
ناظران احزاب سیاسی در روند شمارش آرا:

انتخابات در کابل دوباره برگزار شود
»مسـووالن کمیسیـون هـای انتخاباتـی تعـویض شـوند«

رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه گفتــه اســت 
کــه کشــورش در نظــر دارد جلســه یی را بــا حضــور 
ســران پاکســتان و افغانســتان در رابطــه بــه رونــد صلــح در 

ــد. ــی کن ــتان میزبان افغانس
ــت  ــان، نخس ــران خ ــفر عم ــان س ــارات، در جری ــن اظه ای

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــه ترکی ــتان ب ــر پاکس وزی
ــا  ــری ب ــترک خب ــس مش ــک کنفران ــان در ی ــای اردوغ آق
نخســت وزیــر پاکســتان گفــت کــه انتظــار دارد ایــن جلســه 

ــزار شــود. ــه برگ ــات ترکی ــد از انتخاب بع
او گفــت: »بــه خواســت خــدا، جلســۀ ســه جانبه را در 
اســتانبول، بعــد از انتخابــات ۳۱ مــارچ ترتیــب خواهیــم داد«.

ــاور دارم کــه ایــن نشســت  رییس جمهــور ترکیــه افــزود: »ب
ــع  ــرای رف ــه، ب ــان افغانســتان، پاکســتان و ترکی ســه جانبه می

ــود«. ــد ب ــد خواه ــا، مفی بســیاری از نارضایتی ه

عمــران خــان، نخســت وزیــر پاکســتان نیــز بــه خبرنــگاران 
گفــت کــه امیــدوار اســت ایــن جلســه بــه تأمیــن صلــح در 
ــاز آن حــس می شــود، کمــک  ــه شــدت نی افغانســتان کــه ب
ــه، پــس از  ــه ترکی کنــد. ایــن نخســتین ســفر آقــای خــان ب

پیــروزی او در انتخابــات پاکســتان اســت.
ترکیــه در گذشــته نیــز نشســت هایی را بــا حضــور رهبــران 

افغانســتان و پاکســتان میزبانــی کــرده اســت.
حضــور  بــا  نشســت هایی  اخیــر،  ماه هــای  ظــرف 
نماینــده گان گــروه طالبــان در ابوظبــی و مســکو نیــز برگــزار 
شــده، امــا در ایــن نشســت ها، دولــت افغانســتان بــه شــکل 

ــت. ــته اس ــور نداش ــمی حض رس
مســووالن حکومــت تأکیــد کــرده انــد کــه مذاکــرات صلــح 
ــا طالبــان تنهــا در صورتــی از مشــروعیت الزم برخــوردار  ب
اســت کــه بــا مدیریــت و رهبــری افغانســتان صــورت گیــرد.
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نشسـت جده کـه قرار بـود  چهـارم جنوری 
برگـزار شـود و طالبـان بر سـر میـز مذاکره با 
نماینـده گان امریـکا حاضـر شـوند، بـه دلیل 

تمایـل نداشـتن ایـن گروه لغو شـد.
ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخنگوی طالبـان در ایـن 
اسـت،  گفتـه  اطالعیه یـی  انتشـار  بـا  بـاره 
دربـاره نشسـت بعـدی بـا امریـکا بـه زودی 

می گیرنـد. تصمیـم 
ایـن اظهـارات جدیـد طالبـان نشـان می دهد 
کـه تالش هـای امریـکا، پاکسـتان، عربسـتان 
امـارات بـرای کشـاندن طالبـان  سـعودی و 
بر سـر میـز مذاکـره با حکومـت افغانسـتان، 
دارد.  خـود  روی  پیـش  را  موانـع جدیـدی 
پیـش از ایـن، حکومت افغانسـتان نیـز تأکید 
کـرده بـود کـه اگـر طالبـان بـرای دیـدار بـا 
نمایندهـگان حکومـت حاضر نشـوند، هیأت 

ایـن کشـور به جـده نمـی رود.
سیاسـی  مسـایل  کارشـناس  محمـد،  نظـر 
در ایـن بـاره گفتـه اسـت کـه طالبـان قبـول 
نکرده انـد کـه نشسـتی در این تاریـخ برگزار 
شـود. هنـوز مشـخص نیسـت کـه نشسـت 

برگـزار می شـود. بعـدی در کجـا 
از سـویی، مسـووالن در شـورای عالـی صلح 
می گوینـد کـه زمـان برگـزاری نشسـت جده 
تاکنـون مشـخص نشـده اسـت و حکومـت 
نشسـت  ایـن  در  حضـور  بـرای  افغانسـتان 

شـرایطی را مطـرح کـرده اسـت.
سیداحسـان طاهـری، سـخنگوی ایـن شـورا 
متفـاوت  کامـاًل  بحـث جـده  کـه  می گویـد 
اسـت. بی شـک افغانسـتان بایـد در نشسـتی 
کـه برگـزار می شـود حضـور داشـته باشـد. 
افغانسـتان موضـوع صلـح را شـرط اصلـی 
منظـور  بـه  کـه  اسـت  معتقـد  و  می دانـد 
اعتمادسـازی، هیـأت ایـن کشـور نیـز بایـد 
در ایـن نشسـت حضـور پیـدا کنـد. همچنان 
می خواهـد کـه ایـن اطمینـان داده شـود کـه 

تجربـه ابوظبـی تکـرار نشـود.
طالبـان پیـش از ایـن گفتـه اسـت کـه فقط با 
امریـکا و نـه حکومـت افغانسـتان،  مذاکـره 
از  یکـی  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  می کنـد. 
جـده،  نشسـت  نشـدن  برگـزار  علت هـای 
دوری کـردن طالبـان از گفت وگوهـای رو در 

رو بـا حکومـت افغانسـتان اسـت.
نشسـت ابوظبـی بـه منظـور انجـام مذاکرات 
صلح بـا حضور پاکسـتان، امریـکا،  امارات و 
هیأتـی از افغانسـتان و گـروه طالبـان در ایـن 
شـهر برگزار شـد کـه نمایندهگان ایـن گروه 
تروریسـتی حاضـر بـه مذاکـره مسـتقیم بـا 
هیئت اعزامی از حکومت افغانسـتان نشـدند.
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ــات و  ــیون انتخاب ــدان کمیس ــت کارمن ــه فهرس ــد ک ــام کردن ــادر و اع ــی ص ــان قطع نامه ی ــر نشست ش ــی در اخی ــیون های انتخابات ــی در کمیس ــزاب سیاس ــراِن اح ناظ
افــراد دیگــری را کــه در رونــد انتخابــات متهــم بــه تقلــب هســتند، بــه شــورای امنیــت، کمیســیون ســمع شــکایات، دادســتانی ُکل و دفتــر یونامــا در کابــل تســلیم 

ــات جلوگیــری شــود. ــد انتخاب ــان در رون ــده از شــرکت آن ــا در آین ــد ت می کنن
در بخشــی از قطع نامــه آمــده اســت کــه انتخابــات مجلــس نماینــده گان در کابــل دارای نواقــص جــدی، غیرقابــل اصــاح و از نظــر قانونــی کامــاً فاقــد اعتبــار اســت. 
بــه نقــل از قطع نامــۀ ناظــران احــزاب: دالیلــی کــه بــرای ابطــال آرای کابــل ذکــر شــده بــود، کامــاً صحیــح و درســت بــوده و یگانــه راه معقــول در شــرایط حاضــر اســت. 

ACKUتمــام ناظــران احــزاب سیاســی نیــز از کمیســیون انتخابــات می خواهنــد کــه بــه فیصلــۀ کمیســیون شــکایت تمکیــن کــرده و در کابــل انتخابــات بــاز برگــزار گــردد



-۱588 ,Thomas Hobbes( ــس ــاس هاب توم
۱679( فیلســوف و نظریه پــرداز دولــت، اثــر 
را   )Leviathan( »لویاتــان«  خــود  نامــدارِ 
در ســال ۱65۱ نوشــت. ایــن کارِ او یکــی از 
ــا  ــد ب ــو در پیون ــر ن ــیک های روزگار عص کالس
تیوری هــای دولــت )تیوری هــای ظهــور دولــت( 
ــی از  ــود، یک ــوع خ ــه در ن ــود ک ــته می ش پنداش
ــر  ــی بش ــش اجتماع ــای دان ــن فرآورده ه مهم تری
در میــان تیوری هــای »پیمان هــای اجتماعــی« 
ــاید  ــدرت ش ــت. به ن )Social Contract( اس
ــا  ــت و ی ــم سیاس ــی عل ــر پایه ی ــک اث ــوان ی بت
تیوری هــای سیاســی و دولــت را پیــدا کــرد کــه 
ــا و  ــن تیوری ه ــه ای ــش را ب ــی از مطالعات فصل
ــس  ــی« هاب ــرار داد اجتماع ــوری »ق ــه تی از جمل
ــخ  ــر در تاری ــن اث ــد. ای ــداده باش ــاص ن اختص
ــدازه  ــان ان ــه هم ــی ب ــای سیاس ــکار و ایده ه اف
»پیمــان  تیــوری  کــه  اســت  اهمیــت  دارای 
 Jean-Jacques( رســو  ژان ژاک  اجتماعــی« 
Rousseau, ۱7۱2 –۱778(. درون مایــۀ فرضیــۀ 
هابــس دربــارۀ منشــاِی دولــت را می تــوان نوعــی 
ــس  ــۀ مردم شناســانۀ سیاســی پنداشــت. هاب نظری
خــالِف ارســتو بــه ایــن بــاور نیســت کــه انســان 
طبیعتــًا موجــود سیاســی )اجتماعــی( اســت. بــر 
بنیــاد تیــوری هابــس، انســان در حالــِت طبیعــی 
ــن  ــای ای ــر مبن ــرِگ انســان اســت. انســان ها ب گ
ــان در  ــا همدیگرش ــی ب ــت طبیع ــوری در حال تی
پیــکار و جــدال و تخاصــم قــرار دارنــد. فراینــد 
گــذار بــه جامعــه بــا ایجــاد یک ســاختار سیاســی 
ــاد  ــا ایج ــدد. ب ــت می پیون ــه واقعی ــت( ب )دول
دولــت، انســان از مرحلــۀ زنده گــی طبیعــی 
می گــذرد و بــه یــک زنده گــی کــه دولــت 
دســت  می دهــد،  نظــم  را  جامعــه  ســازمان 
ــۀ  ــاد فرضی ــر بنی ــت، ب ــاد دول ــا ایج ــد. ب می یاب
ــت  ــه دول ــود را ب ــدرِت خ ــان ق ــی، انس هابس
ــر  ــدرِت برت ــک ق ــه ی ــت، ب ــق حاکمی دارای ح
ــدرت  ــال ق ــد انتق ــن فراین ــد. ای ــال می ده انتق
از منظــر وی، نوعــی از پیمــان اجتماعــی اســت 
ــه  ــی داوطلبان ــۀ دولت ــک جامع ــای ی ــه اعض ک
ــه  ــان را ب ــق حاکمیت ش ــت ناپذیر ح ــا برگش ام
ــاد را  ــن ابرنه ــد. ای ــض می کنن ــان تفوی دولت ش
ــِن  ــری از اســاطیر دی ــا بهره گی ــس ب ــاس هاب توم
 مســیح بــه یــک هیــوالی افســانه یی، بــه لویاتــان، 
ــس،  ــی هاب ــاس گمانه زن ــر اس ــد. ب ــد می کن مانن
ــد حــِق حاکمیــت کــه چگونه گــی  در ایــن فراین
و  تدویــن  اجتماعــی  قــرارداد  یــک  بــا  آن 
ــک  ــا ی ــده ی ــک ابر پدی ــه ی ــود، ب ــن می ش تبیی
ــد.  ــال می یاب ــرای همیشــه انتق ــم ب ــوالی عظی هی
ــه  ــم، روزگارِ هم ــرۀ عظی ــن پیک ــور ای ــا ظه و ب
ــه  ــود، ب ــی ب ــت طبیع ــه حال ــه ک ــِد هم ــر ض ب
و  بی نظمــی  از  جمعیــت  و  می رســد  پایــان 
پایــدار  انارشــی  از  بی قواره گــِی همه گانــی و 
ــد؛  ــا می یاب ــه ارتق ــه جامع ــد و ب ــی می یاب رهای

ــت. ــب دول ــی صاح ــه جامعه ی ب
انگلســتان )۱6۴2- داخلــی  پایــان جنــگ  از 
ــای انگلیســی،  ــان جمعیت ه ۱65۱( و بحــران می
ــا انقــالب امریــکا  ســال های بســیار گذشــت و ب
ــه  ــزرگ فرانس ــالب ب ــا انق ــژه ب )۱766( و به وی
)۱789(، بــه دلیــل تأثیــرات جهان شــمول آن، 
ــای  ــتخوش دگرگونی ه ــا دس ــروز دولت ه ــا ام ت
ــخ  ــتاورد های تاری ــه دس ــدند. از جمل ــیار ش بس
ــت،  ــه ســاختار دول ــد ب سیاســی انســانی در پیون
یکــی هــم تفکیــِک قــوای دولــت اســت کــه در 
ُکلیــِت خــود در دو راســتا بــه وقــوع می پیونــدد. 
ــواع  ــی از ان ــت یک ــوای دول ــِی ق ــک افق تفکی
ــیاری از  ــت. در بس ــت اس ــوای دول ــی ق جدای
ــراِی آن  ــوع قدرت گ ــان ن ــا در هم ــا حت دولت ه
هــم می تــوان بــه نحــوی تفکیــک قــوای دولــت 
ــت  ــوای دول ــی ق ــک افق ــرد. تفکی را مشــاهده ک
ــی  ــتی و پارلمان ــتی، شبه ریاس ــای ریاس در نظام ه
ــروِف  ــی مع ــث جدای ــامل مبح ــت ش در واقعی
مجریــه(،  )قــوۀ  حکومــت  میــان  حقوقــی 
ــوۀ  ــه( و دادگســتری )ق ــوۀ مقنن ــذاری )ق قانون گ
قضاییــه( می باشــد کــه تــا اندازه یــی در گفتمــان 
ــای  ــن در آزمایش ه ــی و همچنی ــی و علم سیاس
ــتان  ــدوم افغانس ــوب و مص ــی های معی دموکراس
ــان  ــاوت می ــت. تف ــوده اس ــش را گش ــز راه نی
و  قدرت گــرا  نظام هــای  و  دموکراســی ها 
ــه  ــته گی ب ــتر بس ــر بیش ــن منظ ــوری از ای دیکتات
ــور و  ــروعیت تبل ــداری و مش ــتقالل، قانون م اس
ــن و  ــاور، جان کوه ــا دارد. برن ــن نهاده ــش ای کن
ــر  ــی ب ــم مشترک شــان »مدخل ــر عظی ــر در اث والت
ــان  ــه در می ــد ک ــن باورن ــه ای ــم سیاســت«، ب عل
ــا  ــرِی آن ه ــای تصمیم گی ــا و فراینده ــن نیرو ه ای
احــزاب سیاســی، گروه هــای فشــار، ابتکار هــای 
ــی  ــای اجتماع ــانه ها و جنبش ه ــهروندی، رس ش
تبلور دهنــده گان  تبیین کننــده گان،  مثابــۀ  بــه 
خواســت های  و  آرزوهــا  انتقال دهنــده گاِن  و 
ــاد  ــتگاه های ی ــه و دس ــان جامع ــهروندان می ش

ــن  ــای ای ــر مبن ــد. ب ــل می کنن ــت عم ــدۀ دول  ش
ــه  ــا جامع ــراه ب ــا هم ــزار و نهاده ــن اب ــاور، ای ب
ــا و  ــال آرزو ه ــتگاه های انتق ــۀ دس ــه مثاب ــا ب و ی
خواســت های جامعــه، طلب هــا و تقاضاهــای 
جامعــه را بــه نهادهــای دولــت انتقــال می دهنــد. 
انتقــاد  دولــت  ســه گانۀ  دســتگاه های  از 
ــا را تشــویق  ــد و آن ه ــت می کنن ــد، حمای می کنن
بــه اصالحــات و کنش هــای گوناگــون می کننــد. 
ــان را  ــاد و نارضایتی ش ــوۀ انتق ــم نح ــی ه گاه
ــا و  ــۀ اعتراض ه ــه گون ــردم ب ــه م ــه ب ــا تکی ب
اعتصاب هــا بیــان می کننــد. در دموکراســی ها 
قــوای دولــت، بــه ویــژه قــوۀ مجریــه )حکومت(، 
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــا را جــدی می گیرن ــن تقاضاه ای
دموکراســی های  در  حتــا  می دهنــد.  پاســخ 
بــه  نیــز  قدرت گــرا  نظام هــای  و  معیــوب 
توجــه  مــردم  اعتراض هــای  و  خواســت ها 
بســیاری  و  مراکــش  اردن،  در  می شــود. 
ــردم موجــب  ــای م کشــورهای دیگــر اعتراض ه

ــدند. ــبی ش ــات نس اصالح
منظــور از آوردن فرضیــۀ لویاتــان هابــس در بــاال 
توضیــح و تشــریح فراینــد تبلــور تیــوری هابــس، 
جزییــاِت آن و یــا بازتــاب دادن انتقاد هــا بــر 
ــی  ــن متافرسیاس ــتفاده از ای ــور اس ــود. منظ آن نب
اســت  کوششــی   )political Metaphor(
ــِد ناتــوان  ــرای بازتــاب دادن ناتوانــی یــک پدی ب
و درمانــده کــه در کشــور مــا نــام دولــت را یدک 
می کشــد.  و شــاید پســندیده باشــد تــا بــر ایــن 
امــر اشــاره شــود کــه در تمــام تیوری هــا و 
فرضیه هــای ظهــور دولــت، چــه تیــوری ارســتو، 
ــوری  ــه تی ــت، چ ــور دول ــی ظه ــای اله تیوری ه
ــی  ــوری لنین ــا تی ــس، رســو و دیگــران و حت هاب
دولــت، در یــک مــورد اتفــاق وجــود دارد و آن 
ــر  ــدرت برت ــۀ ق ــه مثاب ــت ب ــش دول ــارز و کن تب
و فراتــر از جامعــه اســت. قدرتــی کــه بــه بیــان 
ــال  ــر )Max Weber( انحصــار اعم ــس وب ماک
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انتخابــات  انتخابــات دلیــل تأخیــر در برگــزاری  کمیســیون 
هم زمــان  انتخابــاِت  چهــار  برگــزاری  را  ریاســت جمهوری 
ــد  ــورت نمی توان ــچ ص ــه هی ــه ب ــی ک ــد؛ توجیه ــوان می کن عن
ــه  ــری را ک ــن تغیی ــات چنی ــیون انتخاب ــد. کمیس ــده باش قانع کنن
ــار  ــزاری چه ــرای برگ ــه ب ــت، ن ــش اس ــرون از صالحیت های بی
ــب در  ــرای تقل ــازی ب ــی و زمینه س ــرای مهندس ــل ب ــات، ب انتخاب
انتخابــاِت ریاســت جمهوری اتخــاذ کــرده اســت. کمیســیون فعلــِی 
ــتی  ــات را به درس ــک انتخاب ــزارِی ی ــد برگ ــادر نش ــات ق انتخاب
ــوع  ــه وق ــی ب ــاه چــه معجزه ی انجــام دهــد، آن گاه پــس از ســه م
خواهــد پیوســت کــه موفــق بــه برگــزاری چهــار انتخابــات آن هــم 

در یــک روز به صــورِت عادالنــه و شــفاف می شــود؟ 
مســلمًا بحــث تنهــا بــر ســِر برگــزاری انتخابــات نیســت، مســالۀ 
ــد  ــه می توان ــت ک ــات اس ــن انتخاب ــای ای ــر پیامده ــِم دیگ مه
کشــور را بــه ســمِت یــک بحــران کامــاًل خونیــن بکشــاند. آنانــی 
ــدون شــک  ــه ب ــد ک ــات بوده ان ــِق انتخاب ــۀ تعوی ــه طــراح برنام ک
ــی  ــن بحران ــرواِی چنی ــچ پ ــان مشــخص اســت، هی آدرس های ش
ــر کشــته  ــزار نف ــه چنده ــد ک ــد بگذاری ــان می گوین ــد. آن را ندارن
رویارویی هــای  و  اکنــون شــود  از  ناامن تــر  شــوند، کشــور 
ــاِی  ــه خواســته ها و هدف ه ــا« ب ــا »م ــرد، ام ــر شــکل بگی ویران گ

خــود برســیم. 
و  قســی القلب  زمام دارانــی  دســِت  بــه  افغانســتان  متأســفانه 
ــچ  ــِی کشــور برای شــان هی ــه ویران ــاده ک به شــدت خودخــواه افت
ــاِل  ــان و م ــران ج ــه نگ ــتان ک ــردم افغانس ــا م ــدارد. ام ــی ن معنای
ــاوت  ــی بی تف ــن وضعیت ــر چنی ــد در براب خــود هســتند، نمی توانن
باشــند؛ زیــرا قــرار اســت کــه در چنیــن برنامه یــی آن هــا قربانــی 
شــوند و ایــن چیــزی نیســت کــه مــردم افغانســتان، از هــر نــژاد و 

مذهــب، خواهــاِن آن باشــند.
ــرای کشورشــان چــه  ــه ب ــردم پرســیده شــود ک ــروز اگــر از م ام
ــب،  ــِر تعص ــا را از ش ــه آن ه ــی ک ــد زعامت ــد، می گوین می خواهن
نفاق افکنــی، فقــر، بی عدالتــی و ناامنــی نجــات بخشــد. حکومــت 
وحــدت ملــی و رهبــراِن آن اگــر توانایــی اداره و مدیریــِت کشــور 
ــار  ــیاهی گرفت ــاِی س ــن روزه ــه چنی ــتان ب ــتند، افغانس را می داش
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــته، ب ــاِل گذش ــج س ــی پن ــا در ط ــد. آن ه نمی ش
ــۀ عمــل خــود را نشــان  ــا در صحن فرصــت و شــانس داشــتند ت
دهنــد. امــا در کارنامــۀ ایــن حکومــت حتــا یــک نقطــۀ برجســته 
ــِت  ــز ســران حکوم ــوان یافــت. حــاال نی ــگ را نمی ت ــل درن و قاب
ــدرت از  ــظ ق ــالش حف ــود در ت ــاکامِ خ ــۀ ن ــا کارنام ــی ب فعل

ــای نامشــروع و بحــران زا هســتند.  راه ه
ــه همیــن  ــات ریاســت جمهوری ب ــر تاریــخ برگــزاری انتخاب تأخی
ــۀ  ــه بهان ــات ب ــیون انتخاب ــت. کمیس ــه اس ــورت گرفت ــل ص دلی
برگــزاری چهــار انتخابــات عمــاًل در پــی اغــواِی مــردم و عملــی 
اســت.  تمامیت خواهــان  و  قدرت طلبــان  برنامه هــای  کــردِن 
ــک  ــزاری ی ــوان برگ ــا ت ــود حت ــرِی خ ــا رهب ــیون ب ــن کمیس ای
انتخابــاِت نســبتًا موفــق را نــدارد. زمانــی کــه انتخابــات پارلمانــی 
برگــزار می شــد، قــرار بــود هم زمــان بــا آن انتخابــات شــوراهای 
ــه  ــات ب ــیون انتخاب ــی کمیس ــود، ول ــزار ش ــز برگ ــوالی ها نی ولس
ــز در  ــاال نی ــرد. ح ــر ک ــزاری آن صرف نظ ــی از برگ ــل ناتوان دلی
شــش ماهِ باقــی مانــده بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، 
ایــن کمیســیون بــه هیــچ صــورت موفــق نخواهــد شــد کــه چهــار 

ــد.  ــزار کن ــان برگ ــات را هم زم انتخاب
ــه  ــان، بســیار فریب کاران ــات هم زم طــرح برگــزاری چهــار انتخاب
ــزان نتوانســت  ــاه می ــاِت م ــات در انتخاب اســت. کمیســیون انتخاب
کــه یــک انتخابــات را در یــک روز برگــزار کنــد، حــاال چگونــه 
وعــدۀ برگــزاری چهــار انتخابــات در یــک روز را می دهــد؟ 
همیــن حــاال پــس از گذشــِت نزدیــک بــه ســه مــاه از انتخابــات 
ــوم  ــالم نشــده و معل ــا اع ــی ُکِل والیت ه ــج ابتدای ــی، نتای پارلمان
ــج  ــی نتای ــه زمان ــی، چ ــج ابتدای ــالم نتای ــس از اع ــه پ ــت ک نیس
نهایــِی آن اعــالم خواهــد شــد. آیــا می تــوان بــا چنیــن تجربه یــی 
ــن کمیســیون راســت  ــه ای ــرد ک ــاور ک ــات ب از کمیســیون انتخاب
ــات را هم زمــان برگــزار خواهــد کــرد؟   می گویــد و چهــار انتخاب
بیشــتر اعضــای رهبــری کمیســیون انتخابــات، بــا برگــزاری 
انتخابــات پارلمانــی، خــود را بــه میلیونرهــای آینــدۀ کشــور مبــدل 
ــالم  ــفافیت و س ــران ش ــه نگ ــای این ک ــه ج ــا ب ــد. آن ه کرده ان
برگــزار کــردِن انتخابــات بــوده باشــند، نگــران جیب هــای خــود 
ــات از  ــیون انتخاب ــنران کمیس ــر کمیش ــروز اکث ــر ام ــد. اگ بوده ان
ــک و  ــن ش ــدون کمتری ــوند، ب ــبک دوش ش ــود س ــای خ کاره
شــبهه  می تــوان ادعــا کــرد کــه فــردای آن بــه عنــوان تجــارِ فعــال 
ــل از  ــاب، قب ــن حس ــا ای ــد. ب ــد ش وارد عرصــۀ تجــارت خواهن
برگــزاری انتخابــات بایــد بــه فکــر اصــالِح کمیســیون انتخابــات 
ــچ صــورت  ــه هی ــی ب ــت کمیشــنراِن فعل ــرا در موجودی ــود؛ زی ب
ــه را داشــت!   ــالم و عادالن ــاِت س ــزاری انتخاب ــار برگ ــد انتظ نبای

پیش از 29 سرطان
 باید به فکر اصالِح کمیسیون انتخابات بود

اتحاد دموکراسی خواهان و تالش برای داشتن افغانستانی که در آن تأمین حاکمیت 
مردم و رعایت حقوق و آزادی های شــهروندان و رعایت حقوق بشر بر بنیاد اصول 
آزادی و برابری انســان، بنیاد همۀ ارزش های سیاســی را بسازند، راهی ست که 
می تواند ســیر تاریخی مبارزۀ یک سده یی تحول طلبان و ترقی خواهاِن کشوِر ما را 
دوباره هدف مند سازد. تمکیِن ما به قدرت های بیرونی و اُمید  واهی به دموکراسی های 
وارداتی، نه تنها به بُن بســت رســید، بلکه به گونۀ دردآوری به شکست انجامید. 
دموکراســی بدون دموکرات ها به پیروزی نمی رسد و با »اندرز های کناره نشین«ها 
نیز ره به جایی نخواهیم برد. مبارزه در تالش و تپش و استواری در برابر دشواری ها 
به بار خواهد نشست. با  خواِب مرداب های سکوت و عزلت نشینی های مصون در 
آغوش آرامش های دور از کارزار پیکار، به هدف نخواهیم رسید. آن که در درون 

تنور است، می داند که سوختن چه معنایی دارد!

رنگین دادفر سپنتا

دولِت فـروکاویـده؛
لـویاتـاِن    دروغیـن  
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     گریگوری فیفر، نشریۀ اتانتیک
     برگردان و اختصار: رحمانی-ماندگار

در دســامبر ۴0 ســال پیــش وقتــی کــه شــوروی بــا 
فرســتادن نیروهایــش در افغانســتان جهــان را شــوکه 
ــن  ــه ای ــد ک ــدس زدن ــی ح ــران غرب ــاخت، تحلیل گ س
بیشــتر بــه یــک اشــتباه بــزرگ می مانــد تــا یــک تصمیــم 
ــک  ــرا ی ــا آن ــران شــوروی ام ــه؛ رهب ــرای حمل ــه ب آگاهان
ــری از  ــرای جلوگی ــرده و ب ــوان ک ــت عن ــا دق ــات ب عملی
ــده در  ــاد ش ــی ایج ــالی جیوپولیتیک ــکا در خ ــوذ امری نف
منطقــه، از ســرنگونی دولــت شکســت خــورده افغانســتان 
ــه  ــد ک ــه نبودن ــا متوج ــد. آنه ــت کردن ــتاقانه حمای مش
ــمت  ــک س ــتان در ی ــان در افغانس ــای آن ــور نیروه حض
ــی و  ــگ داخل ــای جن ــت از یکــی از جناح ه ــر حمای تعبی
ــری از اشــغال خــاک آنهــا توســط  در ســمت دیگــر تعبی

ــد شــد.  ــدرت خواه ــر ق ــک اب ی
بــا ایــن حــال، توهــم کریملیــن در مقایســه بــا اظهــارات 
عجیــب و غریــب چهارشــنبۀ ترامــپ ناچیــز اســت. 
ــق و دور از  ــوروی بی منط ــگ ش ــپ از جن ــف ترام تعری
ــه پالیســی  ــرای توجی ــارات او فقــط ب ــود. اظه ــت ب واقعی

ــود.  ــتان ب ــکا در افغانس ــتاورد امری ــم دس ک
گفت وگــوی  در  کابینــه اش  جلســۀ  از  پــس  ترامــپ 
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــیه، اتح ــت: »روس ــی گف تلویزیون
بــود. افغانســتان از آن روســیه ســاخت چــون آنهــا در ایــن 

ــد«. ــت خوردن ــور شکس کش
ــه  ــود ک ــتان ب ــری در افغانس ــیه به خاط ــزود: »روس او اف
ــتند  ــق داش ــا ح ــد. آنه ــیه می رفتن ــه روس ــتان ب تروریس
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــکل ام ــند، مش ــتان باش ــه در افغانس ک
ایــن یــک جنــگ ســخت اســت. بــه معنــای واقعــی کلمــه 
آنهــا شکســت خوردنــد، آنهــا به جــای شــوروی بــه اســم 
روســیه خوانــده شــدند. شــما می دانیــد، بســیاری از 
ــر  ــد، به خاط ــا می خوانی ــورد آنه ــما در م ــه ش ــی ک جاهای

افغانســتان دیگــر جــز روســیه نیســت«.
در حقیقــت، تروریــزم رابطه یــی بــا تهاجــم مســکو 
نداشــت. جنــگ بــا افغانســتان بیــش از هــر چیــزی منجــر 
ــظ اهلل  ــور، حفی ــن کش ــور ای ــی رییس جمه ــا رضایت ــه ن ب
امیــن بــود. بــا وجــودی کــه او رهبــری حــزب کمونیســت 
ــی،  ــد تره ک ــرور نورمحم ــا ت ــا ب ــده داشــت؛ ام ــه عه را ب
کریلمیــن را خشــمگین کــرد. مســکو ادعــای امیــن مبنــی 
ــد،  ــد می کن ــت را تهدی ــیان دول ــن شورش ــه ای ــر اینک ب
محکــوم کــرد. بــا از میــان برداشــتن او، کریملیــن معتقــد 
بــود کــه کودتــا می توانــد ایــن رژیــم را از ورطــه نجــات 

دهــد.

ــوان  ــه عن ــه ب ــد KGB ک ــک کارمن ــامبر ۱979، ی در دس
ــم  ــدن س ــور خوران ــود؛ مام ــا ب ــپز در یکــی از قصره آش
بــه امیــن بــود؛ امــا زمانــی کــه او زهــر را درون کوکاکــوال 
نوشــیدنی دل خــواه امیــن ریخــت، حباب هــای آن زهــری 
بــودن آن را فــاش کــرد. مســمومیت بــار دوم حتمــًا او را 
ــر  ــا خب ــۀ KGB ب ــه از برنام ــران ک می کشــت، اگــر داکت
نبودنــد، او را نجــات نمــی داد. پــس از آن، ارتــش ســرخ 
ــته  ــور کش ــه زودی رییس جمه ــرد و ب ــه ک ــوروی حمل ش

شــد. 
ــه یــک لشکرکشــی  ــل ب ــه زودی تبدی ــن ب تهاجــم کریملی
ــش  ــه از ارت ــی ک ــان محل ــر جنگجوی ــقت در براب پُرمش
ــه  ــا ب ــدی آنه ــردم و جیره بن ــوب م ــت و ک ــوروی، ل ش
ــب  ــز و قل ــا مغ ــد. اینه ــل ش ــد، تبدی ــده بودن ــگ آم تن
شــهروندان افغانســتان را در جنــگ بــا شــوروی ســاخت.

ــتان  ــزی، افغانس ــیه در برنامه ری ــتباهات روس ــام اش ــا تم ب
شکســت ناپذیــر نبــود. تــا ســال ۱986 کــه امریــکا 
مجاهدیــن را بــا موشــک مجهــز کــرد، مســکو برنــده بــود. 
ــس از  ــه زودی پ ــر شــوروی ب پوســیدهگی اتحــاد جماهی
بــه قــدرت رســیدن میخایــل گورباچــوف در ســال ۱985 
ــای  ــت نیروه ــدۀ برگش ــا او وع ــود؛ ام ــده ب ــروع ش ش
شــوروی را پیــش از حمــالت موشــکی مجاهدیــن، 
ــای  ــا، نیروه ــه اینه ــود هم ــا وج ــود. ب ــردم داده ب ــه م ب

ــد. ــی ماندن ــز باق ــر نی ــال دیگ ــار س ــوروی چه ش
امــا، اشــتباه آشــکار در میــان دروغ های روز چهارشــنبه اش 
ــی  ــث فروپاش ــتان باع ــگ در افغانس ــه جن ــود ک ــن ب ای
شــوروی شــده اســت. جنــگ در افغانســتان یــک نقــش 
نمادیــن داشــت و تصویــری از یــک امپراتــوری شکســت 
ــل تعــداد انگشــت شــمار در قســمتی از  خــورده در مقاب

ــاد  ــور ایج ــارج از کش ــل و خ ــی اش در داخ ــرز جنوب م
کــرد.

از  شــوروی  نیروهــای  خــروج  از  بعــد  دهه هــای 
ــا  ــال پیش-روس ه ــروری ۱989-۳0 س ــتان در فب افغانس
ــی کــه مــن  ــه شکســت شــدند. زمان ــه آهســتهگی رو ب ب
ــودم، دانســتم  ــگ شــوروی ب ــورد جن ــی در م ــال کتاب دنب
کــه زمــان کافــی ســپری شــده و حــاال می تــوان از کهنــه 
ســربازان چشــم دید شــان را پرســید. در میــان آنهــا، 
ــاص  ــات خ ــه قطع ــر نخب ــک افس ــری کوریلوف-ی وال
ــور  ــد؛ حض ــته ش ــن کش ــه امی ــگ ۱979 ک ــه در جن ک
داشــت-به مــن گفــت کــه او اصــاًل از تســلط طالبــان در 
ــت:  ــت. او گف ــده اس ــگفت زده نش ــال های ۱990 ش س
ــد  ــا ارزش بدهن ــه م ــد شــهروندان افغانســتان ب »چــرا بای
ــاًل  ــا اص ــدام ارزش ه ــورد ک ــا در م ــد؟ م ــرام کنن ــا احت ی
حــرف می زنیــم؟ مــا کشورشــان را اشــغال کردیــم، 
غــارت کردیــم و مــردم شــان را کشــتیم و بــه ســادهگی از 

ــدیم«. ــرون ش ــا بی آنج
ــد،  ــر کردن ــه تغیی ــروع ب ــس از 2008 ش ــا پ ــن باوره ای
ــدی اش در  ــۀ ج ــه مقابل ــن ب ــر پوتی ــه والدیمی ــی ک زمان
مقابــل غــرب آغــاز کــرد و جنــگ را از منشــور شــوروی 
بــه تماشــا گذاشــت و رقابــت بــا ایــاالت متحــده را احیــا 

ــرد.  ک
ــتان برخــالف مســکو اســت و  ــکا در افغانس ــدف امری ه
ــه  ــدت دارد. اگرچ ــازی دراز م ــه بازس ــد ب ــه تعه ــاز ب نی
ــه طــور  ایــاالت متحــده امریــکا و ناتــو در ســال 20۱۴ ب
ــا  ــد. امریکایی ه ــان دادن ــی را پای ــات جنگ ــمی عملی رس
ــت  ــت حمای ــد؛ از دول ــور دارن ــوز حض ــش هن و متحدان
ــد  ــان می جنگن ــت اســالمی و طالب ــر دول ــد، در براب می کنن

ــد.  ــن می دهن ــتان را تمری ــان افغانس و نظامی
نیازهــای بســیاری مانــده تــا بــرآورده شــود؛ امــا ترامــپ 
ــتور داد. در  ــش را دس ــف از نیروهای ــًا نص ــروج تقریب خ
میــان بســیاری کســانی کــه از ایــن عملکــرد انتقــاد کردند، 
ــن  ــاراک اوباما-ای ــزرگ ب ــتال-منتقد ب ــک کرس ــرال م جن
تصمیــم ترامــپ را ناعاقالنــه خوانــد و گفــت کــه او عمــاًل 

ــد. ــود را می فروش ــوت خ ــه ق ــن نقط بزرگتری
ــی  ــاد سیاس ــت آوردن مف ــرای بهدس ــپ ب ــرد ترام عملک
کوتــاه مــدت بــا بــرآورده کــردن وعده هــای انتخاباتــی اش، 
دســت روســیه را آزاد خواهــد کــرد، بــه طالبــان و دولــت 
ــتان را در  ــردم افغانس ــرد و م ــد ک ــک خواه ــالمی کم اس
خطــر بــزرگ قــرار خواهــد داد و از همــه مهمتــر امنیــت 

ــا خطــر مواجــه می ســازد. ــی را ب جهان

احــزاب سیاســی می گوینــد کــه  ناظــران  از  برخــی 
ــه  ــد ک ــت ش ــی مدیری ــه گونه ی ــی ب ــات پارلمان انتخاب
زورمنــدان و پــول داران توانســتند بیشــترین اســتفاده را از 

ــد. آن ببرن
ــمارش و  ــد ش ــه از رون ــی ک ــزب سیاس ــران ۴7 ح ناظ
نظــارت  انتخاباتــی  کمیســیون های  در  آرا  بازشــماری 
ــت  ــک نشس ــدی در ی ــنبه، ۱5 ج ــروز ش ــد، دی می کردن
ــا آرای کابــل  ــات خواســتند ت خبــری از کمیســیون انتخاب
ــاره در  ــده گان را دوب ــس نماین ــات مجل ــل و انتخاب را باط

ــد. ــزار کن ــت برگ ــن والی ای
اعضــای  کــه  می گوینــد  سیاســی  احــزاب  ناظــران 
ــه و  ــد و تجرب ــراد غیرمســلکی ان ــات اف کمیســیون انتخاب
ــزاری آن  ــی برگ ــات و چگونه گ ــورد انتخاب ــی در م دانش

ــد. ندارن
ســیف الرحمان حبیبــی، یکــی از ناظــران در ایــن نشســت 
گفــت کــه تقلب هــای »گســترده و غیرقابــل چشم پوشــی« 
در حــوزۀ انتخاباتــی کابــل صــورت گرفتــه و نیــاز اســت 

انتخابــات پارلمانــی در کابــل دوبــاره برگــزار شــود.
آقــای حبیبــی می گویــد کــه نبــود فورم هــای نتایــج 
ــی آرا روی  ــج ابتدای ــت نتای ــز و ثب ــیاری از مراک در بس
ــم در  ــده گان دســتِ  ک ــود فهرســت رأی دهن ــا، نب کارتن ه
دو حــوزۀ ســیزدهم و هفدهــم کابــل و عملکــرد موظفیــن 
ــخص در  ــدان مش ــع کاندی ــه نف ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــت. ــا اس ــن تخطی ه ــای روش ــل، از نمونه ه ــوزۀ کاب ح
بــه گفتــۀ او: شــماری از نامــزدان در روزهــای انتخابــات و 
پروســۀ بازشــماری آرای کابــل بــه تجــارت رأی پرداختــه 
مأمــوران  از  شــماری  بــا  تجــاری  تعامــالت  وارد  و 
کمیســیون انتخابــات شــدند. آقــای حبیبــی بــه ایــن بــاور 

اســت کــه شــمارش و بازشــماری آرای حــوزۀ کابــل پُــر 
ــِد کمیســیون از  ــا کارمن ــود و ده ه ــی ب ــف و تخط از تخل
ســوی ناظــران شناســایی و بــه امنیــت ملــی معرفــی شــود.
ــزب  ــر ح ــادات ناظ ــس گل س ــو ب ــن، بان ــان باای همزم
»توســعۀ افغانســتان« در ایــن نشســت مدعــی شــد کــه  از 

ــورم  ــش از 700 ف ــج، بی ــورم نتای ــزار و 200 ف ــان ۳ ه می
ــماری آرا،  ــۀ بازش ــز در پروس ــت و نی ــد اس ــاًل ناپدی کام
ارقــام خیالــی بــه جــای فورم هــای مفقــود شــده در 

ــت. ــده اس ــت ش ــیون ثب کمیس
ــدوق رأی دهــی  ــد کــه صدهــا صن ــو  ســادات می گوی بان

نفــع  بــه  بــوده و  دارای عالمت هــای یک ســان  کــه 
نامــزدان مشــخص پـُـر شــده انــد، در رونــد بازشــماری آرا 
از ســوی ناظــران احــزاب شناســایی شــدند، اما کمیســیون 
انتخابــات ایــن آرای مشــکوک را شــمارش کــرده اســت.
ــۀ  ــان در پروس ــتخدام کارکن ــد اس ــۀ او: »در رون ــه گفت ب
ــده و  ــاظ نش ــفافیت لح ــز ش ــل نی ــماری آرای کاب بازش
اقــوام و بســته گان برخــی نامــزد وکال بــه عنــوان کارمنــد 

ــد«.  ــهم گرفتن ــا س ــدند و در تقلب ه ــته ش گماش
ــص  ــا و نواق ــه تقلب ه ــی دارد ک ــان م ــادات بی ــو س بان
ــماری  ــزاری و بازش ــف برگ ــای مختل ــدی در رونده ج
آرای انتخابــات کابــل براســاس قانــون انتخابــات، غیرقابل 
اصــالح و بــه تصمیــم قبلــی کمیســیون شــکایات مبنــی بر 
ابطــال آرای انتخاباتــی حــوزۀ کابــل بایــد مراجعــه شــود.
ــی  ــیون های انتخابات ــی در کمیس ــزاب سیاس ــراِن اح ناظ
در اخیــر نشســت شــان قطع نامه یــی صــادر و اعــالم 
ــات و  ــیون انتخاب ــدان کمیس ــت کارمن ــه فهرس ــد ک کردن
افــراد دیگــری را کــه در رونــد انتخابــات متهــم بــه تقلــب 
هســتند، بــه شــورای امنیــت، کمیســیون ســمع شــکایات، 
دادســتانی ُکل و دفتــر یونامــا در کابــل تســلیم می کننــد تــا 
در آینــده از شــرکت آنــان در رونــد انتخابــات جلوگیــری 

شــود.
در بخشــی از قطع نامــه آمــده اســت کــه انتخابــات 
مجلــس نماینــده گان در کابــل دارای نواقــص جــدی، 
ــار  ــد اعتب ــاًل فاق ــی کام ــر قانون ــل اصــالح و از نظ غیرقاب
ــی  ــزاب: »دالیل ــران اح ــۀ ناظ ــل از قطع نام ــه نق ــت. ب اس
ــاًل  ــود، کام ــده ب ــر ش ــل ذک ــال آرای کاب ــرای ابط ــه ب ک
صحیــح و درســت بــوده و یگانــه راه معقــول در شــرایط 
حاضــر اســت. تمــام ناظــران احــزاب سیاســی نیــز 
از کمیســیون انتخابــات می خواهنــد کــه بــه فیصلــه 
ــات  ــل انتخاب کمیســیون شــکایت تمکیــن کــرده و در کاب

ــردد«. ــزار گ ــاز برگ ب
ــج  ــی، نتای ــکایات انتخابات ــیون ش ــش کمیس ــدی پی چن
انتخابــات مجلــس نماینــده گان در کابــل را بــه دلیل ســری 
نبــودن و بــروز تقلــب باطــل اعــالم کــرد و از کمیســیون 
انتخابــات خواســت تــا بــر بنیــاد قانــون اساســی پــس از 
ــده گان را در  ــات مجلــس نماین ــاره انتخاب ــه دوب یــک هفت

کابــل برگــزار کنــد.
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ترامپ جنگ شوروی در افغانستان را تحریف کرد

ناظران احزاب سیاسی در روند شمارش آرا:

انتخابات در کابل دوباره برگزار شود
»مسووالن کمیسیون های انتخاباتی تعویض شوند«

روح اهلل بهزاد
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ســرمایه داری را وبــر نیازمنــد ســنخ شــخصیتِی 
معیــن می دانســت کــه بــه لحــاظ روان شناســی 
پابنــد و باورمنــد بــه مجموعه یــی از اندیشــه ها 
جهان بینــِی  حاکمیــت  زیــر  در  کــه  باشــد 
آمــد.  به وجــود  غــرب  در   پروتســتانی 
ــود را  ــاِص خ ــۀ خ ــان روحی ــرمایه داری هم س
کــه متکــی بــر ابعــاد روانــی، فرهنگــی، اخالقی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی ویژه یــی بــود، 
در تمــدِن غربــی یافــت تــا این کــه در همان جــا 
ــالِق  ــر را اخ ــۀ وب ــید. اندیش ــور رس ــه ظه ب
اقتصــادی شــکل می دهــد، امــا مطالعــات و 
ــوده، بلکــه  ــه آن نب ــر منــوط ب اســتدالل هاِی وب
ــل  ــان قاب ــط و ادی ــیعی از رواب ــرو وس در قلم
مطالعــه اســت. در وهلــۀ اول، وبــر در مطالعــات 
اخــالق پروتســتانی و روحیــۀ ســرمایه داری بــه 
 ســوی مــدارک و اســناد مرتبــط بــا پیونــد 
باالخــص  توســعه،  و  پروتستانتیســم  میــان 
ســرمایه داری در اروپــا مــی رود. بــا شــرح ایــن 
مســأله، وبــر موفــق بــه بیــان و بســط مفاهیمــی 
فرصت هــای  و  موقعیــت  کــه  می شــود 
دگرگونــی و زمینه هــای ظهــور نگرش هــای 
ــادی را  ــِن اقتص ــنت گرایی که ــای س ــو به ج ن
مســاعد می ســازد. وبــر بــه تــز اصــِل پژوهــِش 
خــود ـ کــه همانــا ارزش گــذاری، مساعدســازی 
زمینه هــای ذهنــی در شــیوه ها و روش هــای 
ــد  ــود ـ می رس ــادی ب ــن  اقتص ــای نوی فعالیت ه
ــر  ــی امکان پذی ــروی محــرِک دین ــدون نی ــه ب ک
ــام  ــر نظ ــر چت ــن کار در زی ــن چنی ــوده و ای نب

ــی ُرخ داد.  ــی دین ــای انگیزش واژه گان ه
از دیــد وبــر، به تنهایــی زمینه هــا و روحیــۀ 
خلــق  در  فی نفســه  مذهبــی  و  اخالقــی 
ــه  ــا این ک ــود ت ــذار نب ــن اثرگ ــرمایه داری نوی س
ــا عنصــر تکلیــف کــه در هــر مذهــب نقــش  ب
محــوری دارد، پیونــد خــورد و ایــن کار در 
ــن  ــت. بدی ــوع پیوس ــتانی به وق ــب پروتس مذه
اســاس زیربنــای ارزش هــای جدیــد را دکتریــن 
ــان  ــه می ــد. در مطالع ــکیل می ده ــف تش تکلی
دو  وبــر  کالوینیســم  و  پروتســتانی  اخــالق 
ریاضــت  اولــی،  می بــرد:  بــه کار  را  واژه 
ــت  ــت اس ــی واژۀ عقالنی ــرا و دوم ــی دنیاگ ذات
ذاتــی  واژۀ ریاضــت  )توســلی،۱۳80: 2۴5(. 

دنیاگــرا کــه در میــان راهــب کاتولیــک و 
ــه شــد،  ــه مطالعــه گرفت پیوریتــن پروتســتانی ب
ــر گزیده گــی  ــر ریاضت کشــی متکــی ب ــی ب اول
ــر کســب رســتگاری متکــی  ــی ب ــدی و دوم اب
بــود کــه بــا فعالیــِت این جهانــی حاصــل 
ــیر  ــی در س ــش مهم ــم نق ــن مفاهی ــد. ای می ش
کــرد،  ایفــا  ســرمایه داری  روحیــۀ  تحــول 
ــوع  ــن دو ن ــِی ای ــرات خارج ــه اث ــوری  ک ط
ــری  ــر کناره گی ــی آن ب ــه اول ــی ک ریاضت کش
از زنده گــی جنســی، خانواده گــی، مالکیــت 
عــدم  و  طبقاتــی  زنده گــی  و  شــخصی 
ــت و  ــد داش ــی تأکی ــور سیاس ــارکت در ام مش
ــالت  ــش تمای ــر کاه ــی ب ــِس اول ــی برعک دوم
جهت دهــی  و  درونــی  انضابــط  شــهوانی، 
ــتگاری  ــدف رس ــب ه ــر کس ــرد ب ــال ف اعم
ــلی، ۱۳80: ۴6-2۴5(.  ــد )توس ــد می ورزی تأکی
ــی  ــان ریاضت کش ــی می ــوع سنخ شناس ــن ن ای
و تحــول زنده گــی مــادی در اندیشــۀ وبــر 
جایــگاه وســیع دارد کــه در قالــب گرایش هــای 
قابــل  اســالمی  جوامــع  درون  در  تصوفــی 
مطالعــه و شــناخت علمــی می باشــد. وبــر 
اصــول اخالقــی مکتــب پروتســتانی پیوریتــن را 
عقالنــی بــودن، نــگاه تکلیــف دینــی بــه  کار و 
حرفــه داشــتن، روش زنده گــی زاهدانــه )دوری 
از لــذت بــردن، اســتراحت و اســراف( در متــن 
اجتمــاع، رفتــار و کــردار مبتنــی برعقــل و 
ــم، ۱۳9۳: ۴5(. در نتیجــه،  ــد )ویل خــرد می دان
ــرب  ــرمایه داری غ ــعه و س ــر توس ــد وب از دی
در قالــب چنیــن روحیه یــی به وجــود آمــد 
ــی و  ــکار دین ــان اف ــازگاری می ــر س ــه بیان گ ک
ــاب روح  ــر درب ــت. وب ــادی اس ــرایط اقتص ش
و  رویکــرد  نوعــی  از  نویــن  ســرمایه داری 
جهت گیــری صحبــت می کنــد، نــه از یــک 
رفتــار واقعــی و بــا الهــام از بنجامیــن فرانکلیــن 
ــی،  ــدم تجمل گرای ــی، ع ــوع ریاضت کش ــر ن ب
ــتفاده از  ــدادن و اس ــدر ن ــی، ه ــراف و تنبل اس
هــر منبــع تأکیــد می ورزیــد )همیلتــون، ۱۳9۳: 
252-25۳(. در ایــن  مــورد وبــر می نویســد: 
نظــم  در چارچــوب  پــول  آوردن  به دســت 
اقتصــادی نویــن، تــا آن جــا کــه قانونــی انجــام 
گرفتــه باشــد، نتیجــه و بیــان فضیلــت و کارایــی 

در انجــام وظیفــه اســت.)همیلتون، ۱۳9۳: 25۳؛ 
اصــل، ۱۳90 : 7۴(

ــرای  ــی ب ــروت و دارای ــر، کســب ث ــد وب از دی
ــد  ــدم رش ــان ع ــه و همچن ــِع خود خواهان مناف
ــی در  ــه ســبک غرب ــورژوازی ب ســرمایه داری ب
جوامــع غیرغربــی ناشــی از روحیۀ ســنت گرایی 
اســت؛ زیــرا روحیــۀ برآمــده از اقتــدار ســنت، 
ــوده و  ــر متکــی ب ــر کســب وکار بخــور و نمی ب
ــی  ــکل طبیع ــان ها به ش ــه انس ــت ک ــد اس معتق
ــد  ــش درآم ــرای افزای ــرف ب ــد ص نمی  خواهن
ــال  ــه  دنب ــان ها ب ــه انس ــد، بلک ــتر کار کنن  بیش
زنده گــی متعــارف/ عــادی بــوده و ایــن شــیوۀ 
پیشاســرمایه داری  جهت گیــری  و  رفتــاری 
اســت کــه امــروز هــم در جوامــع ســومی رایــج 
ــه روز  ــخص س ــک ش ــرای ی ــر ب ــد. اگ می باش
ــش  ــای متعارف ــع نیازه ــرای رف ــه ب کار در هفت
کافــی باشــد، بــه همیــن ســه روز کار در یــک 
ــد.  ــالش نمی کن ــر ت ــرده و دیگ ــا ک ــه اکتف هفت
در حالــی کــه طبــق اعتقــاد وبــر، انجــام وظیفــه 
در امــور دنیــوی بــه عنــوان واالتریــن صــورت 
ــون،  ــرد ارزش دارد. )همیلت ــِی ف ــت اخالق فعالی

 )25۴  :۱۳9۳
وبــر بــا دقــِت تمــام بــه مفهــوم وظیفــه 
در مذهــب کاتولیــک بــا رویکــرد لوتــری 
خاطرنشــان ســاخت کــه هــر وظیفــه بــه 
ــه ســرمایه داری  ــت  کاری منجــر ب ــوان فعالی عن
ــر  ــه لوت ــی ک ــوم وظیفه ی ــرا مفه ــود؛ زی نمی ش
باورهــای  نــوع  در  ریشــه  می کنــد،  بیــان 
محافظه کارانــه و ســنت گرایانه داشــته و بــه 
ــا  ــام ی ــد در مق ــه بای ــرد همیش ــر ف ــاد لوت اعتق
ــرر  ــش مق ــد برای ــه خداون ــد ک ــی باش وظیفه ی
را  دنیــوی اش  فعالیت هــای  و  اســت  کــرده 
مقــام  در چارچــوب محدودیت هــای  بایــد 
دهــد.  انجــام  زنده گــی  در  مقررشــده اش 
ــی  ــوع تلق ــن ن ــه ای ــد ک ــتنباط می کن ــر اس وب
ــرِش  ــدار و پذی ــری از اقت ــه فرمانب ــه ب از وظیف
وضــع موجــود می انجامــد و نقشــی در تحــول 
)ســرمایه داری( نــدارد. برعکــس، نــگاه لوتــری 
ــاب تحــول و توســعۀ  ــن نقــش را در ب مهم تری
کالوینیســم دارد؛ زیــرا حامــی اخالقــی  شــد کــه 
بــا عالیــق اخــالق  مذهبــی در راســتای تقویــت 
فعالیــت دنیــوی قــرار گرفــت و بــا تغییــر 
ــی  سیاســی و  ــه زمینه هــای دگرگون فکــر جامع
اجتماعــی را مســاعد کــرد. در مباحــث تحلیلــی 
ــا  ــی ب ــعه و نوگرای ــاب توس ــر در ب ــود، وب خ
ــر تقاوت هــا میــان دو فرقــۀ کاتولیــک  تأکیــد ب
ــری و  ــاخصه های فک ــر ش ــا ذک ــتان  ب و پروتس
عملــی )اخالقــی( فرقه هــای مذهبــی مدعیــاِت 
ــردم  ــا را م ــرد و کاتولیک ه ــات ک ــود را اثب خ
ــرف دارِ  ــدک و ط ــد ان ــه درآم ــع ب ــبتًا قان نس
حفــظ حالــِت موجــود )تــالش در تغییــر 
وضــِع خــود بــه وضــع بهتــر را ندارنــد( 
ــود  ــۀ خ ــات نظری ــن، در اثب ــد و بنابرای خوان
تمــام کشــورهای غربــی را بــه ســه دســته 
تقســیم می کنــد: کاتولیک مذهب هــا )اســپانیا 
ــان( و  ــکا و آلم ــتان ها )امری ــا(؛ پروتس و ایتالی
ــس و فرانســه )راد،۱۳8۱:  ــد انگلی ــی مانن ترکیب
ــان شــاخصه های  ــه بی ــن کار ب ــا ای ــه ب ۱۴7( ک
کشــورها  ایــن  از  هرکــدام  توســعه گرایانۀ 
می پــردازد و نفــس توجــه بــه طبقه بنــدی وبــر 
ــه کشــورها در چــه وضعــی  نشــان می دهــد ک

ــد.  ــرار دارن ق
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فصل ششـم
تمرین

اگــر در آموزش هــای راننده گــی شــرکت کــرده باشــید، می دانیــد کــه 
ــه  ــوط ب ــش اول مرب ــتند: بخ ــی هس ــش کّل ــامل دو بخ ــا ش ــن آموزش ه ای
آموزش هــای تیــوری کــه اصــول را آمــوزش می دهــد و بخــش دوم، 
ــش اول  ــه در بخ ــی ک ــام اصول ــه در آن، تم ــت ک ــی اس ــای عمل آموزش ه
ــرار  ــر، تک ــت موت ــی هدای ــای عمل ــراه مهارت ه ــده، به هم ــوزش داده ش آم
ــی  ــد از مدت ــی، بع ــد راننده گ ــم مانن ــخنرانی ه ــود. در س ــن می ش و تمری
تمریــن و همچنیــن چنــد مرحلــه اجــرا، تســلط الزم را کســب خواهیــد کــرد 

ــد رســید. ــی خواهی ــارِت کاف ــه مه و ب
1. تمریــن را از ســخنرانی مقابــل آینــه آغــاز کنیــد: در مرحلــۀ تمریــن، 
آیینــه )از نــوع قــدی( اولیــن و بهتریــن مخاطــِب شــما محســوب می شــود. 
ــا احتــرامِ کامــل رفتــار کنیــد. توصیــه می کنــم لبــاس رســمی ویــژۀ  ــا او ب ب
ســخنرانِی خــود را بــر تــن کنیــد و در مقابــل آیینــه چندیــن بــار بــا کمــِک 
ــه  ــه چشــماِن خــود در آیین ــن ســخنرانی، ب ــد. در حی ــادآور ســخنرانی کنی ی
ــوع  ــن ن ــد. ای ــی کنی ــود را بررس ــدِن خ ــان ب ــن زب ــوید. همچنی ــره ش خی
تمریــن عــالوه بــر نشــان دادن مشــکالت احتمالــی، اعتمــاد بــه نفــِس شــما 

ــد . ــه را فرامــوش نکنی ــه آیین ــرام ب را افزایــش خواهــد داد. احت
ــرۀ  ــد کم ــۀ بع ــد: در مرحل ــخنرانی کنی ــرداری س ــرۀ فیلم ب ــل کم 2. مقاب
ــد  ــعی کنی ــد. س ــه کنی ــان اضاف ــع مخاطبان ت ــه جم ــم ب ــرداری را ه فیلم ب
ــد.  ــن ســخنرانی کنی ــل دوربی ــا پوشــش رســمی، در مقاب بســیار جــدی و ب
ــد  ــتری داری ــِت بیش ــه فضــای حرک ــن اســت ک ــن در ای ــن تمری ــِی ای خوب
ــکالت  ــرده و مش ــی ک ــار آن را بازبین ــن ب ــی و چندی ــد به راحت و می توانی
ــه  ــم، ب ــی فیل ــگام بازبین ــن و در هن ــن تمری ــد. در ای ــع کنی ــی را رف احتمال

ــد. ــم توجــه کنی ــان ه ــار و بی گفت
3. بــرای یکــی از نزدیــکاِن خــود ســخنرانی کنیــد: در ایــن مرحلــه تقریبــًا 
ــون از یکــی از  ــد. اکن ــدا کرده ای ــن ســخنرانی پی ــر روی مت ــی ب تســلط خوب
ــی شــما توجــه  ــه ســخنرانی تمرین ــد ب ــکاِن خــود بخواهی ــا نزدی دوســتان ی
کنــد و ایــراداِت شــما را یادداشــت کنــد. بدیهــی اســت کــه پــس از کشــف 
و شناســایی مشــکالت، بایــد بالفاصلــه نســبت بــه رفــع نمــودن و اصــالح 

کــردن آن هــا اقــدام کنیــد.
4. از هــر فرصتــی، بــرای تمریــن اســتفاده کنیــد: آیــا کســی را می شناســید 
ــوزش و  ــرای آم ــد؟ ب ــه باش ــنا را آموخت ــود، ش ــه وارد آب ش ــدون این ک ب
ــی  ــن راننده گ ــوزش و تمری ــرای آم ــوید. ب ــد وارد آب ش ــنا بای ــِن ش تمری
ــرای تمریــن ســخنرانی هــم  بایــد پشــت فرمــاِن موتــر بنشــینید و برانیــد. ب
بایــد ســخنرانی کنیــد. اگــر چندیــن کتــاب ســخنرانی هــم بخوانیــد، بــاز هــم 
نمی توانیــد ادعــا کنیــد کــه ســخنرانی را آموخته ایــد. از هــر موقعیتــی بــرای 
تمریــن ســخنرانی اســتفاده کنیــد. در جمع هــا، گروه هــا و جلســات، شــروع 
بــه صحبــت کنیــد. همیشــه بــرای صحبــت کــردن در جمــع داوطلــب شــوید. 
ــن را از  ــد. تمری ــرار دهی ــون توجــه ق ــد همیشــه خــود را در کان ســعی کنی
ــد  ــن بهتریــن روش اســت. ســعی کنی ــد. ای ــر آغــاز کنی گروه هــای کوچک ت
ــن،  ــرای تمری ــینید. ب ــش بنش ــای پی ــت ها، در ردیف ه ــمینارها و نشس در س
ــید  ــری باش ــن نف ــت ها، اولی ــات و نشس ــرکت کننده گان در جلس ــن ش از بی
ــب  ــه داوطل ــد، بالفاصل ــر می خواهن ــا نظ ــر کج ــد. ه ــؤال می پرس ــه س ک
ــا بتوانیــد در جمع هــا صحبــت کنیــد. از جــا  شــوید. بهانه یــی پیــدا کنیــد ت
ــه عواقــب آن توجــه نکنیــد.  ــه ســخن گفتــن کنیــد. ب برخیزیــد و شــروع ب
حتــا اگــر قــرار اســت دو یــا ســه بــار در حیــن صحبــت کــردن اشــتباه کنیــد، 
اجــازه دهیــد ایــن اشــتباهات در جلســات تمرینــی رخ بدهــد نــه در حیــن 
ســخنرانی در ســمینار خودتــان. بــا تمریــن زیــاد، تســلط و مهــارت فراوانــی 

در ســخنرانی کســب خواهیــد کــرد.
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پیــش از این کــه بــه وضعیــت ادبــی در جامعــۀ مــا 
)افغانســتان( بپــردازم، الزم می دانــم توضیحــی بدهــم 
ــف  ــتار، توصی ــن جس ــرا ای ــی«؛ زی ــارۀ »ادبیات زده گ درب
ادبیات زده گــی اســت. بخــش نخســِت ایــن ترکیــب، 
»ادبیــات« اســت  کــه به نوعــی همــۀ مــا تصــوری از 
ــم  ــه مه ــه  ک ــا آن چ ــت!(. ام ــا درس ــتباه ی ــم )اش آن داری
ــه توضیــح دارد، بخــش دومِ ایــن ترکیــب  اســت و نیــاز ب
ــه  ــب ب ــن ترکی ــی در ای ــت. زده گ ــی« اس ــی »زده گ یعن
معنــای بیمــاری، مــرض و گرایشــی متوهــم و نامرئــی بــه 
ــی  ــات زده یعن ــن ادبی ــت. بنابرای ــده  اس ــر ش ــزی تعبی چی
ــی(  ــب )ادبیات زده گ ــن ترکی ــش دومِ ای ــار. بخ ادبیات بیم
را از تعبیرهــای عامیانــه گرفتــه ام. در بیــن مــردمِ مــا ترکیبی 
ــه  ــوزده ب ــی«. دی ــوزده و دیوزده گ ــامِ »دی ــه ن رواج دارد ب
ــون زده اســت،  ــه  می شــود کــه سرگشــته و جن ــردی گفت ف
درحالی کــه بیمــاری مشــخِص بیولوژیکــی و بدنــی نــدارد؛ 
ــی  ــر ادبیات زده گ ــت. تعبی ــت اس ــالم و تندرس ــراً س ظاه
ــا سرگشــته و  ــۀ م ــه جامع ــا اســت  ک ــن معن ــه همی ــز ب نی
جنــون زدۀ ادبیــات اســت؛ زیــرا نســبت بــه ادبیــات، مــرض 
ــی از  ــات، نوع ــه ادبی ــی ب ــم و نامرئ ــِش متوه دارد.  گرای
ــوع  ــدی از ن ــه عالقه من ــت، ن ــا اس ــۀ م ــاری در جامع بیم

ــات. ــه ادبی ــی ب ــدی و واقع ــوردی ج برخ

بــه  افتخارآمیــز  گرایــش  ُکل،  در  شــرقی  جامعه هــای 
فرهنــگ و ادبیــاِت خــود دارنــد کــه نمی خواهنــد نســبت 
بــه ایــن گرایــش، جــدی و عقالنــی برخــورد کــرده، آن  را 
مــورد نقــادی و روشــن گری قــرار دهنــد. بایــد گفــت ایــن 
ــت؛  ــت نیس ــاد درس ــرقی( زی ــای ش ــته بندی )جامعه ه دس
بهتــر اســت بگوییــم جامعه هــای عقب مانــدۀ شــرقی. 
ــای  ــورد جامعه ه ــی برخ ــم و چگونه گ ــطوِح فه ــرا س زی
ــرقی،  ــر ش ــۀ دیگ ــا جامع ــه ت ــک جامع ــز از ی ــرقی نی ش
ــد.  ــرق می کن ــان ف ــات و جه ــگ، ادبی ــه فرهن ــبت ب نس
متأســفانه یکــی از ایــن جامعه هــای عقب مانــدۀ شــرقی، مــا 
ــزی  ــا چی ــرقی، تنه ــدۀ ش ــای عقب مان ــتیم. در جامعه ه اس
ــد؛  ــه آن افتخــار می کنن ــد و ب ــرای آن هــا ارزش دارن  کــه ب
شــعر، ادبیــات و شــاعر اســت. چــرا چنیــن اســت؟ بــرای 
ــی،  ــن جامعه های ــوز در چنی ــری هن ــاختار فک ــه س این ک
بــدوی و پیشارنسانســی اســت. فلســفه و عقالنیــت مــدرن، 
ــت.  ــته  اس ــر نگذاش ــا تأثی ــری آن ه ــاختار فک ــوز در س هن
بنابرایــن جهــان و مناســباِت جهــان را بــا فهــم بــدوی درک 
ــاعرانه  ــی و ش ــان جادوی ــه زب ــم ب ــن فه ــه ای ــد ک می کنن
ــی  ــان جادوی ــه زب ــم ب ــه فه ــدر ک ــود. هرق ــه می ش ارای
ــت.  ــر اس ــار آن بهت ــود؛ ارزش و اعتب ــه  ش ــود( ارای )رمزآل
تصــور در چنیــن جامعه هایــی بــر ایــن نیســت  کــه جهــان 
ــته  ــان داش ــورِ شناخت شناســی از جه ــا منظ ــند ی را بشناس
ــا  ــان و مناسبات شــان ب ــات، فرهنــگ، زب ــا از ادبی  باشــند ت
ــتر درون  ــد بیش ــه می خواهن ــد، بلک ــی کنن ــان رمززادی جه
ــر  ــن ام ــد. ای ــی کنن ــود زنده گ ــی و رمزآل ــی جادوی فضای
ــه  ــی ب ــن جامعه های ــش چنی ــه گرای ــود ک ــب می ش موج
ادبیــات و فرهنــگ، گرایــش جادویــی باشــد. ایــن گرایــش 
ــات  ــد ادبی ــا می خواهن ــه آن ه ــت  ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
ــت که  ــا اس ــن معن ــه ای ــش ب ــن گرای ــه ای ــد، بلک را بدانن
آن هــا گونه یــی از تعلــق وجــودی جادوگرانــه بــه ادبیــات 

ــی اســت. ــد، کــه ایــن تعلــق متوهــم و نامرئ دارن
چنیــن جامعه هایــی در مرحلــۀ نخســت، بــه ادبیــات 
نوعــی از تعلــق وجــودِی جادوگرانــه دارنــد؛ زیــرا تصــور 
می شــود کــه شــعر، ادبیــات و شــاعر بــه مــاورای جهــان و 
طبیعــت وصــل اســتند؛ بنابرایــن گرایــش و تعلــق بــه شــعر 
ــان  ــاورای جه ــه م ــی ب ــز به گونه ی ــا را نی ــاعر، آن ه و ش
ــای  ــا جامعه ه ــی ب ــن جامعه های ــد. موقعیچنی ــل می کن وص
مــدرن آشــنا می شــوند کــه در جامعه هــای مــدرن ســخن 
ــر اســاس ســنجش های علمــی  ــی ب از پیشــرفت و پیش بین
جامعه هــای  در  دوم  مرحلــۀ  کــه  این جاســت   اســت؛ 
ــا از  ــه، حت ــن مرحل ــه ای ــود ک ــروع می ش ــات زده ش ادبی
ــۀ  ــه در مرحل ــرا جامع ــت. زی ــر اس ــت بدت ــۀ نخس مرحل
رنسانســِی  از  قبــل  و  پیشــین  وضعیــت  در  نخســت، 
ــل  ــه در دورۀ قب ــۀ دوم ن ــا در مرحل ــرار دارد ام ــود ق خ
ــت؛  ــانس شده اس ــه وارد رنس ــرار دارد و ن ــانس ق از رنس
ــن  ــرار دارد. در ای ــی ق ــی برزخ ــتر در موقعیت ــه بیش بلک
مرحلــه اســت  کــه ادبیات زده گــی شــروع می شــود و 
رواج پیــدا می کنــد. گونه یــی از تصورهــای واهــی و 
کاذب توســط شــاعرجماعت چنیــن جامعه یــی شــایعه 
ــرفت،  ــدرن از پیش ــای م ــه را جامعه ه ــه آن چ ــود ک می ش
ــاعراِن  ــط ش ــه توس ــا هم ــد، این ه ــی و... می گوین پیش بین
مــا و در دیــوان شــاعراِن مــا گفتــه شــده  اســت. بنابرایــن 
از  را  مــدرن  جهــاِن  پیچیــدۀ  مناســباِت  می خواهنــد 
ــتخراج  ــی اس ــی و ادب ــون فرهنگ ــتر مت ــون، بیش درون مت
ــاع  ــد ارتج ــتنباطی بای ــن اس ــه چنی ــد. ب ــتنباط کنن و اس
ــاعر  ــر ش ــرا ه ــت. زی ــی گف ــوع ادبیات زده گ ــری از ن فک
ــاتاریخی  ــی و پیش ــبات تاریخ ــۀ مناس ــنده یی نتیج و نویس
جامعــه، زبــان و فرهنــِگ خــود اســت، نــه نتیجــۀ مناســباِت 
ــاعر و  ــک ش ــه اش. ی ــاِن جامع ــگ و زب ــاتاریخی فرهن پس
نویســنده، هیــچ درکــی روشــن از جامعه هــای آینــده نــدارد 
کــه دربــارۀ مناســبات جامعه هــای آینــده پیش گویــی 
ــِت  ــه معرف ــق ب ــی« متعل ــد. اصــوالً ســخن از »پیش گوی کن
ــروز  ــم ام ــه عل ــه  ک ــت؛ آن چ ــاعرانه اس ــه و ش جادوگران
و  پیش بینــی  نیســت.  پیش گویــی  می کنــد،  پیش بینــی 
ــار  ــاس آم ــر اس ــی ب ــد. پیش بین ــاوت دارن ــی تف پیش گوی
ــی  ــا پیش گوی ــرد ام و ســنجش های علمــی صــورت می گی

ــی دارد. ــاس جادوی اس
جامعــۀ مــا در مرحلــۀ دوم قــرار دارد. یــک جامعــۀ کامــاًل 
ادبیــات زده اســت. چشــم و گــوش مــردم، هنــوز بــه علــم 
ــرا ســاختار  و یافته هــای علمــی عــادت نکــرده  اســت. زی
ــرده  اســت  ــه، به صــورت جــدی تحــول نک فکــری جامع
ــی،  ــی، سیاس ــای اجتماع ــی و متغیره ــت، علت یاب ــا علی ت
ــه  ــد؛ این هم ــی درک بتوان ــی را علم ــادی و فرهنگ اقتص
را بیشــتر بــه اتفاق هــای ماورایــی و جادویــی ربــط 
ــوف  ــن معط ــه ای ــتر ب ــا بیش ــن توجه  ه ــد. بنابرای می دهن
اســت  کــه در گذشــته در این بــاره چــه گفتــه شــده  اســت. 
ــرا هرچــه گذشــت،  ــدارد، زی اصــوالً گذشــته یی وجــود ن
ــه  ــکا ب ــه گذشــته، ات ــکا ب ــن ات ــام شــده  اســت. بنابرای تم
تعــدادی از متــون اســت. چنیــن جامعه هایــی متــِن علمــی 
ــی،  ــای علم ــم، آن متن ه ــند ه ــته  باش ــر داش ــد، اگ ندارن
تاریخــی اســتند؛ یعنــی در تاریــخ خودشــان ارزش علمــی 
ــن در  ــد. بنابرای ــی ندارن ــار علم ــر اعتب ــه دیگ ــته اند ک داش
ــی  ــای ادب ــار را متن ه ــترین اعتب ــی، بیش ــن جامعه های چنی
و... دارنــد. تعــدادی از شــاعرجماعت و ادیب جماعــت 
ــا در  ــه موالن ــی ک ــایعاِت جادوی ــه ش ــد ب ــروع می کنن ش
ــن ذره در  ــت . ای ــه  اس ــخن گفت ــود از »ذره« س ــعر خ ش
حقیقــت همیــن اتُــم اســت. تعــدادی دهان شــان بــاز 
ــا  ــه موالن ــم ک ــدر پیشــرفته  بودی ــا چق ــه واه م ــد ک می مانن
ــا  ــدر غربی ه ــر پ ــت. ب ــوده  اس ــه ب ــخن گفت ــم س از اتُ
ــظ  ــارۀ حاف ــد. درب ــا دزدیده ان ــه را از م ــه همه چ ــت ک لعن
می گوینــد کــه وضعیــت جامعــۀ بشــر را در جهــان امــروز 
ــران را  ــه دخت ــه ک ــرا گفت ــت؛ زی ــرده  اس ــی ک پیش گوی
ــم نیســتند  ــن ک ــگ اســت و جــدل. بنابرای ــادران جن ــا م ب
افرادی کــه ســر نجنباننــد و نگوینــد کــه بلــه دخترهــا دیگــر 
ــخن  ــن س ــًا ای ــد؛ دقیق ــان نمی رون ــرف مادران ش ــی ح پ
حافــظ، دربــاره جامعــۀ مــا گفتــه شــده  اســت. بعــد، ایــن 
ــاد  ــیار زی ــداد بس ــد تع ــت می گوین ــاعر و ادیب جماع ش
ــل درک  ــروز قاب ــه ام ــتند ک ــا اس ــاعراِن م ــای ش از بیت ه
ــای  ــه شــده  اســت؛ معن ــرای آینده هــا گفت ــرا ب نیســتند، زی
ــه  ایــن بیت هــا خــود را در آینــده نشــان می دهــد. این گون
ــی  ــی علم ــی از ادبیات زده گ ــات گونه ی ــا ادبی ــورد ب برخ
مــا اســت. گویــا آن چــه را کــه مــا داریــم دربــارۀ ادبیــات 

ــت. ــات اس ــی از ادبی ــح علم ــم، توضی می گویی
اســت  کــه در  ایــن  ادبیات زده گــی  ویژه گــی مهم تــر 
جامعــۀ ادبیــات زده، همــه از ادبیــات ســخن می گوینــد امــا 
کســی ادبیــات نمی خوانــد. منظــور، مــردم چشــم و گــوش 
بســته بــه ادبیــات نیســتند  کــه اینهــا ادبیــات بخواننــد. زیــرا 
چنــان تلقــی شــده   کــه مــردم ادبیــات را نمی فهمنــد. چــرا 
ــت.  ــز اس ــه رم ــات هم ــه ادبی ــرای این ک ــد؟ ب نمی فهمن
ــد شــاعر و ادیــب، آن هــم  ــات را چن تنهــا رمــز و رازِ ادبی
ــا  ــد، ام ــرای دیگــران بگوین ــه ب ــد ک ــدک می دانن ــی ان خیل

آن هــا نیــز آن چــه را کــه می تواننــد بداننــد، همــۀ آن را بــه 
مــردم افشــا نمی کننــد. بنابرایــن گرایــش چنیــن جامعه  یــی 
را بــه ادبیــات می تــوان گرایــش جامعــه بــه جــادو دانســت. 
ادبیــات و شــعر همــان جــادو اســت؛ شــاعر و ادیــب همان 
ــادل  ــر دو مع ــی، ه ــی و جادوزده گ ــر. ادبیات زده گ جادوگ

هــم اســتند.
ــی  ــب، نگاه ــاعر و ادی ــه ش ــات زده ب ــۀ ادبی ــگاه جامع ن
جادویــی اســت. نــگاه شــاعر و ادیــب نیــز بــه خودشــان، 
جادویــی اســت. زیــرا تصــور می کننــد شــعر بــه مــا الهــام 
ــای  ــتیم. در جامعه ه ــل اس ــاورا وص ــه م ــا ب ــود و م می ش
ــی،  ــوم عقل ــر عل ــراد از نظ ــن اف ــات زده، کم دانش تری ادبی
فلســفی و علمــی، شــاعر و ادیــِب آن جامعــه اســت. چــرا؟ 
بــرای این کــه شــعر بــه شــاعران الهــام می شــود و شــاعران 
بــه مــاورا وصــل اســتند؛ نیــاز بــه علــم و دانــش ندارنــد. 
اهمیــت شــاعر و ادیــب در چنیــن جامعه هایــی در همیــن 
ــاعر و  ــت. ش ــباب اس ــزار و اس ــم اب ــان از عال بی نیازی ش
ادیــب نیــز کــه دچــار خودشــیفته گی می شــوند و خــود را 
ــن تصــور واهــی  ــه همی ــا ب ــد، بن ــش می بینن ــاز از دان بی نی

ــل  ــان وص ــاورای جه ــه م ــد ب ــال می کنن ــه خی ــت  ک اس
ــاز از  ــه بی نی ــد ک ــدادادی دارن ــتعدادی خ ــا اس ــتند ی اس
ــات زده، تکلیــف  دانــش شــده اند. بنابرایــن در جامعــۀ ادبی
ــس  ــد؛ پ ــات را نمی دانن ــه ادبی ــت  ک ــخص اس ــردم مش م
ــی  ــن جامعه های ــِب چنی ــد. شــاعر و ادی ــات نمی خوانن ادبی
ــم الهــوت وصــل اســتند کــه  ــا عقــِل کِل عال ــه مــاورا ی ب

نیــاز بــه خوانــدن ادبیــات ندارنــد. 
ــه  ــی زود ب ــات زده خیل ــۀ ادبی ــد در جامع ــر می خواهی اگ
ــردم  ــد، م ــرار بگیری ــرام ق ــورد احت ــید و م ــهرت برس ش
ــرا  ــد شــاعر اســتید؛ زی ــد و...؛ بگویی ــه شــما افتخــار کنن ب
ــما  ــه ش ــود ک ــور می ش ــن تص ــب ای ــودن، موج ــاعر ب ش
ــما  ــه ش ــعر ب ــه ش ــرای این ک ــتید؛ ب ــی نیس ــانی معمول انس
ــد،  ــان آگاه ای ــز و راز جه ــر رم ــما ب ــود، ش ــام می ش اله
قــدرت جادویــی داریــد و بــه قــدرت ماورایــی وصل ایــد. 
ــراد  ــود. اف ــوظ می ش ــه محف ــان در جامع ــن احترام ت بنابرای
بــا حســرت بــه ســوی تان می بیننــد، بیخ گوشــی بــا 
ــه  ــت...«. توج ــاعر اس ــت، ش ــاعر اس ــد »ش ــم می گوین ه
ــه شــما بیشــتر می شــود؛ خالصــه  ــز ب ــه نی ــران جامع دخت
می توانیــد خیلــی سوءاســتفاده ها کنیــد؛ طــوری  کــه 
جادوگرهــا می کننــد. امــا بهتــر اســت چنــد شــعر را 
ــام  ــز انج ــی نی ــد هرزه نویس ــن چن ــد، در ضم ــظ کنی حف
ــر،  ــه هرزه ت ــد؛ هرچ ــه باش ــه چ ــد ک ــرق نمی کن ــد. ف دهی
بهتــر! چــون تصــور می شــود کــه شــاعر آوانــگارد و 
ــخ در  ــد: »چــای ســیاه تل ــاًل بگویی پســت مدرن اســتید. مث
ــر از پلنــگ اســت. قفــس  مــن راه مــی رود/ زبانــش درزات
ــن  ــد/ م ــم را خوردن ــم کفش های ــگ اســت/ جوراب های لن
مــرا  کفش هــا  نمی دانــم/  آه  کفش هایــم/  و  مانــده ام 
ــاد  ــه ی ــت را ب ــا را/ ران های ــن کفش ه ــا م ــد ی می خورن
ــزال/  ــد/ آخ آخ آخ... ان ــی می کن ــم کوتاه ــی آورم/ نفس م
ــای  ــد...« نمونه ه ــت می چرن ــا روی بدن ــم بزغاله ه می بین
بیشــتر را در مجموعه شــعرهای شــاعران آوانــگارد مــا 

ــد! بخوانی
بــرای این کــه جامعــۀ ادبیات فهــم را بــا جامعــۀ ادبیــات زده، 
ــًا  ــم. واقع ــرح می کن ــش را مط ــد پرس ــم؛ چن ــک کنی تفکی
فکــر کنیــم و ایــن پرســش ها را بــرای خــود پاســخ 
بدهیــم. عــرض کــردم کــه در جامعــۀ ادبیــات زده نــه مــردم 
ــًا  ــت آن. ۱- واقع ــاعر و ادیب جماع ــه ش ــد و ن می خوانن
ــب،  ــی و ادی ــای ادب ــس بانده ــاعر، ریی ــوان ش ــه عن ــا ب م
ــا  ــم؟ 2- آی ــات خوانده ای ــارۀ ادبی ــاب علمــی درب ــد کت چن
مثنــوی و دیــوان شــمس موالنــا، دیــوان حافــظ، شــاهنامۀ 
فردوســی، بوســتان و گلســتان ســعدی و... را خوانده ایــم؟ 
نیمــا، ســهراب، ســیمین  فــروغ، شــاملو،  دیــوان   -۳
بهبهانــی و... را خوانده ایــم؟ ۴- داســتان های رهنــورد 
ــی  ــق رحیم ــاوری، عتی ــواد خ ــان، ج ــرم عثم ــاب، اک زری
و... را خوانده ایــم؟ دیــوان واصــف باختــری، اشــعار پرتــو 

ــده  ــعار خال ــنی، اش ــت روش ــال صراح ــوان لی ــادری، دی ن
فــروغ، اشــعار لطیــف پــدرام، اشــعار شــریف ســعیدی و... 
ــم،  ــود را نمی دان ــات خ ــوز ادبی ــه هن ــم؟ من ک را خوانده ای
ذهنــم چطــور بــه ادبیــات جهــان کار کنــد کــه از آثــار ادبی 
جهــان نــام بگیــرم و بپرســم کــه ایــن آثــار را خوانده ایــد. 
ــردم،  ــرح ک ــه مط ــش ها را ک ــن پرس ــورت، ای ــر ص ــه  ه ب
پیشــانی ام از شــرم عــرق کــرد؛ چــرا؟ بــرای این کــه خــودم 
ــما  ــه ش ــم ک ــوال می کن ــی س ــا پُرروی ــا ب ــده ام؛ ام نخوان
خوانده ایــد! ُخــب، مــن نیــز فــردی از ایــن شــاعر و 
ادیب جماعــِت جامعــۀ ادبیــات زده هســتم. درســت اســت 
 کــه از جملــۀ افــرادِ مهــِم شــاعر و ادیب جماعــِت جامعــۀ 
ــی  ــراپردۀ ادب ــارگاه و س ــد، ب ــه بان ــتم ک ــات زده نیس ادبی
ــد  ــی بیفت ــی ام اتفاق های ــه در ســراپردۀ ادب ــته  باشــم ک داش
ــاال  ــرده ام را ب ــر پ ــم؛ اگ ــا باش ــن رازدار آن اتفاق ه ــه م ک

ــرون! ــد بی ــم، ای بســا رازهــا کــه بیفت کن
بنابرایــن تفــاوت جامعــۀ ادبیــات زده و جامعــۀ ادبیات فهــم 
مرحلــۀ  در  ادبیات فهــم  جامعــۀ  کــه  اســت  ایــن  در 
پسارنسانســی )عقلــی و فلســفی( قــرار دارد؛ شــعر و 

ــته  ــی دانس ــز و رازِ ماورای ــادو و رم ــام و ج ــات، اله ادبی
بــه  می شــود؛  نوشــته  و  ادبیــات خوانــده  نمی شــود؛ 
ــود؛ از  ــار نمی ش ــنده افتخ ــاعر و نویس ــعر، ش ــات، ش ادبی
ــب  ــر غال ــان ژان ــی می شــود؛ رم ــد رمززدای ــا نق ــات ب ادبی
ــات  ــان ادبی ــی موضوع ش ــای ادب ــت؛ اتحادیه ه ــی اس ادب
اســت و بــه جریان هــای ادبــی شــکل می دهنــد؛ و... . امــا 
ــات  ــا ادبی ــا ب ــه برخورده ــات زده، این گون ــۀ ادبی در جامع
ــم  ــن و رازدارِ عال ــاِف زمی ــاعر، ن ــرد؛ ش ــورت نمی گی ص
ــر  ــی بیانگ ــه ادبیات زده گ ــود ک ــرض ش ــد ع ــت! بای اس
و  عقلــی  مناســبات  نظــر  از  جامعــه  عقب مانده گــی 
علمــی اســت؛ مهم تــر این کــه اگــر ادبیات زده گــی در 
جامعــه نقــد نشــود، ادبیات زده گــی در ضمــن این کــه 
ــب  ــا موج ــد، حت ــظ کن ــی را حف ــد عقب مانده گ می توان
می شــود کــه جامعــه بــه عقب مانده گــی و بی عقلــی 
بنابرایــن  کنــد.  پیــدا  افتخارآمیــز  شــیفته گی  خــود، 
ــات، شــعر، شــاعر،  ــه ادبی ــز ب ــگاه افتخارآمی شــیفته گی و ن
عقب مانده گــی  بــر  دلیلــی  و...  ادبــی  شــخصیت های 
بــه  نســبت  بایــد  باعــث عقب مانده گــی می شــود؛  و 
ادبیــات، شــعر و... برخــورد انتقــادی، عقالنــی و رمززدایانه 

ــیم. ــته  باش داش
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و  شــاعر  بــه  ادبیــات زده  جامعــۀ  نــگاه 
ادیــب، نگاهــی جادویــی اســت. نــگاه شــاعر 
و ادیــب نیــز بــه خودشــان، جادویی اســت. 
ــام  ــا اله ــه م ــعر ب ــد ش ــور می کنن ــرا تص زی
می شــود و مــا بــه مــاورا وصــل اســتیم. در 
کم دانش تریــن  ادبیــات زده،  جامعه هــای 
افــراد از نظــر علــوم عقلــی، فلســفی و 
ــت.  ــه اس ــِب آن جامع ــاعر و ادی ــی، ش علم
چــرا؟ بــرای این کــه شــعر بــه شــاعران 
مــاورا  بــه  شــاعران  و  می شــود  الهــام 
وصــل اســتند؛ نیــاز بــه علــم و دانــش 
ندارنــد. اهمیــت شــاعر و ادیــب در چنیــن 
از  بی نیازی شــان  همیــن  در  جامعه هایــی 
عالــم ابزار و اســباب اســت. شــاعر و ادیب 
نیــز کــه دچــار خودشــیفته گی می شــوند 
دانــش می بیننــد،  از  بی نیــاز  را  خــود  و 
بنــا بــه همیــن تصــور واهــی اســت  کــه 
ــل  ــان وص ــاورای جه ــه م ــد ب ــال می کنن خی
ــد  ــدادادی دارن ــتعدادی خ ــا اس ــتند ی اس
کــه بی نیــاز از دانــش شــده اند. بنابرایــن 
مــردم  تکلیــف  ادبیــات زده،  جامعــۀ  در 
مشــخص اســت  کــه ادبیــات را نمی داننــد؛ 
پــس ادبیــات نمی خواننــد. شــاعر و ادیــِب 
چنیــن جامعه هایــی بــه مــاورا یــا عقــِل کِل 
ــه  ــاز ب ــه نی ــم الهــوت وصــل اســتند ک عال

ــد ــات ندارن ــدن ادبی خوان

از  جامعۀ  
»ادبیات زده« 
تا جامعۀ 
»ادبیات فهم«

سـنا
یعقوب ی ACKU



جهان در چنگ...
یکـی از ویژهگی هـای دنیـای کسـب و کار، بخـش مالـی و 
شـرکت های بـزرگ واقـع در سـیلیکون ولـی تبدیـل شـده 
اسـت. سـرعت شـناخت و تصمیم گیـری اهمیتـی حیاتـی 
امـری حاشـیه یی  بـه  توافـق عمومـی  نتیجـه،  یافتـه و در 
تبدیـل شـده اسـت. بـه جـای ایـن کـه بـه علـت بی طرف 
بـودِن متخصصـان به آنهـا اعتماد کنیـم، بـه بنگاه هایی تکیه 
می کنیـم کـه خدمـات سـریعی ارایـه می دهنـد امـا معلـوم 

نیسـت کـه چـه منزلـت اجتماعی یـی دارنـد.
یکـی از عواملـی کـه در ایـن مـورد نقـش دارد ایدیولـوژی 
کارآفرینـی اسـت. از دهـه ی ۱970، بـه سـازمان ها توصیـه 
کرده انـد کـه در مواجهـه بـا تغییـر فـرز و چابـک باشـند، 
در حالـی کـه »نـوآوران« دنیـای تجـارت در پی آن هسـتند 
جدیـد  نظـرات  و  دانـش  از  خـود  رقبـای  از  پیـش  کـه 
اسـتفاده کننـد. سـرعت بسـیار مهم اسـت؛ به ویـژه در میان 
سـوداگران، کـه مهارتی جـز بهره برداری از تغییـرات جزئی 
قیمـت، گاهـی کسـری از ثانیـه پیـش از دیگـران، ندارنـد. 
بـه  بازاریابـی می خواهنـد هـر چـه سـریع تر  تحلیل گـران 
احسـاس  و  بـر حـس  مبتنـی  آنهـا  کار  پی برنـد.  روندهـا 

اسـت، نـه اسـتدالل. و بـا این همه، هرگز کسـی یـک بنگاه 
تبلیغاتـی را بـه »بی اعتنایـی بـه حقیقت« متهم نکرده اسـت.
کـه  مـی داد  وعـده  تخصـص  بعـد،  بـه  هفدهـم  قـرن  از 
نسـخه یی از واقعیـت را بـه مـا ارایـه دهد کـه همـه بتوانیم 
بـر سـر آن توافـق کنیم. امـا محاسـبۀ دیجیتالی، بـه حداکثر 
نویـد می دهـد.  را  متغیـر  بـه محیـِط  رسـاندن حساسـیت 
در ایـن صـورت، زمان بنـدی از هـر چیـز دیگـری مهمتـر 
می شـود. متخصصـان واقعیت هـا را ارایـه می دهنـد؛ گوگل 
و توئیتـر روندهـا را نشـان می دهنـد. واقع بینی کنـار می رود 
و جـای خود را به حس و شـهود می دهـد. در این وضعیت 
عصبـی، حساسـیت و تحریک احساسـات افزایـش می یابد 
امـا درسـت به همیـن دلیل صلـح و آرامش از بیـن می رود. 
در عیـن حـال، این سـوال ذهـن را به خود مشـغول می کند 
کـه چـه کسـی ممکـن اسـت در پـی تحریـک احساسـات 

خاصـی باشـد و چرا.
خطـر اصلـی این وضعیـت همان چیزی اسـت کـه هابز در 
قـرن هفدهم تشـخیص داد. اگـر مردم احسـاس خطر کنند، 
بی فایـده  اسـت کـه بـه آنهـا بگوییـم اوضـاع امـن اسـت. 
شـیوع »اختـالل روانـی بعـد از سـانحه« )که ابتـدا به جنگ 
مربـوط بـود( یکـی از مثال هایـی اسـت کـه نشـان می دهد 
چطـور عالیم نبرد بـه جزئی از زندهگـی غیرنظامیان تبدیل 

شـده اسـت. ایـن امـر ناشـی از تهدیدهـای شـدید و مداوم 
اسـت، تهدیدهایـی نظیر قلدری در مدرسـه یا سـلطه جویی 
در روابـط خانوادهگـی. دربـارۀ »آزادی بیـان«، »هشـدار بـه 
بینندهـگان یـا خوانندهـگان دربـارۀ محتوای بالقـوه آزارندۀ 
اثـر« یـا »فضاهـای امـن« هـر موضعـی کـه داشـته باشـید، 
ایـن واقعیـت را نمی توانیـد انـکار کنیـد کـه مـرز کشـیدن 
دشـوارتر  بسـیار  »خشـونت آمیز«  و  »مدنـی«  رفتـار  میـان 
پیشـرفت  معلـول  انـدازه  یـک  بـه  امـر  اسـت-این  شـده 
علـم عصب شناسـی و رواج سیاسـت هویت محـور اسـت. 
پیدایـش ناگهانـی مفهـوم »حربه سـازی« نشـان می دهـد که 
حـاال روابـِط پیـش از ایـن مسـالمت آمیز، خشـونت آمیز بـه 
شـمار می روند )برای مثـال، کارزارهای سیاسـی، فیس بوک 
را »بـه حربـه تبدیـل« کرده اند.( با شـیوع اسـتعارۀ جنگ )از 
جملـه در »جنـگ علیـه موادمخـدر«، »جنـگ فرهنگـی« یـا 
»جنـگ اطالعاتـی«( اعتمـاد بـه نهادهـای سـازندۀ جامعـۀ 
مدنـی کاهـش می یابـد. آنهایـی کـه دنبـال خراب کاری انـد 

دقیقـًا چنیـن هدفـی دارند.
وقتـی خودِ عقل در خطر باشـد، طبیعی اسـت کـه غریزه در 
پـی نجـات یا احیـای چیـزی متعلق به گذشـته باشـد. حاال 
دیگـر بزرگداشـت فردگرایـی پایـدار، عقالنیـت محـض، و 
شـجاعت معطـوف بـه حقیقت جویـِی پیشـگامان علـم بـه 

نوعـی کلیشـه تبدیـل شـده اسـت. اما در ایـن زمانـه، یعنی 
وقتـی ماشـین ها سـریع تر و درسـت تر از آدم هـا محاسـبه 
می کننـد، بـه آرمان دیگـری نیاز داریـم. شـاید مزیت عمدۀ 
روش علمـی نـه هوشـمندی آن )کـه حـاال صفـت تلفن ها، 
شـهرها و یخچال هـا اسـت( بلکه آهسـته و محتـاط بودنش 
اسـت. شـاید حـاال نـه بـه هـوش بیشـتر بلکـه به سـرعت 
کمتـر و دقـت بیشـتر، در فکـر و احسـاس خـود، احتیـاج 
داریـم. البتـه احساسـات )از جمله خشـم( می تواننـد کاماًل 
معقـول باشـند، مشـروط بـه این کـه بـه آنها فرصـت کافی 
بـرای ابراز دهنـد. برعکس، هـوش پیشـرفته می تواند کاماًل 
نامعقـول باشـد، وقتی چنان سـریع به کار رود کـه از امکان 

کند. گفت وگـو جلوگیـری 
قـدرت احسـاس، دموکراسـی ها را طوری دگرگـون می کند 
کـه نمی تـوان آن را نادیـده گرفـت یـا از آن جلوگیری کرد. 
دیگـر نمی تـوان عقالنیـت را از عاطفـه جـدا کـرد. حـاال 
ایـن واقعیـت مـا اسـت. نمی توانیـم مسـیر تاریـخ را تغییـر 
دهیـم یـا جلـوی آن را سـد کنیـم؛ در ایـن دورۀ جدید باید 
فوق العـاده سـنجیده و محتـاط گام برداشـت. بـه جـای این 
کـه تأثیـر احساسـات در سیاسـت را دسـت  کـم بگیریـم، 
شـاید الزم باشـد کـه بیشـتر و بهتـر بـه احساسـات توجـه 

کنیـم و از آنهـا درس بگیریـم.
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دولِت فـروکاویـده...
قهــِر مشــروع را در دســت دارد و بــه کمــک آن، بــه انفــاذ 
قانــون و تأمیــن نظــم می پــردازد و از حاکمیــت ملــی 
ــاع  ــت دف ــای دول ــرون از مرز ه ــای بی ــر قدرت ه در براب

می کنــد.
ــه  ــد و ب ــوا کار نمی کن ــا تفکیــک ق در افغانســتان امــروز ام
ــرده اســت. ــی اش را نمــودار ک نحــو وحشــت باری ناکارای

)نــوع دیگــر تفکیــک قــوای دولــت، تفکیــک عمــودی قوای 
دولــت اســت کــه شــامل مرکز گریــزی، مرکز گرایــی 
و یــا مباحــث فــدرال و ماننــد آن می شــود.( تبادلــۀ 
ــرت های  ــت ها و حس ــا، خواس ــال آرزوه ــات و انتق اطالع
ــا  ــن پیام ه ــد ای ــه بای ــتگاه هایی ک ــط دس ــز توس ــردم نی م
را بــه تصمیم گیرنــده گان انتقــال بدهنــد، کار نمی دهنــد 
ــردم  ــال م ــا و آم ــال آرزوه ــی انتق ــادی در پ ــر نه ــا اگ و ی
بــه دســتگاه های دولــت شــود، دولــت ناشــنوا اســت 
و در نهایــت خواســت های مــردم مــورد توجــه قــرار 
ــردان  ــه دولت م ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــد. از جمل نمی گیرن
ــی  ــاری و مذهب ــاِت تب ــک احساس ــا تحری ــه ب ــد ک می دانن
ــارز  ــرات تب ــد، از تأثی ــه بخواهن ــت ک ــر  وق ــد ه می توانن
ــی کالن  ــت اجتماع ــۀ خواس ــه مثاب ــت ها ب ــن خواس چنی
ــرکوب  ــر، س ــن ام ــر از ای ــد. مهم ت ــری کنن ــی( جلوگی )مل
ــده گان  ــت و قتل عــام اعتراض کنن ــا انتحــار بی بازخواس ب
ــا پشــتوانۀ  ــال خواســت ها ب ــور و انتق ــع تبل ــه مان اســت ک
ــوای  ــی تفکیــک ق ــارۀ عــدم کارآی اعتراضــی می شــود. درب
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــتان، طبیع ــت در افغانس ــه گانۀ دول س
ــت  ــا درنظرداش ــت. ب ــر گرف ــون را در نظ ــل گوناگ عوام
ناکار ایــی  علت هــای  نوشــته،  ایــن  در  مــن  مطلــوِب 
جدایــی قــوای دولــت در ایــن ســرزمین را، بــا یــک 
ــاخت.  ــرده س ــن فش ــوان چنی ــه، می ت ــرد تقلیل گرایان رویک
نخســت نبــود و عــدم کارایــی معرفــت و بــاور شــهروندی 
و در نهایــت، نبــود فرهنــگ شــهروندی اســت. رییــس قــوۀ 
قضاییــۀ افغانســتان در ســال 200۴، پــس از این کــه مراســم 
ســوگند رییس جمهــور را بــه جــا آورد، بــه او گفــت حــاال 
ــن  ــر« م ــه »اولواالم ــم ک ــت« کن ــما »بیع ــا ش ــم ب می خواه
ــور،  ــا رییس جمه ــورد ب ــت در برخ ــن برداش ــتید. ای هس
ــه  ــت ک ــک اس ــاور غیردموکراتی ــر و ب ــک تفک ــاب ی بازت
ــت.  ــده اس ــراث مان ــه می ــت ب ــای پیش جمهوری از دوران ه
حــال آن کــه رییس جمهــور منتخــب، اولواالمــر شــهروندان 
ــر شــهروندان مســؤول و پاســخگو اســت؛  نیســت؛ در براب
خــادمِ آن هــا اســت. مــردم صاحبــاِن قــدرت انــد و رییــس 
ــته از  ــا و برخاس ــی از آن ه ــه نماینده گ ــب ب ــور منتخ جمه
ــردازد.  ــراآت می پ ــت و اج ــال سیاس ــه اعم ــا ب ارادۀ آن ه
ــاس  ــر اس ــتان ب ــۀ افغانس ــوۀ قضایی ــا، ق ــته از این ه گذش
حکــم صریــح قانــون اساســِی ایــن کشــور کامــاًل مســتقل 
در  نمی کنــد.  تبعیــت  هــم  رییس جمهــور  از  و  اســت 
غیــر آن، نفــس اســتقالل و بی طرفــِی دادگــری کامــاًل 
ــه  ــود آگاهان ــه خ ــت ک ــاِن رعی ــی رود.  انس ــوال م ــر س زی
شــهروند بودنــش را بــه حرمــت رعیــت بــودن زیــر ســوال 
ــه  ــد و ب ــهروندی باش ــِت ش ــد دارای معرف ــرد، نمی توان بب
ــت  ــب حق حاکمی ــی و صاح ــدرت سیاس ــۀ صاحب ق مثاب
بــه اعمــال دموکراســی بپــردازد. حاکمــان و رییســاِن دولــت 
کــه می داننــد حــق اســتقالل و آزادی قوه هــای دولــت 
ــی  ــرآوردن خواســت های غیرقانون ــا دادن تعویــض  و ب را ب
ســران و مســؤوالن آن از آن هــا ســلب کننــد و هــم عمیقــًا 
ــا  ــی از آن ه ــلب صالحیتی کس ــن س ــا چنی ــه ب ــد ک می دانن
بــه ســلب  عمــال  و  به آســانی  نمی کنــد،  بازخواســت  
ــد.  ــت می پردازن ــای دول ــد آزادی قوه ه ــته و نظام من پیوس
مجلســی  تقنینــی  دورۀ  تمدیــد  بــه  رییس جمهــور 
می پــردازد کــه خــود قانونــًا در برابــر آن مســؤول اســت و 
ــی  ــد. وقت ــی می کن ــر و نه ــات ام ــه کمیســیون های انتخاب ب
انتخــاب، برده گــی جمعــی باشــد، مشــکل اســت کــه 

ــرد.  ــل ک ــت تحمی ــردم رعی ــر م ــه زور ب ــوان آزادی را ب بت
آزادی محصــول پیکار هــای رهایی طلبــان اســت و نــه 

محصــول برده خویــی و رعیت خویــی جمعــی. 
امــا دولــت افغانســتان، لویاتــان افغانــی، در واقعیــِت خــود 
ــده، مفلــوک،  یــک هیــوالی مجعــول )جعــل شــده(، درمان
ــم  ــه ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــت. ب ــر اس ــروع و زمین گی نامش
ــم از  ــت، ه ــک اس ــی و دموکراتی ــروعیت عقالن ــد مش فاق
ــری آن  ــم رهب ــت و ه ــوردار نیس ــنتی برخ ــروعیت س مش
فاقــد مشــروعیِت کاریزماتیــک اســت. )وبــر( اشــارۀ مــن در 
ــه  ــن ب ــارۀ م ــت، اش ــاکام نیس ــت ن ــک دول ــه ی ــا ب این ج
ــد تکاملــی دولت ســازی  ــه رون فراینــدی اســت کــه چگون

ــت.  ــده اس ــا ش ــی و بی معن ــتان میان ته در افغانس
مطالعــۀ مشــروعیت سیاســی را ماکس وبر در بررســی هایش 
ــن  ــدرت انجــام داده اســت و م ــورد جامعه شناســی ق در م
ــه  ــوری ب ــن تی ــر همی ــه ب ــا تکی ــم ب ــا می خواه در این ج
مشــکل مشــروعیت حاکمــان افغانســتان بپــردازم. بــر بنیــاد 
ــی،  ــروعیت های سیاس ــۀ مش ــۀ هم ــر، پای ــس وب ــاور ماک ب
ــاور بــه چنیــن  داعیــۀ مشــروعیت از جانــب حاکمیــت و ب
ــر آن حکمروایــی  ــه ب ــب کســانی ک مشــروعیتی از جان
ــروعیت  ــه دارای مش ــی ک ــد. کس ــود، می باش ــرا می ش اج
ــی  ــزدی و شــکوه و جالل ــک اســت، دارای فره  ای کاریزماتی
اســت کــه رعایــا و یــا شــهروندن بــه او بــاور دارنــد، از او 
ــد آن هــا اســت. حاکمیــت  ــورد تأیی ــد و م ــت می کنن حمای
ســنتی مشــروعیتش را مرهــون یــک فراینــد تاریخــی 
ــد  ــلطنتی و مانن ــای س ــت خاندان ه ــد حاکمی ــت، مانن اس
ــروعیت  ــک، مش ــی و دموکراتی ــروعیت عقالن ــا. مش آن ه
مولــود قانونیــت اســت. ایــن حاکمیــت از فرایند هــای 
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مشــروعیت بــه تعبیــری کــه در این جــا مــورد بحــث 
اســت، عبــارت اســت از مقبولیــت و قانونیــِت یــک دولــت 
و یــا مقبولیــت نظــام حکمروایــی آن از جانــب آنانــی کــه 
ــی  ــی طبیع ــن حالت ــوند. چنی ــی می ش ــهرونداِن آن تلق ش
تفاوت هایــی  دارای  قانونیــت محــض  بــا  کــه  اســت 
ــود؛  ــکلی می ش ــروعیت ش ــب مش ــت موج ــت. قانونی اس
ــث  ــن بح ــر در ای ــورد نظ ــروعیت م ــه مش ــی ک در حال
افــزون بــر قانونیــت )کــه در افغانســتان کنونــی نیــز وجــود 
نــدارد( اشــتراک و هم ســویی شــهروندان اســت در پذیــرِش 
نماینده گــی  از آن  ارزش هــای سیاســی یی کــه دولــت 
می کنــد. در حقــوق دولــت )حقــوق اساســی( دولــت 
مشــروع، دولتــی اســت کــه برخاســته از ایجاب هــای 
قانونــی و موازیــن و روند هــای تعیین شــده توســط آن 
ــی  ــای اجتماع ــته از ایجاب ه ــروعیت برخاس ــد. و مش باش
ــت  ــروعیتی اس ــانه، مش ــای جامعه شناس ــاد روش ه ــر بنی ب
ــه احتمــال  ــرد. ب ــه می گی ــک جامعــه مای ــت ی ــه از واقعی ک
زیــاد، بســیاری از کســانی کــه در آســتانۀ ایجــاد حکومــت 
وحــدت ملــی آن را بــه مثابــۀ شــر اصغــر پذیرفتــه بودنــد، 
بــه ایــن توهــم مبتــال بودنــد کــه شــاید رهبــری حکومــت 
کــه بــر بنیــاد ایجاب هــای قانونــی افغانســتان رأس دولــت 
نیــز تلقــی بایــد بشــود، شــاید بتوانــد بــا عرضــۀ خدمــات، 
اصالحــات، تأمیــن امنیــت و فراهــم آوری مشــارکت بیشــتر 
شــهروندان بــر پایهــۀ عدالــت و دسترســی بــه بازدهی هــای 
ــد و  ــه کن ــه توجی ــش را در اذهــان عام اقتصــادی موجودیت
ایــن توجیــه موجــب شــود کــه مــردم صاحــب حاکمیــت 
)شــهروندان( بــه آن تمکیــن کننــد. ایــن مشــروعیت، 
از  واقعیت هــا،  از  کــه  اســت  اجتماعــی  مشــروعیت 
فاکت هــا و بازدهــی دولــت ناشــی می شــود. و نــه از 

ــک. ــا دموکراتی ــی و ی ــای قانون فراینده
 لویتــان مضحــک مــا، حتــا در محدوده هــای یک کالن شــهر 
ــدرت را  ــار ق ــی انحص ــد توانای ــز نمی توان ــل نی ــد کاب مانن
کــه الزمــۀ داشــتن یــک دولــت مشــروع اســت، بــه نمایــش 
ــود  ــی نظام مند شــده مول ــن درمانده گ بگــذارد. برخــی از ای
ــگ جــاری و ویرانگــر تروریســتی اســت،  و محصــوِل جن

امــا بخش هایــی هــم از طبیعــت لویاتــاِن افغانــی و فرهنــگ 
سیاســِی حاکــم بــر آن ناشــی می شــود.

در کتــاب لویاتــان هابــس، تصویــری بــا زیرمجموعه هایــی 
ــده  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــان ب ــوالی شبه انس ــک هی از ی
ــث  ــود از مباح ــس، خ ــان هاب ــزای لویت ــت.)تحلیل اج اس
هیــوالی  ســر  اســت.(  سیاســی  تیوری هــای  جالــب 
ــر و  ــه فک ــی ک ــی جای ــد. یعن ــان می نمای ــه انس ــس ب هاب
اندیشــه و دولت گــری بــه معنــای پدیــدۀ برخاســته از 
ــا در  ــد. ام ــور می یاب ــی تبل ــای اجتماع ارادۀ زیرمجموعه ه
ــد  ــوب و مصــدوم ان ــا، هــم زیرمجموعه هــا معی ــان م لویات

ــت. ــوالی  دول ــر هی ــم س و ه
ــه و منظــم نماینــدۀ  رأس حکومــت مــا، خــودش را آگاهان
ــد،  ــاوت ان ــای متف ــا و باوره ــه دارای هویت ه ــی ک مردم
ــردی  ــا رویک ــدۀ آن ب ــخصیت های رهبری کنن ــد. ش نمی دان
ــر  ــی معاص ــدرن و نژادگرای ــی پیش م ــه از نژادگرای آمیخت
ــی  ــت و تک هویت ــژادی، یک دس ــی ن ــاد دولت ــی ایج در پ
ــای  ــی در دنی ــن دولت ــق چنی ــه تحق ــل این ک ــه دلی ــد. ب ان
ــا در نظرداشــت بافتمــان اجتماعــی و سیاســی  معاصــر و ب
افغانســتان، ســخت دشــوار اســت. دولــت همــه روزه بیشــتر 
از پیــش بــه انــزوا مــی رود و بــا مردمــی کــه بایــد بــه آن هــا 
امنیــت و ســعادت اجتماعــی عرضــه کنــد، رو  در  رو قــرار 
ــم  ــرور ه ــگ و ت ــار جن ــر، فش ــب دیگ ــرد. از جان می گی
ــه در نتیجــۀ شکســت های  ــِی قشری شــده را ک ــت قوم دول
ــه  ــردازد، بیشــتر ب ــۀ خودی هــا می پ ــه تصفی ــا ب پی هــم، حت
ســوی مهجــوری و تقلیــل تکیــه گاه بــه یــک قشــر کوچــک 
ــا  ــورد ب ــت در برخ ــت، دول ــازد. در نهای ــی می س اجتماع
پیوســته  قانون شــکنان  و  قانون گریــزان  تروریســت ها، 
رویه یــی دوگانــه را اتخــاذ می کنــد. تروریســت ها یــا 
ــا و  ــه »خودی«ه ــرمندوک ب ــا ش ــکار و ی ــۀ آش ــه گون ب
ــوق  ــون و حق ــان قان ــوند. ناقض ــک می ش ــران« تفکی »دیگ
ــد  ــوردار ان ــت برخ ــد و از معافی ــودی« ان ــی »خ ــز برخ نی
ــوند. در  ــرکوب ش ــد س ــد و بای ــر« ان ــر »دگ و برخــی دیگ
ــق  ــران« تعل ــه »دیگ ــه ب ــی ک ــر قانون گریزان ــان، ب ــن می ای
دارنــد امــا زور کافــی دارنــد، ماننــد خودی هــا اصــل 
معافیــت از مجــازات جــاری اســت. در مــواردی کــه ایــن 
هیــوالی بی دســت وپا در پــی اعمــال قــدرت می شــود 
ــه  و شــاید از منظــر قانونــی حــق هــم داشــته باشــد امــا ب
ــر  ــردمِ متأث ــا م ــی ب ــم کاری و رویاروی ــی، ندان ــل ناتوان دلی
و  مضحکه هــا  بــه  اقدام هایــش  تبــاری،  بســیج های  از 
ــل  ــده تقلی ــوک و درمان ــک موجــود مفل ــای ی ــه نمایش ه ب
می یابــد و پیوســته ناگزیــر بــه عقب نشــینی می شــود. 
در ایــن پیونــد، دســتگیری های اندوه بــار، ناســنجیده و 
ــران  ــور و دیگ ــاری و علی پ ــد قیص ــرادی مانن ــی اف گزینش
نمونه هــای خوبــی انــد. ایــن اقدام هــای ناســنجیده و 
ــدرت،  ــبات ق ــی و مناس ــاع سیاس ــل از اوض ــدون تحلی ب
ــت  ــد. نخس ــش می گذارن ــه نمای ــی را ب ــکل اساس دو مش
ــی  ــای عوض ــدرت در جا ه ــده از ق ــت تهی ش ــه دول این ک
بــه نمایــش قــدرت می پــردازد و پــس از نمایــش مضحــک 
روی  هزیمــت  بــه  دردآور  گونه یــی  بــه  ناتوانــی اش 
ــت یافته  ــان دس ــه مردم ــی ک ــت وقت ــی اس ــی آورد. طبیع م
ــند  ــاهد باش ــیج، ش ــای بس ــاری و توانایی ه ــی تب ــه آگاه ب
ــار  ــازات بر کن ــت از مج ــودی« دول ــزان »خ ــه قانون گری ک
ــی  ــوان  و هیجان هــای توده ی ــر ت ــه ب ــا تکی ــد، به آســانی ب ان
ــی و  ــزان حقیق ــاع از قانون گری ــودی« را در دف ــردم »خ م
کذایــی خودشــان بســیج می کننــد. در نهایــت چنیــن 
ــهرهای   ــا دولت ش ــود ت ــث می ش ــنجیده باع ــای ناس اقدام ه
ــای  ــته حوزه ه ــتاها، پیوس ــرۀ روس ــه در محاص ــرار گرفت ق
نفــوذ خــود را از دســت بدهــد و بیــش از پیــش زمین گیــر 
شود.)دولت شــهر بیــان دموکراســی های کالســیک آتــن 
ــی  ــارت از دولت ــتان عب ــهر ها در افغانس ــا دولت ش اســت ام
ــت و  ــور در شهر هاس ــدرت آن محص ــوزۀ ق ــه ح ــت ک اس
ــرون از کالن شــهر ها عمــاًل یــک توهــم  ــت در بی ــن دول ای

اســت.(

ــدِن آن در ادای  ــوان ش ــت و نات ــت از دول ــدن دول تهی ش
فرجــام  در  خدمــات  ارایــۀ  و  دولتــی  مســؤولیت های 
موجــب می شــوند تــا از دولــت بــودِن دولــت کاســته  شــود 
و از آن تنهــا شــیِر بی یــال ودم، یــک کالبــد بی نفــس و یــک 
ــور  ــا ظه ــد ب ــن فراین ــد. ای ــان بمان ــتخوان بندی بی ج اس
ــای  ــی و پارکت ه ــالون های بین الملل ــان در س ــران طالب رهب
ــهر های  ــا در کالن ش ــِت آن ه ــیر و گلگش ــک و س دیپلوماتی
کشــورهای دیگــر و روان تســلیم و گریــز افســران و 
دیپلمات هــای باختــری همــه بــا هــم زمینه هــای فروپاشــی 
در  می شــوند.  موجــب  را  بیشــتر  درهم ریخته گــی  و 
ــتون پنجمی ها  ــردازان و س ــری، تیوری پ ــن ام ــت چنی نهای
ــتر  ــم بیش ــوران طالبانیس ــوران و قلمش ــا سلحش ــراه ب هم
ــنگرهای  ــده ها از س ــد. پنهان ش ــدا می کنن ــی پی رواِن هجوم
تمام عیــار  می کننــد و جنــگ  کله کشــک  ایدیولوژیــک 
علیــه مردمــی کــه دارای یــک دولــت نمادیــن انــد، پیوســته 

گســتره های ناکرانمنــدی را می گیــرد.
لویاتــان افغانــی، خرد خفتــه اســت؛ از ایــن رو روزگار 
ــتر  ــز بیش ــردم را نی ــود م ــا خ ــد و ب ــواری را می گذارن دش
از پیــش زمین گیــر می کنــد. نــه عربده هــای بی جــای، 
ــنجیده  ــای ناس ــم اقدام ه ــه ه ــاری و ن ــیج های تب ــه بس ن
ــود. داشــتن یــک حکومــت  هیچ کــدام راه گشــا نخواهنــد ب
ــک  ــای دموکراتی ــه نهاد ه ــرایطی ک ــف در ش ــی ضعی کم
و مدنــی، ســاختار های مشــروع کنترول کننــدۀ قــدرت 
رهبری کننــدۀ  شــخصیت های  و  انــد  ناتــوان  سیاســی 
حکومــت نیــز قدرت گــرا، انحصارطلــب و قانو ن گریــز 
انــد، ظاهــراً بســیار بــد نیســت؛ امــا در شــرایطی کــه امــروز 
افغانســتان قــرار دارد، تضعیــف حکومــت و نهاد هــای 
ــاور  ــه ب ــه ســود افغانســتان نیســت. از ایــن  رو، ب ــت ب دول
ــه  ــه ب ــِت دوروی ــک سیاس ــتن ی ــدت داش ــن، در کوتاه م م
ــی  ــای کالِن مل ــتان اســت. در قضای ــود ســالمت افغانس س
بایــد همــۀ نیرو هــای سیاســی بــه شــمول حکومــت 
ــظ  ــد حف ــایلی مانن ــند. مس ــو باش ــراه و همس ــم هم ــا ه ب
اســتقالل، تمامیــت ارضــی، حفــظ نظــام مبتنــی بــر قانــون 
ــن  ــتان از ای ــارۀ پاکس ــلطۀ دوب ــری از س ــی و پیش گی اساس
ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــا حکوم ــارزه ب ــا مب ــد. ام ــل ان قبی
مشــروعیت های  احیــای  و  بیشــتر  مشــروعیت زدایی 
ــی و  ــردن انحصار طلب ــود ک ــرای ناب ــالش ب ــک، ت دموکراتی
جــدال بــا تباری ســازی قــدرت از جملــه مســایلی انــد کــه 

ــردازد.   ــه آن بپ ــی ب ــیون قانون ــک اپوزیس ــد ی بای
ــو  در درازمــدت و در بُعــد اســتراتژیک بایــد چاره یــی از ن
ــوف  ــه معط ــی ک ــت و جوی راهکارهای ــید و در جس اندیش
بــه رهایــی، آزادی و عدالــت انــد، برآمــد. تابوســازی حریم 
ایــن واقعیــت مــرده، ایــن آزمایــش نــاکام و خون آلــود، مــا 
مــردمِ افغانســتان را بــه مقصــد نمی رســاند. و ایــن ممکــن 
ــه یــک  نیســت مگــر این کــه در رویکــرد سیاســی خــود ب
ــه یــک چرخــش بیـــندیشیم. اتحــاد  عزیمــت سیاســی و ب
دموکراســی خواهان و تــالش بــرای داشــتن افغانســتانی کــه 
در آن تأمیــن حاکمیــت مردم و رعایت حقــوق و آزادی های 
شــهروندان و رعایــت حقــوق بشــر بــر بنیــاد اصــول آزادی 
و برابــری انســان، بنیــاد همــۀ ارزش هــای سیاســی را 
ــارزۀ  ــیر تاریخــی مب ــد س ــه می توان ــازند، راهی ســت ک بس
ــا  ــورِ م ــاِن کش ــان و ترقی خواه ــده یی تحول طلب ــک س ی
ــای  ــه قدرت ه ــا ب ــِن م ــازد. تمکی ــد س ــاره هدف من را دوب
بیرونــی و اُمیــد  واهــی بــه دموکراســی های وارداتــی، 
ــۀ دردآوری  ــه گون ــه ب ــید، بلک ــت رس ــه بُن بس ــا ب نه تنه
بــه شکســت انجامیــد. دموکراســی بــدون دموکرات هــا بــه 
ــز  ــین«ها نی ــای کناره نش ــا »اندرز ه ــد و ب ــروزی نمی رس پی
ره بــه جایــی نخواهیــم بــرد. مبــارزه در تــالش و تپــش و 
اســتواری در برابــر دشــواری ها بــه بــار خواهــد نشســت. بــا  
ــای ســکوت و عزلت نشــینی های مصــون  خــواِب مرداب ه
ــدف  ــه ه ــکار، ب ــای دور از کارزار پی ــوش آرامش ه در آغ
نخواهیــم رســید. آن کــه در درون تنــور اســت، می دانــد کــه 

ســوختن چــه معنایــی دارد!

ACKU



سال l10 شمارۀ مسلسل l2407 یکشنبه 16 جدی/دی l1397 28 ربیع الثانی l1440 6 جنوری 2019
www.mandegardaily.com

در قـرن هفدهم، شـماری از دانشـوران اروپایی ایده ها 
بـه وجـود  احساسـات  کنتـرل  بـرای  را  نهادهایـی  و 
آوردنـد زیـرا احساسـات را غیرقابل  اعتمـاد و احتماالً 
خطرناک می دانسـتند. رنه دکارت، فیلسـوف فرانسوی، 
اصـول عقالنـی متعلـق بـه ذهـن را متقـن می دانسـت 
امـا بـه احساسـات جسـمانی بـه  شـدت بدگمـان بود. 
تامـس هابـز، نظریه پـرداز سیاسـی انگلیسـی، می گفت 
کـه هدف اصلـی حکومت از بین بردن احسـاس ترس 
و سـوءظن متقابـل اسـت کـه می توانـد بـه خشـونت 
بینجامـد. در همـان دوره، انجمن هـای جدیـد تاجـران 
بـرای  جدیـدی  قواعـد سفت وسـخت  دانشـمندان  و 
اظهارنظـر وضـع و بر اسـتفاده از اسـناد و ارقـام تأکید 
کردنـد تـا از تحریف و اغـراق جلوگیری شـود. بعدها 
آنهـا را متخصـص خواندنـد، خبرهگانـی کـه یکـی از 
می تواننـد  کـه  اسـت  ایـن  بارزشـان  ویژهگی هـای 
اظهارنظرهای شـان  در  را  خـود  احساسـات شـخصی 

ندهند. دخالـت 
مبانـی فکـری عصـر مـدرن در ایـن دوران بنـا نهـاده 
شـد. مفاهیم کنونی صـدق، تخصص علمـی، مدیریت 
عمومـی، شـواهد تجربی و پیشـرفت، همهگـی میراث 
قـرن هفدهـم هسـتند. ترجیـح دادن عقـل به احسـاس 
بسـیار مفیـد بـود، و حتـا می تـوان گفـت کـه دنیـا را 
تغییـر داد؛ امـا دانشـوران آن دوره صرفـًا در پـی دانش 
نبودنـد بلکـه خواهـان صلـح هـم بودنـد. از آن زمـان 
و  بی طرفـی  ارزش  از  عمده یـی  بخـش  تاکنـون، 
واقع بینـی در زندهگـی عمومـی، از جملـه در اخبـار و 
آمـار، ناشـی از آن اسـت کـه مبنایـی برای توافـق میان 
مردمـی را بنـا می نهـد که در غیـر این صـورت چندان 
مرجعیـت  کـه  جامعه یـی  نداشـتند.  اشـتراکی  وجـه 
واقعیـت را بـه رسـمیت می شناسـد، بایـد حرفه هـا و 
نهادهـای معینـی را ایجـاد کند که در بند مشـاجره های 

سیاسـی، احساسـات یـا عقاید شـخصی نباشـند.
این پروژۀ قرن هفدهمی به ِگل نشسـته اسـت و امروز 
همـان  اکنـون  می بینیـم.  اطراف مـان  در  را  نتایجـش 
حرفه هایـی را کـه بنـای فن سـاالری مـدرن بـر آنهـا 
اسـتوار بـود، یک کاسـه می کننـد و »نخبهـگان لیبـرال« 
می خواننـد. دیگـر بـه نظر نمی رسـد کـه متخصصان و 
واقعیت هـا بتواننـد مثـل گذشـته مشـاجرات را فیصله 
دهنـد و در عیـن حـال، اعتمـاد بـه رسـانه ها نیـز بـه 
شـدت کاهـش یافته اسـت. دیگـر ادعاهـای مربوط به 
اقتصـاد، جامعـه، بـدن انسـان و حتـا طبیعـت از گزند 
احساسـات و هویت هـا در امـان نیسـت، و این مسـأله 
دربـارۀ دست راسـتی ها و چپ گرایـان بـه یـک انـدازه 
صـادق اسـت. در نتیجـه، بسـیاری از مـردم نهادهـای 
دولتـی اتحادیـۀ اروپـا و امریـکا را کانـون نخبهگانـی 
می داننـد کـه از حقـوق و امتیـازات انحصـاری بـه نفع 

خـود، و نـه مـردم، اسـتفاده می کنند.
رویدادهایـی نظیـر »راه پیمایـی در حمایـت از علم« که 
در مـارچ 20۱7 بـرای دفاع از دانـش در برابر حمالت 
سیاسـی ُرخ داد، حاکی از آن اسـت که متخصصان هم 
بـه روش خاص خود به بسـیج سیاسـی روی آورده اند 
و مثـل دیگـر جنبش ها به احساسـات عمومی متوسـل 
می خواهنـد  کـه  را  فن سـاالرانی  معمـوالً  می شـوند. 

بی طـرف بماننـد، سـرد و از خودراضـی می خواننـد. 
ایـن امـر نشـان می دهـد، بخواهیم یـا نخواهیـم، اکنون 
نمی تـوان از سیاسـت مبتنـی بر احساسـات پرهیز کرد.
نیـروی سیاسـی بعضـی از احساسـات بیشـتر از بقیـه 
اسـت. احسـاس نوسـتالژی، بیـزاری، خشـم و تـرس 
مثـال،  بـرای  اسـت.  برهـم زده   را  موجـود  وضعیـت 
جملـه  از  پوپولیسـتی،  خیزش هـای  بـه  می تـوان 
پیـروزی دونالـد ترامـپ، کمپایـن برگزیـت و امـواج 
ملی گرایانـه در سراسـر اروپـا، اشـاره کـرد کـه از آنهـا 
انتقـاد می کننـد کـه تخصـص را دسـت کم می گیرند و 
از ناُخرسـندی مـردم سوءاسـتفاده می کننـد. امـا اینهـا 
نشـانه های مشـکل اسـت و نـه علـت آن. رهبـران و 
کمپاین هـا می آینـد و می رونـد امـا اوضاعـی کـه بـه 
آنهـا قـدرت می بخشـد، دوام خواهـد یافـت. بـه جای 
ایـن کـه در برابـر ایـن اغتشاشـات صرفـًا بـه واقعیت 
اشـاره کنیـم، بهتـر اسـت کـه علـل اصلـی بـروز آنهـا 
را دریابیـم. بی فایـده اسـت کـه فقـط بگوییـم حقیقت 
در چنـگ متخصصـان اسـت و بنابرایـن، بایـد از آنهـا 
اطاعـت کرد. بایـد بفهمیم کـه چرا تخصـص بی اعتبار 

است. شـده 
»عینیـت« یـا واقع بینـی به ویـژه در حـوزۀ اقتصـاد در 
مخمصـه اسـت؛ امـا ایـن امـر علـل مشـخصی دارد. 
شـاخص های عینـِی پیشـرفت، از جملـه رشـد تولیـد 
ناخالـص داخلـی، شـکاف های عمیـق درون جامعه را 
پنهـان می کننـد. بـرای مثـال، در امریـکا درآمـد واقعِی 
نیمـی از جمعیـت از دهـۀ ۱970 رشـد نکـرده، و ایـن 
امـر خـودِ مفهـوم اقتصـادی »رشـد« را به نوعـی دروغ 
تبدیـل کرده اسـت. اکنـون بیکاری در بخـش عمده یی 
از اروپـا و امریـکا در حـال کاهـش اسـت امـا ایـن 
واقعیـِت زبـان زدِ همهـگان، ایـن امـر را پنهـان می کند 
بیمـاری،  علـت  بـه  مـردم  از  فزاینده یـی  شـمار  کـه 
حـذف  کار  بـازار  از  دارنـد  اعتیـاد  یـا  فرسـودهگی 
می شـوند یـا بـه کارهایـی می پردازند که از شـغل های 

قبلی شـان بسـیار نازل تـر اسـت.
بیـزاری از »نخبهـگان لیبـراِل« سـاکن شـهرهای بزرگ 
نامعقـول نیسـت بلکـه بازتـاب بعضـی از واقعیت های 
اساسـی دربارۀ این اسـت که مردم نابرابـری را نیرویی 
می شـمارند.  قضـاوت،  نوعـی  واقـع  در  و  اخالقـی، 
اقتصـاد صرفـًا حیطـۀ  اقتصاددانـان(  نظـر  )برخـالف 
بـرآوردن نیازهـا و خواسـته های عینـی نیسـت بلکـه 
عـالوه بـر آن حیطـۀ کسـب منزلـت و عـزت نفـس 
اسـت. ایـن امـر دربـارۀ همـه ، با هـر درآمـدی، صادق 
اسـت. احسـاس بیـزاری یـا خشـم بـه طبقـۀ کارگـر 

نمی شـود. محـدود  سفیدپوسـت 
بـا وجـود ایـن، معلـوم اسـت کـه بعضـی از گروه هـا 
بسـیار بیشـتر از بقیـه احسـاس می کننـد کـه از نظـر 
فاصلـه  لیبـرال«  »نخبهـگان  بـا  عاطفـی  و  فرهنگـی 
دارنـد. هـر چـه سیاسـِت حزبـی حرفه یی تر می شـود، 
سـخت تر می تـوان تفـاوت بـارزی میـان نمایندهـگان 
منتخـب و مشـاوران خبـرۀ آنهـا دیـد؛ به نظر بسـیاری 
از مـردم کشـورداری شـبیه بـه بازی یی اسـت که فقط 

خودی هـا بـه آن راه دارنـد.
بلکـه  نیسـت  اقتصـادی  تنهـا  محرومیـت  احسـاس 

جنبـۀ جسـمانی هـم پیـدا کـرده اسـت: مـردم از نظـر 
درد  بـا  مواجهـه  و  زندهگـی،  بـه  امیـد  تندرسـتی، 
دارنـد.  متفاوتـی  اوضـاع  روان شـناختی  و  جسـمانی 
منشـاء بدبینـی بیش از هر چیز فرسـودهگی جسـمانی 
سـریع تر و درد و رنـج بیشـتر اسـت-این هـم گـواه 
دیگـری اسـت مبنـی بـر این کـه نمی تـوان تصـورات 
ذهنـی و احساسـات جسـمی را به وضـوح از یکدیگر 

کرد. جـدا 
می تـوان داسـتان را همیـن جـا رهـا کـرد و صرفـًا بـر 
تـو گویـی احساسـات  زوال عقـل مـدرن گریسـت، 
کرده انـد.  تصـرف  را  حقیقـت  دژ  بربرهـا  همچـون 
پُرشـورترین مدافعـان عقالنیـت علمـی ادعـا می کننـد 
عوام فریب هـا،  بیگانه-دروغ گویـان،  قـوای  کـه 
عـوام- یـا  »پست مدرنیسـت ها«  روسـی،  ترول هـای 
بیـش از حـد قدرت گرفته انـد و باید دوبـاره از عرصۀ 

سیاسـت حـذف شـوند.
چنیـن واکنشـی نه تنهـا حاکـی از خام اندیشـی دربارۀ 
علـل پوپولیسـم اسـت بلکه یـک تحـول تاریخی مهم 
دیگـر را هـم نادیـده می گیـرد، تحولـی کـه بـه همـان 
انـدازه در شـکل دادن بـه دنیـای مـدرن سـهیم بـوده 
اسـت. میل بـه مهـار احساسـات و غرایز جسـمانی به 
خاطـر اهـداف سیاسـی هـم سـابقه ای طوالنـی دارد و 
کانون هـای نخبهـگان قدرت منـد خاص خـود را پدید 
آورده اسـت امـا در ایـن میان یـک تفاوت بسـیار مهم 
وجـود دارد: اینجـا ایـن میـل در خدمت منازعه اسـت 
نـه صلـح. در اوج عصـر روشـنگری، وقتـی بـه نظـر 
می رسـید کـه عقـل یـک بار بـرای همیشـه در آسـتانۀ 
پیـروزی قـرار دارد، انقـالب فرانسـه ثابـت کـرد کـه 
نظامـی عظیمـی  نیـروی  می توانـد  مـردم  احساسـات 

فریند. بیا
جنـگ مـدرن، جـو مسـمومی آکنـده از احساسـات، 
و  فریـب کاری  نادرسـت،  اطالعـات  اطالعـات، 
زیرسـاختارها،  مـی آورد.  وجـود  بـه  مخفـی کاری 
غیرنظامیـان، صنایـع و سـازمان های جاسوسـی را بـه 
روش هایـی ابتـکاری بسـیج می کنـد. پیدایـش جنـگ 
هوایـی سـبب شـد کـه مشـکالت مربـوط بـه روحیـۀ 
غیرنظامیـان و تصمیم گیـرِی فـوری اهمیـت بیشـتری 
پیـدا کنـد، و ایـن امـر بـه ایجـاد فنـون جدیـدی برای 
بـه  پی بـردن  مـردم و  کنتـرل احساسـات  سـنجش و 
تهدیدهـای قریب الوقـوع انجامیـد. همیـن پارانویا بود 
کـه بـه ابـداع رایانـۀ دیجیتال و سـپس اینترنـت منتهی 
شـد. در زمـان جنـگ، سـرعت و تأثیـر اطالعـات بـه 
انـدازه ی اعتبـار عمومـی آن ارزش منـد می شـود. یکی 
از توجیهـات عمده یـی کـه دولـت جـورج دبلیو بوش 
بـرای شـکنجه از طریق »القـای حس خفهگـی با آب« 
ارایـه مـی داد این بـود که باید به سـرعت، پیـش از آن 
کـه خیلـی دیـر شـود، اطالعـات را از زندانـی بیـرون 
کشـید. ایـن رویکرد کامـاًل جدیدی به مسـألۀ حقیقت 
اسـت، کـه اغلـب بـا ایـده آل علمـی عقـل و تخصص 

کامـاًل در تضـاد اسـت.
اخیـراً ایـن روحیۀ جنگی بـه زندهگـی غیرنظامیان هم 

سـرایت کـرده و تأکیـد بر شـناخت »فوری« به 
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ایران ولسمرش ته له طالبانو...
د ســولې پروســې او لــه چابهــار بنــدره د غــوره اســتفادې د څرنګوايل 

پــه اړه هــم بحــث او خربې کــړي دي.

ــې د  ــل چ ــۍ ووی ــره اوون ــد تې ــارو وزارت ویان ــو چ ــران د بهرنی د ای

طالبانــو لــه اســتازو رسه يــې د غونــډې کوربــه تــوب درلــود چــې د 

ــه اړه پکــې خــربې اتــرې وشــوې. افغــان ســولې پ

بهــرام قاســمي خــربې غونــډې تــه وویــل، د طالبانــو اســتازو د هغــه 

ــي رسه  ــاس عراقچ ــتیال عب ــه مرس ــارو وزارت ل ــو چ ــواد د بهرنی هې

ــه  ــې څ ــربو نتیج ــو خ ــې د دغ ــو دا چ ــړې، خ ــربې وک ــې خ مفصل

وې، نــه افغــان او نــه هــم ایــراين چارواکــو تــر اوســه څــه ویــي دي.

ــه  ــې ل ــوې خربپاڼ ــه ورځ د ی ــنبې پ ــې ش ــرې س ــم د تې ــو ه طالبان

ــړ او  ــد ک ــفر تأیی ــاوي س ــوه پ ــه د دوی د ي ــران ت ــو رسه ته خپرول

ویــي يــې دي چــې دا پــاوی د ســیمې د هېوادونــو رسه د اړیکــو پــه 

ــږل شــوی و. ــه لې ــواد ت ــه هې خاطــر هغ

حکومــت بیــا د افغانســتان د ســولې پــه خاطــر د هېوادونــو لــه هغــو 

ــاره  ــه مــرۍ د ســولې لپ ــو پ هڅــو هــر کلــی کــړی چــې د افغانان

يــې تــر رسه کــوي.

دې تــه پــه کتــو، د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا د اجرائیــه پاوي 

غــړي وايــي چــې ایــران لــه دوی رسه ژمنــه کــړې چــې پــه افغانســتان 

کــې د مثبــت رول لوبولــو هڅــه کــوي.

چالش های  نظام   فدرالی... 
رفت؟

ــا  ــد ب ــتان بای ــی افغانس ــام سیاس ــاختار نظ ــل در س ــالۀ تعدی ــول مس ح
ــۀ  ــه گون ــض، ب ــوزی، دور از ُحب وبغ ــا دل س ــوولیت، ب ــا مس ــت، ب دق
ــت  ــدر صحب ــعۀ ص ــا س ــه و ب ــن گرانه و واقع بینان ــه، روش ژرف، منصفان
کنیـــم. برخــورد تقلیل گــرا، شــعاری و رمانتیــک بــا مســأله گــرهِ مشــکِل 
ــِف ســایر  ــی در افغانســتان، در ردی ــا را نمی گشــاید. طــرح نظــام فدرال م
ــه  ــی گرفت ــل و بررس ــه تحلی ــه ب ــد همیش ــا می توان ــا و نظریه ه طرح ه
شــود. موقعیــت حســاِس جیوپولتیــک و جیواکونومیــک افغانســتان، موضع 
و موقــِف همســایه گاِن طمــاع و روحیــۀ ســرکش و خودفــروش حاکمیــِت 
ــرای کشــور جنــگ زده و  ــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه ب کنونــی، مــا را ب
ــد مرکــزی  ــِت آزاد و نیرومن ــدم اول، یــک دول ــا در ق ــر و متالشــِی م فقی
ــا صبغــۀ  در زیــر چتــر قانــون اساســی متمــدن، عادالنــه و دموکراتیــک ب
ملــی- مردمــی و برخــوردار از بــازوی قــوی نظامــی و اطالعاتــی، 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــام سیاس ــوِع نظ ــب ترین ن مناس
ــر از همــه بایــد بســتر ایجــاد، پــرورش و گســترش  ــاور مــن، اول ت ــه ب ب
نظــام فدرالــی در کشــور را از طریــِق حصــول تربیــت خــاِص اجتماعــی 
ــارت  ــته گی و اس ــز از وابس ــل، گری ــوولیت های متقاب ــا درک مس ــوأم ب ت
سیاســی و اقتصــادی، ایجــاد ارتــش قــوی، منظــم و واقعــًا ملــی، ترویــج 
مفکــورۀ زیســِت باهمــی و باالخــره ســرکوب احساســات بیگانه پرســتی 
و قطــع روابــط جانیــان از ارتــکاب جنایت هــا مســاعد بســازیم. فدرالیســم 
در کشــورهایی ُمــدِل موفــق بــوده اســت، امــا هرچنــد تجربــۀ کشــورهای 
دیگــر بــرای مــا بســیار راهگشــا اســت، امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مــا 
ــم. مشــکل افغانســتان  ــاز داری ــژۀ خــود نی ــه راهِ وی ــن راســتا ب ــز در ای نی
ــه  ــوده، و ن ــزی ب ــدر مرک ــت مقت ــک دول ــود ی ــر، نب ــۀ اخی ــد ده در چن
برعکــس آن. فرماندهــاِن ســنتی در همــۀ ایــن ســال ها قدرت  هــاِی 
ــل و  ــت قاب ــک حکوم ــه ی ــه افغانســتان ب ــی ک ــد، در حال ــده بوده  ان پراکن
مقتــدر نیــاز داشــت. حــاال هــم کــه در ایــن وضعیــت تغییــر و بهبــودی 
ــِر  ــه فدرالیســم تداعی  گ ــود دارد ک ــی وج ــن نگران محســوس نیســت، ای
ــکان شــود و اساســًا باعــث گــردد کــه در داخــل افغانســتان  اتفاقــات بال

مرزبندی  هــا بیشــتر و تنش هــا روزافزون تــر شــوند. 
و  ویــران  زیرســاخت  های  بــا  هنــوز کشــوری ضعیــف  افغانســتان 
همسایه گانی ســت کــه آشــکارا بــه دنبــاِل نفــوذ در آن هســتند. فدرالیســم 
ــر  ــایه و پیچیده  ت ــورهای همس ــوذ کش ــترش نف ــب گس ــد موج می توان
ــارۀ سیســتم  شــدِن شــرایط کشــور شــود. مــالک مقایســۀ اغلــِب مــا درب
ــد  ــا نمی توانن ــن مثال ه ــا ای ــت. ام ــی اس ــورهای غرب ــم،  کش فدرالیس
ــم  ــِق فدرالیس ــای موف ــند. نمونه ه ــتان باش ــرای افغانس ــی ب ــۀ عمل نمون
ــۀ نهادینه شــدِن دموکراســی در  ــه کــه تجرب در کشــورهایی صــورت گرفت

ــود دارد.  ــا وج آن ه
در کشــور چندقومــی و چندین زبانــی مثــِل افغانســتان کــه دهه  هــا 
ــوح در  ــی به وض ــورهای خارج ــوده و کش ــی ب ــای داخل ــر جنگ ه درگی
ــه  ــی هرچ ــث پراکنده گ ــد باع ــم می توان ــته اند، فدرالیس ــت داش آن دخال
ــم در  ــه فدرالیس ــم ک ــر بگیری ــم در نظ ــه را ه ــن نکت ــود. ای ــتر ش بیش
ــی  ــِی خوب ــده گان سیاس ــود، نماین ــای موج ــِت چهره ه ــتان در قام افغانس
ــه  ــران ک ــتان و ای ــون پاکس ــا چ ــایۀ م ــورهای همس ــرب و کش ــدارد. غ ن
خــود کشــورهای چندقومــی انــد، گمــان نمــی رود کــه بــا سیســتم فدرالــی 
در افغانســتان موافــق باشــند، چــون تجزیــۀ احتمالــی افغانســتان به آســانی 
ــد.  ــژه پاکســتان هــم ســرایت کن ــه وی ــه کشــورهای دیگــر، ب ــد ب می  توان
ایضــًا ُمدل  هــای پیشــنهاد شــدۀ فدرالیســم در افغانســتان بیشــتر بــر اســاس 
قومیــت و زبــان هســتند. امــا تقســیم فدرالــی افغانســتان بــر پایــۀ قومیــت 
ــا  ــت کاپیس ــا از والی ــون تاجیک ه ــت، چ ــن اس ــًا غیرممک ــان تقریب و زب
ــا  ــی ت ــده هســتند، هزاره هــا از غزن ــا هــرات در غــرب افغانســتان پراکن ت
وردک و ارزگان در کنــار پشــتون  ها زنده گــی می کننــد، ازبیک  هــا در 
ــا و پشــتون  ها در شــمال افغانســتان  ــا، ترکمن ه ــا، هزاره  ه ــار تاجیک ه کن
زنده گــی می کننــد. بــر مبنــای قانــون اساســی امــا می تــوان چیــزی میــان 
فدرالیســم و مرکزیــت ایجــاد کــرد. مثــاًل می  تــوان اختیــارات والیت هــای 
ــذاری  ــت قانون گ ــا صالحی ــن والیت  ه ــا ای ــش داد، ت ــف را افزای مختل
بیشــتری پیــدا کننــد، شــهردارها و والی هــا انتخابــی شــوند، و نــه از طــرف 

حکومــِت مرکــزی منصــوب گردنــد.

صفحه 6

ACKU



۳. تجربــۀ موفــق تونــس در بــاب بــه پیــروزی 
داد  نشــان  مسالمت آمیزشــان  انقــالب  رســانیدن 
ــان  ــد می ــالب بای ــدۀ انق ــت دهن ــای جه ــه گروه ه ک
ایدیولــوژی حاکــم بــر جریــان سیاســی فکــری 
ــد  ــرق بگذارن ــام ف ــک نظ ــاد ی ــدۀ ایج ــود و قاع خ
ــا  ــی ب ــل مل ــت از تعام ــارت اس ــرق عب ــن ف و ای
ــت  ــور زیس ــان کش ــه در هم ــهروندان ک ــام ش تم
یــک  اهــداف  تعامــل می توانــد  ایــن  دارنــد و 
ــش از  ــول ســازد. در ســوریه پی ــل قب انقــالب را قاب
ــدۀ شــان  ــت داری آین ــه نحــوۀ دول ــان ب آنکــه مخالف
پاســخی ارایــه کننــد، بــه خط کشــی های قومــی 
ــه خــودی خــود  ــه ب ــد ک ــی پافشــاری کردن و مذهب
ــیم  ــردم ترس ــان م ــی را می ــی مل ــدۀ چندپارچه گ آین
ــا  ــت مســتبد ب ــک دول ــت، وجــود ی ــرد و در نهای ک
ــیده گی  ــر از هم پاش ــت را ب ــک دس ــبتًا ی ــدۀ نس قاع

ــد.  ــح دادن ــی ترجی مل
ــه  ــتبد ب ــام مس ــک نظ ــردم از ی ــارۀ م ــت دوب حمای
ــوم  ــه مفه ــه ب ــی نیســت بلک ــاب آرمان ــای انتخ معن
ــی و  ــی اجتماع ــدن بی برنامه گ ــم ش ــات از حاک نج

سیاســی می باشــد .
ــام از درون  ــک نظ ــر ی ــلحانه در براب ــام مس ۴.  قی
ــتبداد باشــد  ــه آن صــرف اس ــه توجی ــی ک در صورت
ــه صــورت مســتقیم وجــود  ــرون ب و تجــاوزی از بی
ــت و  ــت دول ــه دس ــی ب ــۀ خوب ــد، بهان ــته باش نداش
نظــام حاکــم می دهــد مبنــی بــر اینکــه تحــت عنــوان 
دفــاع از حاکمیــت ملــی بــا اســتفاده از تمــام قــوا بــه 
قلــع و قمــع قیــام کننــده گان اقــدام کنــد. حاکمیــت 
ــهروندان  ــی ش ــت زنده گ ــن مصیب ــتبداد بزرگتری اس
زیــر ســایۀ یــک حکومــت اســت، امــا جنــگ 
می توانــد تمــام هســت و بــود یــک کشــور را نابــود 

کنــد کــه در آن صــورت فقــط حکومــت اســتبدادی 
ــام  ــرد و قی ــه در می ب ــه از آن جــان ســالم ب اســت ک
ــی  ــت های خارج ــروگان دس ــوالً گ ــده گان معم کنن

می گردنــد.
ــون  ــازمان هایی چ ــود س ــن وج ــه یم ــان ب  5. جه
ســازمان ملــل متحــد و ســایر نهادهــای جهانــی رابط 
ــا را  ــورها و ملت ه ــام کش ــان تم ــالمت آمیز می مس
بــه یــک رونــد طبیعــی تبدیــل کــرده اســت و مبتنــی 
بــرآن، ایده هایــی چــون »دارالحــرب« و »توهــم 
جنــگ همــه علیــه مــا« نشــانگر واقعیت هــای 
موجــود در جامعــۀ بشــری نمی باشــد )در حالــی کــه 
رفتــار برخــی کشــورها از ایــن امــر مســتثنا اســت( و 
هرگــروه و جریانــی کــه در تــالش ایجــاد یــک نظــم 
یــا ســاختار جدیــد در کشــور خــود اســت و یــا علیه 
نظــام حاکــم بــر کشــور خــود قیــام می کنــد در قــدم 
ــاور را  ــورهای مج ــایه ها و کش ــد همس ــت بای نخس
مطمیــن ســازد کــه یــک جریــان غیرمعمــول و 
ــای  ــت. گروه ه ــا نیس ــرای آنه ــل ب ــل تحم غیرقاب
ــعاردادن  ــه ش ــق ب ــش از توفی ــان پی ــوری اکثرش س
ــه دســت  ــه کشــورهای مجــاور ســوریه و منطق علی
زدنــد کــه بــه نوبــۀ خــود نشــان داد کــه از ســازوکار 
منطقــه  بــرای  و  دور  بــه  مــدرن  دولت ســازی 

ــد.  ــل می باش ــل تحم غیرقاب
ــه درد  ــد ب ــر باش ــه ایدیولوژیک ت ــی ک 6. هرگروه
جنــگ بیشــتر می خــورد، امــا در حــوزۀ کشــورداری 
ــف  ــی ضعی ــه جنگ ــتن بنی ــت. داش ــر اس ناکارآمدت
مراتــب  بــه  ســازمان یافته  سیاســی  چهــرۀ  بــا 
بی برنامه گــی  بــه  نســبت  اســت  موفقیت آمیــز 
سیاســی بــا قــدرت جنگــی قوی تــر. بــه دلیــل 
اینکــه جنــگ بــرای بــه کرســی نشــاندن یــک برنامــۀ 

سیاســی اســت کــه توجیه پذیــر می گــردد و اال 
ــای  ــف گروه ه ــی آورد. ردی ــار م ــی ب ــرف ویران ص
ــه  ــی ب ــور سیاس ــود، مان ــده می ش ــی دی ــوری وقت س
ــتر  ــی بیش ــدرت جنگ ــه ق ــد ک ــی داده ش گروه های
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــی ب ــچ برنامه ی ــا هی ــتند، ام داش
ســازوکار مــدرن بــرای دولــت داری نداشــتند و ایــن 
ــه جــوالن گروه هــای  وضعیــت زمیــن مخالفــان را ب
انتحــاری و جنگــی صــرف تبدیــل کــرد کــه نتیجــۀ 

آن شــد ســربریدن های روزانــه .
ــان  ــه حامی ــد ک ــی ان ــد دالیل ــه ش ــه گفت ـــــ آنچ
ــد  ــم اس ــه رژی ــک ب ــرم کم ــوریه را دلگ ــت س دول
و دیگــران را تشــویق بــه اســتفادۀ زودگــذر از 
گروه هــای جنگــی کــرد. گروه هــای تکفیــری و 
جنگــی در بــدو تولــد خــود عامــل خارجــی ندارنــد 
ــا  ــد، ام ــی ان ــت نابســامان داخل ــدۀ وضعی ــه زای بلک
ــاه  ــا پن ــن خارجی ه ــه دام ــود ب ــای خ ــۀ بق در ادام
ــط  ــویه توس ــتفادۀ دو س ــرحد اس ــا س ــد و ت می برن
ــای  ــد. گروه ه ــش می رون ــه پی ــه ب ــورهای منطق کش
ســوری نیــز کــه بعــداً هــر یکــی اربابــی بــرای خــود 
ــکا و....  ــر، آمری ــه، قط ــعودی، ترکی ــد س ــت مانن یاف
ــا  ــه حیــات خــود ادامــه دهنــد ت دیگــر نتوانســتند ب
ــان شــان تغذیــه شــوند و مــورد  اینکــه توســط ارباب

ــد.  ــرار گیرن ــتفاده ق اس
حــاال زمیــن ســوخته و ویــران ســوریه مانــده اســت 
بــا یــک مشــت گروه هــای بــا شــعارهای ســکوالریتۀ 
لیبــرال، وهابی گــری تندروانــه و داعشــی گری و 
ــی از  ــزار قربان ــا ه ــرف صده ــال آن و از آن ط امث
ــت  ــت دول ــوریه به دس ــاع س ــاه و بی دف ــردم بیگن م

ــا . ــن گروه ه ــد و ای اس

ولســمرۍ ماڼــۍ وايــي، د ایــران د بهرنیــو 

چــارو د وزارت مرســتیال لــه طالبانــو رسه د 

ایــراين مقاماتــو د وروســتیو کتنــو پــه اړه جمهــور 

ــړي دي. ــات ورک ــه معلوم ــي ت ــس غن رئی

ــوړی  ــو لوړپ ــارو وزارت ی ــو چ ــران د بهرنی د ای

پــاوی د حکومــت د مخالفــې ډلــې لــه اســتازو 

ــفر  ــه س ــل پ ــته د کاب ــو وروس ــدو کت ــر لی رسه ت

ــی. راغل

ــید  ــتیال س ــارو وزارت مرس ــو چ ــران د بهرنی د ای

ــن  ــه مــری ن ــوه پــاوي پ ــاس عراقچــي د ی عب

ــه  ــې ل ــېد چ ــه راورس ــل ت ــه ورځ کاب ــنبې پ د ش

بېابېلــو افغــان چارواکــو رسه يــې د کابــل تهــران 

ــو  ــه روان ــولې پ ــو او د س ــزو اړیک ــه دوه اړخی پ

ــړي دي. ــرې ک ــربې ات ــو خ هڅ

لــه ولســمرۍ ماڼــۍ پــه خپــره شــوې خربپاڼــه 

کــې راغــي چــې د ایــران د بهرنیــو چــارو د 

ایــراين  د  رسه  طالبانــو  لــه  مرســتیال  وزارت 

مقاماتــو د وروســتیو کتنــو پــه اړه جمهــور رئیــس 

ــړل. ــات ورک ــه معلوم ــي ت غن

ــر  ــه ارګ کــې ت ــن پ ــه کــې چــې ن ــه دغــې کتن پ

رسه شــوه، دواړو لــورو لــه طالبانــو رسه د بحــث 

تــر څنــګ، د افغانانــو پــه رهــربۍ او مالکیــت 
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ایران ولسمرش ته له طالبانو رسه د کتنو په اړه معلومات ورکړل

بخش دوم/ کمال الدین حامد-استاد دانشگاه

چالش های  نظام   فدرالی 
د ر  افغانستان

افغانســتان در وضعیــِت کنونــی اش متأســفانه هنــوز آماده گــِی عینــی و 
ذهنــی بــرای تحقــق نظــام سیاســی فدرالــی نــدارد و اگــر تالشــی در 
ایــن راســتا صــورت هــم بگیــرد، منطقــًا بــه شکســت مواجــه خواهــد 
شــد. ســاختار نظــام فدرالــی بــر ایــن مبناســت کــه هــر ایالــت در عین 
ــدرال اســت، دارای نظــم  ــد نظــام ف ــه عضــو متحــد و متعه حــال  ک
ــای  ــهری، صالحیت ه ــوراهای ش ــی، ش ــات صدارت ــی، انتخاب پارلمان
دخــل و خــرچ مالــی، حیثیــت و هویــِت مســتقالنۀ زبانــی و فرهنگــِی 
منحصــر به خــود نیــز می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، هــر ایالــت تحــت 
شــرایط نظــام فدرالــی، دارای قــوای ثالثــۀ مقننــه، مجریــه و قضاییــه 
ــر  ــه در اث ــف، ن ــای مختل ــان ایالت ه ــد می ــن اتحــاد و تعه اســت. ای
زور و فشــار فکــری و فیزیکــی، بلکــه بایــد در پرتــو رضایــت کامــل، 
ــِت  ــر و مصلح ــِت خی ــا در نظرداش ــل و ب ــِت متقاب ــرورت و قناع ض
عمومــی صــورت گیــرد؛ چــون هــر ایالــت به تنهایــی قــادر نخواهــد 
بــود همه گونــه نیازهــای علمــی، دفاعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و... اش 
ــا  ــاد ایالت ه ــر اتح ــازد. اگ ــوع س ــتقالنه مرف ــاًل مس ــو کام ــه نح را ب
ــه  ــدرال، ب ــزی ف ــت مرک ــک دول ــور ی ــر مح ــا ب ــرار دادِن آن ه و ق
ــه و آگاهانــه صــورت نگیــرد، ســاختار و  ــه، رضامندان ــۀ داوطلبان گون
ماهیــِت سیاســی ـ جغرافیایــی اجبــاری، غیرمنطقــی و شــکننده را بــه 
خــود اختیــار خواهنــد کــرد و چــه بســا کــه هــر ایالــت در صــورت 
تنهــا مانــدن و یــا تک تازی هــای سیاســی- اقتصــادی، عاقبــت لقمــۀ 
ــوی و گرســنه می گــردد. مســالۀ  ــرای همســایه گاِن ق ســهل الهضمی ب
مهــِم دیگــر در متــن نظــام فدرالــی ایــن اســت کــه دولــت مرکــزی 
ــرای  ــود. ب ــل نمی ش ــاوت قای ــض و تف ــا تبعی ــان ایالت ه ــچ گاه می هی
ــع  ــای مناف ــد روی پایه ه ــزی بای ــت مرک ــا دول ــن فض ــراری ای برق
ــتوار  ــری اس ــا فک ــی ی ــمتی، زبان ــی، س ــی، قوم ــخصی، خانواده گ ش

ــال نباشــد.  ــه بیمــاری ویرانگــِر حب وبغــض مبت ــوده و ب نب
حــاال بیاییــم و بی طرفانــه بررســی کنیــم کــه از مجمــوع شــرایطی کــه 
در بــاال بــرای برقــراری یــک نظــام فدرالــی شــمرده شــد، چــه مقــدارِ 
ــه  ــی ک ــد؟ در وضعیت ــروزی ســراغ شــده می توان آن در افغانســتاِن ام
مــا هنــوز فاقــد یــک دولــِت مقتــدرِ مرکــزِی قانون محــور اســتیم کــه 
بتوانــد امنیــت جانــی و مالــی شــهروندانش را تأمیــن کنــد، بــه صدهــا 
ــای  ــراد و گروه ه ــِت اف ــف در دس ــل و خفی ــالح ثقی ــل س ــزار می ه
خودســر اســت، دموکراســی وجــود نــدارد، کســی بــه قانــون اساســی 
ارزشــی قایــل نیســت، تخریبــات و تبلیغــاِت دشــمنان خارجــی بــرای 
ــادی  ــام اقتص ــه، نظ ــترش یافت ــی گس ــی و زبان ــراق قوم ــاد افت ایج
تــوام بــا تولیــد، تقســیم، صــادرات و عوایــد کافــی در کشــور ســراغ 
ــره  ــه دارد و باالخ ــه ادام ــلحانه و تجاوزکاران ــگ مس ــود، جن نمی ش
ــرار دارد؛  ــی ق ــای خارج ــرول نیروه ــت کنت ــوز تح ــتان هن افغانس
چگونــه ممکــن اســت بــه ســوی تأســیس نظــام فدرالــی در کشــور 
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