
ی بی بهانۀ انتخابات در 29 سرطان برگزار

نهادهای ناظر:

کمیسیون انتخـابات 
 »مرکز تجارت و مافیـا« 

شناخته می شود

کمیتــۀ مســتقل مشــترک نظــارت و ارزیابــی 
مبــارزه بــا فســاد اداری »MEC« گفته اســت 
پرونده هــای  دربــارۀ  ُکل  دادســتانی  کــه 
ــه  ــه فســاد هســتند، ب ــه متهــم ب ــی ک وزیران

ــت. ــرده اس ــق نک ــت تحقی ــۀ درس گون
کمیتــۀ مســتقل مشــترک نظــارت و ارزیابــی 
ــنبه،  ــروز یکش ــاد اداری دی ــا فس ــارزه ب مب
ــود  ــی خ ــزارش نظارت ــومین گ ۱۶جــدی س
ــه  را در مــورد تطبیــق سفارشــات ایــن کمیت
ــرد.  ــر ک ــی منتش ــی و قضای ــش عدل در بخ
ــارزه در  ــای مب ــزارش روی تالش ه ــن گ ای
ــق اصالحــات در  ــر فســاد اداری و تطبی براب

دادســتانی ُکل و ســایر ادارات تمرکــز کــرده 
اســت.

ایــن نهــاد، از دادســتانی ُکل خواســته اســت 
تــا تحقیقــات خــود را در مــورد وزیرانــی که 
مــدارک کافــی مبنــی بــر اتهــام شــان وجــود 
دارد، بــه ســرعت تکمیــل و نتایــج آن را 

ــد. اعــالم کن
دادســتانی  در  گــزارش،  ایــن  براســاس 
کل قبــاًل کمیته یــی بــه منظــور تحقیــق 
متهــم  وزیــران  پرونده هــای  پیگیــری  و 
ــون  ــا تاکن ــود، ام ــده ب ــاد ش ــاد ایج ــه فس ب
ــرای  ــران ب ــن از وزی ــدۀ شــش ت ــط پرون فق

ــت. ــده اس ــاع ش ــه دادگاه ارج ــیده گی ب رس
ایــن نهــاد گفتــه اســت کــه ایــن پرونده هــا 
ــز از  ــردم نی ــیده و م ــی نرس ــۀ نهای ــه نتیج ب
ــاد  ــن نه ــد. ای ــه ان ــالع نیافت ــج آن اط نتای
ــتانی کل  ــه دادس ــت ک ــه اس ــان گفت همچن
مــوارد  بررســی  بــرای  الزم  آزمایشــگاه 

ــدارد. ــار ن ــی را در اختی جرم
ــت: »در  ــده اس ــاد آم ــن نه ــزارش ای در گ
بســیاری مــوارد نتیجــه یافته هــای آزمایشــگاه 
ــای  ــک مبن ــال تخنی ــی و کریمین ــب عدل ط
حکــم محاکــم قــرار می گیــرد، ولــی امکانات 
ــرای آزمایشــگاه های  ــزات مناســب ب و تجهی
ــر  ــی در اکث ــک و طــب عدل ــال تخنی کریمین
ــی  ــد و نهادهــای عدل ــات وجــود ندارن والی
و قضایــی از عــدم موجودیــت آن جــداً 

ــد«. ــکایت دارن ش
ــه  ــد ک ــان می ده ــاد نش ــن نه ــای ای یافته ه
مراکــز  در  پرونده هــا  مدیریــت  سیســتم 
ســطح  در  امــا  اســت،  فعــال  والیــات 
ــرق  ــود ب ــی، نب ــل ناامن ــه دلی ــوالی ها ب ولس
ــکالت  ــا مش ــوارد ب ــایر م ــت و س و اینترن

ــتند. ــه هس ــدی مواج ج
ایــن نهــاد گفتــه اســت کــه دادســتانی کل از 
۵۱ ســفارش ایــن نهــاد، فقــط بــه ۲۵ مــورد 
آن رســیده گی کــرده اســت. در گــزارش 
آمــده اســت کــه دادســتانی کل ۲۱ ســفارش 
دیگــر را تــا حــدودی عملــی کــرده و چهــار 
ــک  ــته و ی ــفارش پیشــرفت محــدود داش س

ســفارش دیگــر اصــاًل اجــرا نشــده اســت.
همچنــان در ایــن گــزارش آمــده اســت: 
ــور آزاد و  ــه ط ــته ب ــوه در گذش ــذ رش »اخ
دادســتان ها در  از  بعضــی  بــود و  علنــی 
خــارج از دفتــر کمیشــن کار داشــتند تــا 
ــی  ــد، ول ــع آوری کنن ــول جم ــان پ ــرای ش ب
ــه  ــور آزادان ــه ط ــوه ب ــت رش ــون دریاف اکن

ــت«. ــده  اس ــف ش متوق

امــور  وزارت  در  مســووالن  مانــدگار: 
داخلــه یــک فهرســت از متهمــان جرم هــای 
ــردم خواســته  ــرده و از م ــی را نشــر ک جنای
اســت تــا در شناســایی و بازداشــت آنــان بــا 

ــد. ــکاری کنن ــن وزارت هم ای
در ایــن فهرســت کــه شــامل ۲۲۲ تــن 
و  اصلــی  ســکونت  اســم،  می شــود، 
اســت. شــده  ذکــر  مجرمــان  موقعیــت 
وزارت امــور داخلــه در خبرنامه یــی نگاشــته 
اســت کــه ایــن ۲۲۲ مرتکــب »دزدی، قطــاع 
الطریقــی، اختطــاف، قتــل و برهــم زدن نظــم 

عامــه« در شــهر کابــل شــده انــد.
بــه  کــه  اســت  آمــده  خبرنامــه  در 
ــن متهمــان،  ــت ای ــده گان از موقعی اطالع دهن

مکافــاِت مــادی و معنــوی از ســوی دولــت 
صــورت خواهــد گرفــت.

اخیــراً رهبــری جدیــد وزارت داخلــه دســت 
ــای  ــه واکنش ه ــت ک ــی زده اس ــه اقدامات ب
مثبــِت شــهروندان را در پــی داشــته اســت. 
ــه جرایــم جنایــی  نشــر فهرســت متهمــان ب

در کابــل، یکــی از مــوارد اســت.
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــدام در حال ــن اق ای
کــه بارهــا باشــنده گان شــهر کابــل از بیشــتر 
پایتخــت  در  جنایــی  جرم هــای  شــدن 
شــکایت کــرده انــد. ســرقت مســلحانه، 
ســرقت موتــر، قتــل و ســرقِت تیلفون هــای 
اخیــر  کــه  اســت  جرایمــی  از  همــراه، 
باشــنده گان کابــل را بــه ســتوه آورده اســت.
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بحــث  کــه  زمانــی  هــر  افغانســتان  دولــت 
از  میــان می آیــد،  بــه  گفت وگوهــای صلــح 
»صلــح بــه مالکیــت و رهبــری افغان«هــا ســخن 
اگــر  می کنــد.  تأکیــد  آن  بــر  و  می گویــد 
ــم،  ــر بگیری ــی را در نظ ــن گزاره ی ــِض چنی نقی
آن گاه ســطحی گرایی و ســاده نگری در چنیــن 
ــخیص داد.  ــتی تش ــود به درس ــی را می ش جمله ی
ــِت  ــری و مالکی ــه رهب ــح ب ــزارۀ »صل ــض گ نقی
و  رهبــری  بــه  »صلــح  می شــود:  افغان«هــا 
ــا  ــکا و ی ــتان، امری ــیه، پاکس ــاًل روس ــِت مث مالکی
ــد از آن  ــما بخواهی ــه ش ــری ک ــورِ دیگ ــر کش ه
ــکان دارد و  ــی ام ــن صلح ــا چنی ــد. آی ــام ببری ن
از طرفــی چــرا حکومــِت افغانســتان همــواره بــر 

چنیــن گزاره یــی تأکیــد مــی ورزد؟
 بــه نظــر می رســد کــه رهبــری حکومــت 
از  برداشــِت درســتی  و  ملــی درک  وحــدِت 
پیرامون شــان  در  کــه  آن چــه  و  وضعیــت 
ــواره  ــل هم ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــذرد ندارن می گ
مســایِل  از  آن هــا  کــه  می کننــد  احســاس 
ــذرد،  ــتان می گ ــورد افغانس ــه در م ــی ک اصلی ی
ــر  ــدی ب ــن تأکی ــویی، چنی ــد. از س ــالع ان بی اط
ــه  ــت ک ــز هس ــا نی ــن معن ــه ای ــح ب ــد صل رون
ــه خــود نیــز  ــران فعلــِی حکومــت نســبت ب رهب
چنــدان مطمیــن نیســتند کــه آیــا واقعــًا رهبــرِی 
کشــور را بــه عهــده دارنــد و دیگــران بــا همیــن 
نــام آن هــا را می شناســند. چنیــن عــدم اعتمــادی 
ــران  ــود، س ــودن خ ــی ب ــروعیت و قانون ــه مش ب
ــزارۀ  ــه از گ ــه همیش ــرده ک ــت را وادار ک حکوم
ــه  ــا ک ــت افغان«ه ــری و مالکی ــه رهب ــح ب »صل
نوعــی تحقیــر نســبت بــه خودشــان در آن مســتتر 

ــد.  ــود ببرن ــت، س اس
ــق  ــای دقی ــوز معن ــتان هن ــراِن افغانس ــاید رهب ش
ــِن آن  ــا گفت ــه ب ــد ک ــی ندارن ــن گزاره ی از چنی
خــود را مــورد تحقیــر و تمســخِر دیگــران قــرار 
ــر  ــه درگی ــورهایی ک ــواره در کش ــد. هم می دهن
وجــود  نیــز  طرف هایــی  بوده انــد،  جنــگ 
داشــته اند کــه یــا بــه عنــوان میانجــی و یــا 
تســهیل کننده عمــل کرده انــد. ایــن طرف هــا 
ــوذ و  ــای دارای نف ــورها، گروه ه ــد کش می توانن
ــند.  ــی باش ــی و جهان ــخصیت های سیاس ــا ش ی
همیــن حــاال در بحــث فلســطین، عــراق، ســوریه 
از کشــورهای در حــال منازعــه،  و بســیاری 

کشــورهایی هســتند کــه بــرای رســیدن بــه 
توافــق میــان حکومت هــای ایــن کشــورها و 
می کننــد.  میانجی گــری  مسلح شــان  مخالفــان 
ــی  ــدۀ جهان ــه ش ــاًل پذیرفت ــک رواِل کام ــن ی ای
ــه  ــد ک ــورها نیامده ان ــن کش ــز ای ــت و هرگ اس
بگوینــد »گفت وگوهــای صلــح بایــد تحــت 
مالکیــت و رهبــری خودشــان باشــد.« چــون آن ها 
خــود را نماینــدۀ تام االختیــارِ مــردم و کشورشــان 
می داننــد و بــاور دارنــد کــه هــر کاری کــه 
ــا  ــق آن ه ــدون تواف ــرد، ب ــورت بگی ــد ص بخواه
ــس در  ــد. پ ــل بپوش ــۀ عم ــت جام ــن نیس ممک
از  هرگــز  گفت وگوهای شــان  و  ســخنرانی ها 
ــری و  ــه رهب ــاًل ب ــح مث ــز صل ــزارۀ تحقیرآمی گ
ــد؛  ــاد نمی کنن ــا فلســطین ی ــِت ســوریه و ی مالکی
ــرار  ــه ق ــزی ک ــر آن چی ــه ه ــد ک ــون می دانن چ
اســت بــه صــورِت قطعــی اتفــاق بیفتــد، بایــد بــا 

ــرد.  ــورت بگی ــا ص ــق آن ه تواف
امــا ســران حکومــِت افغانســتان کامــاًل عکــِس آن 
عمــل می کننــد؛ آن هــا از آن جایــی کــه خــود بهتر 
از هرکــِس دیگــری می داننــد کــه مشروعیت شــان 
سال هاســت از میــان رفتــه، بــه برگــزاری صلــح 
ــن  ــور ای ــد. منظ ــد دارن ــود تأکی ــری خ ــه رهب ب
مالکیــِت  و  رهبــری  بــه  از »صلــح  رهبــران 
مالکیــت  و  رهبــری  بــه  »صلــح  افغان هــا«، 
اشــرف غنی« اســت و نــه مــردم افغانســتان. آن هــا 
ــد کــه نشــود در رونــد گفت وگوهــای  نگــران ان
صلــح کنــار زده شــوند و موقعیــت سیاسی شــان 
بــه خطــر بیفتــد. آن هــا نگــران انــد کــه امریــکا و 
پاکســتان بــر ســِر جایگاه شــان در قــدرت دســت 
ــن صــورت، اگــر  ــر ای ــد. در غی ــه بزنن ــه معامل ب
بحــث صلــح در افغانســتان باشــد، بــدون تردیــد 
ــر  ــود و اگ ــوط می ش ــتان مرب ــردم افغانس ــه م ب
ــن نشــود،  ــردم تأمی ــع م ــن صلحــی مناف در چنی
ــاوت  ــه آن بی تف ــبت ب ــردم نس ــک م ــدون ش ب
ــن  ــت چنی ــراِن حکوم ــی س ــود. ول ــد ب نخواهن
نمی پندارنــد. آن هــا در ضمــن گفت وگوهــای 
ــِت  ــر نقــش و موجودی ــه ب ــد ک ــح می خواهن صل
ــز  ــام داران افغانســتان نی ــوان زم ــه عن خودشــان ب
ــا حداقــل مشــروعیتی در ســطح  ــد شــود، ت تأکی
منطقــه و جهــان پیــدا کننــد، چــون دیگــر بــرای 
ــه  ــران مشــروعیت داخلــی و مردمــی ب ایــن رهب
ــر  ــد. اگ ــور باش ــد متص ــورت نمی توان ــچ ص هی

اشــرف غنی واقعــًا رهبــری بیــرون شــده از آرای 
ــی  ــن صلح ــران چنی ــاال نگ ــود، ح ــردم می ب م
نماینــدۀ  واقعــًا  را  خــود  اگــر  او  نمی بــود. 
ــد  ــد می فهمی ــت، بای ــتان می دانس ــردم افغانس م
ــده گان  ــور نماین ــدون حض ــی ب ــچ صلح ــه هی ک
ــل  ــرش و تحمی ــل پذی ــتان قاب ــت افغانس حکوم
ــورها در  ــر کش ــه دیگ ــذار ک ــود. بگ ــد ب نخواه
ایــن رابطــه میانجی گــری و پادرمیانــی کننــد 
ولــی در آخــر ایــن مــردم افغانســتان انــد کــه در 
مــورد آن چــه کــه بایــد در کشورشــان رخ دهــد، 

ــت. ــد گرف ــم خواهن تصمی
 از جانــب دیگــر، موضــوع افغانســتان تنهــا 
موضــوع داخلــِی ایــن کشــور نیســت. نــه فعــاًل 
ــد  ــا بُع ــتان تنه ــایِل افغانس ــته مس ــه در گذش و ن
داخلــی نداشــته اســت. حداقــل در چهــار دهــۀ 
ــی و  ــای بســیاری از قدرت هــای جهان گذشــته پ
ــوده و  ــی در مســالۀ افغانســتان مشــهود ب منطقه ی
بــدون همــکاری و کمــِک ایــن کشــورها رســیدن 
ــاح در  ــروه و جن ــر گ ــا ه ــی ب ــق سیاس ــه تواف ب
حــاِل جنــگ اگــر غیرممکــن نباشــد ولــی بســیار 
ــِی  ــی و جهان ــد منطقه ی ــکار بُع دشــوار اســت. ان
قضیــۀ افغانســتان، افتــادن در دام ناآگاهــی و 
عــدم فهــم وضعیــت می توانــد باشــد. اگــر 
مشــکل افغانســتان بُعــد منطقه یــی و جهانــی 
نــدارد، چــرا ســران حکومــت در حــال رای زنــی 
ــه و  ــای کشــورهای منطق ــا مقام ه ــو ب و گفت وگ

ــتند؟  ــح هس ــوص آوردن صل ــان در خص جه
بــدون شــک صلــح در افغانســتان زمانــی مســتقر 
می شــود کــه در کابــل حکومتــی قدرتمنــد 
و دارای مشــروعیت سیاســی اســتقرار یابــد. 
از دروِن صندوق هــای  نــه  فعلــی  زمــام داراِن 
رای بیــرون شــده اند و نــه هــم مشــروعیت 
ــران  ــد نگ ــس بای ــد؛ پ ــی دارن ــی و مردم سیاس
مســالۀ گفت وگوهــای صلــح باشــند؛ چــون 
کشــورهای  مقابل شــان،  طــرف  بــر  عــالوه 
دیگــر و به ویــژه امریــکا هــم می داننــد کــه 
ــد.  ــه  دســت آورده ان ــدرت را ب ــه ق ــا چگون آن ه
حــاال اگــر چنیــن زمام دارانــی نمی تواننــد در 
ــد،  ــراب بیابن ــی از اع ــح محل ــای صل گفت وگوه

اســت. حق شــان 
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در یکــی ـ دو مــاه اخیــر، بحــث گفت وگوهــای صلــح بــا 
طالبــان کــه بــه صــورِت جــدی توســط ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
کلیــد خــورده و کشــورهای دیگــر را نیــز در منطقــه بــه 
جنبــش درآورده، بــه نوعــی ســـایۀ خــود را بــر ســِر انتخابــات 
ــده  ــن نمایان ــرده و چنی ــوار ک ــش رو هم ــت جمهورِی پی ریاس
ــنگین و  ــدر س ــان آن ق ــا طالب ــح ب ــِث صل ــه بح ــود ک می ش
ســهمگین اســت کــه می توانــد انتخابــات و شــکل نظــامِ 

ــازد. ــون س ــتان را دگرگ ــی در افغانس سیاس
ــا اظهارنظرهــاِی عجیب وغریــِب دونالــد ترامــپ  ایــن وضــع ب
ــور  ــِت حض ــتان و ماهی ــارۀ افغانس ــکا درب ــورِ امری رییس جمه
نظامیــاِن امریکایــی در ایــن کشــور، تمدیــد و تأخیرهــاِی 
ــایعات  ــت جمهوری و ش ــات ریاس ــم انتخاب ــی در تقوی ناگهان
و تبصره هــاِی رســانه یی یی کــه پیرامــون آن هــا صــورت 
می گیــرد، تقویــت می شــود. آقــای ترامــپ در روزهــا و 
هفته هــاِی اخیــر بــه نحــوی در مــورد افغانســتان ســخن 
می گویــد کــه گویــی دیگــر هیــچ پیونــد سیاســیـ  اســتراتژیکی 
میــاِن دو کشــور وجــود نــدارد کــه او بخواهــد نســبت بــه آن 
ــان  ــه می ــی ب ــت زمان ــن برداش ــد. اوِج ای ــد کنـ ــاِس تعه احس
ــا در افغانســتان چــه  ــد: »م ــپ می گوی ــای ترام ــه آق ــد ک می آی

ــم؟«  می کنیـ
ــر  ــِر ام ــاِل افغانســتان دســت کم در ظاه ــکا در قب مواضــِع امری
چنیــن نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور اوالً بــه پروســۀ صلــح 
ــادۀ  ــن پروســه، آم ــِی ای ــًا در صــورت ناکام ــد بســته و ثانی اُمی
خــروِج بــدون دســتاورد از ایــن کشــور اســت و در ایــن میــان، 
ــه در  ــان چیزی ســت ک ــات در افغانســتان هم ــزاری انتخاب برگ
ــت.  ــد نیس ــدنش بعی ــاِل قربانی ش ــه احتم ــن دو گزین ــاِی ای پ
آن جــا کــه آقــای ترامــپ می گویــد »چــرا مــا بــا ِهزارهــا مایــل 
فاصلــه در افغانســتان بجنگیــم درحالی کــه روســیه و پاکســتان 
و هنــد نظــر بــه نزدیکــِی جغرافیایی شــان بایــد در ایــن کشــور 
ــه سرنوشــِت افغانســتان و  ــِی خــود ب ــِت بی میل ــد«، نهای بجنگن
ــه  ــات اســت را ب ــت و ثب ــه امنی ــته ب ــه وابس ــی یی ک دموکراس

ــذارد. ــش می گ نمای
از این کــه بگذریــم، رفتــار کمیســیون انتخابــات و نفــوذ 
حکومــت در آن مطــرح می شــود. کمیســیون انتخابــات در 
ــر داد و  ــود را تغیی ــِی خ ــم انتخابات ــی، تقوی ــِت بی برنامه گ نهای
تأخیــر در انتخابــات را نــه بــا دغدغــۀ تأمیــن شــفافیت، بلکــه 
بــه ســفارِش ارگ صــادر کــرد تــا ایــن نهــاد مدعــی قــدرت، 
ــادرۀ  ــی و مص ــرای مهندس ــِت الزم را ب ــت و فرص ــد وق بتوان

ــه دســت آورد. ــات ب انتخاب
امــا از این هــا مهم تــر، تحلیل هــا و تبصره هــاِی رســانه یی 
ــاِت  ــخ انتخاب ــه تاری ــد ک ــن دارن ــت از ای ــه حکای ــت ک اس
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــی نیس ــکا نهای ــِر امری ــتان از نظ افغانس
ــت آن را  ــر اس ــور حاض ــن کش ــح، ای ــۀ صل ــوالِت پروس تح
ــه تأخیــر بینـــدازد. و از نظــر  ــرای یکــی ـ دو ســاِل دیگــر ب ب
ارگ نیــز تاریــخ نهایــی انتخابــات، همــان تاریخــی اســت کــه 
ایــن نهـــاد یارگیــری و مهندســِی الزم در انتخابــات را صــورت 
ــارِ دیگــر  ــد ایــن تاریــخ را چنــد ب ــه آن، می توان داده و نظــر ب

بــه تعویــق بیـــندازد.
اطمینــان  می تواننــد  کــه  هســتند  دالیلــی  همــه  این هــا 
ــل  ــالِم آن را زای ــزارِی س ــرای برگ ــالش ب ــات و ت ــه انتخاب ب
ــه  ــت ک ــد گف ــکات، بای ــن ن ــل ای ــۀ مقاب ــا در نقط ــازند. ام س
افغانســتان همچنــان موقعیــِت محــوری در بــازِی بــزرِگ 
ــدِن  ــی ارزش خوان ــر ب ــی ب ــپ مبن ــد دارد و ســخناِن ترام جدی
ــن  ــرای ای ــی ب ــا مصــرِف داخل ــکا، ی ــرای امری ــن کشــور ب ای
دانــش سیاســِی  از  این کــه  یــا هــم  سیاســت مدار دارد و 
ــتِم  ــِر ابرسیس ــه در براب ــد ک ــی می کن ــپ نماینده گ ــِز ترام ناچی
امریــکا کــه بــا منطــِق سیاســت خارجــی اداره می شــود، محــِل 
ــی  ــوذ ارگ در مهندس ــش و نف ــدارد. نق ــراب ن ــادی از اع زی
انتخابــات اگرچــه قابــل انــکار نیســت؛ امــا هوشــیاری و 
ــار  ــد آن را مه ــی می توان ــی و مردم ــای سیاس ــکارِ جریان ه ابت
ــًا  ــز صرف ــا ســازد. تحلیل هــا و تبصره هــای رســانه یی نی و خنث
ــِی  ــی از واقعیــت اســت کــه توانایــی پیش بین ــاِب جنبه های بازت
ــن  ــا ای ــکات نه تنه ــن ن ــتِن ای ــدارد. دانس ــدی را ن صددرص
ــی  ــۀ جهان ــت و جامع ــوان حکوم ــه می ت ــد ک ــد را می ده نوی
ــۀ انتخابــات در ۲9 ســرطان وادار  را بــه برگــزاری بی عذروبهان
کــرد، بلکــه ایــن جــرأت و جســارت را فراهــم می ســازد کــه 
ــه  ــات ب ــا آن تاریــخ، اصالحــاِت الزم را در کمیســیون انتخاب ت
ــن  ــِع تأمی ــه نف ــب را ب ــوذ و تقل ــای نف ــان آورده و دریچه ه می

ــازیم.  ــدود س ــفافیت مس ــالمت و ش س

برگزاری بی بهانۀ انتخابات
 در 29 سرطان

احمــد عمران

گزاره یی فاقد معنا:
مالکیـتافغانها  با صلح

ســران حکومِت افغانســتان از آن جایی که خود بهتر از هرکِس دیگری می دانند که مشروعیت شان سال هاست از میان رفته، به 
برگــزاری صلح به رهبری خود تأکید دارند. منظور این رهبران از »صلح به رهبری و مالکیِت افغان ها«، »صلح به رهبری و مالکیت 
اشرف غنی« است و نه مردم افغانستان. آن ها نگران اند که نشود در روند گفت وگوهای صلح کنار زده شوند و موقعیِت سیاسی شان 
به خطر بیفتد. آن ها نگران اند که امریکا و پاکســتان بر سِر جایگاه شان در قدرت دست به معامله بزنند. در غیر این صورت، اگر 
بحث صلح در افغانســتان باشد، بدون تردید به مردم افغانستان مربوط می شود و اگر در چنین صلحی منافع مردم تأمین نشود، 

بدون شک مردم نسبت به آن بی تفاوت نخواهند بود. ولی سراِن حکومت چنین نمی پندارند
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تقــرری  زنــان در پســت های مهــم دولتــی 
ــع آوری  ــدف جم ــه ه ــت و ب ــه، ناوق ناعادالن
آرای زنــان در انتخابــات آینــده صــورت گرفتــه 

اســت.
ــا انتقــاد از  شــماری از فعــاالن حقــوق زنــان ب
تقرری هــای اخیــر زنــان می گوینــد، غنــی 
ــی  ــم مدیریت ــت های مه ــی را در پس ــا زنان تنه
ــی اش  ــم انتخابات ــه در تی ــته ک ــه گماش و کابین
ــی  ــرف انتخابات ــط مص ــتند و فق ــور داش حض

ــد. دارن
با آنکــه  مجلــس،  نماینــده گان  از  شــماری 
بانــوان  اخیــر  تقرری هــای  می پذیرنــد 
مصــرف انتخاباتــی دارد؛ امــا بــه ایــن بــاور انــد 
ــی  ــن اقدامات ــد از همی ــا می توانن ــان حت ــه زن ک
ــع  ــه نف ــی دارد، ب ــرف انتخابات ــا مص ــه تنه ک

ــد.  ــتفاده کنن ــود اس خ
ــرد  ــی آن صــورت می گی ــا در پ ــن واکنش ه ای
کــه در ایــن اواخــر رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی شــماری از بانــوان را در پســت های مهــم 
ــت  ــش معاونی ــی ش ــته و کرس ــی گماش دولت
ــاص  ــان اختص ــه زن ــل را ب ــهر کاب ــی ش نواح

ــت. داده اس

ــت  ــان تشــکیل دول ــی در زم محمداشــرف غن
وحــدت ملــی در ســال ۲0۱4 وعــده حضــور 
30 درصــدی زنــان در نهادهــای زیــر مجموعــه 
دولــت را داد؛ امــا وزارت زنــان می گویــد 
ــرده  ــل نک ــود عم ــای خ ــه وعده ه ــت ب دول

اســت.
از  پیــش  ســخنرانی های  در  غنــی  اشــرف 
انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال ۲0۱4 
ــهم  ــان س ــه زن ــود، ب ــه ب ــخنانی گفت ــی س ط
زیــادی در حکومــت خواهــم داد و افــرادی را 
مجــازات خواهــم کــرد کــه بــا زنــان خشــونت 
ــات ســالمت و  ــان و خدم ــم زن ــد. تعلی می کنن
ــای کاری ام  ــان از اولویت ه ــرای آن بهداشــت ب
خواهــد بــود، تنهــا بــرای زنــان، یــک دانشــگاه 
ــل  ــا تحصی ــازیم ت ــۀ اول می س ــزرگ و درج ب
کننــد. اگــر در حکومــت مــن کســی بــه زنــان 
بــا چشــم بــد ببینــد، شــدیداً مجــازات خواهــد 
ــد؛  ــی کار را در ادارات دارن ــان توانای ــد. زن ش
امــا بــه دلیــل ســنتی بــودن جامعــه، اجــازۀ کار 
ــان  ــت زن ــن ظرفی برای شــان داده نمی شــود، م
را افزایــش داده و زمینــه کار در ادارات دولتــی 

را برای شــان مســاعد می کنــم.
اشــرف غنــی همچنیــن در دیــدار فعــاالن 
حقــوق زنــان در والیــت بلخ شــمال افغانســتان 
در مــاه میــزان همیــن ســال جــاری گفتــه بــود، 
ــای  ــش از پنج ســال در اداره ه ــه بی ــی ک مدیران

دولتــی، کار کرده انــد، تغییــر می کننــد و در 
ــتری  ــهم بیش ــان س ــرای زن ــوب ب ــن چارچ ای
ــد  ــه خواه ــای کاری در نظــر گرفت در رقابت ه

شــد.
ــد  ــات جدی ــا اقدام ــان ام ــوق زن ــاالن حق فع
ــوان  ــش رو عن ــی پی ــارزات انتخابات ــی را مب غن
ــاور دارنــد کــه رییــس حکومــت  می کننــد و ب
وحــدت ملــی فقــط بــه زنانــی شــانس رفتــن 
بــه پســت های مهــم دولتــی را داد کــه از تیــم 

ــد. ــوده ان خــودش ب
در  کابــل   دانشــگاه  اســتاد  فریــد  شــهال 
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
اگــر قــرار بــود آقــای غنــی بــه تعهــدات خــود 
مبنــی بــر حضــور زنــان در حکومــت وحــدت 
ملــی عمــل می کــرد، بایــد در همــان اوایــل و 

ــرد. ــدام می ک ــه اق ــکیل کابین ــان تش زم
بانــو فریــد، تقرری هــای اخیــر شــماری از 
زنــان در پســت های مهــم دولتــی را ناوقــت و 
بــه نحــوی یارگیــری بــرای مبــارزات انتخاباتی 
ــدام  ــن اق ــه ای ــد دارد ک ــد و تأکی ــوان می کن عن
ــه هــدف جمــع آوری آرا در  ــی ناوقــت و ب غن

انتخابــات آینــده اســت.
وحــدت  حکومــت  آغــاز  از  می گویــد:  او 
ــی را در  ــا زنان ــی تنه ــرف غن ــی محمداش مل
ــه گماشــت  ــی و کابین پســت های مهــم مدیریت
ــتند  ــور داش ــی اش حض ــم انتخابات ــه در تی ک
پســت های  در  را  زنانــی  هــم  اکنــون  و 
ــت  ــی و ظرفی ــان توانای ــه آن ــته ک ــم گماش مه
پیش بــرد کار در ایــن پســت ها را ندارنــد.
ــد:  ــان می کن ــر نش ــگاه خاط ــتاد دانش ــن اس ای
ــن  ــا خوش بی ــن تقرری ه ــه ای ــان ب ــد زن هرچن
ــن  ــود، ای ــر ش ــق فک ــر عمی ــا اگ ــتند، ام هس
اقــدام بــه نحــوی ماننــد حرکاتــی اســت 
ــن  ــرای گرفت ــان ب ــارزات زن ــان مب ــه در زم ک

ــود. ــه ب ــورت گرفت ــا ص ــان در اروپ حق ش
او افــزود: در آن زمــان سیاســت مداران از زنــان 
ــد و اکنــون هــم چنیــن  ــزاری کردن اســتفادۀ اب
وضعیتــی در افغانســتان جریــان دارد؛ زنــان 
ــا  ــی ب ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــان عم در پای
گرفتــن چنــد پســت دولتــی دل خــوش اســتند، 
ــرای  ــات ب ــن اقدام ــه تمــام ای ــر از این ک بی خب

ــرد. ــورت می گی ــان ص ــن رأی آن گرفت
ــت: از  ــان گف ــان همچن ــوق زن ــال حق ــن فع ای
تقــرری زنــان خوشــحال هســتم، امــا بــه ایــن 
ــه  ــان ب ــارزات چندیــن ســالۀ زن شــکل کــه مب
ــد  ــرر چن ــا تق ــی ب ــای غن ــی رود و آق ــدر م ه
ــد، رأی  ــی و ظرفیــت هــم ندارن زن کــه توانای
زنــان را بــرای خــود حفــظ می کنــد، بــه هیــچ 

ــوان راضــی نیســتم. عن

ــو  ــز عض ــه عزی ــر فاطم ــال، داکت ــن ح در عی
بــا آن کــه می پذیــرد  مجلــس نماینــده گان 
اقدامــات اخیــر آقــای غنــی مبنــی تقــرر 
شــماری از بانــوان در پســت های مهــم دولتــی 
ــن  ــه ای ــا ب ــد؛ ام ــن می باش ــوی کمپای ــه نح ب
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــت ک ــاور اس ب
ــدرت رســیدن پســت های  ــه ق ــس از ب ــی پ مل
مهــم دولتــی زیــادی را در اختیــار زنــان قــرار 

ــت. داده اس
از  زیــادی  شــمار  غنــی  می گویــد:  او 
وزارت خانــه، معاونیت هــا، ریاســت و شــماری 
از پســت های معاونیــت والیــات را در اختیــار 
ــان دهندۀ  ــود نش ــن خ ــه ای ــرار داد ک ــان ق زن
عمــل کــردن بــه تعهــدی اســت کــه در زمــان 

ــود. ــپرده ب ــی س ــارزات انتخابات مب
بانــو عزیــز، مشــارکت زنــان در حکومــت 
ــم گیرتر و  ــب چش ــه مرات ــی را ب ــدت مل وح
گســترده تر از حکومــت کــرزی می دانــد و 
مهــم  پســت های  بیشــترین  کــه  می گویــد 
دولتــی و بــا صالحیــت همیــن اکنــون در 

اختیــار زنــان قــرار دارد.
ــداهلل  ــی و عب ــه غن ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای او ب
ــد؛  ــر بودن ــم درگی ــته باه ــد ســال گذش در چن
ــت  ــک پس ــه ی ــردی را ب ــی ف ــه غن ــی ک زمان
نمی پذیرفــت  را  آن  عبــداهلل  می گماشــت، 
ــن  ــون ای ــا اکن ــس، ام ــور برعک ــن ط و همی
اختالفــات از بیــن رفتــه و فرصتــی بــرای 
تقــرری زنــان در پســت های مهــم  پیــش 

ــت. ــده اس آم
ــد،  ــده گان می گوی ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
ــارزات  ــر مب ــا اگ ــی حت ــای غن ــدام آق ــن اق ای
انتخاباتــی هــم باشــد یــک اقــدام خــوب اســت 

ــان اســتفاده کــرد. ــه نفــع زن ــد از آن ب و بای
ــوان  ــه عن ــان ب ــرری زن ــه تق ــد دارد ک او تأکی
ــه  ــر ب ــا اگ ــل حت ــهر کاب ــی ش ــاون نواح مع
هــدف مبــارزات انتخاباتــی هــر دو طــرف 
یعنــی عبــداهلل و غنــی صــورت گرفتــه باشــد، 
بازهــم یــک اقــدام نیــک در راســتای حضــور 
زنــان در حکومــت اســت و بایــد آن را بــه فــال 

ــت.  ــک گرف نی
گفتنــی ا ســت کــه محمــد اشــرف غنی رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی چنــدی پیــش پســت 
ــت  ــه پس ــت را ک ــی والی ــت دوم تمام معاونی
ریاســت جنــدر اســت بــه زنــان واگــذار کــرد. 
ــارف متعهــد شــده  ــن حــال، وزارت مع در عی
اســت کــه بــه زودی ریاســت دارالمعلمین هــای 

ــوان واگــذار کنــد. ــه بان کشــور را ب
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فعاالن حقوق زنان:

تقرری های اخیر مصرف انتخاباتی دارد
ناجیه نوری 

سخنگوی شورای عالی صلح به حکومت:

تجربۀ نشست ابوظبی تکرار نشود
مانـدگار: مسـووالن در شـورای عالی صلـح می گویند که پاکسـتان مهمـان دارِ طالبان 
افغانسـتان اسـت و بـه همین جهت، نقـش موثـری می توانـد در گفت وگوهای صلح 

داشـته باشد.
سیداحسـان طاهـری، سـخنگوی شـورای عالـی صلح دیـروز یکشـنبه، ۱۶ جدی در 
یـک نشسـت خبـری گفـت کـه نماینـدۀ حکومـت در امـور اجمـاع منطقه یـی صلح 
روز سه شـنبه هفتـۀ آینـده بـه پاکسـتان مـی رود، زیـرا پاکسـتان »مهمـان دار رهبـری 
طالبـان افغانسـتان« اسـت و می توانـد طالبـان را تشـویق بـه پیوسـتن به صلـح کنند.
سـخنگوی شـورای عالـی صلـح همچنـان از حکومـت خواسـت، تـا زمانـی کـه 
اطمینانـی از سـوی طالبـان بـه دسـت نیامـده، در نشسـت جـده اشـتراک نکنـد تـا 

تجربـۀ نشسـت ابوظـی بـرای حکومـت تکـرار نشـود.
داوودزی به پاکستان می رود

آقـای طاهـری در بخشـی از سـخنانش گفت کـه محمدعمـر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ 
رییـس حکومـت در امـور اجمـاع منطقه یی صلـح، روز سه شـنبه هفتۀ آینـده در یک 
سـفر چهـار روزه همـراه بـا نماینـدۀ وزارت خارجۀ کشـور بـرای گفت وگـو با وزیر 
خارجـه و رییـس سـتاد ارتـش پاکسـتان به اسـالم آباد مـی رود و پـس از آن به دیگر 

کشـورهای منطقه نیز سـفر خواهنـد کرد.
او افـزود کـه مأموریـت آقـای داوودزی در این سـفر، » گفت وگو و جلـب همکاری 
عملـی پاکسـتان در بـارۀ آغـاز مذاکـرات صلـح میـان حکومـت افغانسـتان و طالبان 
و نیـز حمایـِت عملـی پاکسـتان از اجمـاع منطقه یـی صلـح افغانسـتان بـا مقام هـای 

است. پاکسـتانی« 
بـه گفتـۀ سـخنگوی شـورای عالی صلح: »شـکی وجـود نـدارد که رهبـری تحریک 
طالبان افغانسـتان در پاکسـتان اسـت و پاکسـتان، مهمان دار رهبری طالبان افغانسـتان. 
نقـش پاکسـتان برای دسـت کشـیدِن طالبـان از جنگ و تشـویق آنان بـه صلح، خیلی 

اثرگذار اسـت«.
آقـای طاهـری همچنـان خاطرنشـان سـاخت کـه نماینـدۀ دولـت در امـور اجمـاع 

منطقه یـی صلـح تـالش خواهـد کـرد تـا 
پاکسـتان را بـه عملـی کـردن تعهداتـی کـه بـه افغانسـتان و دنیا سـپرده اسـت، وادار 
کنـد. او اظهـار داشـت کـه افغانسـتان و پاکسـتان افـزون بـر داشـتن مـرز مشـترک، 
مشـترکات دیگـری نیـز دارنـد کـه می تـوان در گفت گوهـای صلـح از آن هـا کمـک 

. فت گر
افغانستان به حاشیه نرفته است

سـخنگوی شـورای عالـی صلـح به ایـن باور اسـت کـه افغانسـتان در گفت وگوهای 
اخیـر صلـِح امریـکا بـا طالبـان، بـه حاشـیه رانـده نشـده اسـت. او در ایـن نشسـت 
خبـری تأکیـد کـرد: باوجـودی کـه در رسـانه ها  نگرانـی در مـورد بـه حاشـیه قـرار 
گرفتـن افغانسـتان در تالش هـای صلـح از جانـب زلمـی خلیـل زاد مطرح می شـود؛ 
امـا تمامـی تالش هـا و سـفرهای آقـای خلیـل زاد در راسـتای صلـح، در هماهنگی با 
دولـت افغانسـتان صـورت می گیـرد و هیـچ تصمیمـی در این بـاره در غیبـت دولت 

افغانسـتان گرفتـه نمی شـود«.
بـه گفتـۀ احسـان طاهـری: امریـکا، حکومت و شـورای عالی صلـح افغانسـتان را به 
حاشـیه نرانـده اسـت. هـر گامی که از سـوی امریکا برداشـته می شـود، قبـل از آن با 
مـردم و رهبـری حکومت افغانسـتان و شـورای عالـی صلح هماهنگـی کامل صورت 

می گیـرد«.
او از حکومـت خواسـت، تـا زمانـی کـه »اطمینـان قوی« از سـوی کشـورهای دخیل 
در نشسـت جـده و ابوظبـی مبنـی بر حاضر شـدن طالبـان به گفت وگوهـای رودررو 

بـا دولت افغانسـتان داده نشـده اسـت، از اشـتراک در این نشسـت خـودداری کند. 
سـخنگوی شـورای عالی صلح افـزود: »باید تجربۀ نشسـت ابوظبی در نشسـت جده 

نشود«. تکرار 
گفت وگوهای بدون حضور افغانستان بی نتیجه خواهند بود

سیداحسـان طاهـری در ایـن نشسـت خبـری همچنـان گفت کـه هرگونـه گفت وگو 
در پیونـد بـه جنـگ و صلـح افغانسـتان بایـد در هماهنگـی بـا حکومـت افغانسـتان 

صـورت گیـرد، در غیـر آن، نشسـِت بی نتیجه یـی خواهـد بـود.
آقـای طاهـری در پیونـد به نشسـت طالبـان با مقام هـای ایرانی بیان داشـت که دولت 

ایـران در هماهنگـی با دولت افغانسـتان این نشسـت را برگـزار کرده بود.
او بیـان داشـت کـه عربسـتان سـعودی تـا کنـون زمـان برگـزاری نشسـت جـده را 
مشـخص نکـرده و دولـت افغانسـتان نیـز تا اطمینـان پیدا نکنـد که طالبـان حاضر به 

مذاکـره می شـوند، در ایـن نشسـت اشـتراک نخواهـد کرد.
ایـن در حالیسـت کـه سـید عبـاس عراقچـی معـاون وزارت خارجـه ایـران نیز روز 
گذشـته در سـفرش بـه کابـل، گـزارش ایـن نشسـت را بـا رئیـس جمهـور غنـی بـا 

حضـور نماینـده شـورای عالـی صلـح ارائـه کرده اسـت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه در چنـد روز اخیر، شـماری از رسـانه ها 
گـزارش کـرده بـود کـه قـرار بود نشسـت جـده به تاریـخ چهـارم جنـوری در جده 

برگـزار شـود، اما برگزار نشـده اسـت.
پیـش از این نشسـتی میـان نماینـده گان امریکا و طالبـان در ابوظبی برگزار شـده بود 
که در آن، نماینده گان کشـورهای، امارات متحدۀ عرب، امریکا و عربسـتان سـعودی 
نیـز شـرکت داشـتند. همچنان قـرار اسـت در آیندۀ نزدیک، نشسـتی در مـورد صلح 
افغانسـتان به میزبانی عربسـتان سـعودی برگزار شـود، امـا از چندوچـون آن تا کنون 

خبرهـای ضـد و نقیضی پخش می شـود.
طالبـان اعـالم کـرده اند کـه در این نشسـت اشـتراک نمی کنند و حکومت افغانسـتان 
هـم گفتـه تـا زمانـی کـه تضمیـن درسـت بـرای هیـأت افغانسـتان مبنی بر اشـتراک 
طالبان و گفت وگو با هیأت افغانسـتان داده نشـود، در آن نشسـت اشـتراک نمی کنند.

ACKU



1. وبر و اسـالم
ــت  ــالم، دس ــون اس ــته هایش پیرام ــر در نوش وب
اساســی  اصــول  وفــق  و  زده  پژوهــش   بــه 
مطالعاتــِی خــود بــر نتایــج اقتصــادی و اجتماعــِی 
حاصــل از دیــن اســالم تأکیــد داشــته، امــا 
اســالم را بــه عنــوان دیــن ناظــر بــه فــرد، مانــع 
ــی وی  ــل نهای ــد. در تحلی ــدن نمی دان صنعتی ش
در بــاب اســالم، اذعــان مــی دارد کــه ایــن دیــن 
بــرای ظهــور ســرمایه دارِی عقالنــی مناســب 
ــعۀ  ــه راه توس ــت ک ــی اس ــر از موانع ــوده و پُ نب
به خصــوص  و  کــرده  ســد  را  ســرمایه داری 
محــراق توجــه اش را بــر موروثی گــری نهادهــای 
سیاســی اســالم قــرار می دهــد. بــه  عبــارت 
ــاب اســالم  ــر در ب ــر، در مباحــِث خــود وب دیگ
بــه اخــالق  اقتصــادی، گــروه حامــل دین/مذهــب 
ــیریه، :  ــرده است)بش ــاره ک ــی اش ــام سیاس و نظ
۱4۵(. در نــگاه ُکلــی وبــر، اســالم آمیزه یــی 
ــا  ــه در تضــاد ب ــی رود ک ــه  شــمار م از اخــالق ب
روحیــۀ ســرمایه داری قــرار دارد؛ زیــرا بــه مذهب 
ــل  ــروه حام ــدل نشــد )گ ــی مب ــن جهان ــد ای زه
ــر  ــران( و دیگ ــه تاج ــود ن ــا ب ــالم نظامی ه اس
ــش  ــر ارت ــی ب ــال متک ــلطۀ پاتریمونی ــه س این ک
ــتقل،  ــرافیت  مس ــد اش ــدم  رش ــث ع ــزدور باع م
ــهرها و  ــی و ش ــوق  عقالن ــی، حق ــای  مدن نهاده
ــر، ۱39۱: ۱4۶(.  ــد )ترن ــتقل گردی ــاف  مس اصن
ــالم را  ــاب اس ــر در ب ــته های وب ــن، نوش بنابرای
ــرد: نخســت،  ــیم ک ــه دو بخــش تقس ــوان ب می ت
تفســیر از محتــوای اخــالق  اســالمی کــه دو 
ــوان  ــه عن ــالم ب ــی، اس ــدی دارد: اول ــۀ کلی جنب
دینــی توحیــدی و تحــت اشــراف پیامبرانــۀ 
ــک  ــه ی ــا ب محمــد)ص( در مکــه ظاهــر شــد ام
زیــرا  نیامــد،  در  این جهانــی  زاهدانــۀ  دیــن 
حامــالن آن جنگجویــان بودنــد و جنــگ آوران را 
ــد  ــراِی فاق ــلوب گرا و عقل گ ــه اس ــرا و ن قدرگ
می دانــد.  ریاضت کشــی  و  درونــی  انضبــاط 
ــب  ــه طل ــالم ب ــتگاری در اس ــب رس ــر طل عنص
ــت و  ــدل گش ــوی مب ــای دنی ــا انگیزه ه ــن ب زمی
ــول  ــر و تح ــن تغیی ــه دی ــای آن ک ــالم به ج اس
ــه صــورت دیــن ســازگار در همرنگــی  باشــد، ب
بــا جماعــت درآمــد. امــا وبــر بــر مراتــب 
انجمن هــای  در  ریاضت کشــی  ضعیف تــِر 

ــت،  ــد داش ــالم تأکی ــی اس ــوت صوفی گرای اخ
امــا آن هــا را در راه تأمیــن ســرمایه داری ناتــوان 
می دانســت. دوم، تصــوف کــه نیازهــای مربــوط 
احساســاِت  و  جنون آمیــز  هیجان هــای  بــه 
از  پاره یــی  می کــرد،  تأمیــن  را  توده هــا 
یکتاپرســتی  اولیــۀ  بــا دیــن  را  ناخالصی هــا 
ــن  ــمت دی ــه  س ــالم ب ــت و اس ــه آمیخ در مک
عــروج عارفانــه کشــانیده شــد؛ یعنــی وبــر بیــان 
می کنــد کــه اســالم فاقــد اخــالق متناســب 
ــر،  ــی اســت. )ترن ــرمایه داری عقالن ــد س ــا رش ب

)۲98  :۱39۱
پیرامــون  وبــر  تحلیــل  فهــم  و  مطالعــه  در 
و  موروثی گــری  موضوعــات  بــه  اســالم، 
در  هــم  مختصــری  و  فرهمندانــه  جانشــینی 
می پردازیــم.  انگیزه هــا  جامعه شناســی  بــاب 
جامعــۀ  بیــن  ارتبــاط  وبــر،  تحلیــل  جــان 
ــا  ــت، ام ــی اس ــرمایه داری عقالن ــالمی و س اس
ــا  ــه ب ــود ک ــنتی ب ــالم س ــی  اس ــاختار موروث س
ــتقالل  ــهرها، اس ــی، آزادی  ش ــی  سیاس افراط گرای
ــا  ــن، ب ــرده و بنابرای ــن ب ــی را از بی ــون  عقالن قان
ظهــور نظــام ســرمایه داری ناســازگار بــود )ترنــر، 
حقــوق   فاقــد  را  اســالم  وبــر   .)۱۵۱  :۱39۱
و شــهرهای خودمختــار  رســمی  و   عقالنــی 
ــروی،  ــم را لذت گ ــای حاک ــته و رویکرده دانس
ــه دار  ــنت های ریش ــد از س ــروی و تقلی تقدیرگ
را  رویکردهــا  ایــن  رواج  علــل  و   می دانــد 
حکومت هــای  اســالمی  واحــوال  اوضــاع 
)دیوان ســاالری و عالیــق جنــگ آوران عــرب 
دانســته کــه فاقــد هرنــوع سیســتم واژه گان 
انگیزشــی بــرای تغییــر و و نوگرایــی بــوده انــد( 
کــه همیــن ماهیــت سیاســی، نظامــی و اقتصــادی 
ــی  ــکل موروث ــوان ش ــه عن ــالمی ب ــۀ اس جامع
ــاختارهای  ــل از س ــای حاص ــلطه و بی ثباتی ه س
سیاســی- نظامــی جامعــۀ اســالمی از موانــع مهــم 
ــی رود.  ــمار م ــه  ش ــعه( ب ــدن )توس ــی نش صنعت
بــه  انگیزه هــا  قالــب جامعه شناســی  از  وبــر 
بــا  و  می نگــرد  اســالمی  جوامــع  تحــوالت 
ــۀ  ــع را غلب ــن جوام ــی ای ــکل اساس ــه مش آن ک
ســلطه موروثی گــری یــاد می کنــد، امــا بــا 
گــذر از توصیــف صــوری بــه شــرح جهان بینــی 
ــا  ــی و انگیزه ه ــوع تلق ــی، ن ــران اجتماع کنش گ

موقعیت هــای  در  معناهــا  کــردن  بــاز  بــرای 
متقابــل نیــز بــه واکاوی خــود ادامــه داده و متذکر 
عمل گــرا،  انگیزه هــای  نــوع  کــه  می شــود 
مذهــب  مختــص  کــه  عقالنــی  و  دنیــوی 
پروتســتانی بــوده، در میــان دیــن داران  مســلمان 
ــب  ــم در عق ــل مه ــن از عوام ــه و ای ــد نیافت رش
ــی  ــر و دگرگون ــق تغیی ــدم تحق ــی و ع مانده گ
ــی رود.  ــمار م ــه  ش ــع ب ــن جوام ــی در ای  اجتماع
ــی  ــی از معان ــا مجموعه ی ــر از انگیزه ه ــراد وب م
ــا  ــاهده کننده ب ــر مش ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ذهن
خــود کنش گــر، دلیــل کافــی و وافــی بــر رفتــار 
ــزه  ــارت دیگــر، انگی ــورد بحــث باشــد و به عب م
عبــارت اســت بیانــی لفظــی کــه توصیــف، تبییــن 
ــه  ــد ک ــت می ده ــاری را به دس ــه رفت ــا توجی ی
ــوده  ــی ب ــر  اجتماع ــک کنش گ ــه ی ــورد توج م
اســت)ترنر، ۱39۱: ۲44(. آن چــه می شــود از 
برداشــت های وبــر در بــاب اســالم اســتنباط کرد، 
ــزرگ در درون  ــی ب ــی- عمل ــک تناقــض معنای ی
اســالم اســت کــه از یک طــرف ســبک زنده گــی 
ــک  ــر، ی ــب دیگ ــرا و از جان ــی و لذت گ تجمل
ــت  ــا و ضدی ــرک دنی ــه ت ــرا ک ــالِق صوفی گ اخ
بــا مادی گرایــی را شــعار مــی داد کــه ایــن تقابــل 
ــام  ــن پی ــروه حاملی ــه گ ــد ک ــث ش ــی باع درون
اســالم، جنگجویــان و صوفیــان فاقــد انگیزه هــای 
ضــروری بــرای تحــول  اجتماعــی و سیاســی در 
بســتر زنده گــی فــردی و جمعــی مســلمین بــوده 
و تنهــا عالقه منــدی آن هــا بــه حفــظ وضــع 
موجــود خالصــه می شــد. انگیزه هــای ماننــد 
ــی  ــی عرب ــی، تعصب گرای ــوع ملک جوی ــۀ ن غلب
و برتری خواهــی قبیله یــی مفاهیــم رســتگاری 
ــن دو  ــرف در درون همی ــی را ص ــی روح و تعال
ــا  ــن گروه ه ــرده و ای ــه ک ــل خالص ــروه حام گ
ــای  ــالم و آموزه ه ــخص از اس ــر مش ــر تعابی بناب
ــد  ــود پرداختن ــری خ ــع قش ــظ مناف ــه حف آن ب
و بــس، و از هــر نــوع گســترش مجموعــه 
ــذاری  ــه دارای اثرگ ــالم ک ــی اس واژه گان انگیزش
ــت تحــول  ــی جه ــناختی و فرهنگ ــوی روان ش ق
باشــد،  مــردم  توده هــای  میــان  در  فراگیــر 
جلوگیــری کــرده و صــرف مفاهیــم انتزاعــی 
و تقدیرگرایانــه، تقلیــدی بنابــر رهیافت هــای 
ســنتی از عصــر نبــوی بــدون توجــه بــه اوضــاع 
عمــوم  بــرای  مکانــی  و  زمانــی  شــرایط  و 
و  گران قــدر  آموزه هــای  به حیــث  مســلمین 
الیتغیــر انتقــال داده می شــد کــه هیــچ نــوع 
ــی  ــادی این  جهان ــی م ــدی در زنده گان ــش ج نق

ــت. ــته اس ــن نداش مومنی
در جامعــۀ اســالمی زهــد صوفیــان، حامــل 
ــه تــالش در  یــک پیــام و اخــالق  دینــی ناظــر ب
کار و حرفــه و وظیفــه نبــود، بلکــه کنش هــا 
تقابــل  در  صوفیــان  حلقــات  انگیزه هــای  و 
ــراد در  ــۀ اف ــه و کار و پیش ــت در حرف ــا موفقی ب
زنده گــی بــوده کــه بــا توجه بــه چنیــن موضوعی، 
ــان  ــد صوفی ــن زه ــه یی بی ــد مقایس ــا دی ــر ب وب
و پروتســتان ها یــادآور می شــود: زهدگرایــی 
دراویــش، هماننــد زهدگرایــی پروتســتان های 
پارســا، نوعــی اخــالق دینــی ناظــر بــه حرفــه و 
ــِی دراویــش  ــرا کنش هــای دین پیشــه نیســت؛ زی
ارتبــاط بســیار اندکــی بــا اشــتغاالت دنیــوی آنــان 
ــوی،  ــه های دنی ــان پیش ــلک ایش ــته، در مس داش
ــرای رســتگاری  ــا آییــن  خاصــی کــه ب اگرهــم ب
ــًا  ــد، ارتباطــی داشــته باشــد، ارتباطــی صرف دارن
ــر، ۱39۱ :۲4(.  ــی اســت )ترن ــه ذات عارضــی و ن
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فصل هفتـم
شروع سخنرانی با جلب توجه

کلیــد یــک ســخنرانی موفــق، شــروع جــذاِب آن اســت به طوری کــه 
ــد. شــروع یــک  ــه بهتریــن نحــو جلــب نمای ــه توجــه شــنونده را ب بالفاصل
پُراســترس ترین قســمت از یــک ســخنرانی  ســخنرانی، دشــوارترین و 
اســت؛ بنابریــن شــروع ســخنرانی بایــد بســیار قدرتمنــد و انفجــاری باشــد 
ــون  ــردد. چ ــب گ ــوراً جل ــان ف ــوند و توجه ش ــوب ش ــان میخک ــا مخاطب ت
ــر  ــد، اگ ــاوت می کنن ــا قض ــورد م ــۀ اول در م ــی ثانی ــان س ــان هم مخاطب
نتوانیــم نظــر مخاطــب را جلــب کنیــم، در ادامــه بســیار مشــکل خواهــد بــود 
کــه بتوانیــم مخاطــب را همــراهِ خــود داشــته باشــیم. در خصــوص مطالــب 
ــۀ اوِل ســخنرانی  ــه دقیق ــن س ــان باشــد مت ــۀ اوِل ســخنرانی، یادم ــه دقیق س
ــۀ  ــه برابِر بقی ــل س ــته و حداق ــه نوش ــه کلم ــه ب ــت و کلم ــا دق ــیار ب را بس
ــم را در  ــم صحبت ــر بخواه ــم. اگ ــن کنی ــخنرانی آن  را تمری ــمت های س قس
ــۀ اوِل  ــی ثانی ــم س ــد بگوی ــم، بای ــه کن ــخنرانی خالص ــروع س ــوص ش خص
ــان را  ــد و میخ ت ــت ندهی ــس آن  را از دس ــت، پ ــم اس ــیار مه ــخنرانی بس س
محکــم بکوبیــد و مخاطبــان را میخکــوب کنیــد. کلیــد یــک ســخنرانی موفــق 
در شــروع جــذاب و انفجــاری آن اســت. در ادامــه چنــد روش عالــی بــرای 

ــم. ــی می کن ــه شــما معرف ــد را ب ــک شــروع قدرتمن ی
ــوه شــد، درحالی کــه  ــادرم در ســال ۱374 بی ــد: »م ــک داســتان بگویی 1. ی
ســه کــودک برایــش مانــده بــود و یــک افغانیگــی هــم در بســاط نداشــت.«
یکــی از قوی تریــن روش هــای شــروع ســخنرانی اســتفاده از داســتان اســت. 
ــم،  ــوراً جلــب می کنی ــراد را ف ــم، توجــه اف ــا داســتان شــروع می کنی ــی ب وقت
ــون  ــت دارد چ ــی آن  را دوس ــن آدم ــد و ذه ــته نمی کن ــن را خس ــون ذه چ
کمتریــن میــزان مصــرف انــرژی را بــرای مغــز دارد. دیــل کارنگــی در کتــاب 
ــخنرانی،  ــک س ــروع ی ــرای ش ــن ب ــد: »م ــود می نویس ــخنرانی خ ــن س آیی

ــم.«  ــتان نمی شناس ــک داس ــا ی ــر از شــروع ب روشــی بهت
ســخنرانی کــه صحبتــش را بــا داســتانی از تجربه هــای خــود شــروع می کنــد، 
قطعــًا خــوب هــم ادامــه می دهــد و خــوب هــم نتیجــه می گیــرد و مخاطبــان 
ــه  ــد ک ــد بدانن ــان می خواهن ــون دل ش ــد، چ ــال می کنن ــای او را دنب حرف ه
ــر اســاِس تجربه هــای شــخصی  ــن داســتان ها ب بعــدش چــه می شــود. بهتری
ــر این کــه جــذاب  ــاِت شــخصی عــالوه ب هســتند چــون خاطــرات و تجربی
ــاد  ــه ی ــی ب ــا را به راحت ــاِت آن ه ــه جزیی ــد ک ــن را دارن ــن حس ــتند، ای هس
می آوریــم و نیــازی بــه حفــظ  کــردن آن نیســت. بــرای آن کــه داســتاِن شــما 

جــذاب و گیــرا باشــد،  بهتــر اســت مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد:
ذکر جزییات؛

تقلید صدا و حرکات نمایشی؛
نام واقعی افراد را بردن و مطالبی در مورد آن ها گفتن؛

با موضوع سخنرانی مرتبط باشد؛
استفاده از واژه های تصویرساز؛

ــراد  ــر کــردن حــواس بینایــی، شــنوایی، المســه، بویایــی و چشــایی اف درگی
ــا اجــزای داســتان. ب

• ذکــر جزییــات: بــا ذکــر جزییــات داســتان را رنگ آمیــزی نماییــد بــرای 
ایــن کار بایــد بــه ۵ پرســِش چــه کســی، چــه وقــت، کجــا، چگونــه و چــرا 
ــوط  ــه بایــد دانســت کــه جزییــات نامرب در طــول ســخنرانی پاســخ داد. البت
و بی اهمیــت و بیــش از حــد کســل کننده و خســته کننده اســت؛ یعنــی 
همان طــور کــه جزییــات داســتان نمــک آن اســت، بایــد مواظــب باشــیم کــه 

شــور هــم نشــود.
• تقلیــد صــدا و حرکت هــای نمایشــی: بــا تغییــر لحــن و تقلیــد صــدای 
ــی  ــر وقت ــرد و جالب ت ــر ک ــوان آن  را جذاب ت ــتان می ت ــخصیت های داس ش
ــازی  ــش آن  را ب ــدن و نمای ــان ب ــا حــرکات زب ــم ب ــه بتوانی ــد ک ــد ش خواه

کنیــم.
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فیلسوفان به روایِت غزالی

شــاید ایــن ســخِن شــیِخ عطــار کــه در »منطــق الطیــر« 

گفتــه اســت: »از کاِف ُکفــر ای جــان بحــق المعرفــه، 

ــیاری  ــِت بس ــفه« مانفیس ــاء فلس ــد ز ف ــرم آی خوش ت

از متکلمیــن و صوفیــۀ مســلمان باشــد. صوفیــه 

ــوِب  ــۀ خ ــی میان ــوم عقل ــا عل ــفه ی ــا فلس ــه ب همیش

ــن  ــد ب ــن محّم ــد ب ــد محّم ــام ابوحام ــته اند. ام نداش

ــن  ــه زین الدی ــروف ب ــی مع ــِد غزال ــن احم ــد ب محّم

ه.ق(  االســالم)۵0۵-4۵0  حجــت  بــه  ملقــب  و 

ــزرگ و صاحــب  ــه، نویســندۀ ب ــم، فقی ــم، متکل حکی

ــن  ــی  از ای ــن، یک ــوم الدی ــن احیاءالعل ــاِب وزی کت

ــت  ــاحِت مخالف ــواِن س ــتی ناپذیر و پهل ــۀ آش صوفی

ــد  ــه اولیــن معان ــا فلســفه اســت؛ امــا بی شــک او ن ب

ــی پهلوان تریــن و  ــه هــم آخریــن آن هــا، ول ــود و ن ب

ربــارۀ تأثیــر مخالفــت غزالــی 
مؤثرتریــن آن هاســت. د

بــا فلســفه منقــول اســت کــه گوینــد: »غزالــی چنــان 

ضربه یــی بــر فلســفه زد کــه فلســفه بعــد از آن 

هیــچ گاهِ نتوانســت َکمــر راســت  کنــد.« ایــن ســخن 

گوشــه یی  امــا  پذیرفــت،  نمی تــوان  دربَســت  را 

ــود  ــت. باوج ــه  اس ــک در آن نهفت ــت بی ش از واقعی

ــرِب  ــوِف مغ ــی، فیلس ــد اندلس ــِن رش ــاِت اب دفاعی

جهــاِن اســالم از فلســفه و فیلســوفان در برابــِر غزالی، 

بعــد از وی فلســفۀ اســالمی، کانــون گــرِم ِخردگرایــی 

ــراق  ــوِی اش ــه سمت و س ــرد و ب ــا ک ــه را ره و تجرب

ــود  ــد ب ــن ســخن راجــح نمی توان ــد ای ــت. گرچن رف

ــوده  ــی ب ــر غزال ــر تأثی ــِی غفی ــه دگرگون ــه این هم ک

ــتِن  ــت برس ــِر رخ ــون در ام ــل گوناگ ــت؛ عوام اس

ــر  ــه ه ــت. ب ــهود اس ــالم مش ــان اس ــفه در جه فلس

اســت،  مام عیــار 
ت فلسفه ســتیز  یــک  غزالــی  رو، 

قهــا متهــم بــه به کاربســتِن روش 
امــا از ســوِی ف

ــر  ــه)۶۶۱-7۲8.ق(، از ابوبک ــن تیمی ــد؛ اب ــفی  ش فلس

ــل  ــی نق ــه غزال ــک ب ــان نزدی ــی از صحابی ابن العرب

ــن  ــی بط ــَل ف ــد َدَخ ــیخنا ابوحام ــه: »ش ــد ک می کن

ــدَر)۱(«  ــا قَ ــم فم ــرج منه ــّم أرد أن یخ ُ ــفه، ث الفالس

ــی( در بطــن فالســفه  ــا، ابوحامد)غزال ــی شــیخِ  م یعن
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ــن  ــت از بط ــه خواس ــی  ک ــا زمان ــد، ام وارد ش

ــت.  ــد، نتوانس ــا برآی آن ه

ــر  ــی، شــاهد ب ــه و ابن العرب ــِن تیمی ــاورِ اب ــن ب  ای

ــا  ــث ب ــِل حدی ــه و اه ــاِل فق ــای رج مخالفت ه

غزالــی اســت. در یــک نــگاه، غزالــی تــا امــروز، 

ــگاهِ  ــی جای ــا جای ــراِن مســلمان، ت ــاِن متفک در می

ــت  ــِر مخالف ــی او را به خاط ــی دارد؛ عده ی برزخ

ــه  ــم ب ــرده و او را مته ــرزنش ک ــوفان س ــا فیلس ب

ندانســتِن فلســفه می کنند)ماننــد ابــن رشــد(، 

ــوفان  ــا فیلس ــتی ب ــه همدس ــر، ب ــی دیگ و عده ی

آن کــه  بــا  غزالــی  ابن العربــی(.  و  )ابن تیمیــه 

ــا  ــه مخالفــت پرداخــت، ام ــا فلســفه، ســخت ب ب

ــی  ــا جای ــت، ت ــروری  دانس ــِش ض ــق را دان منط

 کــه دانــِش عــاری از منطــق را، فاقــِد اعتبــار 

خوانــد )در همیــن مــورد نیــز، مــورد نقــِد جدیــی 

ابن تیمیــه قــرار گرفــت(، و خــود کوشــید تــا بــه 

ــرآن  ــی را از ق ــی منطق ــودش، قیاس های ــِم خ زع

 ِکریــم اســتخراج کنــد )۲(. امــا او چنان چــه گفتــه 

ــات،  ــی در الهی ــار عقل ــا فلســفه )کلنج ــم، ب آمدی

متافریکــی(  مســایل  ســایر  و  حدوث وقِــدم  

ــا  ــی ب ــه غزال ــی ک ــت؛ تفاوت ــی نداش ــۀ خوب میان

ــت،  ــالم داش ــاِن اس ــتیزان در جه ــایر فلسفه س س

ایــن  بــود کــه وی، ـ چنانچــه خــودش نیــز 

ــه  ــرد؛ ن ــت می ک ــته، مخالف ــرد ـ دانس ــا می ک ادع

ــفه را  ــره فلس ــه، یک س ــۀ ادل ــدون ارای ــه ب این ک

حــرام بینــگارد )کاری کــه بســیاری از فقهــا انجــام 

ــض  ــی مح ــوِم عقل ــز از عل ــق نی ــد(. منط داده ان

 اســت، امــا غزالــی، فراگیریــی آن را جایــز و 

ــاز  ــاور او نی ــه ب ــا آن چــه ب ــد؛ ام ضــروری می دان

نیســت، فلســفه اســت. بــه همیــن جهــت، کتــاِب 

وزیــن »تُهافــت الفالســفه« را نوشــت کــه در 

بیســت مســأله، فیلســوفان را تخطئــه کــرد؛ از ایــن 

میــان، در هفــده مــورد فیلســوفانی چــون ارســطو، 

ــه خطــا  ــم ب ــن ســینا را مته ــی و اب ابونصــر فاراب

کــرد، چــون  در ایــن  مــوارد بــا مکاتــِب کالمــِی 

اســالمی بــه ویــژه معتزلــه، فیلســوفان هم داســتان 

ــوفان را  ــی، فیلس ــأله، غزال ــه مس ــا در س ــد؛ ام ان

ــوارد  ــه م ــاور او، این گون ــه  ب ــه ب ــرد ک ــر ک تکفی

در جهــان اســالمی، پیشــینه نداشــته و ُکفــر 

اســت. رســاله یی کــه غزالــی، تقریبــاً آن  را در 

اواخــِر عمــر پربــارش نگاشــت، آرای نهایــی غزالــی 

ــن  ــوم و سرگذشــت پُرماجــرای او در ای ــارۀ عل درب

رســاله آمــده اســت؛ المنقــذ مــن الضــالل، از همیــن 

ــی  ــگاه ویژه ی ــی، جای ــار غزال ــاِن آث ــت، در می جه

دارد. نخســت، محتــواِی ایــن رســاله را مــرور 

ــاِب تُهافــت  ــه مســایل ســه گانۀ کت نمــوده و بعــد ب

الفالســفه می پــردازم.

ــار  ــت را چه ــده گاِن حقیق ــاف جوین ــی، اصن غزال

و  اهــل رأی  را  خــود  کــه  متکلمــان  می دانــد: 

ــود را از  ــه خ ــماعلیه( ک ــد؛ باطنیه)اس ــر می دانن نظ

ــام معصــوم  ــژۀ ام ــم و مســتفیداِن وی اصحــاب تعلی

ــان و  ــل بره ــود را اه ــه خ ــوفان ک ــد؛ فیلس می دانن

ــود  ــه خ ــه ک ــرانجام صوفی ــد و س ــق می دانن منط

ــفه  ــاهده و مکاش ــل مش ــق و اه ــاِن  ح را از خاص

جوینــده گان  غزالــی،  نظــر  بــه  می داننــد)3(. 

ــت  ــر حقیق ــد و اگ ــار گروه ان ــن چه ــت همی حقیق

ــه  ــر ب ــد، دیگ ــده  باش ــان دور مان ــترِس ایش از دس

شــناخِت حقیقــت امیــِد نیســت؛ آن گاه غزالــی خــود 

ــه  ــد ک ــه می دان ــارم صوفی ــروه چه ــه گ ــوط ب را من

ــم  ــن مه ــه ای ــق ب ــودش، از راهِ تحقی ــۀ خ ــه گفت ب

دســت یافتــه  اســت نــه از راهِ تقلیــد. در ایــن رســاله 

ــت، راه و  ــام اس ــرِی ام ــیِر فک ــت س ــه در حقیق ک

ــورد  ــفه، م ــه و فالس ــان، باطنی ــرِق متکلم روِش ف

ــام  ــی در تم ــرد؛ غزال ــرار می گی ــکاش ق کاوش و کن

ــد  ایــن دانش هــا، مقصــود گم شــدۀ خــود را نمی یاب

و آن گوهــِر مقصــود را در تعلیمــاِت صوفیــه یافتــه و 

بــا ســایر فــرق، کــه بــه بــاور او از حقیقــت مجهــور 

ــا،  ــا در این ج ــرد. م ــداوت می گی ــِر ع ــد، َس افتاده ان

فقــط بــه توضیــِح آییــِن فالســفه از دیــِد ایــن حکیم 

معانــد می پردازیــم. فالســفه بــه ســه دســته تقســیم 

می شــوند: دهریــان، طبیعیــان و الهیــان. بــه نظــر او، 

ــه وجــودِ  ــد ک ــفۀ قدیم ان ــی از فالس ــان گروه دهری

صانــِع مدبّــِر عالــِم قــادر را انــکار می کننــد؛ این هــا 

ــع  ــدوِن صان ــته ب ــم پیوس ــه عال ــد ک ــاد دارن اعتق

موجــود بــوده و همــواره، حیــوان از نطفــه و نطفــه 

ــان  ــا هم ــه این ه ــوان به وجــود آمده اســت، ک از حی

طبیعیان انــد؛  فالســفه،  دوم  دســتۀ  زندیقان انــد. 

ــب  ــِم طبیعــت و عجای ــاِب عال ــا در ب مباحــِث آن ه

ــه، شــگفتی های  ــن طایف ــات اســت. ای ــوان و نب حی

جهــان را دیــده و بــه وجــود یــک عالــِم قــادر قائــل 

انــد؛ امــا مباحث شــان بــه جایــی رســید کــه نفــس 

را بعــد از مــرگ قابــل بازگشــت ندانســته و در نتیجه 

آخــرت، بهشــت و جهنــم و حشــر و نشــر و قیامــت 

ــان  ــروه چون ــن گ ــده اند. ای ــر ش ــاب را منک و حس

ــان  ــز از زندیق ــه و نی ــرو رفت ــهوت ف ــم در ش بهای

انــد؛ هرچنــد کــه بــه خــدا و صفاتــش بــاور دارنــد. 

ــا  ــت، ب ــِر تُهاف ــی در سراس ــه غزال ــوم، ک ــته س دس

ــن  ــد. ای ــان ان ــان الهی ــی ورزد، هم ــاد م ــان عن آن

فالســفه، شــامِل، ُســقراط، افالطــون و ارســطو انــد 

کــه آرای دو گــروهِ، دهریــان و طبیعیــان را رد کــرده 

و بــه واســطۀ نبــرد میــان فــرق گوناگــوِن فالســفه، 

ــا  ــگ ب ــدا از جن ــان را خ ــی، »مؤمن ــوِل غزال ــه ق ب

آنــان بــی نیــاز ســاخت«. غزالــی بــه صراحــِت تمــام 

ــه(  ــای ثالث ــان )حکم ــر آن ــس تکفی ــد: »پ می گوی

و  ابن ســینا  فالســفۀ  اســالمی،  از  پیروان شــان  و 

فارابــی واجــب  اســت«. تکفیــِر فالســفه، بــدان 

ــز و  ــان کفرآمی ــخناِن آن ــه س ــت ک ــت  اس جه
در تضــاد بــا شــریعِت الهــی اســت. غزالــی بــه 
ــد  ــر نمی  زن ــام کف ــلمان اته ــفۀ مس ــایر فالس س
)یــا نــامِ از ســایرین نمی بــرد(، زیــرا تنهــا 
ــن ســینا، در تفســیر آرای ارســطو،  ــی و اب فاراب
بیشــتر از ســایرین کوشــیده اند. او در ادامــه 
ــا از فلســفۀ  ــزد م ــد: »مجمــوِع آن چــه ن می گوی
ــی و  ــرد )فاراب ــن دو م ــان ای ــق بی ــطو، طب ارس
ــن ســینا( ثابــت شــده  اســت، در ســه دســته  اب
ــِر  ــا آن تکفی ــه ب منحصــر می شــود: دســته یی ک
ــه  ــه ب ــته یی ک ــود؛ دس ــب می ش ــده واج گوین
ــرۀ  ــت در زم ــب اس ــده واج ــطۀ آن گوین واس
ــه  ــته یی ک ــد و دس ــمار آی ــه ش ــت ب ــل بدع اه

ــچ  روی واجــب نیســت.«  ــه هی ــکار آن ب ان
ــه  ــز ب ــوم نی غزالــی در کتــاب اول، احیاءالعل
مســألۀ فلســفه پرداختــه و به طــور کلــی، علــوم 
ــد؛  ــیم می کن ــده تقس ــندیده و نکوهی ــه پس را ب
ــته  اســت،  ــدان تمســک جس ــه او ب ــاری ک معی
ــه آخــرت  ــه ب ــی علمــی  ک آخــرت  اســت. یعن
تعلــق دارد و بــه  آن نزدیک تراســت، بــر علمــی  
کــه از آن )آخــرت( دور اســت، رجحــان دارد.
ــفه از  ــوم و فلس ــم، نج ــحر، طلس ــم س )4( عل
ــوده و از  ــتوده نب ــه س ــد ک ــی ان ــه علوم جمل
ــود  ــوری می ش ــه ام ــر ب ــفه منج ــان، فلس آن می
ــته  ــاد داش ــه ی ــد. ب ــرع می باش ــف ش ــه مخال ک
ــومِ  ــا عل ــی ب ــت ذات ــی مخالف ــه غزال ــیم ک باش
ــن  ــد اســت کــه ذات ای ــدراد و باورمن ــی ن عقل
ــده نیســتند و  ــه خــودی خــود، نکوهی ــوم ب عل
بیــان مــی دارد کــه: »هیچ کــس منکــِر ایــن  
ــا  ــت؛ ام ــا نیس ــد آن ه ــِف فوای ــوم و مخال عل
ــودِن  ــاز، گش ــِد نی ــش  از ح ــا بی ــن آن ه آموخت
راهِ نفــوذ اســت بــه ســوی آن چــه  کــه در ورای 
ــدرِ  ــه ق ــا ب ــِن آن ه ــذا در آموخت ــت؛ ل آن هاس
نیــاز بســنده شــود: مثــاًل از طبیعیــات بــه انــدازۀ 
ــدِّ  ــتاره گان در ح ــکی( و از س ــاز طبی)پزش نی
شــناخت منزلگاه هــا و چگونه گــی حــرکات 
آن هــا  حساب شــدۀ  و  منظــم  گــردِش  و 
ــی،  ــوم عقل ــا عل ــی ب باشــد«)۵(. برخــورد غزال
در  چنان چــه  اســت،  چندگانــه  برخــوردی 
آموختــِن دانــش منطــق هیــچ محدودیتــی قایــل 
نیســت، در نجــوم و طبعیــات محدودیــت قایــل 
ــده  ــفه را بی فای ــوزش فلس ــا آم ــود و ام می ش
ــد؛  ــده می دان ــومِ نکوهی ــه عل ــًا از جمل و تمام
زیــرا بــه بــاور او ایــن فالســفه اند کــه مخالــف 
شــریعت ســخن گفتــه و در ســه مــورد اساســی 
ــن   ــا ای ــی ب ــد. غزال ــر ورزیده ان ــالمی، ُکف اس
طایفــه هیچ گونــه مــدارا روا نمــی دارد و حربــۀ 

ــد.  ــفه می کش ــه روی فالس ــر ب تکفی
مسایل سه گانه

ــا  ــه ی ــداد در نظامی ــه در بغ ــی  ک ــی زمان غزال
آن زمــان،  اســالمی  دانشــگاه  بزرگ تریــن 
ــه  ــِت نظامی ــان ریاس ــرد و هم زم ــس می ک تدری
ــدوِن  ــفه را ب ــِم فلس ــت، تعلی ــه دوش داش را ب
اســتاد، آغــاز کــرد؛ بــرای این کــه از اتهــام 
ندانســتن فلســفه رهایــی  یابــد، بعــِد ســه 
ــوفان  ــار فیلس ــۀ آث ــال( مطالع ــا دو س ــال )ی س
کتــاِب  ســینا(،  ابــن  و  فارابــی  )ارســطو، 
مقاصدالفالســفه)۶( را تألیــف کــرد. او در ایــن 
ــِش فیلســوفان از منطــق  ــه شــرح دان ــاب، ب کت
پرداخــت.  طبعیــات  و  الهیــات  تــا  گرفتــه 
تُهافت الفالســفه)=یاوه گویی  کتــاِب  ســپس 
فیلســوفان( را به رشــتۀ تحریــر درآورد. ایــن 
کتــاب، در زمینــه و زمانــۀ خــودش، کتابــی 
در  چنان کــه  و  بــود  وبی نظیــر  تأثیر گــذار  
طلیعــۀ ســخن گفتــم، فیلســوف بــزرِگ مغــرب 
ــِن رشــد اندلســی، مهم تریــن  جهــاِن اســالم، اب
ــن  ــه همی ــخ ب ــود را در پاس ــفی خ ــاِب فلس کت
کتــاِب غزالــی تألیــف کــرد؛ عنــوان کتــاِب ابــن 
رشــد، تُهافت التُهافــت بــود؛ ابــن رشــد در 
ــت،  ــاع برخاس ــه دف ــفه ب ــاب از فالس ــن کت ای
یاوه گویــی  بــه  را  غزالــی  خــودِ  چنان کــه 

ــرد.  ــوم ک ــفه محک ــارۀ فالس درب

فیلسوفان به روایِت امام غزالیرح

غزالی، اصناف جوینده گاِن حقیقت را چهار می داند: متکلمان که خود را اهل رأی و نظر می دانند؛ باطنیه)اسماعلیه( که 
خود را از اصحاب تعلیم و مستفیداِن ویژۀ امام معصوم می دانند؛ فیلسوفان که خود را اهل برهان و منطق می دانند 

و سرانجام صوفیه که خود را از خاصاِن  حق و اهل مشاهده و مکاشفه می دانند)3(. به نظر غزالی، جوینده گان حقیقت 
همین چهار گروه اند و اگر حقیقت از دسترِس ایشان دور مانده  باشد، دیگر به شناخِت حقیقت امیِد نیست؛ آن گاه 

غزالی خود را منوط به گروه چهارم صوفیه می داند که به گفتۀ خودش، از راِه تحقیق به این مهم دست یافته  است نه 
از راِه تقلید. در این رساله که در حقیقت سیِر فکرِی امام است، راه و روِش فرِق متکلمان، باطنیه و فالسفه، مورد 

کاوش و کنکاش قرار می گیرد؛ غزالی در تمام این دانش ها، مقصود گم شدۀ خود را نمی یابد
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مسـووالن در نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات افغانسـتان می گویند کـه مردم به کمیسـیون 
انتخابـات بـه عنـوان »مرکـز تجـارت و مافیـا« می نگرند و رهبـری این کمیسـیون پیش 

از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری بایـد تغییر کند.
یوسـف رشـید، رییـس بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه افغانسـتان )فیفـا( در مصاحبه با 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه پیـش از رفتـن به طـرف انتخابـات ریاسـت جمهوری 

سـال آینـده، کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات باید برکنار شـوند.
آقـای رشـید تأکید می کنـد که برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری با رهبـری کنونی 
کمیسـیون انتخابـات »افتضـاح« اسـت، زیرا به بـاور او، کمیشـنران کمیسـیون انتخابات 

»ظرفیِت مدیریتـی« ندارند.
او می گویـد کـه پیش از برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری باید حکومت سرپرسـت 
در کشـور روی کار بیایـد و تـا ایـن حکومـت بـه صـورت بی طرفانـه، اصالحاتـی را 
در کمیسـیون انتخابـات بـه میـان آورد. آقـای رشـید بـه ایـن بـاور اسـت کـه برگزاری 

انتخابـات بـا رهبـری کنونـی سـبب »خلق بحـران« دیگر می شـود.
حکومـت سـر پرسـت بعـد از اول جـوزای سـال روان یـا ادامـۀ کار رییسـان حکومت 
موجـود بعـد از آن تاریـخ، طرحـی اسـت کـه اخیـراً توسـط احمدولـی مسـعود، نامزد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، ارایه شـده اسـت؛ امـا اخیراً مـورد توجه نهادهـای ناظر 

انتخاباتـی و دیگـر منتقـدان حکومـت قـرار گرفته اسـت.
در همیـن حـال رییـس اجرایی فیفـا با تاکید بـر نیاز اصالحـات در نهادهـای انتخاباتی 
می گویـد کـه وظیفۀ کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات، پیش از برگـزاری انتخابـات باید 
بـه حالـت تعلیـق قـرار گیـرد و رهبـری حکومـت به ایـن معضـل توجۀ جدی داشـته 

باشند. 
او  در عیـن حـال گفـت: برخـورد سـران حکومت بـا رونـد انتخابـات »محافظه  کارانه« 

است.
یوسـف رشـید اظهار می دارد: »کمیشـنران کمیسـیون انتخابات به دفتر ریاست جمهوری 
و ریاسـت اجرایـی به شـکل خصوصـی دعـوت می شـوند؛ امـا روشـن نیسـت کـه چه 

تصمیم هایـی آن جـا گرفته می شـود؟«
آقـای رشـید می افزایـد: مـردم، کمیسـیون انتخابات را مرکـز تجـارت می پندارند؛ جایی 
کـه مافیـا حضـور دارنـد و رأی بـا میلیون هـا روپیـه خریـد و  فـروش می شـود. وقتـی  
مـردم نسـبت بـه کمیسـیون های انتخاباتـی بی بـاور شـوند، نتایـج کار این کمیسـیون ها 

بـرای شـان قابل پذیـرش نخواهـد بود.
بـه بـاور او: کمیسـیون انتخابـات اعتبار خود را نزد مردم از دسـت داده اسـت. یوسـف 
رشـید می افزایـد کـه کارکـردِ کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات صدمـۀ بزرگی بـه روند 
دموکراسـی افغانسـتان زده اسـت و نیـز میـزان مشـارکت و بـاور مـردم نسـبت بـه این 

رونـد را کاهش داده اسـت.
رییـس اجرایـی بنیـاد آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان اظهـار مـی دارد که »افتضاحات« شـکل 
گرفتـه در برگـزاری انتخابـات مجلـس نماینـد ه گان بـه هویـت کمیسـیون انتخابـات به 
عنـوان یـک نهادی که دیموکراسـی را مشـق و تمریـن می کند، صدمه وارد کرده اسـت. 
آقـای رشـید تأکیـد کرد کـه برگـزاری انتخابـات با رهبـری کنونی ایـن نهاد بـه معنای 
تکـرار »افتضاحـات« اسـت و نیز بحرانـی خلف خواهد کـرد که مهار آن خیلی دشـوار 

و حتـا شـاید ناممکـن خواهد بود.
او گفـت کـه اگـر انتخابـات بـا رهبری کنونـی کمیسـیون انتخابـات برگزار شـود، باور 
نیم بنـد شـهروندان نسـبت بـه مردم سـاالری و دموکراسـی از بیـن می رود و نظـام آینده 
مشـابه بـه رژیـم اسـتبدادی طالبـان خواهـد بـود کـه رهبـری آن بـه سـلیقۀ چنـد تـن 

گردد. انتصـاب 
همزمـان بـا ایـن، نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان )تیفـا( 
انتخابـات  رأی دهـی  سیسـتم  انتخابـات،  سـوی  بـه  رفتـن  از  پیـش  کـه  می گویـد 
»SNTV« بـه سیسـتم »مختلـط« تغییـر کنـد. آقـای ایـوب زاده می گویـد کـه رهبـری 
کمیسـیون انتخابات باید برکنار شـوند، فهرسـت رأی دهنده گان باز بینی و روی سیسـتم 

انگشـت نگاری کارهـای بیشـتر صـورت گیـرد. 
رییـس تیفـا بیـان مـی دارد کـه رهبـری حکومـت وحـدت ملـی در صـورت تمایـل به 
اشـتراک در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال آینده، بایـد پیش از برگـزاری انتخابات 
اسـتعفا دهنـد. بـه بـاور او: بـا رهبـری فعلـی کمیسـیون انتخابـات، برگـزاری انتخابات 

ناممکـن اسـت و اگـر انجـام شـود، انتخابـات »افتضاح آمیـز« خواهـد بود.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه کمیسـیون انتخابـات هفتۀ پیش  اعـالم کرد 
کـه بـه دلیل نبـود ظرفیت و فرصت کافی، انتخابات ریاسـت جمهـوری را در تاریخ ۲9 
سـرطان سـال آینـده برگـزار خواهند کـرد. برمبنای جدول زمان بندی پیشـن کمیسـیون 
انتخابـات، قـرار بود انتخابات ریاسـت جمهوری در 3۱ حمل سـال آینده برگزار شـود.

آنچــه ایــن روزهــا از کاخ ســفید شــنیده 
می شــود، بیشــتر سیاســت اعالمــی اســت 
و  اِعمالــی  سیاســت های  بــه  ربطــی  و 
نــدارد.  کشــور  آن  رســمی  پالیســی های 
ــکا  ــی امری ــِت اعمال ــمی و سیاس ــی رس پالیس
بــه هیــچ عنــوان خــروج نظامیــان ایــن کشــور 
ــازان  ــد. پالیسی س ــر نمی تاب ــتان را ب از افغانس
هزینــۀ  کــه  می داننــد  خــوب  امریکایــی 

ــۀ  ــتر از هزین ــب بیش ــه مرات ــدن، ب ــرون ش بی
ــر  ــت دیگ ــت. واقعی ــتان اس ــدن در افغانس مان
ــوری  ــی در کش ــکا وقت ــه امری ــت ک ــن اس ای
پایــگاه می ســازد، بــه آســانی از آن بیــرون 
ــا، حضــور  ــن مدع ــارز ای ــۀ ب ــود. نمون نمی ش
ــگ  ــس از جن ــاِن پ ــی در آلم ــان امریکای نظامی
جهانــی دوم تــا کنــون اســت. از ســوی دیگــر، 
امریــکا بــا افغانســتان پیمــان اســتراتژیک 
ــکا  ــه امری ــان ب ــن پیم ــت. ای ــرده اس ــا ک امض
بــه حــال  را  افغانســتان  نمی دهــد  اجــازه 
ــی،  ــچ تضمین ــدون هی ــد و ب خــودش رهــا کن
ــکا از  ــدِن امری ــرون ش ــد. بی ــس بکش ــا پ پ
افغانســتان و پشــِت پــا زدن بــه پیمــان امنیتــی 
ــطح  ــکا را در س ــۀ امری ــنگتن، وجه کابل-واش
ــان  ــِر مخالف ــازد و تب ــه دار می س ــان خدش جه
ــان را  ــطح جه ــور در س ــن کش ــان ای و رقیب
دســته می کنــد. امریــکا بــه هیــچ وجــه، 
وجهــۀ بزرگتریــن دموکراســی جهــان را قمــار 

نمی زنــد.
ــرش  ــا اظهــارات اخی ــی را کــه ترامــپ ب هدف
دنبــال می کنــد، جلــب کمک هــای بیشــتِر 
کشــورهای منطقــه بــرای مبــارزه بــا تروریســم 
می خواهــد  ترامــپ  اســت.  افغانســتان  در 
افغانســتان،  بــا  نزدیــک  کشــورهای 
در  امریــکا  کــه  را  هزینه یــی  از  بخشــی 

بپردازنــد.  آنــان  می پــردازد،  افغانســتان 
افغانســتان  همســایۀ  کشــورهای  ترامــپ 
ایــن  بــه  می خواهــد  او  می ترســاند.  را 
کشــورها حالــی کنــد کــه بیــرون شــدن ناتــو 
و امریــکا از افغانســتان، قلمــرو ایــن کشــور را 
ــی و  ــتان بین الملل ــگاه تروریس ــه پای ــل ب تبدی
ــد  ــورها می کن ــن کش ــتراتژیک ای ــمنان اس دش
ــران و  ــیه ای ــد، پاکســتان، روس ــای هن و مرزه

چیــن را بــه مخاطــره می انــدازد.
ــت  ــه دول ــت ک ــدی نیس ــچ تردی ــن هی در ای
ــکا  ــی امری ــای مال ــا هزینه ه ــتان، ب در افغانس
ــو اســتوار اســت. اگــر  ــی نات ــت نظام و حمای
ــع  ــا قط ــد و ی ــش یاب ــا کاه ــن حمایت ه ای
شــود، دولــت فــرو می پاشــد و افغانســتان 
تبدیــل می شــود بــه قلمــرو بــدون حاکمیــت. 
ــه قلمــرو  ــل شــدن افغانســتان ب مســلمًا، تبدی
فاقــد دولــت و حاکمیــت، در کنار تروریســتان 
ــز  ــی را نی ــتان بین الملل ــای تروریس ــی، پ داخل
بــه افغانســتان خواهــد کشــید و مرزهــای 
کشــورهای همســایه را تهدیــد خواهــد کــرد.
ــورهای  ــه کش ــت ک ــن اس ــر ای ــت دیگ واقعی
کشــورهای  به ویــژه  افغانســتان  همســایۀ 
ــان،  ــه و جه ــطح منطق ــکا در س ــِب امری رقی
ــتند.  ــن هس ــا را پیش بی ــن نگرانی ه ــًا ای حتم
آنــان حتمــًا در محاســبات شــان خطــر بیــرون 
شــدن امریکایی هــا و تبدیــل شــدن افغانســتان 
بــه پایــگاه و پرورشــگاه تروریســم بین المللــی 
از  را پیش بینــی کرده انــد. هرچنــد برخــی 
کشــورهای منطقــه از کاهــش هرگونــه حضــور 
ــوند،  ــحال می ش ــتان خوش ــکا در افغانس امری
ــه رهــا شــدن  ــًا راضــی ب ــچ کــدام قلب ــا هی ام
آنــان  نیســت.  ناتــو  ســوی  از  افغانســتان 
می داننــد کــه در نبــود امریــکا، توانایــی و 

ظرفیــت تمویــل و حمایــِت اقتصادی-نظامــی 
ــورهای  ــبات کش ــد. محاس ــتان را ندارن افغانس
ــه  ــورهایی ک ــژه کش ــتان به وی ــایۀ افغانس همس
ــه و  ــطح منطق ــکا در س ــب امری ــود را رقی خ
چنیــن  حتمــًا  کرده انــد،  تعریــف  جهــان 
ــو  ــی نات ــروج نظام ــردای خ ــه در ف ــت ک اس
تروریســتان  مــوج  کنتــرِل  افغانســتان،  از 
برابــر  در  ایســتاده گی  از  هزینه بردارتــر 
ــود. ــد ب ــکا خواه ــرِب امری ــت های مخ سیاس
هــدِف دیگــری کــه ادارۀ ترامــپ بــا اظهــارات 
ــه  ــت ک ــن اس ــد،  ای ــال می کن ــرش دنب اخی
کشــورهای حامــی طالبــان در آینــده بــه رونــد 
گفت وگوهــای صلــح افغانســتان همــکاری 
کننــد. ترامــپ می خواهــد حالــی کنــد کــه در 
صــورِت همــکاری نکــردن کشــورهای حامــی 
طالبــان بــه مأموریــت تــازۀ ایــن کشــور بــرای 
ــای خــود  ــکا پ ــگ افغانســتان، امری ــان جن پای
ــدۀ آن  ــات آین ــتان می کشــد و تبع را از افغانس
جمهوری خواهــان  نمی گیــرد.  دوش  بــه  را 
ــه  ــد ک ــق کنن ــاور را خل ــن ب ــد ای می خواهن
کشــورهای حامــی طالبــان و کشــورهایی کــه 
ــای  ــِد تالش ه ــد، س ــه دارن ــان رابط ــا طالب ب
جدیــد امریــکا بــرای رســیدن بــه توافــق 

ــِگ افغانســتان نشــوند. ــان جن ــح و پای صل
کــه  نمی رســد  نظــر  بــه  میــان،  ایــن  در 
ــد  ــه رون ــی ب ــپ کمک ــر ترام ــارات اخی اظه
اخیــر  اظهــارات  کنــد.  افغانســتان  صلــح 
رییس جمهــور امریــکا موضــع ایــن کشــور در 
ــدۀ  ــازد. نماین ــف می س ــان را ضعی ــر طالب براب
ترامــپ پــس از ایــن اظهــارات نمی توانــد 
ــر  ــه حاض ــت ب ــان را قناع ــاده گی طالب ــه س ب
شــدن بــه میــز مذاکــره کنــد. اظهــارات ترامــپ 
ــرده اســت  ــق ک ــاور را خل ــن ب ــان ای ــه طالب ب
از جنــگ خســته شــده  امریکایی هــا  کــه 
می کنــد.  تــرک  را  افغانســتان  بــه زودی  و 
ــند  ــیده باش ــاور رس ــن ب ــه ای ــاید ب ــان ش طالب
ــت  ــه دول ــی ب ــدون امتیازده ــد ب ــه می توانن ک
افغانســتان و امریکایی هــا، بــا زورِ نظامــی 
پیــروز شــوند. ســخنرانی اخیــر ترامــپ شــاید 
نشســت جــده را هــم بــه نفــع طالبــان پایــان 
دهــد، بــا ایــن توجــه کــه طالبــان رســمًا اعلــم 
ــتراک  ــده اش ــت ج ــه در نشس ــد ک ــرده ان ک
نیســت کــه  تاهنــوز روشــن  نمی کننــد و 
ایــن نشســت چــه زمانــی و در کجــا برگــزار 
خواهــد شــد. مطمینــًا طالبــان در نشســتی کــه 
معلــوم نیســت در جــده و یــا جــای دیگــری 
امتیازهــای  امریکایی هــا  از  شــود،  برگــزار 
کالن خواهنــد خواســت. امریــکا و افغانســتان 
بــه هیچ وجــه نمی تواننــد بــا موضع گیــری 
ضعیــف و متزلــزل، طالبــان را متقاعــد بــه پایان 
جنــگ ســازند. بــرای پایــان جنــگ افغانســتان، 
ــاز اســت اجمــاع داخلــی و موضــع واحــد  نی
و مشــترک میــان افغانســتان و امریکایی هــا 
ــد  ــی نبای ــروه و طرف ــچ گ ــرد. هی ــکل بگی ش
ــتان  ــِگ افغانس ــان جن ــاز پای ــد امتی ــالش کن ت
را بــه نفــع خــود انحصــار کنــد. چنیــن 
ــح  ــۀ صل ــًا پروس ــی قطع ــن تالش ــر و چنی فک
ــان  ــه طالب ــاخته و ب ــاکام س ــلیقه یی و ن را س

ــد. ــتر می ده ــدان بیش می

امـریکا  
می شـود؟ بیـرون  افغـانستان  از 

ابوبکر صدیقروح اهلل بهزاد

چرا  امریکا  نمی تواند...
ــه  ــق ب ــکل دقی ــه ش ــکا ب ــد امری ــه می توان ــی چگون ول
ــن پرســش  ــه ای ــم ب ــان دهــد؟ نمی توان ــن بن بســت پای ای
ــه ادارۀ ترامــپ  ــم ب ــا می توان ــم، ام ــه کن ــل ارای پاســخ کام
بگویــم و بــه ایــن اعتقــاد دارم کــه تنهــا راه شکســتن ایــن 
ــت.  ــتان اس ــاالی پاکس ــدی ب ــار آوردن ج ــت، فش بن بس

ــت  ــد و حمای ــه تهدی ــازی  دوگان ــتان ب ــا پاکس ــکا ب امری
ــی  ــتی حقان ــبکۀ تروریس ــان، ش ــور از طالب ــن کش دارد. ای
و گروه هــای دیگــر تروریســتی پشــتیبانی می کنــد، در 
ــکا  ــای امری ــر از کمک ه ــا دال ــه ســاالنه میلیون ه ــی ک حال

مســتفید می گــردد. 
ــای  ــپ، کمک ه ــته ادارۀ ترام ــال گذش ــان س ــا در پای ام
ــق در آورد.  ــت تعلی ــه حال ــتان ب ــه پاکس ــود را ب ــی خ مال
ــان  ــران طالب ــتان و رهب ــرای پاکس ــواری ب ــد ناگ ــن پیام ای
ــت از  ــتری حمای ــت خاکس ــه فهرس ــتان ب ــت و پاکس داش

ــد. ــد وارد گردی ــل متح ــازمان مل ــم س تروریس
Hill Capitolو  جریــان  دو  توســط  گروه هــا  ایــن 

ــده اند.  ــده ش ــتان پراکن ــه در پاکس ــوند ک ــت می ش حمای
ــان  ــا پاکســتان از طالب ــن موضــع ســبب شــده اســت ت ای

ــد. ــت کن حمای
ــد، امــا مــوردی کــه  ــان جنــگ را کســی نمی دان زمــان پای
روشــن اســت، جلوگیــری از ریختــن میلیون هــا دالــر 

ــرای پاکســتان اســت.  ــاالت متحــده ب ــۀ ای ــۀ کهن هزین
این خوش بینی هــا دلیــل دیگــر دارد، تعییــن دو چهــرۀ 
ضــد طالبانــی و رییســان امنیــت ملــی پیشــین در نهادهــای 

امنیتــی اســت کــه خبــر ناگــوار بــرای طالبــان اســت.
ــرف  ــان، محمداش ــق طالب ــالش  ناموف ــال ها ت ــس از س   پ
غنــی، امــراهلل صالــح و اســداهلل خالــد را بــه عنــوان 
ــد  ــن می توان ــرد. ای ــی ک ــاع معرف ــه و دف ــتان داخل سرپرس
ــد.  ــان باش ــران طالب ــتان و س ــرای پاکس ــی ب ــنی تلخ چاش
ــا  ــت، ام ــزی نگف ــی اش چی ــس از معرف ــح، پ ــراهلل  صال ام

ــمنان افغانســتان بی رحــم اســت. اســداهلل  ــر دش او در براب
ــاع گفــت  ــر دف ــوان وزی ــه عن ــد پــس از معرفــی اش ب خال
کــه مــا بــرای صلــح کار می کنیــم، امــا نیــاز داریــم تــا از 
خــود نیــز دفــاع کنــم. ایــن در حالــی اســت کــه حمــداهلل 
محــب ســفیر پیشــین افغانســتان در امریــکا چنــدی پیــش 

ــد.  ــی گردی ــت معرف ــوان مشــاور شــورای امنی ــه عن ب
ــا تروریســم  ــارزه ب ــد در بحــث مب ــا می توانن ــن چهر ه ه ای
تأثیرگــذار باشــند. جنــگ امریکا در افغانســتان بــه دهۀ دوم 
ــروزی  ــرای  پی ــکا ب ــای امری ــت و تالش ه ــده اس وارد ش
ــت؛ دور  ــخیص اس ــل تش ــن قاب ــت و ای ــم گیر نیس چش
ــت و در  ــورده اس ــت خ ــه بن بس ــکا ب ــح امری ــای صل نم
ــم  ــرار دارد. تصمی ــکا ق ــای رده اول امری ــان نگرانی ه می
ــی  ــال ۲0۱8 در حال ــی در س ــای امریکای ــروج نیروه خ
ــه  ــد ک ــاور دارن ــی ب ــد امریکای ــود ۵8 درص ــه می ش گرفت
نیروهــای ایــن کشــور در افغانســتان در حــال جنــگ قــرار 

ــد.  دارن

ایــن موضــوع را هــر بازرگانــی می دانــد کــه ایــن تصمیــم 
ــال  ــکا در ح ــروی امری ــزار نی ــتر دارد. ۱4ه ــۀ بیش هزین
ــوره دهی  ــوولیت مش ــور و مس ــتان حض ــر در افغانس حاض
ــد. در  ــده دارن ــه عه ــتان را ب ــای افغانس ــوزش نیروه و آم
هــر ســه ســال گذشــته ایــن نظامیــان ســاالنه بیــش از ۲0 
ــه بیــش  ــی آن ب ــۀ مال ــان هزین زخمــی  داشــته اند و همچن

ــد.  ــال ۲0۱8 می رس ــر در س ــون دال از 4۵ بیلی
ایــن بــه انــدازۀ نصفــی از مصــارف ۱00 بیلونــی اســت کــه 
در زمــان حضــور ۱00 هــزار نظامــی امریــکا در افغانســتان 

ــد.   ــرف می ش ص
ــرای  ــانی ب ــۀ انس ــا هزین ــت، ام ــن اس ــی روش ــۀ مال هزین
کســانی کــه جگــر گوشــه های خــود را از دســت داده انــد، 
ــش  ــه متحدان ــپ ب ــت. ادارۀ ترام ــده اس ــر کنن ــی متاث خیل
ــه   ــای بیشــتر در افغانســتان ب ــا تالش ه ــد ت ــه می کن توصی

خــرج دهنــد. 

ACKU
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مولفـۀ  همـان  »اعتمـاد«  نسـخه پیچ ها،  ایـن  اکثـر  بـاور  بـه 
مفقـودی اسـت کـه فقـدان آن یکـی از دالیل عمده یا شـاید 
نظام هـای  شـدِن  بی فایـده  بـرای  دلیـل  اصلی تریـن  حتـا 
درمانـِی سـابقًا موثـر اسـت – نظام هایـی کـه هنـوز هم طبق 
معمـول توصیـه و عمدتـًا مطمیـن شـمرده می شـوند، با این 
کـه شـواهد فزاینـده حاکـی از بی فایدهگـِی آن هـا اسـت. 
شـفادهندهگان امـور اجتماعـی و سیاسـی اکنـون بـه احیای 
اعتمـاد امیـد بسـته اند و عمومـًا ناکارآمـدِی مزمـن داروهای 
اجتماعـی سـنتی را به دلیـل کمیابِی آزارندۀ اعتمـاد می دانند.
ایـن کـه نظام های اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعی بـر اعتماد 
اسـتوار انـد و ایـن کـه فقـدان اعتماد به سـقوط ایـن نظام ها 
می انجامـد، اکنـون بـه اصل مسـلمی در علوم سیاسـی تبدیل 
شـده اسـت – گفتمـان کنونـِی علوم سیاسـی را بر ایـن مبنا 
نهـاده، جـا انداختـه، و تحکیـم کرده انـد و بـه نـدرت آن 
در  بازبینـی می کننـد. در سـخنرانی ۱9 جنـورب ۲0۱0  را 
»نشسـت های پتـرارک« در مونپولیـه، دومینیک اشـناپِر این را 
بـه عنـوان اصـل موضوعـه پذیرفـت و بـه صـورت واقعیتی 
مسـلم و بی نیـاز از برهان هـای نظـری یـا تجربـی ارایـه کرد 
کـه: حیـات اقتصادی و مشـروعیت سیاسـت )»و بنابراین، به 
تعبیـری، نظـم اجتماعـی«( »بـدون حداقلـی از اعتمـاد میان 
مـردم، و بدون اعتماد مردم به نهادهـا دوام نمی آورد.« به این 
ترتیـب، از پیـش معلـوم بـود که به نظر اشـناپر علـت اصلی 
مشـکالت فعلـی زندهگـی اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی 
چیسـت: در »جامعـۀ [مبتـال بـه] نافرمانـی گسـترده«یی کـه 
در آن زندهگـی می کنیـم، »اسـتدالل های مبتنـی بـر عـرف 
یـا قانـون دیگـر معتبـر به شـمار نمـی رود.« بـه نظر اشـناپر، 
مـا بـه چنیـن اسـتدالل هایی اعتمـاد نداریـم – دسـت کـم 
نـه آن طـور کـه گویـا اجدادمـان داشـتند. اگـر چنین باشـد، 
پـس عجیـب نیسـت کـه نظام هـای اقتصـادی، اجتماعـی و 
سیاسـی مان معیـوب، خـراب، فکسـنی، زهواردررفتـه و در 
معـرض سـقوط هسـتند. امـا اشـناپر نپرسـید کـه در کالف 
سـردرگِم عوامـل گوناگونـی کـه ایـن وضعیت را بـه وجود 

آورده انـد، کـدام علـت  اسـت و کـدام معلول؟
 ۲۱( لومونـد  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  رزانوالـون  پی یِـر 
کارگـزاران  بـه  اعتمـاد  جوهـر  می گویـد،   )۲0۱0 سـپتامبر 
عبـارت اسـت از »توانایـی حـدس زدن رفتار بعـدی آن ها.« 
بـه نظـر او، در سیاسـت بـه سـبک قدیـم )قطعـًا نـه خیلـی 
محـور  حـول  کـه  پیـش(،  قـرن  نیـم  حداکثـر   – قدیمـی 
احـزاب سیاسـی بـزرگ سـازمان دهی می شـد، احزابـی کـه 
تقریبـًا  برنامه هـای  و  تثبیت شـده  نسـبتًا  نظـرات  یـک  هـر 
انعطاف ناپذیـری داشـتند، بـه کار بسـتن ایـن توانایـی  نسـبتًا 
آسـان و مسـلم فـرض کردنـش از آن هـم آسـان تر بـود. 
بنابرایـن، می تـوان گفـت در سیاسـت کنونـی کـه بـه بـازی 
)و  می رونـد  و  می آینـد  کـه  شـده  تبدیـل  شـخصیت هایی 
برنامه هـای  و  نظـرات  بـه  ربطـی  چنـدان  آمدورفت شـان 
جـاری نـدارد، اگـر نگوییـم کامـاًل بـه آن بی ربـط اسـت(، 
می نمایـد.  محـال  ُدم کلفت هـا  بعـدی  رفتـار  از  اطمینـان 
زیـادی  حـد  تـا  و  ریشـه دار،  بـزرگ،  احـزاب  برخـالف 
غیرشـخصِی دوران گذشـته، به »شـخصیت های سیاسـی« یی 
کـه سـتارۀ بخت شـان سوسـو می زند نمی تـوان اعتمـاد کرد، 

چـون اقدامـات بعـدی آن هـا تصادفـی و نقش شـان متزلـزل 
اسـت، چـون به هیـچ وجـه نمی تـوان بازیگران پـردۀ بعدی 

نمایـش سیاسـی را بـا اطمینـان پیش بینـی کـرد.
از سـوی دیگـر، لوئیچ بلوندیـو در »روح نوین دموکراسـی« 
می گویـد که شـک و تردیـد جدید مردم به وقایـع داالن های 
قـدرت ناشـی از واهی بودن بیش  از پیش آشـکارِ مشـارکت 
شـهروندان در فراینـد سیاسـی اسـت، مشـارکتی کـه به طور 
یافتـه  تقلیـل  »نمایندهگانـی«  ادواری  انتخـاب  بـه  فزاینـده 
اسـت کـه بـه محض این کـه انتخاب می شـوند و بـه قدرت 
بـا  می دهنـد.  دسـت  از  را  »نمایندهگی«شـان  می رسـند، 
وجـود ایـن، همان طور که باسـتین فرانسـوا )در لوموند، ۲۲ 
جنـوری ۲0۱0( می گویـد، تـا وقتـی که مسـألۀ پاسـخ گویی 
حاکمـان منتخـب از حیطـۀ مسـوولیت سیاسـی بـه حیطـۀ 
جرایـم منتقـل نشـود، نمی توان وضعیـت فعلـی را تغییر داد. 
اکنـون اشـخاص بـه جـای نظـرات در جایـگاه متهـم قـرار 
گرفته انـد. در عمـل، از هر لحـاظ، صاحبان مناصب سیاسـی 
آزاد انـد کـه بـدون تـرس از مجـازات بیانیه هـای انتخاباتـی 
خـود را پـاره کننـد، مگر این کـه در حین ارتـکاب جرایمی 
نظیـر اخذ رشـوه، تقلـب در گزارش هـای مالی، شـرکت در 
معامـالت غیرقانونـی، یا روابط جنسـِی رسـواکننده مچ شـان 

بگیرند. را 
و  زایـد  پیـش  از  بیـش  بیانیه هایـی  چنیـن  حـال،  هـر  بـه 
نگوییـم  اگـر  کـه  زیورآالتـی  می شـوند،  غیرضـروری 
هیچ کـس، تنهـا معـدودی آن را مطالعـه خواهنـد کـرد، یـا 
در واقـع درخـور مطالعه خواهند شـمرد؛ شـعارهای گیرایی 
نظیـر »بـه مـن اعتمـاد کنیـد« یـا »مـا می توانیـم«، کـه بـه 
بیانیه هـای مفصـل احتیاج ندارند، بسـیار موفـق خواهند بود. 
»ارادۀ عمومـی«، بـه شـدت مثل عالقـۀ معتادان بـه مجموعۀ 
تلویزیونـی واقع نمـای برادر بـزرگ، مربوط و محدود اسـت 
بـه جذابیت هـا و زرق و بـرق، خطاهـا و خالف کاری هـای 
صاحب منصبـان، بـه صعـود و حتـا بیشـتر، سقوط    شـان، بـه 
ورود و بیشـتر، خـروج ننگیـن و اخـراج تلخ شـان – و نـه 
بـه اتفاقـات درون سـرای قـدرت، و نـه به محصـول آن، که 
از پیـش آن را بـی ارزش می شـمارند و نـه مفیـد؛ چیزهـا یـا 
رویدادهایـی فوق العـاده معمولـی و بی اهمیـت، مگـر بـرای 
طرفـداران دوآتشـۀ مسـابقه های تلویزیونـی. ایـن وضعیـت 
بـه  کـه  نظـری سـاختهگی می انـدازد  اظهـار  یـاد  بـه  مـرا 
کشـاورزی ایرلنـدی نسـبت داده اند: »این خـوک وزنش اون 
قـدر نیـس کـه فکر می کـردم؛ امـا خب منـم فکـر نمی کردم 

کـه اون  قدر باشـه.«
اجـازه دهیـد کـه بگویـم بـا توجـه بـه فروپاشـی و سـقوط 
تدریجـی امـا مـداوم سـاختارهای جمعـی و اجتماعـی، و 
جایگزینـی )یـا در واقـع شـبه جایگزینِی( بـه همـان انـدازه 
تدریجـی امـا مـداوم آن ها بـا »شـبکه ها«ی ناپایـدار، متغیر و 
فوق العـاده کـم دوام )کـه بـه آنـی سـِر هـم، و ناگهـان بدون 
هیـچ هشـداری برچیده می شـوند، بی آن که قـدرت اجرایی 
داشـته باشـند یـا اصـاًل مدعـی چنیـن قدرتـی باشـند(، جز 
ایـن دگرگونـی انتظـاری نمی توان داشـت. در شـمارۀ امروز 
لومونـد )۲۲ سـپتامبر ۲0۱0( اِروه دو تِییـه از داخـل یکـی از 
ایـن شـبکه ها چنین گـزارش می دهـد: »محشـره، روی تلفِن 

همـراه فیس بـوک دارم: صدهـا دوسـتی که نمی شناسمشـان 
باهـام تمـاس می گیـرن تـا دربـارۀ فوت وفن هایـی حـرف 
بزنـن کـه بـه مـن هیـچ ربطـی نـداره، فوت وفن هایـی کـه 
در زنده گی شـان بـه کار می بـرن، زندهگی هایـی کـه هیچـی 
سیاسـی  تاریـخ  کتـاب  )در  َمنـک  الـن  نمی دانـم.«  ازشـان 
روشـنفکران کـه اخیـراً منتشـر شـده( سیاسـت شـبکه یی را 

@gora نامیـده اسـت ...]۱[
مـا می دهـد  بـه  نظـر  اطمینانـی کـه یـک صاحـب  میـزان 
بازتـاب میـزان اعتبـار و وثاقتی اسـت کـه دارد یا مـا برایش 
قایل ایـم. اولـی نمی توانـد بیشـتر از دومـی باشـد. وقتـی بـه 
مـا اطالعاتـی می دهنـد تا بپذیریـم، تقریبـًا به طـور خودکار 
می پرسـیم: »چـه کسـی ایـن را بـه تو گفـت؟« یا »کجـا این 
را خوانـدی )یا شـنیدی(؟« هرچند که پاسـخ این پرسـش ها 
بـه نـدرت رضایت بخـش اسـت. امـروز شـاید بیـش از هـر 
وقـت دیگـری بـه صاحـب نظـری موثـق و مـورد اعتمـاد 
نیـاز داریـم – امـا اوضـاع زمانـه بـرای ظهـور، و از آن بدتر 

مانـدگاریِ  ، چنیـن صاحـب نظـری اصاًل مسـاعد نیسـت.
اکنـون حـق داریـم کـه انتخـاب کنیـم، و وظیفـه داریـم کـه 
مسـوولیت پیامدهـای ایـن انتخاب  هـا را بـر عهـده گیریـم، 
حـق و وظیفه یـی کـه هردو بـر دوش مـان سـنگینی می کنند. 
شـاید هرگـز به ایـن اندازه خودآییـن و مسـتقل نبوده ایم، اما 
در عیـن حـال هیچ گاه تا ایـن حد محتاج کارشناسـانی معتبر 
و معتمـد نبوده ایـم که صمیمانـه بخواهند حـق و توانایی مان 
هرچـه  از  کننـد.  تقویـت  و  تحکیـم  را  خودآیینـی  بـرای 
بگذریـم، همان طـور کـه الکسـی دو توکویـل بـا شـهودی 
بزرگ تریـن  حتـا  اکنـون  بـود،  کـرده  پیش بینـی  عجیـب 
فیلسـوفان هـم مجبـور انـد کـه صرفـًا بـه دلیـل اعتمـاد بـه 
کسـانی کـه »متخصـص« خوانـده می شـوند یـا خـود را بـه 
کننـد؛ حتـا  بـاور  را  میلیون هـا چیـز  نـام می خواننـد  ایـن 
بزرگ تریـن فیلسـوفان هـم نمی تواننـد صحـت اطالعاتی را 
کـه بـرای اندیشـه و عمـل الزم دارنـد بـه صـورت دسـت 
اول بسـنجند. بیـش از صـد سـال پیش، گئـورگ زیمل گفته 
بـود فراورده هـای سـرزندهگی و خالقیـِت روح بشـر چنان 
فزونـی یافتـه کـه روحـی کـه خـود موجـد و مبـدع آن هـا 
بـوده دیگـر قـادر بـه هضـم و درک شـان نیسـت. از هنـگام 
اظهـار نظـر توکویل تا کنـون، حجم اطالعـات موجود برای 
مصـرف بـه طـور تصاعـدی افزایش یافتـه اسـت. هرگز این 
همـه انسـان آزاد، اسـیِر ایـن همـه قیدوبنـد نبوده انـد. هرگز 
ایـن همه کارهای انسـان های آزاد ناشـی از ایـن همه نیروها 
و فشـارهای بیرونی یـی نبـوده کـه قادر بـه مهار یـا مقاومت 

در برابرشـان نبوده انـد...
تشـخیص کارهـای درسـت و غلـط بـه نوعـی قمـار تبدیل 
شـده اسـت. چاره یـی نیسـت، زیـرا حجـم اطالعـات الزم 
بـرای انجـام کاری واقعـًا عاقالنـه )یعنـی، کاری مبتنـی بـر 
شـناخت »کامـل« وضعیـت( هضـم همۀ اطالعـات ضروری 
را ناممکـن می کنـد. چـون پـردازش اکثـر اطالعـات تنهـا 
بـه صـورت دسـت دوم یـا دسـت سـوم ممکـن اسـت، حتا 
آن بخـش از اطالعـات کـه قابـل هضـم و جـذب اسـت 
بی چون وچـرا نیسـت. بـر فـراز هـر حقیقتـی کـه در فضای 
واقعـی یـا مجازی در گردش اسـت، شـبح دروغ سـرگردان 

اسـت؛ و بـر فـراز هـر توصیـۀ معتبـری، شـبح نیرنگ سـایه 
افکنـده اسـت. مـا آهسـته اما پیوسـته بـه ریـا و دورویی در 

همـۀ سـطوح خـو می گیریـم و عـادت می کنیـم.
دیگـر دروغ و نیرنـگ مایـۀ ننـگ و رسـوایی نیسـت؛ دیگـر 
بـا رضایـت عمومـی دروغ گویـان و شـیادان را صرفـًا بـه 
دلیـل سـلب اعتمادمـان از عرصـۀ زندهگـی عمومـی بیرون 
»گزینـش  و  حقیقـت«  بیـان  در  »صرفه جویـی  نمی راننـد؛ 
تعبیـر  و  »تفسـیر  و  ماسـت مالی  واقعیت هـا«،  دل بخواهـی 
کـردن« اخبـار یـا ارایـۀ گزارش هـای دروغیـن، منبـع درآمد 
سیاسـت کنونی اسـت. این روزهـا، خبر افشـای دروغ گویی 
یـک »دولت مـردِ« دیگـر کمتـر کسـی را متعجـب می کنـد. 
ممکـن اسـت متخصصان ماسـت مالی را مسـخره کنیـم و به 
آن هـا بخندیـم، امـا دیگـر نمی توان سیاسـت را بـدون آن ها 
تصـور کرد، درسـت همان طور کـه اجدادمان نمی توانسـتند 
سـیرک را بـدون دلقـک تصـور کننـد. دروغگویـی، تکذیب 
سـرگرم کنندهگی  بـه  دروغگویـی  افشـای  و  دروغگویـی، 
و  دل مشـغول  دنیـای  در  ایـن  می افزایـد؛  سیاسـت مداران 

معتـاد بـه تفریـح و سـرگرمی امتیـاز کوچکـی نیسـت.
در ۱8 سـپتامبر ۲008، سـاراماگوی محبوبـم در وبالگـش 
جـورج دابلیـو. بـوش را گاوچرانـی خوانـد کـه کل دنیـا را 
بـه ارث بـرده و آن را بـا یـک گلـه اشـتباه گرفتـه اسـت. 
می دانیـم  کـه  می دانـد  می گویـد،  دروغ  دارد  کـه  »می دانـد 
کـه دارد دروغ می گویـد، امـا چـون دسـت خـودش نیسـت 
و دروغ گویـی بی اختیـار اسـت بـه دروغ گویی ادامـه خواهد 
داد ...« امـا جـورج بـوش تنها نیسـت! »امروز جامعۀ بشـری 
آلـوده بـه دروغ اسـت، بدتریـن نـوع آلودهگـی اخالقـی... 
دروغ همـه جـا مصـون از مجـازات رواج دارد، و بـه نوعـی 
»حقیقـِت دیگر« تبدیل شـده اسـت.« بگذارید یـادآوری کنم 
کـه جـورج اورول بیـش از نیـم قـرن پیش نسـبت بـه بروز 
ایـن پدیـده هشـدار داده بـود و آن را »زبـان دوپهلـو« نامیده 

بود...
در شـرایط کنونـی، فراخـوان سیاسـت مداران بـرای افزایش 
دریایـِی  پریـان  آواز  همچـون  آن هـا،  بـه  عمومـی  اعتمـاد 
می رسـد.  نظـر  بـه  غیرقابل اعتمـاد  و  مشـکوک  افسـونگر، 
چـرا بایـد بـه پریان افسـونگر اعتمـاد کنیـم؟ آیـا عاقالنه تر، 
و در نهایـت صادقانه تـر، نیسـت کـه از اولیـس تقلیـد کنیم؟ 
)همیـن حـاال شـمار فزاینده یـی از مـردم چنیـن می کننـد، 
یعنـی بـه حـرف مقامـات بـاال گـوش نمی دهنـد.( همـان 
طـور کـه یوزپلنگ هـا نمی تواننـد خال هـای خـود را تغییـر 
دهنـد، پریـان افسـونگر هـم نمی تواننـد لحـن و آهنگ خود 
را عـوض کننـد. بنابرایـن، آیـا بهتـر نیسـت کـه بـا جدیـت 
بکوشـیم عرصـۀ عمومـی را طـوری از نـو طراحـی کنیم که 
ورود پریـان افسـونگر بـه آن ممنوع باشـد؟ اقـرار می کنم که 
ایـن کار در حـرف آسـان تر اسـت تـا در عمـل. امـا معتقدم 
کـه می ارزد امتحانش کنیم. و الزم اسـت کـه امتحانش کنیم. 
بی درنـگ. فقـط به خاطـر ترمیـم اعتمادمان بـه امکان پذیری 

. . حقیقت.
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برگردان: ابوبکر صدیق  ماندگار
ــرای  ــی ب ــای امریکای ــی نیروه ــده عموم ــه فرمان ــی ک زمان
بــودن در افغانســتان تقــال می کــرد، رییس جمهــور دونالــد 
ترامــپ دســتور خــروج  ۱4هــزار نظامــی را از افغانســتان 

داد.
ــتان  ــالۀ افغانس ــد س ــگ چن ــد جن ــه منتق ــور ک رییس جمه
اســت. مــاه گذشــته تصمیــم  گرفــت تــا نیروهــای 
امریکایــی را از ســوریه بیــرون کنــد؛ امــا خــروج از 
افغانســتان نمی توانــد بــدون چالــش انجــام شــود و 

ــد.  ــتباه باش ــک اش ــن ی ممک
ــای  ــا نیروه ــان ب ــری طالب ــانه ها از درگی ــه رس ــر هفت ه
ــان  ــد: »طالب ــر می کنن ــر منتش ــتان خب ــی – افغانس امریکای

ــده  ــاحه ران ــد و از آن س ــرف کردن ــاحات را تص ــن س ای
ــدند«.  ش

ــد  ــا می توان ــه حقیقــت نزدیــک اســت، ام ایــن موضــوع ب
ــادی  ــمار زی ــردد. ش ــز گ ــر نی ــکاف های عمیق ت ــبب ش س
ــن  ــه ای ــیایی ب ــات آس ــز مطالع ــن در مرک ــکاری م از هم
ــات  ــان در ســاحات دور دســت عملی ــه طالب ــد ک ــاور ان ب
ــوذ  ــردم نف ــد م ــه ۱0,۵ درص ــا ب ــان تنه ــا آن ــد، ام می کنن
ــه بیــش از  ــت ادعــا دارد کــه ب ــی کــه دول ــد. در حال دارن
ــن  شکســت نیســت،  ــوذ دارد. ای ــاحات نف ۶۵ درصــد س
ــه  ــتدالل دارد ک ــکا[ اس ــت. ]امری ــت اس ــک حقیق ــن ی ای
حضورشــان در افغانســتان بــرای ایجــاد ثبــات و مبــارزه بــا 
تروریســم اســت تــا حکومــت ایــن کشــور بتوانــد امنیــت 
ــرباز  ــزار« س ــا ه ــور »ده ی ــدون حض ــود را ب ــی خ داخل
ــه  ــن و ن ــتر از ای ــزی بیش ــه چی ــد. ن ــن کن ــی تأمی خارج

ــر آن.  کمت
ــات  ــاختن تزئین ــرای س ــکا ب ــه امری ــت ک ــق اس ــن دقی ای
ــن  ــال ۲0۲0 در ای ــا س ــک ت ــۀ دموکراتی ــدرن و جامع م
کشــور نیســت، هــدف حضــور امریــکا در افغانســتان 
ــا امنیــت منطقــه   ــود ت ســرنگونی گروه هــای تروریســتی ب

ــازد. ــه نس ــر مواج ــه خط ــاره ب ــکا را دوب و امری
 دومیــن هــدف مهــم امریــکا، ســاختن دولــت قدرت منــد 
ــن  ــد. ای ــارزه کن ــان مب ــا طالب ــا ب ــود ت ــتان ب در افغانس
پروژه هــا در حــال ارتقــا هســتند و نیــاز بــه توجــه بیشــتر 

ــد. دارن

تــالش بــرای بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات صلــح 
ــیار  ــح بس ــای صل ــا گفت وگوه ــه دارد، ام ــتان ادام افغانس
پیچیــده شــده و حتــا نقــش آفرینــی پاکســتان ســبب توافــق 

ــت. ــده اس ــره نش ــن در مذاک ــل طرفی کام
ــی از  ــتان در هاله ی ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه خ
ابهــام قــرار گرفتــه زیــرا رییس جمهــور امریــکا و پنتاگــون 

ــا یکدیگــر دچــار اختــالف شــده اند. در ایــن زمینــه ب
مرحلــۀ ســوم مذاکــرات صلــح در امــارات نیــز بــه پایــان 
رســید، امــا طالبــان حاضــر نشــدند بــا نماینــده گان دولــت 
افغانســتان مالقــات کننــد. زلمــی  خلیــل زاد نماینــدۀ امریــکا 
ــه  ــرد ک ــالش ک ــا ت ــتان باره ــح افغانس ــوص صل در خص
ــدار  ــل دی ــت کاب ــده گان دول ــا نماین ــان ب ــده گان طالب نماین

کننــد، امــا موفــق بــه ایــن کار نشــد.
ــا  ــره ب ــان مذاک ــه طالب ــالش می شــود ک درحــال حاضــر ت
ــرات  ــدی مذاک ــا دور بع ــد ت ــتان را بپذیرن ــت افغانس دول
ــالم  ــس اع ــش ب ــراری آت ــرای برق ــان ب ــود. طالب ــاز ش آغ
ــورای  ــا ش ــاوره ب ــد از مش ــه بع ــن زمین ــه در ای ــد ک کردن

ــد. ــخ می دهن ــزی پاس مرک
ــی  ــه نتیجــۀ قطع ــح افغانســتان ب ــرات صل ــا اینکــه مذاک ب
ــن دور از  ــزاری ای ــتان در برگ ــش پاکس ــا نق ــیده ام نرس
ــه  ــه ب ــد ک ــن رون ــه ای ــرای ادام ــارکت ب ــرات و مش مذاک
ــل  ــود قاب ــام ش ــده انج ــاه آین ــه م ــا س ــاد ت ــال زی احتم

ــت. ــی اس بررس
قطــر در ســال های گذشــته میزبــان مذاکــرات صلــح 
ــرار  ــان در دوحــه ق ــر سیاســی طالب ــود و دفت افغانســتان ب
داشــت. مقامــات قطــر بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه بــه نقــش 
آفرینــی خــود در ایــن زمینــه ادامــه دهنــد، امــا عربســتان 
ــا قطــر دچــار  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــارات متحــده عرب و ام

ــد. ــالف بودن اخت
ــت  ــه دول ــی ک ــد زمان ــد بودن ــارات معتق ــتان و ام عربس
ــت  ــن دول ــا ای ــد آن ه ــکیل ش ــتان تش ــان در افغانس طالب
ــن  ــفارت ای ــایی س ــناختند و از بازگش ــمیت ش ــه رس را ب
گــروه در کشــور خــود اســتقبال کردنــد بنابرایــن، نســبت 
بــه قطــر حــق بیشــتری بــرای نقــش آفرینــی در مذاکــرات 

ــد. ــح دارن صل
عربســتان و امــارات متحــده عربــی روابــط ایــران بــا قطــر 
ــد در  ــان نبای ــره طالب ــه مذاک ــد ک ــرار دادن ــه  ق ــز بهان را نی

ایــن کشــور برگــزار شــود.
ــا  ــی ب ــور عرب ــه کش ــن س ــن ای ــالف بی ــرانجام اخت س
زمینــه  همیــن  در  شــد.  حــل  پاکســتان  میانجیگــری 
ــر  ــه قط ــش پاکســتان ب ــده ارت ــد باجــواه« فرمان »قمر جاوی
ــه  ــان داد ک ــن کشــور اطمین ــات ای ــه مقام ــرد و ب ــفر ک س
برگــزاری مذاکــرات صلــح در امــارات بــه معنــای حــذف 

ــت. ــه نیس دوح
ــر  ــات قط ــر مقام ــت نظ ــتان توانس ــش پاکس ــده ارت فرمان
ــب  ــارات را جل ــح در ام ــرات صل ــزاری مذاک ــرای برگ ب
ــتان  ــک پاکس ــا کم ــود ب ــته ب ــه توانس ــتان ک ــد. عربس کن
ــد  ــذار کن ــارات واگ ــه ام ــح را ب ــرات صل ــی مذاک میزبان

ــه اســالم آباد ســرازیر کــرد و  ــی خــود را ب کمک هــای مال
در مرحلــه نخســت یــک میلیــارد دالــر بــه بانــک مرکــزی 

ــد. ــز ش پاکســتان واری
ــارد  ــه میلی ــه س ــده داد ک ــز وع ــی نی ــارات متحــده عرب ام
دالــر کمــک مالــی خــود را بــه پاکســتان پرداخــت 
ــرکت  ــۀ ش ــتان مقدم ــد پاکس ــرار ش ــرانجام ق ــد. س می کن
ــی در  ــارات متحــده عرب ــده گان قطــر، عربســتان و ام نماین
دور بعــدی مذاکــره بــا طالبــان را فراهــم کنــد و هــر ســه 

ــدند. ــی ش ــالم آباد راض ــور از اس کش
بــه تازه گــی شاه محمود قریشــی، وزیــر امــور خارجــۀ 
پاکســتان بــه قطــر ســفر کــرده و اطمینــان داد جایــگاه ایــن 
ــت.  ــوظ اس ــتان محف ــح افغانس ــرات صل ــور در مذاک کش
ــدور  ــتانی و ص ــروی کار پاکس ــن نی ــا پذیرفت ــز ب ــر نی قط
ــل  ــن ح ــزا همچنی ــدور وی ــرای ص ــهیالت ب ــاد تس ایج

ــرد. ــت ک ــتان موافق ــرژی پاکس ــود ان ــکالت کمب مش
همچنــان قطــر بــا ســپردن امنیــت ایــن کشــور بــه ارتــش 

پاکســتان موافقــت کــرده اســت.
ــان  ــا طالب ــی بعــد از اینکــه مذاکــره مســتقیم ب ــکا حت امری
را آغــاز کــرد نتوانســت در هیــچ زمینه یــی بــا ایــن 
ــه  ــی حاضــر ب ــات امریکای ــق برســد. مقام ــه تواف گــروه ب
پذیرفتــن شــرایط طالبــان از جملــه تعییــن تاریــخ خــروج 

ــد. ــس نبودن ــش ب ــراری آت ــتان و برق از افغانس
طالبــان مدعــی بودنــد کــه بیــش از 70 درصد افغانســتان در 
اختیــار آن هــا اســت بنابرایــن، تــا امتیــازی دریافــت نکننــد 
ــه شــرکت در مذاکــرات صلــح نیســتند. از  ــا حاضــر ب حت
ــان  ــدن زم ــک ش ــه نزدی ــا توج ــکا ب ــر، امری ــوی دیگ س
ــن اســت  ــال ای ــه دنب ــات در افغانســتان ب برگــزاری انتخاب
ــرا  ــرار و اج ــان برق ــا طالب ــت ب ــس موق ــک آتش ب ــه ی ک

کنــد.
ــت  ــات افغانســتان اهمی ــزاری انتخاب ــان برگ ــت در زم امنی
ــر  ــن تأثی ــور همچنی ــرای امریــکا دارد و حض ــادی ب زی
نیــروی نظامــی ایــن کشــور در افغانســتان را توجیــه 
ــار  ــت فش ــتان را تح ــدت پاکس ــه ش ــکا ب ــد. امری می کن
قــرار داد تــا در مذاکــرات صلــح افغانســتان مشــارکت کنــد 
ــم  ــال تحری ــه دنب و تاجایــی پیــش رفــت کــه واشــنگتن ب

ــود. ــی ب ــض آزادی مذهب ــت نق ــه عل ــالم آباد ب اس
امریــکا خواهــان جنــگ پاکســتان بــا بخشــی از طالبــان کــه 
ــل زاد  ــره نیســتند می باشــد و زلمــی خلی ــه مذاک حاضــر ب
نماینــدۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان بــرای رســاندن 

همیــن پیــام بــه پاکســتان ســفر کــرد.
ــرد  ــا اعــالم ک ــت، ام ــکا را نپذیرف پاکســتان خواســتۀ امری
ــود  ــرای بهب ــنگتن ب ــاف واش ــورت انعط ــد در ص می توان
روابــط، طالبــان را بــه پــای میــز مذاکــره بکشــاند. 
ــه اگــر  ــرد ک ــکا درخواســت ک ســرانجام پاکســتان از امری
بــا آزادی شــماری از زندانیــان طالبــان موافقــت کنــد ایــن 
گــروه حاضــر انــد نماینــده گان خــود را بــرای شــرکت در 

ــد. ــزام کنن ــح اع ــرات صل مذاک
ــان  ــان طالب ــماری از زندانی ــتان ش ــت پاکس ــه درخواس ب
ــرکت در  ــرای ش ــروه ب ــن گ ــده گان ای ــدند و نماین آزاد ش
مذاکــره بــه امــارات ســفر کردنــد. بعــد از انجــام مذاکــرات 
صلــح در امــارات کــه در ســه مرحلــه برگــزار شــد امریــکا 
ــط دو  ــم نکــرد و در حــال حاضــر رواب پاکســتان را تحری

کشــور بهبــود پیــدا کــرده اســت.
بــا اینکــه تشــخیص نقــش پیچیــده پاکســتان در مذاکــرات 
صلــح افغانســتان آســان نیســت، امــا حقیقــت ایــن اســت 
ــادی  ــاز زی ــای امتی ــده و کارت ه ــرگ برن ــه اســالم آباد ب ک
بــرای نقــش آفرینــی در ایــن زمینــه دارد و می توانــد تمــام 

طرفیــن مذاکــره را تــا حــدی راضــی نگــه دارد.
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چگونــه می توانــد امریــکا بــه شــکل دقیــق بــه ایــن بن بســت پایــان دهــد؟ نمی توانــم بــه ایــن پرســش پاســخ کامــل ارایــه کنــم، امــا می توانــم بــه ادارۀ ترامــپ بگویــم و بــه 
ایــن اعتقــاد دارم کــه تنهــا راه شکســتن ایــن بن بســت، فشــار آوردن جــدی بــاالی پاکســتان اســت. 

امریــکا بــا پاکســتان بــازی  دوگانــه تهدیــد و حمایــت دارد. ایــن کشــور از طالبــان، شــبکۀ تروریســتی حقانــی و گروه هــای دیگــر تروریســتی پشــتیبانی می کنــد، در حالــی کــه 
ــردد.  ــتفید می گ ــکا مس ــای امری ــر از کمک ه ــا دال ــاالنه میلیون ه س

امــا در پایــان ســال گذشــته ادارۀ ترامــپ، کمک هــای مالــی خــود را بــه پاکســتان بــه حالــت تعلیــق در آورد. ایــن پیامــد ناگــواری بــرای پاکســتان و رهبــران طالبــان داشــت و 
پاکســتان بــه فهرســت خاکســتری حمایــت از تروریســم ســازمان ملــل متحــد وارد گردیــد...

چرا  امریکا  نمی تواند از افغانستان  بیرون شود؟

صلح افغانستان و بازی پاکستان
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