
ــت وحــدت  ــس حکوم ــی ریی محمداشــرف غن
ــان  ــه زم ــرد ک ــد ک ــار دیگــر تأکی ــک ب ــی، ی مل
ــر  ــت جمهوری تغیی ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

ــر اســت. ناپذی
ــروز  ــت نیم ــروز در والی ــه دی ــی ک ــای غن آق
انتخابــات  برگــزاری  بــه  می کــرد  صحبــت 
ریاســت جمهوری در زمــان معیــن آن تأکیــد 

ــد. ورزی
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــه انتخاب ــت ک ــرار اس ق
و  ولســوالی  شــوراهای  والیتــی ،  شــوراهای 
انتخابــات پارلمانــی والیــت غزنــی همزمــان در 
ــزار  ــیدی برگ ــده خورش ــال آین ــرطان س 29 س

شــود.
آقــای غنــی تأکیــد دارد کــه برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری در زمــان تعییــن شــده آن، 
ــت  ــور و خواس ــی کش ــون اساس ــش قان فرمای

مــردم می باشــد.
ــی  ــای امنیت ــه نهاده ــد ک ــی می گوی ــای غن آق
و دفاعــی  کشــور، حــق مداخلــه در امــور 
ــد  ــته و بای ــات ریاســت جمهوری را نداش انتخاب
ــظ  ــود را حف ــی خ ــات بی طرف ــد انتخاب در رون

ــد. کنن
ــتور  ــی کشــور دس ــه ادارات ملک ــی ب ــای غن آق
داد کــه زمینــه را بــرای نامــزدان انتخابــات 
ــم  ــه فراه ــم بی طرفان ــه قس ــت جمهوری ب ریاس
ســازند تــا بــه گفتــه او، میــدان انتخاباتــی صــاف 

باشــد.
ــات  ــزاری انتخاب ــر برگ ــال ب ــی در ح ــای غن آق
ریاســت جمهوری در زمــان معیــن آن تاکیــد 
دارد کــه بــا تعدیــل قانــون انتخابــات کمیشــنران 

ــدند. ــزل ش ــی ع ــیون های انتخابات کمیس
ــخنگوی ارگ دو روز  ــوری س ــارون چخانس ه
ــت: »در مجمــوع  ــری گف ــش در نشســت خب پی
84 نفــر از ســوی احــزاب سیاســی و نهاد هــای 
جامعــه مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات بــه حیــث 
ــه  ــی ب ــزد کمیشــنران کمیســیون های انتخابات نام
ــی  ــده اند و بررس ــی ش ــت جمهوری معرف ریاس
ــده  ــه روز آین ــا س ــده و ت ــاز ش ــا آغ ــناد آنه اس

ــود.« ــام می ش تم
حکومــت  اجرایــی  رییــس  ایــن  از  پیــش 
وحــدت ملــی نیــز تأکیــد کــرده بــود کــه 
انتخابــات ریاســت جمهوری در زمــان معیــن آن 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

ــی  ــان م ــروه طالب ــه گ ــک ب ــع نزدی مناب
گوینــد، ممکــن اســت کــه اســام آباد، 
مانــع ســفر 5 تــن از اعضــای هیــأت 
ــر  ــت قط ــان در نشس ــدۀ طالب ــره کنن مذاک
در  افــراد  ایــن  نام هــای  زیــرا  شــود، 
فهرســت ســیاه ســازمان ملــل شــامل 

ــت. اس
قــرار اســت امــروز پنجمیــن دور مذاکــرات 
میــان نماینــده گان امریــکا و گــروه طالبــان 

در دوحــه پایتخــت قطــر برگــزار شــود.
خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان، 
طالبــان  همــکاری  آتش بــس،  اعــام 
ــش و  ــده و داع ــا القاع ــارزه ب ــر مب در ام
مذاکــره رو در روی طالبــان بــا دولــت 

ــت. ــت اس ــن نشس ــتان، ای افغانس
ــد  ــی می گوی ــور سیاس ــژده آگاه ام وحیدم
بــرای  قطــر  در  نشســت  ایــن  کــه 
ــم پنداشــته  ــده مه ــره کنن ــای مذاک هیأت ه

. د می شــو
ــوع در  ــد: »دو موض ــژده می گوی ــای م آق
نشســت امــروز میــان نماینــده گان امریــکا 
دو  ایــن  می شــود  نهایــی  طالبــان  و 
ــی از  ــان امریکای ــروج نظامی ــوع، خ موض
افغانســتان و ایــن کــه از خــاک افغانســتان 
علیــه کشــورهای دیگــری اســتفاده نشــود.«
او افــزود، بــرای نهایی ســازی ایــن دو 
موضــوع، قبــًا از ســوی دو طــرف، دو 
ــود  ــده ب ــاد ش ــترک ایج ــروه کاری مش گ
قطــر  در نشســت  ایــن گروه هــا،  کــه 
ــرد. ــد ک ــام خواهن ــان را اع ــۀ کارش نتیج
ــور  ــزاری جمه ــا خبرگ ــه ب ــژده ک ــای م آق
صحبــت می کــرد، گفــت، امریکایی هــا 

در نشســت قبلــی از طالبــان خواســته 
ــان  ــا صاحیت ش ــده گان ب ــا نماین ــد ت بودن
تــا  داشــته  نشســت حضــور  ایــن  در 
ــند. ــته باش ــری داش ــت تصمیم گی صاحی
جمــع  از  می گویــد  امــا  مــژده  آقــای 
هیــأت چهــارده نفــری طالبــان، نــام 5 تــن 
آن هــا در لیســت ســیاه ســازمان ملــل درج 
اســت و هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن 
افــراد در نشســت امــروز حضــور خواهنــد 

ــر. ــا خی داشــت ی
امیرخــان متقــی رییــس دفتــر ماهبــت اهلل، 
عبدالمنــان عمــری بــرادر ماعمــر، مولــوی 
انــس  و  منصــور  لطیــف  مطیع الحــق، 
حقانــی از اعضــای هیــأت مذاکــرۀ طالبــان 
ــت  ــن نشس ــان در ای ــور آن ــه حض ــد ک ان

ــت. ــخص نیس مش
انــس حقانــی در زنــدان دولــت افغانســتان 
اســت ولــی 4 تــن دیگــر آنــان در پاکســتان 

حضــور دارنــد.
ســیاه  لیســت  طالبــان،  ایــن  از  پیــش 
ــر  ــرات موث ــع مذاک ــل را مان ــازمان مل س
ــه همیــن منظــور، زلمــی  دانســته اســت، ب

خلیــل زاد در دیــدار خــود بــا ضمیرکابلوف 
در روســیه، خواســتار لغــو فهرســت ســیاه 

ــت. ــده اس ــان ش ــورد طالب در م
از ســوی دیگــر، قاضــی امیــن وقــاد عضــو 
ــدوار  ــح افغانســتان امی ــی صل شــورای عال
ــت در  ــن نشس ــان در ای ــه طالب ــت ک اس
قطــر بــه ایــن تصمیــم برســند تــا مســتقیمًا 

ــد. ــت افغانســتان مذاکــره کنن ــا دول ب
آقــای وقــاد می گویــد، طالبــان بــرای 
از  را  فرصت هــا  دولــت،  بــا  مذاکــره 
حاضــر  شــرایط  در  و  می هنــد  دســت 
ایجــاب می کنــد کــه ایــن گــروه مطالبــات 
خــود را بــا دولــت افغانســتان مطــرح کنــد.

ــان  ــان طالب ــا می ــاز گفتگوه ــد، آغ هرچن
و دولــت افغانســتان یکــی از آجنــدای 
پنجمیــن نشســت قطــر اســت؛ امــا طالبــان 
ــت  ــا دول ــه ب ــد ک ــه ان ــن گفت ــش از ای پی

افغانســتان مذاکــره نمی کنــد.
زلمــی خلیــل زاد تأکیــد کــرده کــه هــدف 
برگــزاری پنجمیــن دور نشســت بــا طالبــان 
بــرای  زمینــه  فراهم ســازی  قطــر  در 
مذاکــرات مســتقیم »بین االفغانــی« اســت.
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ــا  ــن روزه ــان ای ــروه طالب ــا گ ــه ب ــد مصالح رون
ســرخط همــۀ نشــریات و تلویزیون هــا قــرار 
ــاش   ــح، ت دارد. دســت وپا زدن هــای شــورای صل
کشــورهای منطقــه و تمــاِس مســتقیِم جامعــۀ 
ــل  ــش قاب ــش از پی ــح، بی ــد صل ــا رون ــی ب جهان
ــه  ــله تاش ها چ ــن سلس ــا ای ــت. ام ــاهده اس مش
ــد  ــتان خواه ــردمِ افغانس ــی م ــر زنده گ ــری ب تأثی
گذاشــت؟ چــه کســانی از ایــن رونــد ســود 
ــد  ــرر خواهن ــانی متض ــه کس ــرد و چ ــد ب خواهن
ــاِن  ــه پای ــت ب ــد در نهای ــن رون ــا ای ــد؟ و آی ش
ــی  ــدار منته ــِح پای ــه صل ــت یابی ب ــگ و دس جن

خواهد شد؟ 
حکومــت افغانســتان کــه گاهــی در متــن و گاهــی 
در حاشــیۀ ایــن رونــد قــرار دارد، در ُکل بــه 
ــد  ــاش می کن ــت و ت ــبین اس ــح خوش ــد صل رون
امیدواری هایــی نــزد مــردم نیــز ایجــاد کنــد، 
ــر  ــه زودت ــد هرچ ــن رون ــه ای ــرط ک ــن ش ــه ای ب
بــه گفت وگویــی درون کشــوری مبــدل گــردد 
و حکومــت نقــش کلیــدی در ایــن عرصــه پیـــدا 
کنــد. بــه همیــن منظــور و بــرای ســرعت بخشــیدن 
ــزاری  ــه زودی برگ ــرار اســت ب ــد، ق ــن رون ــه ای ب
بــا  همــکاری  در  را  صلــح  مشــورتی  جرگــۀ 
ــرد.  ــی و خارجــی روی دســت گی گروهــای داخل
ــه  ــن زمین ــه شــهروندان افغانســتان در ای ــا این ک ام
ــه  ــر ب ــون کمت ــا کن ــد، ت ــری دارن ــد و نظ ــه نق چ
ــه  ــت ک ــت؛ از همین روس ــده اس ــه ش آن پرداخت
ــۀ  ــردن جرگ ــر ک ــا دای ــد ب ــت ســعی می کن حکوم
گروه هــای  از  نظرخواهــی  و  صلــح  مشــورتی 
ــه  ــبت ب ــود نس ــرد خ ــه عملک ــونده، ب ــوت ش دع
ــه  ــا چــه کســانی ب ــان مشــروعیت بخشــد. ام طالب

ــد؟ ــد ش ــوت خواهن ــه دع ــن جرگ ای
افغانســتان  اگــر حکومــِت  مــن،  بــاور  بــه    
ــۀ  ــه گون ــردم را ب ــر م ــدگاه و نظ ــد دی می خواه
ــه  ــه آن چ ــت ب ــر اس ــد، بهت ــته باش ــی داش واقع
ــردازد. در حــال  ــان دارد بپ در داخــِل جامعــه جری
حاضــر آن چــه مشــاهده می شــود ایــن اســت کــه 
ــح  ــورد صل ــور در م ــهروندان کش ــماری از ش ش
ــی  ــۀ جهان ــا جامع ــابه ب ــی مش ــان دیدگاه ــا طالب ب
اعضــای  این هــا  طبعــًا  دارنــد.  حکومــت  و 
ــد داد.  ــح را تشــکیل خواهن ــۀ مشــورتی صل جرگ
دالیــل  می اندیشــند،  این گونــه  چــرا  این کــه 
ــن  ــورت ُکل ای ــه ص ــا ب ــود دارد، ام ــادی وج زی
افــراد نســبت بــه صلــح خوشــبین انــد و بــه ایــن 
باورنــد کــه رونــد صلــح می توانــد زمینه ســاز 
ــکاری  ــوب و هم ــاد خ ــری، اقتص ــت سرتاس امنی
ــل، شــماری  ــان مــردم و دولــت گــردد. در مقاب می
دیگــر بــه ایــن رونــد بــه دیــدۀ شــک می نگرنــد؛ 
ــد و  ــاور دارن ــی ب ــۀ جهان ــت جامع ــه صداق ــه ب ن
ــد  ــن رون ــِت ای ــِی مدیری ــه عملکــرد و توانای ــه ب ن
ــه  ــتر ب ــا بیش ــتان. آن ه ــت افغانس ــط حکوم توس
ــه در  ــد طــوری  ک ــن رون ــه ای ــن می اندیشــند ک ای
ــازِی  ــا شــاید ب ــده می شــود، نیســت و ی ظاهــر دی
ــرد.  ــا صــورت می گی ــِت آن ه ــا سرنوش ــری ب دیگ
ــه  ــد ک ــرادی ان ــا گــروه ســوم، مســتحق ترین اف ام
نیــاز اســت در زمینــۀ صلــح، حکومــت افغانســتان 

ــا آن هــا مشــورت  بیشــتر از هرطیــف و گروهــی ب
ــان  ــای قربانی ــا خانواده ه ــورت ب ــد. و آن مش کن
ــه ویــژه بازمانــدگان شهـــدای نیروهــای  جنــگ، ب

ــت.  ــور اس ــی کش امنیت
ــی  ــاِت حکومت ــه مقام ــت ک ــکی نیس ــن ش در ای
بــا طیف هایــی از جامعــه از جملــه مجاهــدان، 
ــان  ــزاب و جوان ــده گاِن اح ــی و نماین ــۀ مدن جامع
ــۀ  ــا را در زمین ــوره های آن ه ــرده و مش ــدار ک دی
صلــح گرفته انــد؛ امــا آن چــه جــای خالــِی آن 
ــن  ــاِت ای ــا ثب ــه موفقیــت و ی ــی را نســبت ب نگران
رونــد بیشــتر می کنــد، نبــود یــک برنامــۀ دقیــق و 
ــده گان شــهدا  ــدگاهِ بازمان ــِن دی ــرای گرفت جامــع ب
ــان شــهدای نیروهــای امنیتــی کشــور  به ویــژه وارث

اســت.
بــر اســاس اطاعــاِت ارایــه شــده توســط نهادهــای 
در  تنهــا  حکومــت،  مســووالن  و  بین المللــی 
ــش از 50000  ــی بی ــدت مل ــت وح دوران حکوم
ــی  ــای امنیت ــش  45000 از نیروه ــی و بی غیرنظام
ــن  ــزاران ت ــد و ه ــت داده ان ــود را از دس ــاِن خ ج
در ایــن جنــگ زخمــی شــده اند و آســیب های 
متحمــل شــده اند.  نیــز  را  فراوانــی  اقتصــادی 
پرســش این جاســت؛ حــاال کــه دولــت افغانســتان 
می خواهــد جنــگ را کنــار بگــذارد، چــه پاســخی 
ــه  ــی ب ــلِی قناعت بخش ــه تس ــی، چ ــه عبارات و ب
ــا  ــی دارد و آی ــدگان شــهدای نیرو هــای امنیت بازمان
طیفــی از جامعــه کــه مشــروعیِت جنــِگ خــود را از 
مســایلی چــون دفــاع از »وطــن«، »قانــون اساســی« 
ــا  ــد، ب ــت« گرفته ان ــری حکوم ــتورات رهب و »دس

ــر؟ ــا خی ــد ی ــق ان ــه مواف ــه مصالح این گون
ــق  ــد مواف ــن رون ــا ای ــه ب ــِف جامع ــن طی ــر ای اگ
باشــند چــه خــوب، امــا اگــر نباشــند چــه اتفاقــی 
ــح(  ــۀ صل ــد )برنام ــن رون ــا ای ــاد؟ آی ــد افت خواه
ــدان  ــاِت الزم را در آینــده خواهــد یافــت؟ فرزن ثب
شــهدای نیروهــای امنیتــی کــه شمارشــان بــه 
ــه  ــح چ ــألۀ صل ــه مس ــد، ب ــن می رس ــزاران ت ه
بــدون  اگــر  واکنشــی نشــان خواهنــد داد؟ و 
مشــورت بــا آن هــا، از ســوی اقشــار دیگــر جامعــه 
بــه صـــلح مشــروعیت داده شــود، آن  هــا عملکــرد 
ــی  ــد دانســت؛ آن های چــه کســی را موجــه خواهن
کــه بــه ایــن رونــد مشــروعیت می دهنــد یــا 
پــدران و فرزندان شــان کــه جــاِن خــود را در ایــن 

ــد؟  ــت داده ان راه از دس
بــه  متمایــل  بیشــتر  آن هــا  کــه  طبیعی ســت 
این جاســت  و  اســتند  پدران شــان  جان فشــانِی 
کــه حتــا اگــر صلحــی بــه میــان آیــد، چشــم اندازِ 

ــت. ــد یاف ــنی نخواه روش
هرچنــد ادعاهــای زیــادی وجــود دارد کــه مســایِل 
ــا مــردم افغانســتان مشــورت شــده اســت؛  مهــم ب
ــا تأســف کــه در افغانســتان اکثــر مشــوره ها  امــا ب
جعلــی، ســطحی و گمراه کننــده بــوده و کســانی که 
در ایــن مســایل بــا آن هــا مشــوره صــورت گرفتــه، 
ــه  ــا نتوانســته اند ب ــد و ی ــدۀ مــردم نبوده ان ــا نماین ی
ــرا  ــد. زی ــی کنن ــردم نماینده گ ــت از م ــۀ درس گون
ــه محافــل این چنینــی دعــوت  ــر کســانی کــه ب اکث
ــا  ــی ب ــه در هماهنگ ــد ک ــرادی بوده ان ــده اند، اف ش

ــوده  ــط ب ــر غل ــا اگ ــت )حت ــت های حکوم سیاس
ــت  ــن اس ــرای همی ــد. ب ــش رفته ان ــه پی ــد( ب باش
ــی در  ــۀ واقع ــه گون ــته ایم ب ــون نتوانس ــا کن ــه ت ک
هیــچ رونــدی نظــر واقعــِی مــردم را داشــته باشــیم. 
و هرچــه ایــن برخوردهــای ســطحی بیشــتر باشــد، 
ثبــات تصمیم هــای کاِن ممکلتــی بــا چالشــی 

ــود. ــه رو خواهــد ب بیشــتر روب
ــتن  ــد داش ــی نیازمن ــر زمان ــتر از ه ــت بیش حکوم
دیــدگاه جمعــِی مــردم افغانســتان در زمینــۀ صلــح 
در 17 ســال  کــه  اســت؛ مخصوصــًا کســانی 
ــری  ــاِت جبران ناپذی ــه صدم ــن ناحی ــته از ای گذش
را متحمــل شــده اند و مهم تــر از همــه کســانی 
کــه بــه دســتور حکومــت افغانســتان، عزیزان شــان 

ــتاده اند.  ــگ فرس ــدان های جن ــه میـ را ب
در ایــن شــکی نیســت کــه همــۀ مــردم به خصوص 
ــر  ــد، به خاط ــیب دیده ان ــگ آس ــه از جن ــی ک مردم
ایمــِن فرزندان شــان  بــرای زنده گــی  آینــده و 
ــان  ــه می ــح ب ــا صل ــرزمین آن ه ــد در س می خواهن
آیــد امــا ایــن مســأله بــه یــک سلســله پیش نیاز هــا 
ــته گی  ــگ بس ــیب دیده گاِن جن ــِی آس ــاع روان و اقن
ــف  ــت، طی ــی حکوم ــد مصالحــۀ قبل ــا رون دارد. ب
کانــی از مــردم موافــق نبودنــد؛ از همیــن رو 
ــزد  ــارش را ن ــی اعتب ــر زمان ــش از ه ــت بی حکوم
قشــر باســواد و شهرنشــیِن جامعــه از دســت داد و 
حضــور آقــای حکمتیــار هیــچ کمکــی بــه کاهــش 

جنــگ در افغانســتان نکــرد. 
ــی، از  10  ــی و نظام ــان سیاس ــاور کارشناس ــه ب ب
ــِر  ــر س ــِی ب ــران سیاس ــرف رهب ــه این ط ــال ب س
قــدرِت افغانســتان نتوانســته و یــا نخواســته اند 
ــی در  ــای امنیت ــت، از نیروه ــاز اس ــه نی ــوری ک ط
برابــر هراس افگنــان حمایــت کننــد و همــواره 
وقتــی بحــث از جنــگ می شــود؛ عمده تریــن 
ــتیبانی،  ــروی پش ــتادن نی ــه نفرس ــزد هم ــی ن نگران
ــی  ــتیبانی هوای ــود پش ــی و نب ــات کاف ــود امکان نب
ــه  ــن روی ــم در ای ــون ه ــا کن ــفانه ت ــوده و متأس ب
تغییــری بــه میــان نیامــده اســت. مــا روزانــه شــاهد 
کشــته و زخمــی شــدِن شــمار زیــادی از نیروهــای 
امنیتــی در میدان هــای جنــگ اســتیم. همیــن یــک 
ــای  ــهدای نیروه ــی از ش ــد یک ــش، فرزن ــه پی هفت
ــازۀ  ــال جن ــه انتق ــی ب ــِل بی توجه ــه دلی ــی ب امنیت
پــدرش از میــدان جنــگ، دســت بــه خودکشــی زد.
عــاوه بــر بازمانــده گان شــهدا، شــهروندان عــادی 
کشــور نیــز هرکــدام ده هــا پرســش در زمینــۀ صلح 
و آینــدۀ ایــن تصمیــِم حکومــت دارنــد کــه پاســخ 
ــۀ  ــِت برنام ــرای موفقی ــش ها ب ــن پرس ــه ای دادن ب
صلــح و پایــدارِی آن شــرط ضــروری تلقــی 
ــت  ــری حکوم ــه رهب ــی رود ک ــار م ــود. انتظ می ش
و  بشــری  حقــوق  نهاد هــای  ملــی،  وحــدت 
ــوع  ــر ن ــش از ه ــتان، پی ــی افغانس ــزاب سیاس اح
تصمیم گیــری قطعــی در مــورد صلــح، در مشــورت 
بــا هــم برنامه هــای عملــی را بــرای نظرخواهــی و 
ارایــۀ پاســخ درســت و قانع کننــده بــه بازمانــده گان 
ــای  ــهدای نیروه ــده گان ش ــژه بازمان ــهدا به وی ش

ــد. ــی روی دســت گیرن امنیت
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می گویــد:  ملــی  وحــدت  حکومــت  رییــس  اشــرف غنی 
»رییس جمهــور افغانســتان را ایــران، پاکســتان و روســیه انتخــاب 
ــت  ــد گف ــی بای ــای غن ــن ســخِن آق ــه ای ــد.« در پاســخ ب نمی کنن
کــه ای کاش چنیــن می بــود و بیرونی هــا رؤســای جمهــورِ 
افغانســتان را به جــای مــردمِ ایــن کشــور انتخــاب نکــرده بودنــد. 
خــودِ آقــای غنــی کــه حــاال چنیــن جمله یــی را بــر زبــان آورده، 

ــردم انتخــاب شــده اســت؟  ــا رای م ــا ب آی
آقــای غنــی در انتخابــات ســال 2014 درحالی کــه از تمــام 
ــه نفــِع خــود اســتفاده کــرده  گزینه هــای تقلــب و مهندســی آرا ب
بــود، ولــی بازهــم نتوانســت میــزان الزمِ آرا بــرای راه یافتــن بــه 
ــرانجام  ــت آورد. او س ــور را به دس ــت جمهوری کش ــی ریاس کرس
بــا یــک تقلــِب بسیاربســیار چشــم گیر موفــق شــد کــه در ظاهــر 
خــود را پیـــروزِ انتخابــات نشــان دهــد؛ چیــزی کــه نــه قابــِل باورِ 
ــل پذیــرِش آن هــا. تقلــِب آقــای غنــی  ــه هــم قاب ــود و ن مــردم ب
ــن  ــاب را در روز روش ــد آفت ــه می ش ــود ک ــکار ب ــدی آش ــه ح ب
ــده  ــد نادی ــازمان یافتۀ او را نمی ش ــب س ــی تقل ــرد ول ــکار ک ان
گرفــت. ای کاش او می توانســت حداقــِل آرا بــرای پیــروزی 
ــت  ــید و گف ــم پوش ــب چش ــه تقل ــا از آن هم ــت آورد ت را به دس
ــای  ــا آق ــم«. ام ــاب کردی ــود را انتخ ــور خ ــا رییس جمه ــه »م ک
ــِی  ــت سیاس ــتان در سرنوش ــردم افغانس ــه م ــت ک ــی نگذاش غن
خــود دخیــل باشــند و بــه همیــن دلیــل بــه متحــدان بین المللــِی 
ــود  ــه به وج ــی ک ــا او را از مخمصه ی ــرد ت ــه ک ــتان مراجع افغانس

ــد.  ــود، نجــات دهن آورده ب
ــه  ــادِ او آورد ک ــه ی ــد ب ــرده، بای ــوش ک ــی فرام ــای غن ــر آق اگ
ــت مدارِ  ــک سیاس ــی، ی ــران انتخابات ــدن بح ــود آم ــس از به وج پ
ــی  ــای انتخابات ــان تیم ه ــد، او در می ــتان ش ــی وارد افغانس خارج
ــه وســاطت آغــاز کــرد؛ امــا هیــچ نهــاد داخلــی و هیــچ کــدام  ب
ــای  ــد. آق ــراه نبودن ــا او هم ــی ب ــاِی مردم ــزاب و جریان ه از اح
ــد و آن  ــو ش ــکا وارد گفت وگ ــا امری ــتقیم ب ــی به صــورِت مس غن
ــه  کشــور نیــز جــان کــری، وزیــر خارجــۀ وقــِت آن کشــور را ب
ــا در  ــد و ی ــات را حــل کن ــا معضــِل انتخاب ــتاد ت افغانســتان فرس
ــری  ــد. جــان ک ــی کن ــور افغانســتان را معرف ــت رییس جمه واقعی
موفــق شــد کــه ریاســت جمهــوری را در یــک توافــِق سیاســی بــه 
ــِی  ــب انتخابات ــه رقی ــی را ب اشــرف غنی بســپارد و ریاســت اجرای
او واگــذار شــود. ایــن کار در ســال 2009 نیــز اتفــاق افتــاد، بــدون 
هیــچ کم وکاســت. در آن زمــان هــم انتخابــات بــه بحــران رفــت 
و بازهــم جــان کــری وارد افغانســتان شــد و رقیــب آقــای کــرزی 
ــت جمهوری را  ــذرد و ریاس ــش بگ ــه از حق ــرد ک ــد ک را متقاع
ــان  ــه، آقای ــر دو بره ــا در ه ــد. ام ــل ده ــرزی تحوی ــای ک ــه آق ب
ــد  ــتان را نبای ــورِ افغانس ــه رییس جمه ــد ک ــی نگفتن ــرزی و غن ک

ــد.   کشــورهای دیگــر انتخــاب کنن
 مــردم امــا می گوینــد ای کاش آقــای غنــی و امثــاِل او کــه 
ــد،  ــاس می کنن ــود احس ــدرِی خ ــراث پ ــی را می ــدرت سیاس ق
قــدری بــه آرا و نظریــاِت آن هــا ارزش قایــل می شــدند تــا 
ــا  ــای آن ه ــا و دروغ ه ــارِ الف ه ــا کمــی اغمــاض از کن می شــد ب
گذشــت. امــا افســوس کــه انتخــاِب آقــای غنــی به وســیلۀ جــان 
ــیلۀ کاخ  ــل به وس ــرک کارم ــاب بب ــا انتخ ــی ب ــچ تفاوت ــری، هی ک
ــود  ــرای خ ــد ب ــی می خواه ــای غن ــر آق ــت. اگ ــن نداش کرملی
جایــگاهِ بهتــری را در نظــر بگیــرد، ایــن بــه خــودش برمی گــردد 
ــی  ــوع انتخاب های ــر از ن ــاِب او را بهت ــوِع انتخ ــس ن ــی هیچ ک ول
نمی دانــد کــه به وســیلۀ بازیگــراِن منطقه یــی و جهانــی بــر 

ــت.  ــده اس ــل ش ــتان تحمی افغانس
متأســفانه در طــول چهل ســال گذشــته، داســتان حاکماِن افغانســتان 
همین گونــه بــوده اســت؛ بــه جــز از یــک دوره کــه جهــان 
افغانســتان را بــه فراموشــی ســپرد و پروفیســور برهان الدیــن 
ربانــی فقیــد قــدرت را در یــک اجمــاع میــان رهبــران مجاهدیــن 
ــورای  ــت. ش ــت گرف ــه دس ــد ب ــورای حل وعق ــپس در ش و س
حل وعقــد اســتاد ربانــی فقیــد بــا تمــامِ کاســتی هایی کــه داشــت 
و نمی توانســت بــا ســازوکارهای ُمــدرِن گزینــش رؤســای 
ــت  ــن مزی ــت کم ای ــا دس ــد؛ ام ــری کن ــان براب ــور در جه جمه
ــتاد  ــتند و اس ــور داش ــه در آن حض ــخاصی ک ــه اش ــت ک را داش
ــد، همــه از  ــت اســامی پذیرفتن ــوان رییــس دول ــه عن ــی را ب ربان

ــه اســت؟!  ــا حــاال چگون ــد. ام ــتان بودن افغانس
ــا  ــد، ام ــرکت می کنن ــات ش ــد و در انتخاب ــًا می رون ــردم واقع م
نتیجــۀ انتخابــات را بیرونی هــا جعــل می کننــد: اگــر نتیجــۀ 
حقیقــی مطابــق خواســِت آن هــا نبــود، به صــورت مســتقیم 
وارد صحنــه می شــوند و دســِت کســی را کــه می خواهنــد 
رییس جمهــور افغانســتان باشــد، بــاال می برنــد؛ چنان کــه در 
ــای کــرزی و در ســال 2014  ســال 2009 جــان کــری دســت آق

ــرد.  ــاال ب ــی را ب ــای غن ــِت آق دس

آیا رییس جمهوِر افغانستان را 
مردم انتخاب می کنند؟

عاصـم اسفزاری

در روند صلح
نیـفتند!  قلم  از  شهدا  بازمانده گاِن 
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مســووالن در شــورای عالــی صلــح می گوینــد کــه جرگــۀ 
ــت  ــهروندان و دول ــز ش ــوط قرم ــح خط ــورتی صل مش

ــد.  ــیم می کن ــان را ترس ــا طالب ــره ب ــتان در مذاک افغانس
برخــی اســتادان دانشــگاه و فعــاالن مدنــی امــا بــا انتقــاد از 
شــورای عالــی  صلــح و حکومــت می گوینــد کــه خطــوط 
قرمــز مــردم افغانســتان در مذاکــرات صلــح روشــن 
ــی را  ــت برنامه ی ــح و دول ــی صل ــا شــورای عال اســت، ام
ــام  ــح انج ــوی صل ــرای گفت وگ ــش ب ــال های پی ــه س ک
ــت  ــه موثری ــد ک ــت  گرفته ان ــون روی دس ــد، اکن می دادن

ــدارد. ن
اســداهلل زائیــری، معــاون ســخنگوی شــورای عالــی صلــح 
ــورتی  ــۀ مش ــدگار، جرگ ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
ــان  ــح می ــرات صل ــدن مذاک ــک ش ــرای نزدی ــح را ب صل
دولــت افغانســتان و طالبــان خــوب ارزیابــی می کنــد، امــا 
ــه نتیجــه  می گویــد: گفت وگوهــای صلــح زمانــی منتــج ب
می شــود کــه حکومــت افغانســتان طــرف اصــل مذاکــره 

بــا طالبــان باشــد. 
روی  جرگــه،  ایــن  در  می گویــد:  زائیــری  آقــای 
خواســت ها و مطالبــات مــردم افغانســتان تمرکــز خواهــد 
ــته  ــی  داش ــی را در پ ــت نتیجه ی ــن نشس ــر ای ــد و اگ ش
آینــده مــردم  بــرای  را  باشــد، می توانــد چشــم انداز 

ــد.  ــیم کن ــتان ترس افغانس
معــاون ســخنگوی شــورای عالــی صلــح می گویــد: 
ــهروندان  ــز ش ــوط قرم ــان خط ــت همچن ــن نشس در ای
ــرای گفت وگوهــای صلــح ترســیم  می شــود.  افغانســتان ب
ــروری  ــح ض ــورتی صل ــه مش ــزاری جرگ ــن، برگ بنابرای

ــت.   اس
ــای  ــح، تاش ه ــی صل ــورای عال ــخنگوی ش ــاون س مع
اخیــر در رونــد گفت وگوهــای صلــح در ســطح منطقــه و 
جهــان را نتیجــۀ نشســت های پیشــین در کابــل می دانــد و 

ــی  ــت های قبل ــۀ نشس ــن نتیج ــه کوچک تری ــد ک می افزای
ــل، ایجــاد یــک شــگرد در ســطح کشــورهای  کــه در کاب
منطقــه و جهــان بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان گردید. 
ــاالن  ــگاه و فع ــتادان دانش ــمار اس ــا ش ــال، ام ــن ح در عی
ــده  ــاد ش ــای ایج ــه تاش ه ــد ک ــی، می گوین ــه مدن جامع
ــتان  ــر پاکس ــی ب ــارهای بیرون ــی از فش ــه، ناش در منطق

اســت.
آنــان می گوینــد، در حالــی کــه طالبــان دولــت افغانســتان 
ــان  ــت های پیشین ش ــه نشس ــد، چگون ــروع نمی دانن را مش
ــت در  ــه ایجــاد رویکردهــای مثب ــج ب ــح منت شــورای صل

منطقــه بــرای صلــح افغانســتان شــده اســت؟
شــاکر حیــات، اســتاد دانشــگاه در گفت وگــو بــا روزنامــۀ 
ــم  ــد مکانیس ــتان فاق ــت افغانس ــد: دول ــدگار می گوی مان
ــع  ــای قط ــه معن ــح ب ــت، صل ــح اس ــرای صل ــره ب مذاک
جنــگ نیســت، طالبــان یــک گــروه رادیــکال و ارتجاعــی 
ــتان  ــردم افغانس ــا م ــکل ب ــک مش ــزار و ی ــه ه ــتند ک هس

ــد.  دارن
آقــای حیــات افــزود: گــروه طالبــان بــه  رغــم مشــکات 
مذهبــی، فرهنگــی دارنــد، در مــورد حقــوق زنــان، 
ــد و خواهــان  ــده گاه افراطــی دارن آزادی و دموکراســی دی
تعدیــل قانــون اساســی و تغییــر نظــام بــه اســاس قرائــت 

افراطی شــان از مذهــب هســتند.
ــادی  ــکل بنی ــد به ش ــت می خواه ــر دول ــه اگ ــت ک او گف
بــا طالبــان مذاکــره کنــد بــا در نظــر داشــت ایــن ارزش هــا 
و این کــه نگــرش طالبــان مذاهــب را بــه کفــر و مســلمان 
در کشــور تقســیم نکنــد: بــه یــک هــزاره – شــیعه  کافــر 
ــت  ــد تح ــر کار می کنن ــانی در دفات ــود و کس ــه نش گفت
ــرای  ــوند و ب ــرزده نش ــا س ــت گار غربی ه ــوان خدم عن

ــان حــق فعالیــت و آمــوزش داده شــود.  زن
ــق  ــی از طری ــار نظام ــردن فش ــا وارد ک ــه ب ــت ک او گف

شــرکای  حمایــت  بــا  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای 
ــد در  ــان می توان ــاالی طالب ــکا ب ــژه امری ــی به وی بین الملل

ــد.  ــک کن ــح کم ــد صل ــه رون ــان ب ــاندن آن کش
ــرای  ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــه  ــاز ب ــور، نی ــح در کش ــادی صل ــرات بنی ــاد مذاک ایج
اجمــاع منطقه یــی و جهانــی اســت بــا کشــورهای همســو 
ــود. ــره ش ــه مذاک ــان در منطق ــف طالب ــان و مخال ــا طالب ب

 
خطوط قرمز روشن است

شــاکر حیــات اســتاد دانشــگاه اشــاره بــه  ســخنان 
ــرای  ــح را ب ــۀ مشــورتی صل ــه جرگ ــی ک مســووالن دولت
ــه  ــد ک ــد، می گوی ــد می دانن ــز مفی ــوط قرم ــیم خط ترس
ــان تعییــن  ــر طالب خطــوط قرمــز مــردم افغانســتان در براب
ــر،  ــوق بش ــی، حق ــان و دموکراس ــت: آزادی بی ــده اس ش
ــزار در  ــوان یــک اب ــه عن ــان و این کــه صلــح ب حقــوق زن
ــه  ــح ب ــۀ صل ــه بهان ــا ب ــرد و ی ــرار نگی ــان ق ــت طالب دس
ــن خطــوط روشــن اســت و  ــات پشــت نشــود. ای انتخاب

ــدارد.  ــاره ن ــیم دوب ــه ترس ــاز ب نی
ــه  ــزاری جرگ ــس برگ ــه نف ــاره ب ــا اش ــات ب ــای حی آق
ــون  ــح گفــت: در ماده هــای 111 و 110 قان مشــورتی صل
ــه  ــه جرگ ــای لوی ــه اعض ــت ک ــده اس ــر ش ــی ذک اساس
ــورای   ــی، ش ــورای مل ــای ش ــکل از اعض ــورتی، متش مش
ولســوالی ها و والیتــی اســت کــه توســط مــردم انتخــاب 
شــده اند. امــا در جرگــۀ مشــورتی صلــح کنونــی کســانی 
ــح  ــورد صل ــۀ در م ــچ تجرب ــه هی ــوند ک ــوت می ش دع
ــۀ  ــه پس زمین ــد ک ــی  ان ــزرگان قوم ــان ب ــد، بیشترش ندارن
ــد  ــتی مانن ــروه تروریس ــک گ ــت در ی ــان عضوی کاری  ش
طالبــان و یــا دهقــان و چوپــان بــوده کــه از طــرف 

حکومــت انتصــاب شــده اند. 
ــی  ــع مدن ــس مجتم ــی ریی ــز رفیع ــم، عزی ــویی ه  از س

افغانســتان )مجمــا( بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: کاری 
را کــه شــورای عالــی صلــح پنج ســال پیــش بایــد انجــام 
مــی داد، اکنــون روی دســت گرفتــه اســت. در حالــی کــه 
همــه روزه دشــمن قدرت منــد شــده اســت و ایــن جرگــه 

ــح نیســت. ــروزی صل مشــورتی پاســخ گو نیازهــای ام
دولــت  تاش هــای  کــه  می گویــد  مجمــا  رییــس 
افغانســتان در عرصــۀ صلــح هیــچ نتیجه یــی نداشــته 
ــرای  ــه ب ــده در منطق ــاد ش ــای ایج ــا تاش ه ــت، ام اس
تأمیــن صلــح در کشــور، ناشــی از تغییــرات و فشــارهای 
اقتصــادی و سیاســی اســت کــه بــاالی پاکســتان وارد شــده 

ــت.  اس
ــت  ــا دول ــه ب ــتند ک ــر نیس ــان حاض ــۀ او، طالب ــه گفت ب
ــا  ــی صلــح ب ــا شــورای عال ــد، ام افغانســتان صحبــت کنن
چــه جســارتی ادعــا می کننــد کــه نشست های شــان 
ــتان  ــح افغانس ــورد صل ــی در م ــاع منطقه ی ــه اجم ــج ب منت
ــان در نشســت  ــی نماینده هــای طالب شــده اســت؟ در حال

ــد.  ــل نگرفتن ــی را تحوی ــورای عال ــای ش ــکو اعض مس
ــح  ــۀ مشــورتی صل ــه در جرگ ــد ک ــی می گوی ــای رفیع آق
ــود،  ــزار ش ــاه برگ ــن م ــان ای ــت در جری ــرار اس ــه ق ک
ــو  ــردم افغانســتان در گفت وگ ــت و م ــز دول خطــوط قرم

ــردد. ــیم می گ ــان ترس ــا طالب ب
ــت افغانســتان در نظــر  ــه حکوم ــی اســت ک ــن در حال ای
ــی  ــای پایان ــح را در روزه ــورتی صل ــۀ مش ــا جرگ دارد ت
مــاه جــاری برگــزاری کنــد. پیــش از ایــن زلمی خلیــل زاد 
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان چندیــن 
ــا  ــان ت ــا طالب ــته اســت، ام ــدار داش ــان دی ــا طالب ــه ب مرتب
هنــوز حاضــر بــه گفت وگــو بــا دولــت افغانســتان 

نیســتند.

   شفیق  نظری
برخــی از نماینــده گان مجلــس و آگاهــان نظامــی در 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــکا ب ــای امری ــع کمک ه ــه قط ــش ب واکن
مــواد مخــدر در افغانســتان می گوینــد در حالــی کــه 
ــز  ــدر روی می ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــرد مب ــت راهب حکوم
ــاک  ــرای افغانســتان و منطقــه »خطرن ــر ب ــن خب ــدارد، ای ن

ــت. ــواری« اس و ناگ
ــه  ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــان در گفت وگــو ب آن
ــی  ــی و بی برنامه گ ــر ناکاره گ ــکا از به ــم امری ــن تصمی ای
حکومت هــای افغانســتان در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

گرفتــه شــده اســت.
بــه گفتــۀ نماینــده گان مجلــس و آگاهــان، کشــت و قاچاق 
ــود و  ــی می ش ــاد جرم ــد اقتص ــبب رش ــدر س ــواد مخ م
توقــف کمــک بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده، افغانســتان را 
بــه لحــاظ امنیتــی بــا بحران هــای بیشــتر مواجــه خواهــد 

ســاخت.
ــس  ــی در مجل ــردم عزن ــدۀ م ــادی، نماین ــاه اعتم چمن ش
نماینــده گان می گویــد کــه کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر 
ســبب رشــد اقتصــاد جرمــی و گســترش فســاد در جامعــه 
و نظــام اداری  گردیــده و نیــز نظــام اقتصــادی و اداری را 

افغانســتان را بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت.
ــی،  ــدۀ ناامن ــش عم ــه بخ ــد ک ــادی می افزای ــای اعتم  آق
ــراد مســلح غیرمســوول و گســترش فســاد در  حضــور اف
ــت و  ــا کش ــط دارد ب ــتان رب ــی در افغانس ــای دولت اداره ه
قاچــاق مــواد مخــدر کشــور. او بیــان مــی دارد کــه 
گروه هــای شورشــی و گروه هــای مســلح غیرمســوول 
ــروش و قاچــاق  ــوِل ف ــا اســتفاده از پ ــوارد ب در بســیار م
مــواد مخــدر، رونــد توســعه و پیشــرفت در کشــور را بــه 

ــد. ــاخته ان ــه س ــدی مواج ُکن
ــارت و  ــس: »تج ــردم در مجل ــدۀ م ــن نماین ــۀ ای ــه گفت ب
قاچــاق مــواد مخــدر هــر ســال تقریبــًا 100 هــزار نفــر را 
ــان  ــواد همچن ــن م ــرگ می کشــاند و قاچــاق ای ــه کام م ب

گروه هــای  و  ســاخته  ثروتمندمنــد  را  تروریســتان 
تروریســتی را تقویــت می کنــد کــه صلــح و امنیــت مــردم 

ــد«. ــد می کنن ــان را تهدی ــه و جه ــتان، منطق افغانس
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــه س ــد ک ــادی می گوی ــای اعتم آق
حکومــت امریــکا و افغانســتان پــس از ســال 2001 در امــر 
ــد و گســترش نفــوذ  ــوده ان ــاکام ب ــارزه مــواد مخــدر ن مب
ــش از  ــدات بی ــت و عای ــلح دول ــف مس ــای مخال گروه ه
ــه  حــد ایــن گروه هــا از کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر ب

ــد. ــت می آم دس
ــار  ــم انتظ ــا چش ــد ت ــتان می خواه ــت افغانس او از حکوم
ــا موامخــدر نباشــد  ــارزه ب ــرای مب ــای خارجــی ب کمک ه

و خــود تــاش کنــد بــرای جلوگیــری از منابــع عایداتــی 
گروه هــای شورشــی مخالــف دولــت، بودجــه اختصــاص 

دهــد.
ــه  ــی ب ــور نظام ــم، آگاه ام ــن، اســداهلل ندی ــا ای ــان ب همزم
ایــن بــاور اســت کــه در کنــار گروه هــای شورشــی، افــراد 
ــت و  ــان را از کش ــدات ش ــز عای ــوول نی ــلح غیرمس مس
ــی  ــد. او در حال ــه دســت می آورن ــواد مخــدر ب قاچــاق م
ــی  ــه برخ ــد ک ــا می گوی ــرد، ام ــام نمی ب ــی ن ــه از کس ک
ــلح  ــراد مس ــا اف ــت ب ــی دول ــن و کنون ــای پیش از مقام ه

ــد. ــی ان غیرمســوول در تبان
ایــن آگاه نظامــی بــا بیــان این کــه عایــدات ســاالنۀ مــواد 

ــی اســت،  ــارد افغان ــر از 6 میلی مخــدر در افغانســتان باالت
ــع  ــه از مناب ــی ک ــد پول های ــدود 90 درص ــه ح ــت ک گف
ــد،  ــت می آی ــه دس ــتان ب ــدر در افغانس ــواد مخ ــاق م قاچ
ــود  ــع آوری می ش ــکا جم ــتان و امری ــای انگلس در بانک ه

و مفــاد آن نیــز بــه جیــب همــان کشــورها مــی رود.
آقــای ندیــم می گویــد کــه مقام هــای حکومــت افغانســتان 
ــه  ــتان بی توج ــی در افغانس ــل ناامن ــن عام ــه ای ــبت ب نس
ــز روی  ــدر نی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتراتیژی مب ــوده و اس ب
ــتراتیژی  ــا اس ــد ت ــت می خواه ــد. او از حکوم ــز ندارن می
ــکاری و  ــا هم ــد و ب ــرح کن ــدر ط ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــو  ــی، جل ــی و خارج ــای داخل ــایر نهاده ــی س هم آهنگ
ــرد. ــواد مخــدر در افغانســتان را بگی رشــد و گســترِش م
ــکا  ــژۀ امری ــازرس وی ــا ادارۀ ب در ســوی دیگــر، ســیگر ی
بــرای بازســازی افغانســتان در گزارشــی بــه نقــل از 
ــه اســت  ــواد مخــدر افغانســتان گفت ــا م ــارزه ب وزارت مب
کــه ایــن وزارت در یــک ســال گذشــته بــرای مبــارزه بــا 

ــرده اســت. ــت نک ــول دریاف ــواد مخــدر پ م
در گــزارش ســیگر آمــده اســت کــه آمریــکا در یــک ســال 
ــا  ــارزه ب ــه وزارت مب ــدی ب ــه جــای کمــک نق ــته ب گذش
ــر  ــی را در براب ــات هوای ــتان، حم ــدر افغانس ــواد مخ م
ــتر  ــتان بیش ــدر در افغانس ــواد مخ ــد م ــای تولی کارخانه ه

کــرده اســت.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــت، پولی ــزارش حکوم ــاس گ براس
مخــدر در چهــار مــاه گذشــته بیــش 1300 عملیــات 
را بــرای نابــودی مخفی گاه هــای مــواد مخــدر و نیــر 

قاچاق بــران ایــن مــواد انجــام داده اســت.
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اعضای مجلس و آگاهان نظامی:

حکومت راهبردی برای مبارزه با مواد مخدر ندارد

شورای عالی صلح:
جـرگۀ مشـورتی صلـح 

خطـوط قـرمز مـذاکـره 
با طالبـان را ترسیـم می کنـد

ابوبکر صدیق
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ناصـر فکـوهـی 

4. تحصیلات مخاطبان: سـطح تحصیات و دانش عمومی شـرکت کننده گان 
در سـخنرانی شـما چقـدر اسـت؟ اغلـب آن هـا در چـه رشـته هایی تحصیـل 
کرده انـد؟ اگـر سـطح دانـش آن هـا متوسـط و پایین تـر از آن اسـت، بایـد 
در انتخـاِب واژه هـا و متن هـا دقـت کنیـد تـا سـاده ترین و قابـل درک تریـن 
آن هـا را انتخـاب کنیـد. اگـر از اصطاحـات و مثال های پیچیـده و تخصصی 
اسـتفاده کنیـد، مخاطبـاِن شـما تصـور خواهنـد کـرد کـه صحبت های تـان به 
درد آن هـا نمی خـورد. همچنیـن پرسـش های احتمالـی برای سـطوح مختلف 
دانشـی، متفـاوت خواهنـد بـود. بنابرایـن بسـیار مهـم اسـت کـه از میانگیـن 

سـطح تحصیـاِت آن هـا اطاعات کافی داشـته باشـید. 
 دانسـتن تحصیـات مخاطبـان، اطاعـات خوبـی در اختیار ما قـرار می دهد؛ 
مثـًا: وقتـی در جمعـی سـخن می گوییـم کـه میانگیـن تحصیـات، باالتر از 
فـوق لیسـانس اسـت، قطعـًا می بایسـت صحبت هـای مـا پایه هـای علمـی 
محکمـی داشـته باشـد و بـرای صحبت هایـی که می کنیـم دالیل و شـواهد و 
مسـتندات قـوی ارایه کنیـم؛ اما وقتی همـان مفاهیم را در جمعـی که میانگین 
تحصیـات آن ها بسـیار پایین اسـت بیان کنیـم، باید از بیـان اصطاحات فنی 
و تخصصـی خـودداری نماییـم و بـه  جـای آن از شـواهد ملمـوس و عینـی 

اسـتفاده کرد.
وقتـی می خواسـتم  مخاطبلان:  فرهنگلی و شلغلی  اجتماعلی،  5. سلطح 
کار تدریـس سـخنرانی را شـروع کنـم، از دوسـتان و آشـنایاِن مختلفـی کـه 
می شـناختم دعـوت  کـردم در صنف هایـی که رایـگان برگزار می کنم شـرکت 
کننـد. کمتریـن اسـتقبال از طرِف کارمندان و معلمان بود و بیشـترین اسـتقبال 
از سـمت کسـانی بـود کـه بـه لحـاظ فرهنگـی، ارزش آمـوزش و باالخـص 
فـن بیـان و سـخنرانی را درک کـرده بودنـد یـا از سـمت کسـانی بـود که در 
پُسـت های نیمه مدیریتـی و یـا مدیریتـی قرار داشـتند و این افـراد خیلی منظم 
در صنف هـا شـرکت می کردنـد و تمرینـات را انجـام می دادنـد. مسـلمًا ایـن 
تجربـه، تأثیـر شـغل و فرهنـگ را نشـان می دهـد. یا وقتـی در جمـع معلمان 
هسـتم و شـیوه هایی را بـرای افزایـش درآمـِد چندهـزار افغانـی در طول یک 
مـاه بـا هفته یـی دو سـاعت کار انترنتـی در منـزل را معرفـی می کنـم، بـرای 
اکثـر آن هـا ایـن موضـوع جـذاب اسـت؛ ولـی وقتـی در جمـع مدیرانـی که 
درآمدهـای بسـیار باالیـی دارند ایـن موضوع را مطـرح می کنم، ایـن موضوع 
بـرای آن هـا جذابیتـی نـدارد و می گوینـد ایـن چندهـزار افغانـی را بـه کـدام 
زخم شـان بزننـد. پـس وقتـی صحبـت می کنیـم، بایـد ایـن تفاوت هـا را در 

نظر داشـته باشـیم. 

انتظارات مخاطبان 
پنـج روز  از  آمـاده می شـدم،  اولیـن سـمینارم  بـرای برگـزاری  زمانـی کـه 
قبـل، بـرای کسـب شـناخت بیشـتر، بـا تعـدادی از شـرکت کننده گان تمـاس 
گرفتـم و سـواالتی از آن هـا پرسـیدم. یکـی از پرسـش ها ایـن بـود: انتظـار 
داریـد از ایـن سـمینار چـه مطالبـی یاد بگیرید. پاسـخ های ارایه شـده توسـط 
شـرکت کننده گان، کمـک زیادی جهت هدفمند شـدن سـخنرانی بـه من کرد. 
آن هـا خواسـته های خـود را در همان سـمینار به دسـت آوردند و پـاداش من، 

باالتریـن میـزان رضایـت حضـار از سـخنرانی بود.
وقتـی بدانیـم انتظار مخاطب از ما به عنوان سـخنران چیسـت، بهتـر می توانیم 
رضایـت آن هـا را جلـب کرده و سـخنرانی موفق تری داشـته باشـیم؛ مثًا: اگر 
مخاطبـان مـا فروشـنده گان کمپیوتر باشـند و موضوع صحبِت ما هـم فن بیان 
و سـخنرانی باشـد، قطعـًا مخاطبـان کاری بـه تاریخچـۀ فـن بیـان و علـم فن 
بیـان و قواعـد نگارشـی و ویراسـتاری ندارنـد. بـه عنـوان یک سـخنران باید 
از انتظـارات مخاطبـان خـود اطاع کافی داشـته باشـیم تـا بتوانیم متناسـب با 

نیازهـای آن ها پاسـخ بدهیم.

رسول خان امین/ بخش چهـل و هفتـم

صورتـی  بـه  گاه  کـه  پدیده هایـی  بررسـی  در 
نامیـده  »اخـاق«  یـا  »ارزش«، »عـرف«  متـرادف 
می شـوند، دغدغۀ اندیشـمنداِن اجتماعـی همواره 
آن بـوده اسـت کـه بُعدی کارکـردی نیـز در آن ها 
یـک  مثابـۀ  بـه  کارگردگرایـی  هرچنـد  بیابنـد. 
رویکـرد نظـریـ  روش شـناختی مدت هاسـت که 
اعتبـار خـود را از دسـت داده، اما ایـن بی اعتباری 
بیشـتر شـامل انحصـار نگاه بـه بُعد کارکـردی در 
امـور اجتماعـی می شـود و نـه عـدم توجـه کامل 
بـه ایـن بعـد. از ایـن رو همیشـه می تـوان در کنار 
ابعـاد دیگـِر ذهنـی و رفتـاری، بعـد کارکـردی را 
نیـز مورد توجـه قرار داد و مثًا در همین پرسـش 
از آن راه، بـه پدیده یـی چـون »دروغ« پرداخـت: 
چـرا آدم هـا دروغ می گوینـد و چه سـودی از این 

راه عایدشـان می شـود؟

ابتـدا تأکید کنیم که کنشـگر اجتماعـی لزومًا دروغ 
را در مرزهـای روشـنی نمی بینـد و رویکـرد او به 
ایـن امر، همواره یک پیوسـتار اسـت کـه می تواند 
از دروغ محـض و کامـًا آگاهانه بـا هدف تحمیق 
از  بیـان صرفـًا بخشـی  تـا  انحـراِف مخاطـب  و 
واقعیـت و یـا بیان واقعیـت در قالب ها یا اشـکال 
خـاص کـه محتـوای آن را تغییر دهـد، به صورت 
ناخـود آگاه، هـزاران شـکل داشـته باشـد. آن چـه 
یـک کنشـگر اجتماعـی دروغ غیرقابـل بخششـی 
از جانـب دیگـری می دانـد، ممکـن اسـت در نظر 
یـا  خودآگاهانـه  شـیوه یی  صرفـًا  دیگـر،  طـرف 
ناخودآگاهانـه از بیـان یک مسـأله باشـد. بنابراین 
بـرای آن که بتوانیم پاسـخی نسـبی به این پرسـش 
بدهیـم، بایـد خـود را بـه تعریفـی تقلیل گرایانـه 
همچـون تعریـف زیر محدود کنیم: »دروغ کنشـی 
آگاهانـه در سـطح زبـان یـا گفتمـان اسـت کـه به 
منظـور تحریـف واقعیـت بـه گونه یی که کنشـگر 
آن را می شناسـد و بـه منظـور تأثیرگـذاری خاص 
یـا جلوگیـری از تأثیری خاص بـر مخاطب انجام 
گیـرد.«. ایـن تعریـف ما را بـه ناچار به سـوی در 

نظـر گرفتـن دروغ به مثابـۀ یک آسـیب اجتماعی 
پیـش می بـرد؛ زیرا قاعدتـًا جامعه یی سـازمان یافته 
و کمابیـش به دور از تنش و آسـیب های اجتماعی 
نبایـد نیـازی به دروغ گویی داشـته باشـد و یا این 
نیـاز بایـد بسـیار انـدک باشـد. درسـت برعکـس 
می تـوان نتیجـه و گزاره یـی دیگر را نیـز در این جا 
مطـرح کـرد: بـه همان میـزان کـه جامعه یـی وارد 
اجتماعـی  ناهنجـاری  یعنـی  آنویـک  فرایندهـای 
بـه موقعیت هـای خطرناک تـر  آن هـا  شـده و در 
مثـًا سـقوط اخاقـی،  پرتنش تـری می رسـد،  و 
فقـر، نابسـامانی روابط بین نسـلی و بین جنسـیتی، 
همـان  بـه   ، و...  هویتـی  بحـران  و  سـردرگمی 
میـزان نیـاز کنش گـران بـه اسـتفاده از دروغ بـه 
مثابـۀ راه حلـی ولـو موقـت بـرای کاهـش تنش ها 
و ایجـاد هماهنگـی در رفتارهـا و ذهنیت هـا نیـز 

افزایـش می یابـد. زمانـی کـه چرچیـل در آغـاز 
جنـگ جهانـی دوم در برابـر پارلمان انگلسـتان و 
در واقـع در برابـر مردم انگلیس قـرار گرفت، این 
جامعـه تـوان آن را داشـت کـه از او دربارۀ جنگی 
هیـچ  »بـرای شـما،  بشـنود:  بـود،  پیـش  در  کـه 
وعده یـی جـز خـون، کار، اشـک و رنـج نـدارم« 
و زمانـی کـه جـرج دیلیـو بـوش و تونـی بلـر 
پیـش از حملـه بـه عـراق بـه دروغ اعـام کردند 
کـه ایـن کشـور یـک تهدید اتمـی بافصـل برای 
غـرب بـه شـمار مـی رود، بـه خوبـی می دانسـتند 
کـه دروغ می گوینـد، امـا ایـن را نیـز می دانسـت 
ایـن  کـه  می کننـد  نماینده گـی  را  کـه جامعه یـی 
دروغ را می خواهـد تـا ولـو غیرمسـتقیم و ولـو 

ناخودآگاهانـه بـه هـدف دیگری برسـد.
بنابرایـن دروغ را چـه در کمیت و چـه در کیفیت 
آن، چـه در میـزان فراوانـی و چـه در محتوای آن، 
بایـد یکـی از مهم تریـن مولفه هـای موقعیت هـای 
تاریخـی، فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی، اقتصادِی 
یـک جامعـه به حسـاب آورد. گـردآوری دروغ ها 
و تحلیـل کمـی و کیفـی آن هـا، راهـی اسـت کـه 

تاریخ دانـان سـال ها اسـت از خـال آن جوامـع 
مـا،  بـاور  بـه  امـا  می کننـد،  تحلیـل  را  انسـانی 
می تواننـد  نیـز  انسان شناسـان  و  جامعه شناسـان 
از همیـن روش بـرای شـناخت، درک و تحلیـل 
جوامـع مـور مطالعـۀ خـود اسـتفاده کننـد. از این 
پدیده هـای  بـا  کامـًا  می تـوان  را  دروغ  لحـاظ 
بازهـم در سـطح زبـان و گفتمـان  دیگـری کـه 
اتفـاق می افتنـد و بـه همیـن میـزان اهمیـت دارند 
شـوخی،  چاپلوسـی،  تملـق،  مبالغـه،  همچـون 
تحقیـر، بزرگداشـت و تقدیـر و... مقایسـه کرد که 
هـر یـک نیاز بـه تشـریح و تحلیـل جداگانه یی از 

دارند. فرهنگـی  لحـاظ 
مـا را در  انقـاب اطاعاتـی در جهـان کنونـی، 
رابطـه بـا دروغ یـا نیمه حقیقت هـا و حقیقت های 
تحریـف شـده و یا بیش از حـد انبوه، در وضعیت 
خاصـی قـرار داده اسـت: امـروز بسـیار کمتـر از 
آن چـه تصـور شـود ممکـن اسـت بـا دروغ در  
موقعیـت »خام« یـا »پیچیده«ِی آن روبه رو باشـیم، 
بدیـن معنـی کـه دروغ بـه سـازوکاری درهم تنیده 
اجتماعـی  کنشـگران  در  کـه  می شـود  تبدیـل 
می گـردد،  نهاینـه  رسـانه ها  در  و  شـده  درونـی 
بـه صورتـی کـه ممکـن اسـت در مجموعه یـی 
نسـبتًا بـزرگ افـراد و نهادهـا، بـه صورتـی ناخود 
آگاه دایمـًا از آن بـه مثابـۀ رابطه یـی »طبیعـی« و 
»بدیهـی« میـان یکدیگر اسـتفاده کننـد. چگونه گی 
روزنامه هـای  به ویـژه  و  روزنامه هـا  برخـورد 
معروف تریـن  از  وقایـع،  بـا  »زرد«  بـه  موسـوم 
مصادیـق ایـن امـر اسـت. اما  اگـر در ایـن منطق 
بـه پیـش برویـم و مسـایل را از نزدیک تـر و بـه 
شـیوه یی عمیق تـر تحلیـل کنیـم، خواهیـم دید که 
همیـن روش می توانـد حتـا در باالتریـن سـطوح، 
آن جـا کـه بـه نظـر می رسـد حقیقـت بایـد اصلی 
نیـز  دانـش  و  علـم  حـوزۀ  مقـا  باشـد،  مطلـق 
رایـج اسـت. تصـور دانشـمندان  علـوم طبیعـی و 
حتـا علـوم انسـانی نسـبت بـه دانش خودشـان و 
رابطه یـی کـه ایـن دانـش با مـردم عـادی و دانش 
آن هـا دارد، اغلـب تصـوری دروغیـن اسـت کـه 
سـازوکارهایی دروغیـن را نیـز حتـا بـه ضـرب 
اسـتفاده از  ابزارهـای هژمونیـک بـه کار می اندازد 
تـا بتوانـد مشـروعیت خـود را بر کرسـی نشـاند.
بـا ایـن وصـف، وجـود سـازوکارهای انتقـادی، 
دروغ  مخـرب  تأثیرهـای  می تواننـد  همـواره 
ناخودآگاهانـه  یـا  خودآگاهانـه  سـازمان یافته، 
ایـن حـال خطرناک تریـن  در  دهنـد.  کاهـش  را 
کـه  می شـود  مشـاهده  جوامعـی  در  موقعیت هـا 
اجتماعـی  نابسـامانی های  دلیـل  بـه  یک سـو  از 
نیـازی شـدید به گسـترش سـازوکارهای دروغ یا 
رفتارهـای شـبیه بـه آن دارنـد، و از طـرف دیگر، 
بـه دالیـل تاریخی، سیاسـی و غیره سـازوکارهای 
انتقـادی و خنثاکننـدۀ دروغ را نیـز در خود به طور 
کامـل یـا جزیـی از میـان برده انـد. فـردی کـه از 
یـک بیمـاری خطرناک رنـج می برد و بایـد درمان 
شـود، ممکـن اسـت بتواند بـه خـود دروغ بگوید 
و بیماری را به فراموشـی بسـپارد و  نشـانه گاِن آن 
را بـه حسـاب هـر چیـز دیگـری جـز آن بیماری 
سـازوکارهای  و  پزشـک  وجـود  امـا  بگـذارد؛ 
عمـل  انتقـادی  ابزارهـای  مثابـۀ  بـه  بهداشـتی، 
کنـار  را  دروغ  می دارنـد  وا  را  کـه وی  می کننـد 
گذاشـته، حقیقـت را بپذیرد و خـود را درمان کند. 
امـا اگـر چنین فـردی در عیـن آن که شـدیداً بیمار 
و سـازوکارهای همراهی کننـدۀ  پزشـکان  اسـت، 
آن هـا را نیـز از میان ببرد، در حقیقـت حکم مرِگ 

خـود را صـادر کـرده اسـت. 

 فــردی کــه از یــک بیمــاری خطرنــاک رنج
 می بــرد و بایــد درمــان شــود، ممکــن

 اســت بتوانــد بــه خــود دروغ بگویــد
بــه فراموشــی بســپارد  و بیمــاری را 

بــه حســاب هــر  و  نشــانه گاِن آن را 
ــز دیگــری جــز آن بیمــاری بگــذارد؛  چی

ســازوکارهای و  پزشــک  وجــود   امــا 
ابزارهــای مثابــۀ  بــه   بهداشــتی، 

 انتقــادی عمــل می کننــد کــه وی را وا
گذاشــته، کنــار  را  دروغ   می دارنــد 

 حقیقــت را بپذیــرد و خــود را درمــان
ــن ــردی در عی ــن ف ــر چنی ــا اگ ــد. ام  کن

 آن کــه شــدیداً بیمــار اســت، پزشــکان
 و ســازوکارهای همراهی کننــدۀ آن هــا

 را نیــز از میــان ببــرد، در حقیقــت حکــم
ــت ــرده اس ــادر ک ــود را ص ــرِگ خ م
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هیوالسازی نظریه در نقد و خوانش شعر 
جهـان معاصـر به نوعی جهانی نظریه زده اسـت. 
ایـن نظریه زده گـی را »هیوالسـازی نظریـه« نام 
را  نظریـه  کـه  نیسـت   ایـن  گذاشـته ام. بحـث 
کنـار بگذاریـم. نظریه پـردازی تـا نظریه زده گی 

تفـاوت می کنـد. 
یـک  در  دارد.  فلسـفی  مبنـای  نظریه پـردازی 
بسـتر تاریخـی و فرهنگـی بـا مناسـبات علمی 
دارد.  گفتمانـی  مناسـبات  می شـود.  مطـرح 
مناسـبات گفتمانـی بـه ایـن معنـا کـه در نتیجۀ 
گفت وگـو بـا علوم شـکل می گیـرد. بنا بـه  این 
گفت وگـو بـر علـوم، هنـر، ادبیـات و فرهنـگ 

تأثیـر گفتمانـی می گـذارد. 
نظریه زده گـی بیشـتر اسـتفادۀ فیشـنی، شـیک، 
یـک روزه و تقلیـد از نظریه هاسـت. نظریه زده ها 
نظریه هـا  از  درکـی  فلسـفی  نظـر  از  اصـًا 
ندارنـد. از نظریه هـا بیشـتر اسـتفادۀ مانیفسـتی 
می کننـد. ایـن اسـتفادۀ مانفیسـتی از نظریه هـا 
طـوری اسـت  کـه تعـدادی گویـا از نظریه یـی 
را  نظریه یـی  خودشـان  یـا  کرده انـد  اسـتفاده 
دربـارۀ چیسـتی شـعر، داسـتان و... سـاخته اند؛ 
می خواهنـد بـه  عنـوان مانفیسـتی ارایـه کنند تا 
بر  اسـاس آن مانیفسـت شـعر بسـرایند، داستان 

بنویسـند و نقـد کننـد.
واقـع  در  نظریـه،  بـا  برخـورد  این گونـه 
شـعر،  سـرودن  اسـت.  نظریـه  هیوالسـازی 
نوشـتن داسـتان و نقـد را می خواهنـد از درون 
جعـل  و  طراحـی  یـک روزه  نظریه یـی  کـه 
کرده انـد، بیـرون بکشـند. درحالی کـه واقعیـت 
این اسـت، متـن ادبی معمـوالً پیشـرو از نظریه 
اسـت. نظریه هـای ادبـی از متن ادبی اسـتخراج 
می شـوند و بعد بـرای نقد ادبی جنبـۀ کاربردی 

می کننـد. پیـدا 
این کـه حتمـًا نظریه هـای ادبـی را از متـن ادبی 
نـدارم. می تـوان  تأکیـد  بایـد اسـتخراج کـرد، 
ارتبـاط  در  می تواننـد  نیـز  نظریه هـا  گفت کـه 
به آرای فلسـفی، روان شناسـی و حتـا فیزیک و 
زیست شناسـی شـکل بگیرند و رابطـۀ گفتمانی 

و نقـادی بـا ادبیـات، هنـر و فرهنـگ بیابند. 
مثـًا دسـته بندی انـواع ادبـی بیشـتر متأثـر از 
بـا  اسـت  کـه  دارویـن  زیست شناسـی  آرای 
کـرده  اسـت.  پیـدا  گفتمانـی  رابطـۀ  ادبیـات 
بنابه ایـن نظریـه، انـواع ادبـی و ژانرهـای ادبـی 
دسـته بندی شـده اند. نسـبیت انشـتین بـه  عنوان 
گفتمـان نظـری در نظریـۀ معناشناسـی و فهـم 
و درک معنـای متـن تأثیـر گذاشـته  اسـت؛ در 
نتیجـه، نظریه هایـی مطـرح شـده کـه بـه ایـن 
می توانـد  متـن  درک  و  فهـم  و  معنـا  اسـاس 

نسـبی باشـد. 
انشـتین  کیهان شناسـانۀ  نسـبیت  درحالی کـه 
بـا نظریـۀ نسـبیت در نظریه هـای ادبـی بسـیار 
تفـاوت دارد. واقعیت این اسـت  کـه در جهان، 
نظریـۀ نسـبیت انشـتین را شـاید چند دانشـمند 
نظریـۀ  از  بـه  گونه یـی  امـا  بداننـد.  فیزیـک 
نسـبیت انشـتین در نظریه هـای ادبـی، هنـری و 
فرهنگـی اسـتفاده صورت گرفته  اسـت. شـاید 
ایـن اسـتفاده سـاده انگارانه باشـد. به هرصورت 

بوده  اسـت.  تأثیرگـذار 
فیزیـک  در  آیزنبـرگ  عـدم  قطعیـت  بحـث 
نظریه هـا  بـا  گفتمانـی  رابطـۀ  نیـز  کوانتـوم 
نظریه هـای  بـا  به ویـژه  ادبـی  نظریه هـای  و 
روانـکاوی  اسـت.  کـرده   برقـرار  پسـامدرن 
فرویـد و یونـگ نیـز رابطـۀ گفتمانـی بـا علوم 
به ویـژه بـا نظریه هـای ادبـی و هنـری برقـرار 
کـرده  اسـت  کـه امـروز در نقد ادبـی و خوانش 

می شـود.  اسـتفاده  نظریه هـا  ایـن  از  متـون 
در کل بایـد نظریه ها بسـتر فرهنگـی، تاریخی و 
گفتمانـی با علوم داشـته  باشـد تا مبنـای نظری 
مسـتدل پیـدا کنند. دریـدا بحث شـالوده کنی و 
واسـازی را از خوانش متن های پساسـاختارگرا 
اسـتخراج کـرد امـا این بحـث به  عنـوان نظریه 
هنـر،  فلسـفه،  بـا  به ویـژه  علـوم  بـا  توانسـت 
ادبیـات، نظریـه و نقد ادبـی مناسـبات گفتمانی 

برقـرار کند. 
تعـدادی گمـان کرده انـد اگـر چند نقـل قول را 
در جسـت وجو از گـوگل، زیر عنوان »سـخنان 
بـزرگان« پیـدا کننـد و ایـن جمله هـای قصار را 
پـس و پیـش حفـظ کرده، بعـد این جـا و آن جا 
نقـل قـول کنند؛ نظریه دان شـده اند و به  اسـاِس 
نظریـه نقـد می کننـد. امـا این گونـه برخـورد با 
نظریه هـا، نظریه زده گی اسـت و این گونـه افراد 
نظریـه،  از  دارنـد.  نظریـه  از  تصـور هیوالیـی 
هیـکل  در  هیوالسـازی  می کننـد؛  هیوالسـازی 

کاغذی!   ببـر 
خوانـش  از  بایـد  ادبـی  نظریه هـای  اصـوالً 
متـون در مناسـبات بـا علـوم فلسـفی و نظـری 
اسـتخراج، طراحـی، تدویـن و مسـتدل شـوند. 
در غیـر آن، هرگونـه اسـتفادۀ فیشـنی و شـیک 

یک شـبه  مانیفست سـازی های  و  نظریه هـا   از 
و  نیسـت  درسـت  نظریـه،  طراحـی  نـام  بـه 
فاقـد مبنـا اسـت. بنابرایـن نظریه زده گـی که به 
بـه شـناخت،  نظریـه می انجامـد،  هیوالسـازی 
تحـول و درک ادبیـات و هنـر مفید که نیسـت، 
بلکـه موجـب تداعی سـاده انگاری شـناخت از 
نظریـه می شـود. هـر فرد تصـور می کنـد با ذکر 
چنـد نقـل قـول، نظریه پرداز شـده  اسـت. چند 
فـرد مثـل خـود را پیـدا می کننـد و می گوینـد 
بیاییـد با هـم مانفیسـت و نظریه یـی را طراحی 
کنیـم کـه بر آن اسـاس نسـخه بـرای تولید متن 

ادبـی و نقـد ادبـی ایجـاد کنیم. 
ایـن افـراد هیـوالزده یـا دیـوزده اسـتند که من 
در جسـتارِ »از جامعـۀ ادبیات فهـم تـا جامعـۀ 
داده ام.  توضیـح  را  دیوزده گـی  ادبیـات زده« 
این گونـه افـراد نظریه بیمـار اسـتند. ایـن افـراد 
نمی داننـد؛  را  نظریه هـا  نخوانده انـد.  نظریـه 
جـوزده،  اجتماعی-فرهنگـی  مناسـبات  بلکـه 
سـاده انگار و سـطحی نگر باعـث شـده  اسـت 
افراد دچار توهم شـوند. تـا نظریه ها را بخوانند 
و بداننـد، نظریه هـا هیـوال و دیو شـده اند، آن ها 
را زده انـد؛ بنابرایـن شـیفتۀ نظریه هـا شـده اند. 

بهتـر اسـت بگوییـم »نظریه بیمـار« انـد. 
و  فلسـفی  ادبـی،  بوطیقای هـای  و  نظریه هـا 
فرهنگـی را بایـد بشناسـیم تـا بتوانیـم قـدرت 
تولیـد، شـناخت و نقـد مناسـب متـن را پیـدا 
کنیـم. ایـن شـناخِت درسـِت نظریه هـا موجب 
می شـود کـه نـگاهِ ما بـه خوانـش و نقـد ادبی، 
نـگاهِ گفتمانـی، بینامتنـی و بینارشـته یی شـود. 
از  را  خـاق  و  ادبـی  توانـش  بـا  متن هـای 
متن هـای تکـراری تفکیـک کنیـم. بنـا بـه ایـن 
تفکیـک بتوانیـم چگونه گی رخـداد خاقیت و 
توانـش )مناسـبات زبان-معنـا( را در متـن ادبی 

توضیـح بدهیـم. 
ایـن توضیـح و دسـته بندی چگونه گـی رخـداد 
واقـع  در  متـن  یـک  در  خاقیـت  و  توانـش 

می توانـد زمینه سـاز بـرای طراحـی، تدویـن و 
مستدل سـازی نظریـه شـود؛ امـا در صورتی کـه 
بتوانیـم این نظریه را در مناسـبات بینارشـته یی، 
بیشـتر گسـترش بدهیـم تـا معنـادار شـود و به 
 عنـوان یـک نظریـه، بسـتر گفتمانـی و معرفتی 

کند.  پیـدا 
همه چـه  بـه  مـا  نـگاهِ  آن جایـی  کـه  از 
مطـرح  شـیفته گی  حـد  در  و  سـاده انگارانه 
برخـورد  از  تـرس  خواسـتم  بنابرایـن  اسـت؛ 
بـا نظریه هـا را مطـرح کنـم تـا در اسـتفاده از 
بنـا بـه جوزده گـی  نباشـیم.  نظریه هـا جـوزده 
نظریـۀ نسـخۀ سـرایش شـعر، نوشـتن داسـتان 
و نقـد را یک شـبه یـا بـه تقلیـد ارایـه نکنیـم. 
طبـق چنیـن نظریه هـا و در کل نظریه نـه، بلکه 
بنـا بـه احسـاس، فهـم و مناسـبات عاطفـی و 
هستی شناسـانۀ خویش شـعر بسـرایم و داستان 

بنویسـم. 
منتقـد نیـز موقع نقـد و خوانش متـن ادبی باید 
توانایی این درک و شـناخت را داشـته  باشد که 
متـن ادبی )شـعر و داسـتان( مـورد نقد، بیشـتر 
بـا کـدام نظریـه، بهتـر می توانـد نقـد و خوانده 
شـود یـا این که از خوانـش مناسـبات متن ادبی 
مـورد نقـد، دریابـد کـه مناسـبات متـن ادبی به 
چـه اسـاس تدویـن شـده  اسـت. بـا درک این 
مناسـبات، مبنـای نظـری را از مناسـبات درونی 
متـن ادبی اسـتخراج کند؛ با آن مبنـا به خوانش 
و نقـد متـن ادبـی بپـردازد. نـه این کـه نقـد و 
متـن ادبـی را بـه نظریه یـی کـه نیمـه و نیمکله 

می دانـد، خـم کند. 
اگـر ما داسـتان مدرن را به اسـاس سـه وحدت 
ارسـطویی نقـد کنیـم؛ داسـتان مـدرن شـلخته 
متن هـای  اگـر  همین طـور  می رسـد.  نظـر  بـه  
اسـاس  بـه  را  پسـت مدرن  و  پساسـاختارگرا 
نظریه هـای سـاختارگرا نقـد کنیـم؛ ایـن متن ها 

نیـز شـلیخته و بی فـرم به نظـر می رسـند.
بهتـر این اسـت که توانایـی تشـخیص بوطیقای 

متن و بوطیقاسـازی را بر مبنای درک مناسـبات 
درونـی متـن ادبـی )جهـان متـن ادبـی( داشـته 
 باشـیم. هیـوالزدۀ نظریـه نباشـیم. از نظریه، با 
نسـازیم. بایـد نظریه هـا را مطیـع و بومـی کرد؛ 

نـه این کـه بازیچـۀ نظریه ها شـد. 

از لکنت شاعر و نویسنده تا لکنت منتقد 
اگـر بـه  اسـاس نظریـه و نقد مـدرن به شـعرها 
و داسـتان هایی  کـه پسـامدرن ارایـه می شـوند، 
دربـارۀ  نظـر  دمِ دسـت ترین  کنیـم؛  نـگاه 
ایـن  بـود کـه  ایـن خواهـد  این گونـه متن هـا 
متن هـا دچار لکنـت معنایی، دسـتوری و زبانی 
اسـتند. مـن ایـن لکنـت را بـه تعبیـر منفـی یـا 
مثبـت بـه کار نمی بـرم. بـه ایـن نظـر اسـتم که 
ایـن لکنـت، در هستی شناسـی زبـان و معنـا و 
در کل در هستی شناسـی بشـر معاصـر، جایگاهِ 
اسـت  ایـن  واقعیـت  دارد.  هستی شناسـانه 
 کـه ادبیـات و هنـر دچـار لکنـت شـده  اسـت؛ 
ادبیـات و هنـر دیگـر ادبیـات و هنر سـده های 
هـژده، نـوزده و حتـا بیسـت نیسـت  کـه فاخر 
و باشـکوه باشـد؛ بـه انسـان احسـاس فخـر و 

شـکوه ببخشـد. معنـا عرضـه کنـد. 
پس کارکرد ادبیات و هنر چیسـت؟ بهتر اسـت 
بـه جای پرسـش از چیسـتی کارکـرد ادبیات و 
هنـر، ایـن پرسـش را پرسـید که کارکرد انسـان 
چیسـت؟ زیـرا بـه تعبیـر سوفیسـت ها )سـدۀ 
انسـان  همه چـه  معیـار  میـاد(  از  پیـش  پنـج 
اسـت. آن چـه را کـه ادیـان و اسـاطیر کارکـرد 
انسـان تعریف کرده  بودند؛ روشـنگری، فلسـفۀ 
معاصـر و علـم زیـر آن آب وارد کـرد. به تعبیر 
عـام، کارکرد دینی و اسـاطیری بشـر نَم کشـید. 
از  پـس  مـدرن  فلسـفۀ  و  علـم  روشـنگری، 
عوض کـردن کاهِ انسـان؛ کاهِ دیگـری بر سـر 
انسـان گذاشـت  کـه روی آن کاه، پیشـرفت، 
آزادی، تسـلط انسـان بـر معضل های بشـری و 
طبیعـت، داشـتن وسـیله یی ارتباطی مهـم به نام 

زبـان و... نوشـته شـده  بود. 
در دهه هـای پایانی سـدۀ بیسـتم با مطرح شـدن 
به نوعـی  پسـامدرن،  فلسـفه های  و  معرفـت 
معلـوم شـد کـه معرفـت مـدرن نیـز بـر سـِر 
انسـان کاه گذاشـته  اسـت. آن چه  که به انسـان 
گفتـه  شـده، چنـدان واقعـی نـه بلکـه شـعار و 
دلخوشـی بـوده  اسـت. انسـان درگیـر جنـگ 
بیشـتر شـد، خـون بیشـتر ریختیم؛ سـاح های 
کشـتارجمعی بیشـتر سـاختیم؛ فقر بیشـتر شد؛ 
مشـکات در مناسـبات اجتماعـی و فرهنگـی 
انسـان چـه در عرصه هـای عمومـی و چـه در 
عرصه هـای فـردی بیشـتر شـد؛ فهمیـده شـد 
زبـان کارکـرد رسـانه یی مهـم ارتباطی نیسـت؛ 
بیماری هـا بیشـتر شـد؛ پیـش از روزگار مـدرن 
اگـر تنهـا خشـم و غضـب خـدا تهدیـدی بـه 
کنونـی  روزگار  در  بـود،  انسـانی  جامعه هـای 
صدهـا شهاب سـنگ در حـال آمـدن بـه سـوی 
زمیـن اسـتند  کـه زمیـن را نابـود کننـد؛ تغییـر 
وضـع آب وهـوای زمیـن، انقـراض جانـوران و 
انسـان  و... مطرح شـد. بنابراین فهمیده شـد که 
در ایـن وسـط انسـان کـه چیـزی نیسـت؛ حتا 
خانـۀ انسـان )زمیـن( نیـز جایـی امن نیسـت. 
دچـار  بشـر  کیهانـی  هستی شناسـی  کل،  در 
تهی گـی و نم کشـیده گی شـد کـه سـقف ایـن 
هستی شناسـی سـوراخ شـد و چـَکک شـروع 
کـرد. بـه تعبیر عـام، انسـان از زیر چـَکک زیر 
نـاوه رفـت. در این وسـط، اگر دسـت بـه کمر 
حق به جانـب  ژسـتی  و  جدیـت  بـا  بگذاریـم، 
بپرسـیم کاردکـرد ادبیـات چیسـت؛ خنـده آور 

 . ست ا
بگوییـم  می توانیـم  پرسـنده  بـه  تمسـخر  بـا 
بی مفهومـی  نجواهـای  بیـان  ادبیـات  کاکـرد 
اسـت  کـه جانـوری بـه نـام انسـان بـرای پایان 
انـگار  خـودش،  تصـور  بـه  خویـش،  مـرگ 
روایـت  ادبیـات  کارکـرد  می سـراید.  سـوگ 
لکنِت شـدیدی اسـت  که انسـانی هـراس زده و 
بـازده، دچـارِ آن شـده  اسـت، می خواهد قصه 
کنـد کـه چگونـه دچـار لکنـت شـد. کارکـرد 
ادبیـات روایـت سـردرگِم انسـانی اسـت  کـه 
رابطـۀ  نشـانه ها،  کارکـرد  جابه جایـی  دچـار 
وسـط  در  سـرگردان  و  مدلول هـا  بـا  دال هـا 
ادبیـات  دال هـای زبـان شـده  اسـت. کارکـرد 
رهایـی از اسـارت زبـان اسـت امـا ایـن رهایی 
بـه لکنـت و گنگی می انجامـد. کارکـرد ادبیات 
نشـانه های  توسـط  نشانه هاسـت  عـدم  بیـان 
در  نشـانه ها  سرگشـته گی  ایـن  کـه  سرگشـته 
واقـع بیـان را دچـار عـدم بیـان کرده  اسـت. به 
این جـا می رسـیم کـه بگوییـم کارکـرد ادبیـات 
ادبیات چـی  یعنـی  اسـت؛  »نابیان گـری«  بیـاِن 
می خواهـم  کـه  را  آن چـه  بگویـد  می خواهـد 

و...  بگویـم.  نمی توانـم  بگویـم، 
می دانـم ایـن سـخنان به شـما خنده آور اسـت؛ 
شـاید بگوییـد نویسـندۀ ایـن متـن وقـت ما را 
»هـدر« می دهـد. آن چـه را کـه نویسـندۀ ایـن 
مطلـب می خواسـت بگوید، شـما گفتیـد: »هدر 
دادن وقـت«. پرسـش نویسـنده نیز ایـن بود که 
وقـت مـا و زنده گـی مـا هـدر نیسـت؟ چگونه 
می تـوان ایـن هـدر را کتمـان کـرد و طـوری 
دربـارۀ »هـدر« گفـت کـه فهمیده نشـود دربارۀ 
هـدر می گوییـم و داریم می گوییم کـه زنده گی 
و وقـت هـدر اسـت؛ درحالی کـه آن چـه را کـه 

می گوییـم خـود هـدر اسـت و هذیـان! 
پـس در ایـن نابیان گـری جایـگاهِ نقـد و منتقد 
لکنـت  دچـار  کـه  شـاعر  و  شـعر  کجاسـت؟ 
بگویـد؟  می خواهـد  چـه  منتقـد  شـده اند؛ 
منتقـد بایـد سرگشـته گی نشـانه ها را جابه جـا 
امـا  کنـد؟  ترجمـه  را  شـاعر  لکنـت  و  کنـد 
شـاعر،  لکنـت  و  نشـانه ها  سرگشـته گی  ایـن 
زبـان  نابیان گـری  هستی شناسـانۀ  جنبه هـای 

اسـت. 
منتقـد  در چنیـن وضعیتـی، جایـگاهِ  بنابرایـن 
از نظـر هستی شناسـی و وجـودی، جایگاهـی 
دردآور اسـت؛ زیرا این جایگاه، جایگاهی سـت 
منتقـد  نابیان گـری.  افسـون زده گی  بـا  درگیـر 
بایـد دربـارۀ نابیان گـری سـخن بگویـد! اصـًا 
سـخن در »نابیان گـری« کنـار رفتـه  اسـت؛ پس 
ابـزار منتقـد کـه سـخن اسـت، بـا ایـن ابـزار 
بکنـد؟  می خواهـد  کار  چـه  نابیان گـری  بـا 
نابیان گـری شـاعرانه کـه از سـخن عبـور کرده  
اسـت، منتقـد می خواهـد نابیان گـری شـاعرانه 
نظـر  بـه  مضحـک  سـخن؟  بـه  برگردانـد  را 
می رسـد. در ایـن صـورت، کار منتقـد حکـم 
صـادر کـردن از بـرج عـاج اسـت. انـگار ایـن 
بـرج در شـهر معلـق بابل سـاخته شـده  اسـت! 

) نش سه شعر از سه شاعر )خوا

بــا تمســخر بــه پرســنده می توانیــم بگوییــم کاکــرد ادبیــات بیــان نجواهــای بی مفهومــی اســت  کــه جانــوری بــه نــام انســان 
بــرای پایــان مــرگ خویــش، بــه تصــور خــودش، انــگار ســوگ می ســراید. کارکــرد ادبیــات روایــت لکنــِت شــدیدی اســت  کــه 
انســانی هــراس زده و بــازده، دچــاِر آن شــده  اســت، می خواهــد قصــه کنــد کــه چگونــه دچــار لکنــت شــد. کارکــرد ادبیــات 
روایــت ســردرگِم انســانی اســت  کــه دچــار جابه جایــی کارکــرد نشــانه ها، رابطــۀ دال هــا بــا مدلول هــا و ســرگردان در وســط 
دال هــای زبــان شــده  اســت. کارکــرد ادبیــات رهایــی از اســارت زبــان اســت امــا ایــن رهایــی بــه لکنــت و گنگــی می انجامــد. 
ــان  ــع بی ــانه ها در واق ــته گی نش ــن سرگش ــه ای ــته ک ــانه های سرگش ــط نش ــت توس ــدم نشانه هاس ــان ع ــات بی ــرد ادبی کارک
ــی  ــت؛ یعن ــری« اس ــاِن »نابیان گ ــات بی ــرد ادبی ــم کارک ــه بگویی ــیم ک ــا می رس ــه این ج ــت. ب ــرده  اس ــان ک ــدم بی ــار ع را دچ

ــم. و... ــم بگوی ــم، نمی توان ــم بگوی ــه می خواه ــه را ک ــد آن چ ــد بگوی ــی می خواه ادبیات چ
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ــدام  ــژه اق ــروه وی ــه گ ــد ماه ــه فرصــت چن ــم ارای ــه  رغ ب
مالــی )FATF( بــه پاکســتان بــرای اجــرای اقــدام قاطــع در 
ــان  ــا همچن ــتی، ام ــای تروریس ــی گروه ه ــن مال ــر تأمی براب
گروه هــای  مالــی  روابــط  قطــع  از  اســام آباد  دولــت 
تروریســتی بویــژه طالبــان، شــبکه حقانــی و جیــش محمــد 

خــودداری می کنــد.
بــه دنبــال آخریــن نشســت گــروه ویــژه اقــدام مالــی کــه در 
شــهر پاریــس برگــزار شــد، 37 عضــو این گــروه بــا تصمیم 
خــروج پاکســتان از فهرســت خاکســتری مخالفــت کردند و 
ــن  ــن تأمی ــر قوانی ــام آباد در براب ــات اس ــی اقدام در بیانیه ی
مالــی گروه هــای تروریســتی به ویــژه طالبــان و شــبکه 

حقانــی را ناکافــی دانســتند.
بــر اســاس بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی، دولــت 
اســام آباد بایــد یــک برنامــه عملــی در زمینــۀ تأمیــن مالــی 
تروریســم انجــام دهــد یــا در غیــر ایــن صــورت بــا اقــدام 
ــی مواجــه خواهــد شــد. ــژه اقــدام مال ســخت تر گــروه وی
ــژه  ــروه وی ــتان، گ ــون پاکس ــزاری تریب ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــن  ــدی پایی ــتان در رتبه بن ــر پاکس ــدام اخی ــی اق ــدام مال اق
ــا متوســط هشــت گــروه شــبه نظامــی از جملــه »جیــش  ت

ــا  ــت ت ــام آباد خواس ــت اس ــه و از دول ــد« را نپذیرفت محم
ــن خــود داشــته باشــد. بازنگــری مجــدد در قوانی

بــه گفتــه بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی، پاکســتان قوانیــن 
تأمیــن مالــی تروریســم خــود را اصــاح کــرده اســت امــا 
بــا ایــن وجــود اقدامــات پاکســتان درک صحیحــی از خطــر 
تأمیــن مالــی برخــی از گروه هــای تروریســتی ماننــد 
ــان  ــه را نش ــکر طیب ــد، لش ــش محم ــده، جی ــش، القاع داع

نمی دهــد.
در گــزارش ارزیابــی خطــر تأمیــن مالی تروریســم، پاکســتان 
بــه  جــز گــروه طالبــان و شــبکۀ حقانــی الباقــی گروه هــای 
ــه رتبــه متوســط قــرار داده  ــه پاییــن ب تروریســتی را از رتب
ــر  ــی ب ــدام مال ــه گــروه اق ــی اســت ک ــن در حال اســت، ای
ــاور اســت کــه کلیــه ایــن گروه هــای تروریســتی از  ایــن ب
ــرای  ــر خطــر ب ــد پُ ــه جیــش محمــد در لیســت تهدی جمل

ــد. ــرار دارن کشــورهای دیگــر ق
بــر اســاس بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی، پاکســتان بــرای 
ــروه  ــت گ ــه هش ــد هم ــتری بای ــت خاکس ــروج از لیس خ
ــرار داده و  ــر خطــر ق تروریســتی مذکــور را در فهرســت پُ

اقــدام قاطــع علیــه آنــان انجــام دهــد.

گــروه ویــژه اقــدام مالــی کــه بــر قوانینــی ماننــد پول شــویی 
و تأمیــن مالــی تروریســم نظــارت دارنــد از پاکســتان 
خواســت تــا بــه  ســرعت برنامــه اقــدام 27 نکته یــی 
خــود را بــه اجــرا در آورنــد. پاکســتان همچنــان در لیســت 
ــن  ــرای ورود ای ــد ب ــه هن ــد اگرچ ــد مان ــتری خواه خاکس

ــرد. ــاش ک ــه لیســت ســیاه بســیار ت کشــور ب
ــت  ــرای کســب رضای ــه، پاکســتان ب ــن بیانی ــر اســاس ای ب
ــال  ــان دارد و در ح ــاه زم ــی دو م ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
ــدام  ــج اق ــر پن ــاوه ب ــی ع ــاه م ــان م ــا پای ــد ت حاضــر بای
ــه آن  ــال ب ــوری امس ــاه جن ــدای م ــه در ابت ــاده ک فوق الع
متعهــد شــد بایــد 16 اقــدام دیگــر را ارایــه کنــد. در 
نشســت آتــی گــروه بازنگــری کــه در اپریــل ســال جــاری 
ــتان  ــده پاکس ــاح ش ــات اص ــه اقدام ــود ب ــزار می ش برگ

ــد. ــد ش ــه خواه پرداخت
ــاه  ــی، ش ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــی گ ــه نهای ــال بیانی ــه دنب ب
ــت، خــارج  ــر خارجــه پاکســتان گف ــود قریشــی وزی محم
 FATF خاکســتری  لیســت  از  اســام آباد  نــام  کــردن 

ــت. ــتان اس ــت پاکس ــی دول ــدف فعل ــن ه مهم تری
وی تصریــح کــرد: تــاش بــرای دور مانــدن نــام پاکســتان 

از لیســت ســیاه و خاکســتری گــروه ویــژه اقــدام مالــی در 
دور حکومت هــای قبلــی نیــز انجــام شــده ولــی بــه نتیجــه 

نرســیده اســت.
دولــت عمــران خــان از زمــان روی کار آمــدن تــاش خــود 
را بــرای خــارج کــردن نــام پاکســتان ازفهرســت خاکســتری 

گــروه ویــژه اقــدام مالــی آغــاز کــرده اســت.
ــدداً  ــوه« مج ــت الدع ــزب »جماع ــر ح ــای اخی ــی روزه ط
ــت از  ــد ممانع ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــت ش ــوع الفعالی ممن
ــل  ــازمان مل ــیاه س ــت س ــه در لیس ــروه ک ــن گ ــت ای فعالی
ــرای خــروج از لیســت  ــام آباد ب ــاش اس ــا ت ــرار دارد ب ق
خاکســتری گــروه ویــژه اقــدام مالــی ارتبــاط مســتقیم دارد.
ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــی گ ــدام مال ــروه اق ــای گ اعض
حملــه  جمعــه  روز  نهایــی  بیانیه یــی  در  همچنیــن 
تروریســتی کشــمیر کــه منجــر بــه کشــته شــدن تعــداد 40 

ــد. ــوم کردن ــد را محک ــد ش ــی هن ــر نظام افس
گــروه تروریســتی جیــش محمــد کــه بــه  صــورت آزاد بــه 
ــان در کشــور پاکســتان  ــا دیگــر شــبه نظامی ــی ب تأمیــن مال
ــردازد مســوولیت حملــه تروریســتی اخیــر کشــمیر را  می پ

بــر عهــده گرفتــه اســت.

اولیــن محمولــۀ صادراتــی افغانســتان از شــهر زرنــج 
والیــت نیمــروز بــه بنــدر چابهــار فرســتاده شــد تــا از آنجــا 

ــل  شــود. ــد منتق ــه هن ب
رییــس حکومــت وحــدت ملــی کــه دیــروز بــرای افتتــاح 
ــود  ــه ب ــه نیمــروز رفت ــار ب ــدر چابه ــق بن صــادرات از طری
گفــت کــه افغانســتان بــا انتقــال اولیــن محمولــه صادراتــی 
ــل و  ــت را تمثی ــک روای ــر ی ــار، تغی ــد چابه ــق بن از طری

ــادرات  ــزان ص ــر می ــال دیگ ــک س ــا ی ــرده و ت ــی ک عمل
ــد رســید. ــر خواه ــارد دال ــه 2 میلی کشــور ب

امســال  میــزان صــادرات  و صنعــت  تجــارت  وزارت 
ــر تشــخیص کــرده و آقــای  ــارد دال افغانســتان را یــک میلی
غنــی گفــت کــه بــا ایــن محمولــه میــزان صــادرات کشــور 

ــود. ــتر می ش ــر بیش ــارد دال ــک میلی از ی
آقــای غنــی می گویــد: امــروز افغانســتان بــه معنــی واقعــی 

ــک  ــم ی ــر راه ابریش ــده و دیگ ــل ش ــیا تبدی ــب آس ــه قل ب
افســانه نیســت بلکــه یــک حقیقــت اســت.

ــان  ــه زب ــان اینک ــا بی ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــتان  ــه افغانس ــرد ک ــد ک ــت تاکی ــاد اس ــان اقتص ــل زب وص
امــروز افغانســتان دیــروز نیســت؛ بلکــه مثــال زنــده تحــرک 

ــود. ــد ب ــه ای خواه ــکاری منطق ــادی و هم اقتص
ــارت  ــاله تج ــزار س ــابقه چهاره ــا س ــی: م ــۀ غن ــه گفت ب
را درجهــان  داریــم امــا مانــع اصلــی ایــن تجــارت 

بوده انــد. افغانســتان  در  بی کفایــت  دولت هــای 
آقــای غنــی نقــش ســکتور خصوصــی را در رونــق اقتصادی 
کشــور مهــم خوانــد و افــزود: »فــرق بیــن دولــت ســکتور 
خصوصــی و ملــت نیســت بلکــه هدفــی پویایــی اقتصــادی 
افغانســتان مــی باشــد، بیایــد ایــن کشــور را غنــی بســازیم«.
تجــارت  اتــاق  معــاون  الکــوزی  خانجــان  همچنیــن 
ــتان  ــروز افغانس ــه ام ــت ک ــم گف ــن مراس ــتان در ای افغانس
از محاصــره اقتصــادی بیــرون شــده و حمایــت از ســکتور 
خصوصــی زیربنــای اقتصــاد کشــور بــوده و ملــک را 

ــد. ــی دهن ــات م ــی نج ازگدای
ــز در ایــن مراســم  ــل نی ــران در کاب رضــا بهرامــی ســفیر ای
گفــت کــه محمولــه صادراتــی افغانســتان از بنــدر چابهــار 
ــونت  ــز از خش ــی پرهی ــکاری منطقه ی ــارکت هم ــام مش پی
ــا خــود حمــل  ــرای ملــت و منطقــه را ب و تولیــد ثــروت ب

می کنــد.
بنــدر چابهــار دوســال پیــش مشــترکًا از ســوی افغانســتان، 
ایــران و هنــد راه انــدازی شــد. مســوولیت عمــده انکشــاف 
ــد  ــفیر هن ــت. س ــه اس ــده گرفت ــد برعه ــدر را هن ــن بن ای
نیــز در برنامــۀ دیــروز شــرکت داشــت و ضمــن موثریــت 
ــادالت تجارتــی ســه کشــور  ــر افزایــش تب بنــدر چابهــار ب
افغانســتان، ایــران و هنــد از طریــق ایــن بنــدر تاکیــد کــرد.
ــه لحــاظ سیاســی و اقتصــادی، ظرفیــت تبدیــل  چابهــار، ب
شــدن بــه یکــی از مهمتریــن قطب هــای ترانزیتــی در 
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــان ب ــت و آگاه ــه را دارا اس منطق
ایــن بنــدر می توانــد ســبب تغییــرات شــگرف در مناســبات 

ــود. ــز ش ــی نی ــی منطقه ی سیاس

ــن  ــر از ای ــه غی ــه اعــام کــرده اســت ک وزارت داخل
وزارت، هیــچ مرجعــی بــر اســاس طرزالعمــل جــواز 
اســلحه، حــق صــدور جــواز حمــل ســاح را نــدارد.
وزارت داخلــه بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه 
تاریــخ صــدور تمــام کارت هــای جــواز حمــل ســاح 
قبلــی انقضــا گردیــده و باطــل اســت، بــه همیــن دلیــل 
ــع آوری و  ــس جم ــط پولی ــاح آن توس ــا س کارت  ب

ضبــط خواهــد شــد.
در خبرنامــه آمــده اســت، تمــام اســتعام هایی کــه از 

ادارات وزارت داخلــه، فرماندهــی گارنیــزون کابــل و 
ــل ســاح  ــور حم ــه منظ ــی ب ــایر مراجــع دولت ــا س ی

صــادر شــده اســت، باطــل اســت.
وزارت داخلــه تاکیــد کــرده اســت کــه هیــچ مرجعــی، 
ــدور  ــق ص ــلحه، ح ــواز اس ــیوۀ ج ــاس کارش ــر اس ب
ــراد  ــدارد، اف ــتعام ها را ن ــاح و اس ــل س ــواز حم ج
و متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد از ایــن وزارت 

درخواســت دریافــت جــواز حمــل ســاح کننــد.
در  اقــدام،  ایــن  کــه  اســت  آمــده  خبرنامــه  در 

راســتای تأمیــن نظــم و ایجــاد آرامــش روحــی بــرای 
ــده  ــه ش ــت گرفت ــل روی دس ــهر کاب ــندهگان ش باش

ــت. اس
ــهر  ــن در ش ــزاران ت ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
کابــل، ســاح های غیــر قانونــی بــا خــود شــان 
ــاح های  ــل س ــم، حم ــوی ه ــد. از س ــل می کنن حم
ــار  ــن آم ــاال رفت ــبب ب ــی س ــواز و غیرقانون ــدون ج ب
جرایــم جنایــی، بــه خصــوص ســرقت های مســلحانه 

می شــود.
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ــواه  ــی گ ــل در منازعه شناس ــاده ترین اص س
ــا و  ــه انگیزه ه ــی ک ــت، مادام ــن اس ــر ای ب
ــوند،  ــگ می ش ــه جن ــر ب ــه منج ــی ک عوامل
زدوده نشــوند و ســر جای شــان باشــند، 

ــردد.  ــتیاب گ ــح دس ــت صل ــال اس مح
ــی  ــل اصل ــا عوام ــور م ــه در کش دردمندان
ــی و  ــی، منطقه ی ــروز جنــگ )اعــم از جهان ب
داخلــی( نــه تنهــا از میــان نرفتــه و کمرنــگ 
ــم شــده  ــر ه ــه نیرومندت ــل ک ــد، ب نشــده ان
ــد.  ــان ان ــر جای ش ــم س ــا ه ــد. انگیزه ه ان
مناســبات میــان امریــکا، چیــن، روســیه، 
ــه،  ــود نیافت ــا بهب ــه تنه ــتان ن ــران و پاکس ای
بــل کــه تیره تــر هــم شــده اســت. تــازه بــه 
ــوان تیرهگــی مناســبات  ــن فهرســت می ت ای
امریــکا و اروپــا را هــم افــزود. در بُعــد 
ــبات  ــدن مناس ــر ش ــاهد تیره ت ــی، ش منطقه ی

ــتیم. ــران هس ــتان ای عربس
در  جدی یــی  مبــارزۀ  تنهــا  نــه 
دهشــت افکنان  پایگاه هــای  برابــر 
بــا  کســی  کــه  بــل  نمی شــود،  انجــام 
کاری  تروریســم  تمویــل  سرچشــمه های 
بــرای  اقدامــی  هیــچ  به ویــژه  نــدارد. 
ــل جنــگ  ــه و تموی ــع تغزی خشــکانیدن مناب
ــود  ــی نشــده، نمی ش ــی کشــورهای عرب یعن

شــد. نخواهــد  و 
یعنــی  هــم  جنــگ  داخلــی  ابزارهــای 
جنگجویــان گســترۀ مــرزی میــان افغانســتان 
و پاکســتان، جنگجویــان اجیــر خارجــی 
ــیای  ــورهای آس ــندهگان کش ــه باش از جمل
میانــه و قفقــاز و عرب هــا و تنــدروان ســایر 

ــد.  ــا ان ــر ج ــا ب ــم پ کشــورها ه
ــح  ــگ و صل ــم از جن ــف مشــخصی ه تعری
مشــخص  جنــگ  طرف هــای  نداریــم. 
نیســتند. هیــچ تعریــف روشــنی از دوســت و 
دشــمن نداریــم. بحــران عمیــق عــدم اعتمــاد 

ــود دارد. ــر وج ــای درگی ــان طرف ه می
 معلوم نیست صلح میان کی و کی؟

ــی  ــد، یعن ــح را دارن ــه صل ــه داعی کســانی ک
ــردم  ــدام از م ــچ ک ــان؛ هی ــت و طالب حکوم
و  اختیــار  نمی تواننــد.  نمایندهگــی  مــا 
صاحیــت مذاکــره را هــم ندارنــد. زیــرا هــر 
ــع کشــورهای  ــع مناف ــده و مداف ــدام نماین ک

ــد.  ــتان ان ــکا و پاکس ــی امری ــر یعن دیگ
ــًا  ــتان اص ــح در افغانس ــام صل ــی به ن واژه ی

ــدارد.  ــوس پاکســتان وجــود ن در قام
ــدان  ــان و مجاه ــان طالب ــًا می ــگ اساس جن
اســت. امــا ایــن دو طــرف در بُعــد سیاســی 
انــد. طالبــان  بــه حاشــیه رانــده شــده 

ــا و  ــانده خارجی ه ــت نش ــت را دس حکوم
ــه نشســتن  ــد و حاضــر ب نامشــروع می خوان

ــتند.  ــا آن نیس ــز ب ــک می ــت ی پش
ــود  ــات خ ــه حی ــرای ادام ــی ب ــت کنون دول
ــیاری از  ــاز دارد. بس ــگ نی ــداوم جن ــه ت ب
ادامــه حیــات  هــم  گروه هــای سیاســی 

خــود را در ادامــه جنــگ می بیننــد.
 نیروهــای خارجــی هــم بــرای توجیــه 
بــه  خــود  حضــور  تــداوم  و  حضــور 

دارنــد.  نیــاز  جنــگ  دســت آویز 
ــی  ــه گونه ی ــم ب ــی ه ــام کنون ــاختار نظ س
ــی  ــت آن امکان ــر داربس ــه در زی ــت ک اس

ــت.  ــح نیس ــرای صل ب
طالبــان، داعــش و شــبکۀ حقانــی زبــان 
ــا  ــد . ام ــان زور را نمی فهمن دیگــری جــز زب
ــان  ــد. پیم ــوان ان ــا نات ــلح م ــای مس نیروه
ــکا،  ــا امری ــردی ب ــای راهب ــام همکاری ه خ
دســت مــا را از رســیدن بــه جنگ افزارهــای 
پیشــرفته کوتــاه ســاخته اســت. ایــن در حالی 
ــروی  اســت کــه در جنگ هــای چریکــی، نی
ــوپ دار و  ــای ت ــژه بالگرده ــه وی ــی، ب هوای
ــرف اول را  ــی ح ــزه زره ــای مکانی واحده

می زننــد. 
ایــن گونــه صلــح بــه گــروگان گرفتــه شــده 
اســت و کوچکتریــن امکانــی بــرای آن دیــده 

نمی شــود. 
در هــژده ســال گذشــته صدهــا میلیــون دالــر 
بــرای رســیدن بــه ســراب صلــح بربــاد داده 
ــت.  ــر اس ــتاورد صف ــا دس ــت. ام ــده اس ش
برعکــس، جنــگ دامنــۀ بیشــتری یافتــه 

اســت.
دلیــل ایــن کار انحصارگرایــی دولــت اســت 
کــه همــه چــز را دور از چشــمان مــردم در 
ــت  ــن اس ــد. ای ــام می ده ــرده انج ــت پ پش
ــژه مــردم عــادی  کــه همــه طرف هــا و به وی
ــرف  ــی ح ــر کس ــد و دیگ ــده ان ــد ش نومی
ــع،  ــرد. در واق ارگ نشــینان را جــدی نمی گی
دولــت در رونــد صلــح تجریــد شــده و بــه 

حاشــیه رانــده شــده اســت.
 دولــت بــه جــای چاره اندیشــی بنیــادی 
ــه  ــته در اندیش ــح، پیوس ــیدن صل ــرای رس ب
هنگامه ســازی و خاک بــاد اســت. اکنــون 
ــه جرگــه ســنتی  ــی برگــزاری لوی هــم در پ

ــح اســت.  صل
امــا در اصــل می خواهــد از ایــن جرگــه 
بــرای شــخص اشــرف غنــی احمــدزی 

ــد.  ــن کن کمپای
حتــا بــر اســاس قانــون اساســی ضــد ملــی و 

آکنــده از تناقصــات و ناکارآمــد کنونــی هــم 
ــه  ــی توجی ــه جرگه ی ــن لوی ــزاری چنی برگ
ــی  ــس در هاله ی ــات مجل ــم انتخاب ــدارد. ه ن
ــوراهای  ــات ش ــم انتخاب ــت، ه ــام اس از ابه
ولســوالی ها در هــژده ســاله گذشــته بــه 
ــت  ــده اس ــام نش ــون انج ــای گوناگ بهانه ه
ــه  ــتراک کنندهگان لوی ــت اش ــوم نیس و معل
ــن  ــا و موازی ــدام معیاره ــه ک ــر پای ــه ب جرگ

ــد؟  ــد ش ــده خواهن برگزی
آیــا در ایــن لویــه جرگــه نمایندهــگان همــه 
جریان هــای سیاســی و اپوزســیونی اشــتراک 
خواهنــد نمــود یــا انحصــار گردانندهگــی آن 

در دســت ارگ خواهــد مانــد. 
ــه  ــن لوی ــن چنی ــه ای ــم ک ــش می گوی از پی
در  کــه  همان گونــه  قابــی  جرگه هــای 
ــر  ــوده و بی ثم ــت و بیه ــاع وق ــته ضی گذش
بــوده اســت، ایــن بــار هــم نتیجــه نخواهــد 
داد. روشــن اســت طالبــان ان را تحریــم 
خواهنــد کــرد . شــماری از خان هــا و ماهــا 
و افــراد دســت چیــن شــده را خواهنــد آورد 
ــم  ــاز ه ــگ ب ــل و دن ــدازی ده ــا راه ان و ب

ــرد.  ــد ک ــا خواهن ــر پ ــه ب معرک
ــح  ــات و صل ــون انتخاب ــک ســخن، اکن در ی
بــه دو معضــل بــزرگ در کشــور مبــدل 
ــی و جعلــی  ــات قاب ــد. هــم انتخاب شــده ان
و ســاختگی و نمایشــی اســت و هــم صلــح 

ــزار. ــه و اب بازیچ
پــوچ  و  بی معنــا  کشــور  در  انتخابــات 
ــوی کاخ  ــور از س ــون رییس جمه ــت. چ اس
ســفید برگزیــده می شــود. مــا بــه انتخابــات 
والی هــا،  ماننــد  محلــی  ارگان هــای 
داریــم .  نیــاز  عاقــه داران  و  ولســوال ها 
چــون ایــن ارگان هــا انتخابــی نیســتند، 
ــی  ــاد و ب ــا نام نه ــی م ــه دموکراس در نتیج

مفهــوم و نمایشــی اســت. 
صلــح در ایــن اوضــاع و احــوال میســر 
نیســت. ممکــن اســت پاکســتان در اثــر 
یــک معاملــه بخشــی از طالبــان را زیــر 
ــدرت  ــاختار ق ــه رو وارد س ــان میان ــام طالب ن
ــتون  ــا همچــون س ــد از آنه ــا بتوان بســازد ت
پنجــم بهره گیــری کنــد؛ امــا بخــش دیگــری 
را وارد ســاختار داعــش ســاخته و جنــگ را 
ادامــه خواهــد داد. فشــردۀ ســخن صلــح بــه 
یــک کاوه ســر در گــم مبــدل شــده اســت. 
ــا کشــور  ــم، ت ــا گفته ای ــه باره ــه ک همان گون
ــاح  ــام اص ــاختار نظ ــود و س ــرف نش بی ط
ــح  ــن از صل ــخن گفت ــه س ــر گون ــود، ه نش

بیهــوده و اتــاف وقــت اســت.
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اکبر بریاپال

روند صلح  یا پیش شرط سیاسی 
در  افغانستان

جـرگۀ مسخـره 
تار صلـح و  تیـره  و دورنمـای 

از آن جــا کــه صلــح نیازی ســت اساســی و همگانــی بــرای دســت 
یافتــن بــه اهدافــی چــون: حفــظ حقــوق انســانی، برقــراری عدالــت 
ــته  ــروری پنداش ــن، ض ــادی. بنابرای ــاه اقتص ــن رف ــی و تأمی اجتماع
ــخصی   ــف مش ــوق، تعری ــداف ف ــه اه ــل ب ــرای نی ــا ب ــود ت می ش
ــن کار  ــه ای ــردد ک ــه گ ــی آن ارای ــم های تطبیق ــح و میکانیس از صل
ــده و راه  ــه گردی ــی مواج ــای بزرگ ــا چالش ه ــوارد ب ــب م در اغل

ــه اهــداف مذکــور را محــدود ســاخته اســت. رســیدن ب
ــا  ــو ب ــه این س ــر ب ــت بش ــدو خلق ــری، از ب ــع بش ــح در جوام صل
ــنودی،  ــد خش ــکات، کلی ــل مش ــون: راه ح ــی چ ــن مختلف عناوی
ــوق  ــای ف ــان واژه ه ــه از می ــده ک ــیم گردی ــگ و .... ترس ــان جن پای
پایــان جنــگ بــه عنــوان معنــای حقیقــی صلــح بــه واســطۀ طیــف 
ــرار  ــز ق ــورد تمرک ــی م ــی و سیاس ــای اجتماع ــیعی از گروه ه وس
ــراری صلــح  ــان جنــگ را در برق ــه پای ــه راه حــل ب ــه  و یگان گرفت

مشــاهده می کننــد.  
صلــح در کشــورهای جهــان ســوم بــه ویــژه در افغانســتان، عــاوه 
ــا  ــم  و ی ــل میکانیس ــدارد؛ ب ــخص ن ــف مش ــه تعری ــن ک ــر ای ب
روش هــای عملــی آن همــواره غیرواقع بینانــه بــوده و یــا در تضــاد 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــداف سیاســی ق ــای اجتماعــی و اه ــا ارزش ه ب
ایــن خــود نــه تنهــا پروســه صلــح را متضــرر می ســازد بــر عــاوه 
اعتمــاد مــردم نســبت بــه ایــن پدیــده کمرنــگ شــده و حتــا باعــث 

ــردد.   ــز می گ ــه نی ــاد در زمین ــت اعتم ــدم موجودی ع
ــنت های  ــوده و س ــنتی ب ــوری س ــک کش ــتان ی ــه افغانس ــمی ک قس
ــاد  ــم از ابع ــی ه ــاکنان آن را پ ــوم، س ــرز و ب ــن م ــر ای ــم ب حاک
مختلــف متضــرر و متاشــی ســاخته و اذهــان آنهــا آمــاده پذیرفتــن 
ــان نیســتند.  ــر خــاف رســوم قبــول شــدۀ آن ــه حقیقــت ب هیچ گون
صلــح نیــز بــا روش هــای تجدیــدی آن در واقــع حقیقتــی اســت کــه 
در تضــاد بــا ســنت های حاکــم جامعــۀ افغانســتان قــرار گرفتــه و بــا 
هیچ گونــه توجــه بــه آن، نادیــده گرفتــه می شــود. بــا آن کــه صلــح 
یگانــه راه حــل بــرای ختــم جنــگ در افغانســتان تلقــی می گــردد؛ 
امــا نســبت بــه عــدم موجودیــت یــک تعریــف جامــع و واضــح از 
صلــح و طرف هــای مذاکــره کننــده در ایــن جریــان و حتــا نادیــده 
گرفتــن ایــن موضــوع بســا مهــم، باعــث می گــردد تــا راه رســیدن 
ــران  ــی و بح ــرای ناامن ــیری ب ــده و مس ــدود گردی ــح مس ــه صل ب

سیاســی در افغانســتان ایجــاد گــردد. 
طــی زمــام داری حکومت هــای قبلــی در افغانســتان، تاش هــا 
ــاالت  ــر ح ــه در اکث ــه ک ــورت گرفت ــح ص ــراری صل ــرای برق ب
ــکات  ــش مش ــث کاه ــه باع ــود آن ک ــا وج ــوده و ب ــه ب بی نتیج
ــح  در  ــت. صل ــزوده اس ــا اف ــه چالش ه ــس ب ــل برعک ــده؛ ب نگردی
افغانســتان علی رغــم بــر ایــن کــه دریچه یــی بــرای زنده گــی 
ــش و  ــاد تن ــبب  ایج ــال س ــن ح ــده، در عی ــه محســوب گردی مرف
حتــا بحــران سیاســی در ایــن کشــور نیــز گردیــده اســت.  بحــران 
سیاســی کــه در انتهــا بــه نابــودی نظــام سیاســی متوصــل می گــردد. 
ــراری  ــی جهــت برق ــن اواخــر اقدامات ــه در ای ــر اســت ک ــل ذک قاب
ــا مشــکل اساســی  ــه اســت؛ ام ــح در افغانســتان صــورت گرفت صل
کــه هنــوز هــم پابرجاســت، عــدم شناســایی دقیــق طرف هــا و نبــود 
ــده  ــد نامی ــن رون ــرد ای ــرای پیش ب ــی و مشــخص ب میکانیســم عمل

می شــود.  
موضــوع دیگــری کــه رونــد صلــح را در افغانســتان متضــرر ســاخته 
و می ســازد بــه گونــۀ میانجی گــری، امــا در واقــع مداخلــه و دســت 
یازیــدن بــه منافــع سیاســی و اقتصــادی کشــورهای بیرونــی به ویــژه 

کشــورهای همســایه در رونــد یــاد شــده پنداشــته می شــود. 
 بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، رونــد صلــح بــه عنــوان یــک فراینــد 
ــا  ــف حکومت ه ــدر وظای ــواره در ص ــتان، هم ــی در افغانس سیاس
ــراری  ــت و برق ــن امنی ــرای تأمی ــی ب ــتر بهانه ی ــته و بیش ــرار داش ق
ــرای  ــم ب ــل مه ــک اص ــوده و ی ــه ب ــور توج ــی مح ــات سیاس ثب
ــت  ــردد. آزادی و امنی ــی می گ ــی تلق ــدرت سیاس ــای ق ــظ و بق حف
ــدی را در  ــش ارزش من ــح، نق ــی صل ــای اساس ــوان مولفه ه ــه عن ب
ــح  ــه صل ــن ب ــد. جهــت دســت یافت ــا می نماین ــح ایف ــراری صل برق
ــیر  ــد مس ــا باش ــاخت، ت ــد س ــده را غنامن ــاد ش ــای ی ــد مولفه ه بای

ــردد.  ــح ایجــاد گ ــن صل ــرای تأمی مشــخصی ب
بــر ایــن اســاس، صلــح بــا متوصــل شــدن بــه قــدرت سیاســی بــه 
ــا ارزش منــد پنداشــتن منافــع ملــی و  دســت نخواهــد آمــد؛ جــز ب

حفــظ اســتقرار سیاســی.

عزیز آریانفر
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غزنـی  والـی  سـخنگوی  نـوری  عـارف 
می گویـد گزارشـی کـه از سـوی کمیسـیون 
و  اعتراضـات  اسـت،  شـده  داده  انتخابـات 
مشـکاتی کـه در بـارۀ چگونگـی برگـزاری 
انتخابـات در غزنـی پیش امده بـود، توافقاتی 
نهایـی  امـا  بیـن دو طـرف صـورت گرفتـه 

نشـده اسـت.
کـه  می گویـد  غزنـی  والـی  سـخنگوی 
انتخابـات پارلمانـی در غزنـی طـوری برگزار 
شـود کـه قابـل رضایـت همه یـی مـردم ایـن 

باشـد. والیـت 
او افـزود تـا هنـوز حوزوی شـدن و اینکه در 
چنـد حوزه انتخابـات برگزار می شـود فیصله 
نهایی اعام نشـده اسـت، اما براسـاس توافق 
»هـم  سیاسـی  فعـاالن  و  بـزرگان  بیـن  کـه 
مخالفیـن و هـم موافقیـن« صـورت گرفتـه، 
بـود  انتخابـات حـوزوی خواهـد  برگـزاری 
کـه همزمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری 

می گـردد. برگـزار 
کثیـری  تعـداد  کـه  می گویـد  نـوری  آقـای 
شـدن  حـوزوی  خواسـتار  غزنـی  مـردم  از 
انتخابـات در غزنـی می باشـد چـرا کـه 14 
ولسـوالی ایـن والیـت بـه دلیـل مشـکات 
مختلـف بـه انتخابـات شـرکت نمی توانند  و 
یـا اینکـه حکومـت قادر بـه این نبوده اسـت 
کـه زمینـه انتخابـات را بـرای شـان مسـاعد 

سـازد تا آنهـا نماینده های شـان را در پارلمان 
داشـته باشـند.

کـه  نشسـت هایی  افـزود،  ادامـه  در  او 
نماینـده گان حکومـت بـا مردم والیـت غزنی 
داشـته تـاش کـرده انـد کـه یـک راه حلـی 
را جسـتجو کننـد کـه قابـل قبـول و قناعـت 
همـه مـردم باشـد و این در حالیسـت که اکثر 
مـردم غزنـی بـه حـوزوی شـدن انتخابـات 

موافـق هسـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن قـرار 

بـرای  انتخاباتـی  حـوزۀ  تقسـیم بندی  بـود  
و  معترضـان  نگرانی هـای  بـه  رسـیده گی 
جلوگیری از تکرار سـناریوی 2010 از سـوی 
کمیسـیون  انتخابـات، غزنـی را به سـه حوزۀ 
انتخاباتـی تقسـیم نمایـد  امـا ایـن مسـأله بـا 
متفـاوت  عکس العمل هـای  و  واکنش هـا 
رسـانه های  و  نهادهـا  اشـخاص،  متنـوع  و 

جمعـی و مطبوعـات روبـه رو شـد.
معـاون  سـادات  ذبیـح اهلل  حـال،  همیـن  در 
سـخنگوی کمیسـیون انتخابات به خبرگزاری 
انتخابـات  در  کـه  مشـکاتی  می گویـد  آوا، 
غزنـی بوجـود آمـده اسـت را افـرادی چـون 
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت حکومت 
معـاون  و  ارگان هـای محـل  ملـی،  وحـدت 
کـه  داشـتند  وظیفـه  اجرایـی  ریاسـت  اول 
ایـن مشـکات را رفـع کننـد طـوری که یک 
شـخص از سـوی حکومت بحیث سرپرست 
کمیسـیون والیتـی غزنی برای حل مشـکات 

مـردم  بـه غزنـی رفتـه اسـت.
او گفـت، حـل کـردن مشـکات انتخاباتـی 
بـه دوش حکومـت اسـت تـا زمینـه بـرای 

شـود. مسـاعد  انتخابـات  برگـزاری 
او می گویـد کـه طبـق آمـاری کـه تـا حـال 
بـه دسـترس آنهـا رسـیده اسـت امـکان ایـن 
را دارد کـه انتخابـات پارلمانـی والیت غزنی  

بـه سـه حـوزه برگزار گـردد.
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ســازمان ملــل در گزارشــی اعــام کــرد کــه 
ــه طــی ســال 2018  ــان ک ــر نظامی ــداد غی تع
ــتر از  ــد، بیش ــده ان ــته ش ــتان کش در افغانس
آمــار کشــته شــده گان جنــگ 18 ســال اخیــر 
افغانســتان بــوده اســت. بــر اســاس گــزارش 
ســازمان ملــل کــه روز یکشــنبه منتشــر شــد، 
ــال 2018 در  ــه در س ــی ک ــداد غیرنظامیان تع

افغانســتان کشــته شــدند، از تمامــی 18 ســال 
اخیــر کــه ایــن کشــور درگیــر جنــگ اســت، 

بیشــتر بــوده اســت.
تعــداد  کــه  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
غیرنظامیــان کشــته شــده در ســال 2018 
نســبت بــه ســال 2017 میــادی، 11 درصــد 
رشــد داشــته و بــه 3 هــزار و 804 نفــر 

رســیده اســت. 7  هــزار و 189 نفــر نیــز در 
ایــن ســال زخمــی شــده اند.

ایــن آمــار یــک روز پیــش از دور تــازه 
منتشــر  آمریــکا  و  طالبــان  مذاکــرات 
در  حالــی  در  مذاکــرات  ایــن  شــده اند. 
ــود  ــزار می ش ــر، برگ ــت قط ــه، پایتخ دوح
ــه  ــل در دو ده ــازمان مل ــه س ــه گفت ــه ب ک
ــگ در  ــر جن ــر اث ــر ب ــزار نف ــر، 32 ه اخی

شــده اند. کشــته  افغانســتان 
ــی از  ــه یک ــرد ک ــام ک ــل اع ــازمان مل س
ــی  ــان غیرنظام ــش شــمار قربانی ــل افزای دالی
در خشــونت های افغانســتان ایــن اســت 
کــه در حمــات اخیــر، بــه شــکل عمــدی، 

غیرنظامیــان هــدف قــرار گرفته انــد.
توســط  حمــات  ایــن  عمــده  بخــش 
ــان  ــای طالب ــاری گروه ه ــذاران انتح بمب گ

می شــوند. انجــام  داعــش  و 
کــه  آمــده  همچنیــن  گــزارش  ایــن  در 
نیروهــای  هوایــی  حمــات  افزایــش 
آمریکایــی و افغــان نیــز بــر افزایــش شــمار 
ــش  ــته و بی ــر گذاش ــی اث ــان غیرنظام قربانی
از 500 تــن از کشته شــدگان در این گونــه 
ــد. حمــات جــان خــود را از دســت داده ان
ــدف  ــا ه ــال 2018 ب ــکا در س ــش امری ارت
افزایــش فشــار بــر طالبــان و داعــش در 
افغانســتان بــر شــمار حمــات هوایــی خــود 

ــزود. اف
نماینده گــی  رییــس  یاماماتــو  تاداماچــی 
می گویــد:  افغانســتان  در  ملــل  ســازمان 
ــج و  ــن رن ــه ای ــه ب ــیده ک ــان آن فرارس زم

ــم. ــان دهی ــانی پای ــراژدی انس ت
ــان در  او افــزوده کــه کشــته شــدن غیرنظامی
ــول  ــل قب ــچ وجــه قاب ــه هی ــن حمــات ب ای
درگیــر  طرف هــای  همــه  از  و  نیســت 
ــان  ــرای پای ــا گام هایــی فــوری ب خواســت ت
دادن بــه خشــونت و نابــود کــردن زنده گــی 

انســان ها بردارنــد.

د افغانســتان د پوهنــې وزارت د اســامي 

ــو  ــو کتابون ــو د ۱ عشــاریه ۹ میلیون تعلیامت

د چــاپ تــړون د رسور ســادات پــه نــوم لــه 

یــوې خصــويص مطبعــې رسه الســلیک 

کــړ.

د افغانســتان د پوهنــې وزارت د اســامي 

ــو د  ــې د ۱۲ میلیون ــه ک ــه برخ ــو پ تعلیامت

ــې د ۱ عشــاریه ۹  ــه ډل ــو ل ــا وړ کتابون اړتی

میلیونــو کتابونــو چــې ۱۰۷ جلــده کېــږي، 

ــويص  ــوې خص ــه ی ــې ل ــړون ي ــاپ ت د چ

مطبعــې رسه پــه کابــل کــې الســلیک شــو.

د افغانســتان د پوهنــې رسپرســت وزیــر 

ــه  ــلیک پ ــړون د الس ــي د ت ــس بلخ میروی

مراســمو کــې وویــل چــې دا کتابونــه بــه پــه 

ــاپ يش او دوی  ــې چ ــتو ک ــورو میاش څل

بــه يــې د چــاپ لــه کارونــو څارنــه وکــړي.

ده وویــل: »د لومــړي ځــل لپــاره دا کتابونــه 

ــي  ــې لیکونک ــږي چ ــه چاپې ــور دنن ــه ک پ

يــې هــم افغانــان دي، د کتابونــو د ډیزایــن 

ــپړې  ــوا بش ــه خ ــوږ ل ــم زم ــې ه ــارې ی چ

ــه داخــل  ــه نېکــه مرغــه چــې پ شــوي او ل

کــې چاپېــږي، یعنــې ټــول کارونــه يــې پــه 

ــاين دي.« ــپړ ډول افغ بش

همداشــان  وزیــر  رسپرســت  پوهنــې  د 

وویــل چــې د اســامي تعلیامتــو لپــاره 

ــې  ــمېر ی ــې ش ــه چ ــور کتابون ــا وړ ن د اړتی

۱۰ میلیونــو تــه رســېږي، هــم د چــاپ پــه 

اړه يــې لــه اســامي هېوادونــو رسه خــرې 

د چــاپ  یــې  بــه  ژر  روانــې دي چــې 

کارونــه هــم ويش.

ــو  ــې وزارت د معلومات ــتان د پوهن د افغانس

لــه مخــې، اوس مهــال پــه دې هېــواد کــې 

ثبــت دي چــې  مدرســې  دینــي   ۱۲۰۰

څلــور لکــه زده کوونکــي پــه کــې دینــې او 

ــوي. ــړې ک ــامي زده ک اس

د  وايــي،  پوهنــې وزارت  د  افغانســتان  د 

ــه دي ثبــت  هغــو دینــي مدرســو چــې ال ن

شــوي، د ثبــت او راجســر هڅــې یــې 

روانــې دي.

ــې د  ــود دي چ ــه موج ــال انتقادون اوس مه

ــې  ــو ک ــي مدرس ــه دین ــیمو پ ــمېر س ــو ش ی

زده کوونکــو تــه د ترورېــزم او ســخت 

ــږي. ــول کې ــونه ورک ــۍ درس دریځ

کــه څــه هــم د پوهنــې وزارت له رسپرســت 

ــه دې برخــه کــې پوښــتنه وشــوه،  ــره پ وزی

ــه  ــه اشــاره ون خــو نومــوړي دې مســئلې ت

ــوې  ــت ش ــې ثب ــل چ ــې وی ــو وي ــړه، خ ک

ــدې  ــې الن ــر څارن ــې د دې وزارت ت مدرس

دي.

دا لومــړی ځــل نــه دی چــې د پوهنــې 

ــه مطبعــو  ــه د چــاپ ل ــه کــور دنن وزارت پ

کــوي،  تــړون  چــاپ  د  کتابونــو  د  رسه 

بلکــې تــر دې وړانــدې يــې هــم د بهیــر پــه 

نــوم لــه یــوې مطبعــې رسه د ۱۲ اعشــاریه 

۲ میلیونــو کتابونــو د چــاپ تــړون کــړی و.

افغانســتان د  پــه همــدې حــال کــې د 

زده  لــوړو  او  پوهنــې  د  ولــي جرګــې 

ــه  ــیون پ ــي کمېس ــي او فرهنګ ــړو د دین ک

کــور دننــه د کتابونــو چــاپ یــو ښــه اقــدام 

ــد د  ــې بای ــوي چ ــګار ک ــو ټین ــويل، خ ب

ــار ويش. ــې څ ــې ي ــه ک ــه برخ ــت پ کیفی

د دې کمېســیون یــوه غــړي قــادر قاتــوال 

ازادي راډيــو تــه وویــل: »پــه افغانســتان کې 

ــه دی،  ــه ګټ ــو پ ــاپ د افغانان ــو چ د کتابون

کلــه چــې دا کتابونــه پــه بهــر کــې چاپېږي، 

ــت  ــات لګښ ــر زی ــم ډې ــې ه ــال ي ــه انتق پ

ــل  ــه داخ ــه پ ــې دا کتابون ــي، اوس چ راځ

ــړۍ  ــې لوم ــت ي ــد کیفی ــږي، بای کــې چاپې

ــه وي.« درج

نومــوړي وویــل چــې د پوهنــې وزارت 

ــاپ  ــو د چ ــم د کتابون ــه دوی ه ــګ ب ترڅن

ــوي  ــړي او هڅــه ک ــه وک ــو څارن ــه کارون ل

چــې یــاد کتابونــه پــه ښــه کیفیــت او ټــاکيل 

وخــت چــاپ او د مدرســو زده کوونکــو تــه 

ــل يش. ووېش

د  چــې  ده  کــې  حــال  داســې  پــه  دا 

افغانســتان د پوهنــې وزارت وايــي چــې 

پــه روان ملریــز کال کــې يــې ۴۹ اعشــاریه 

ــه  ــړي او هڅ ــاپ ک ــه چ ــه کتابون ۲ میلیون

کــوي چــې پــه ښــوونځیو او مدرســو کــې 

ــړي. ــل ک ــئله ح ــت مس ــو د کمښ د کتابون

کــه څــه هــم د افغــان حکومــت لــه لــوري 

لپــاره  د چــاپ  کتابونــو  د  د ښــوونځیو 

ځانګــړې  مطبعــه  نــوم  پــه  نراســکا  د 

شــوې، خــو د پوهنــې وزارت وايــي چــې د 

کتابونــو د چــاپ د ښــه کیفیــت پــه خاطــر 

ــاره  ــاپ لپ ــه د چ ــه کتابون ــه دغ ــې ځک ي

ــړل. ــه ورک ــکټور ت ــويص س خص

۲۰۱۸
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