س ــرده و زمین ــه ک ــت دوگان ــه حاکمی ــه ادام ب
جنــگ را پــس از خــروج نیروهــای ایــاالت متحــده فراهــم 

ــرد.  ــد ک خواه
 

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا وايــي، د ســولې پروســه 

د دغــې شــورا لــه واکــه وتلــې ده.

د مســکو لــه ناســتې او د ســولې پــه برخــه کــې کابــل تــه د 

امریــکا د بهرنیــو چــارو د وزارت د ځآنګــړي اســتازي زملي 

ــه  ــولې پ ــي د س ــته، چارواک ــفرونو وروس ــه س ــل زاد ل خلی

ــړاو اندېښــنې ښــيي. ت

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا مرســتیالې حبیبــې رسايب 

د پنجشــنبې پــه ورځ پــه یــوې ناســته کــې چــې د افغانســتان 

د ســراتېژیکو مطالعاتــو د انســټټیوټ له خــوا جــوړه شــوې 

وه وویــل، د ســولې پروســه د دغــې شــورا لــه الســه وتلــې 

ده.

نومــوړې زیاتــه کــړه: »اوس د ســولې پروســه د ســولې عايل 

شــورا لــه الســه وتلــې ده، حتــی د ژینــو ناســتې تــه چــې د 

ســولې موضــوع په کــې مطــرح کېــږي د دغــې شــورا، یــو 

غــړی هــم بلــل شــوی نــه دی.«

د ســولې عــايل شــورا لــه الســه د ســولې د پروســې د وتلــو 

خــرې پــه داســې حــال کــې کېــږي چــې د تېــرې جمعــې 

ــوړه  ــته ج ــه اړه ناس ــولې پ ــې د س ــکو ک ــه مس ــه ورځ پ پ

ــوې وه. ش

طالبانــو په دغــه ناســته کــې ویــي چــې اوس لــه افغانســتان 

رسه د ســولې خــرو تــه نــه، بلکــې لــه امریــکا رسه خــرو 

تــه حــارض دي.

دغه شــان پــه روانــه اوونــۍ کــې د امریــکا د متحــده 

ــعودي  ــو او س ــده امارات ــريب متح ــتان، ع ــو، افغانس ایاالت

ــه  ــړاو پ ــه ت عربســتان اســتازو هــم د افغانســتان د ســولې پ

ــديل دي. ــې رسه لی ــي ک ابوظب

ــو  ــکا د بهرنی ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س ــوا د افغانس بل خ

چــارو وزارت ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل زاد، د دوهــم 

ــفرونه  ــه س ــو ت ــیمې هېوادون ــتان او د س ــاره افغانس ــل لپ ځ

ــل کــړي دي. پی

ــې  ــفر ک ــه س ــه په دغ ــل زاد ب ــی خلی ــې زمل ــږي چ ــل کې وی

ــي،  ــه ووین ــو رسه ب ــب چارواک ــه والړ يش او د طال ــر ت قط

د ده پــه مــرۍ بــه امریکايــي پــاوی تــر راتلونکــې ســې 

شــنبې پــورې پــه هغــه هېــواد کــې پاتــې او بیــا بــه پاکســتان 

ــه الړ يش. ت

ښــاغي خلیــل زاد تېــره میاشــت پــه قطــر کــې د طالبانــو لــه 

اســتازو رسه خــرې کــړې دي.

د راپورونــو لــه مخــې مخکــې لــه دې د جنــويب او مرکــزي 

ــو چــارو د وزارت د  ــکا د بهرنی ــه چــارو کــې د امری اســیا پ

مرســتیالې الېــس ولــز پــه مــرۍ یــو ډیپلوماتیــک پــاوي، 

ــه  ــو ل ــې د طالبان ــر ک ــه قط ــې پ ــت ک ــه میاش ــوالی پ د ج

ــديل دي. ــتازو رسه لی اس

بــل  یــو  افغانســتان د ســولې عــايل شــورا  بل خــوا د 

مرســتیال عزیزاللــه دیــن محمــد د چهارشــنبې پــه ورځ 

د افغانســتان د ســولې او پرمختــګ د اســامي حــزب د 

موجودیــت اعــان وکــړ.

ښــاغلی دیــن محمــد زیاتــوي: »دغــه جنــګ څنګــه 

مهــاروو؟ څرنګــه د خلکــو قناعــت حاصــل کــړو؟ د دوی 

ــړو. د  ــه کار وک ــولې ت ــد س ــاره بای ــو لپ ــت حاصلول د قناع

ــه  ــه، پ ــزب ب ــامي ح ــۍ اس ــولې او ترق ــتان د س افغانس

ــړي.« ــې وک ــتۍ هڅ ــاره وروس ــولې لپ ــې د س ــواد ک هې

ده وویــل، د طالــب بندیانــو د خوشــې کېدلــو لــړۍ کــوالی 

ــولې  ــځ د س ــو ترمن ــت او طالبان ــان حکوم ــې د افغ يش چ

خــرو تــه زمینــې برابــرې کــړي.

مذاکـره با تـروریسـتان 
بـه اجـازۀ امریکـا

د سولې عايل شورا وايي، د سولې پروسه د دغې شورا له واکه وتلې ده
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