
ــک  ــت بان ــه مدیری ــد ک ــه می گوین مســووالن در وزارت عدلی
ــی  ــازمان بین الملل ــان را از س ــاق انس ــن قاچ ــی آنالی اطالعات

مهاجــرت تحویــل گرفتــه اســت.
ــر  ــا نش ــوت ب ــنبه، 6 ح ــروز دوش ــور دی ــۀ کش وزارت عدلی
ــن  ــی آنالی ــک اطالعات ــت بان ــه مدیری ــت ک ــی گف اعالمیه ی
قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران از ســوی لورانــس هــارت، 
ــی  ــن الملل ــازمان بی ــت س ــات مأموری ــس هی ــده و ریی نماین
ــه  ــر عدلی ــور وزی ــر ان ــه عبدالبصی ــتان ب ــرت در افغانس مهاج

ســپرده شــده اســت.
ــه نقــل از وزیــر عدلیــه گفتــه شــده اســت کــه  در اعالمیــه ب
هــدف از ایجــاد و تحویل دهــی ایــن بانــک اطالعاتــی، ثبــت 
معلومــات قربانیــان قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران، ثبــت 
معلومــات مرتبــط بــه قاچاق بــران انســان، حمایــت از قربانیــان 
ــط  ــای ذیرب ــان اداره ه ــی می ــاق انســان و ایجــاد هماهنگ قاچ

ــده قاچــاق انســان می باشــد. ــا پدی ــر ب ــارزه مؤث ــرای مب ب
ــی قاچــاق  ــک اطالعات ــدار ایجــاد بان ــن دی ــور در ای ــای ان آق
انســان را یــک اقــدام مهــم خوانــده و ابــراز امیــدواری کــرده 
اســت کــه ایــن بانــک، قابلیــت ثبــت معلومــات را بــا جزییات 
و بــه تفکیــک اهمیــت قضیــه داشــته باشــد تا پــس از ایــن، در 
مــورد وضعیــت قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران، معلومــات 

جامــع و دقیــق وجــود داشــته باشــد.
همزمــان بــا ایــن، لورانــس هــارت رییــس ســازمان بین المللــی 
ــز  ــرای تجهی ــن اداره ب ــه ای ــه ک ــتان گفت ــرت در افغانس مهاج
ــان و  ــاق انس ــا قاچ ــارزه ب ــیون مب ــی کمیس ــای والیت دفتره

ــرد. ــد ک ــوزش مســووالن آن، همــکاری خواه آم
آقــای هــارت افــزوده اســت کــه هم اکنــون بانــک اطالعــات 
ــای  ــران در والیت ه ــاق مهاج ــان و قاچ ــاق انس ــن قاچ آنالی
ــار، نیمــروز، خوســت، هــرات،  ــخ، تخــار، قنده ــار، بل ننگره

فــراه و بدخشــان ایجــاد و فعــال شــده اســت.
بانــک معلومــات آنالیــن قاچــاق انســان از ســوی کمیســیون 
عالــی مبــارزه بــا قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران، وزارت 
عدلیــه و ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت بــه همــکاری مالــی 
ــده  ــاد گردی ــاه ایج ــش م ــس از ش ــکا پ ــافی امری ادارۀ انکش

اســت.
افغانســتان جــز ســه کشــور در جهــان اســت کــه بیشــتر قاچاق 
انســان و مهاجــران از آن صــورت می گیــرد. هرچنــد آمارهــای 
مشــخصی در زمینــه وجــود نــدارد؛ امــا گفتــه می شــود ســاالنه 
ــت  ــود. دول ــده می ش ــن پدی ــی ای ــتانی قربان ــزاران افغانس ه
افغانســتان پیــش از ایــن، قاچــاق انســان و مهاجــران را جــرم 

پنداشــته اســت.
گفتنــی اســت کــه آقــای عبدالبصیــر انــور، همزمــان بــا کرســی 
ــارزه  ــی مب ــه، مســوولیت ریاســت کمیســیون عال وزارت عدلی

بــا قاچــاق را نیــز بــه دوش دارد.

ـــردم  ـــه م ـــی ک ـــود را، آن زمان ـــِر خ ـــام عم ـــی تم ـــای غن  آق
ــوختند، در  ــاروت می سـ ــش و بـ ــان آتـ ــتان در میـ افغانسـ
ــرده، در  ــی کـ ــوده گی زنده گـ ــه آسـ ــور بـ ــارج از کشـ خـ
لبنـــان درس خوانـــده، در امریـــکا و بانـــک جهــــانی کار کـــرده 
و حـــاال دم از وطن دوســـتی و عشـــق بـــه مـــردم می زنـــد. 
ـــد،  ـــردمِ آن عشـــق می ورزی ـــه افغانســـتان و م ـــًا ب ـــر او واقع اگ
بایـــد بـــه وطـــن بازمی گشـــت و در کنـــار مـــردم خـــود 

ـــی  ـــای غن ـــاِع آق ـــر دف ـــا وزی ـــد. آی ـــن می جنگی ـــا متجاوزی ب
حاضـــر اســـت بـــه جنـــگ بـــرود؟ کـــدام یـــک از وزرا و 
ـــرای  ـــگ ب ـــۀ جن ـــه جبه ـــه ب ـــد ک ـــت حاضرن ـــای حکوم رؤس

ـــد؟ ـــور خـــود برون ـــاع از کشـ دف
 بـــه نظـــرم، یـــک تـــن هـــم یافـــت نخواهـــد شـــد. در 
طـــول هجـــده ســـال گذشـــته، افـــراد زیـــادی بـــه عنـــوان 
وزیـــر دفـــاع، داخلـــه و امنیـــت ملـــی کار کردنـــد، بـــدون 

آن کـــه یـــک کدام شـــان جبهـــۀ جنـــگ را دیـــده باشـــند. 
آن هـــا از پشـــت دیوارهـــای ســـنگی و از پرده هـــای 
ــی  ــا وقتـ ــد. آن هـ ــده انـ ــگ را دیـ ــان جنـ تلویزیون های شـ
درد را می فهمنـــد کـــه واقعـــًا گلولـــه بـــه آن هـــا اصابـــت 
کنـــد. آن هـــا وقتـــی مصیبـــت از دســـت دادِن عزیزان شـــان 
را می فهمنـــد کـــه واقعـــًا عزیـــزاِن خـــود را در جنـــگ از 

دســـت داده باشـــند

اســد مجیــد خــان، ســفیر پاکســتان در امریــکا می گویــد کــه عمران خــان و ترامــپ 
بــرای برقــراری امنیــت در منطقــه به ویــژه افغانســتان در یــک مســیر قــرار دارنــد.

ــا مشــکالت  ــده و ب ــکا همیشــه پیچی ــط پاکســتان و امری ــه اســت کــه رواب او گفت
ــه واشــنگتن  ــرای حــل مســألۀ افغانســتان ب ــود امــا ســعی داریــم ب ــاد همــراه ب زی

کمــک کنیــم.
چنــدی پیــش فــواد حســین چودهــری وزیــر اطالع رســانی پاکســتان اعــالم کــرد 
امنیــت کشــورش وابســته بــه امنیــت افغانســتان اســت و بهبــود روابــط بــا امریــکا 

بــرای توافــق در زمینــۀ ثبــات در منطقــه ضــروری می باشــد.
ــره  ــی در مذاک ــش مهم ــتان نق ــه پاکس ــود ک ــر می ش ــی منتش ــر در حال ــن خب ای

ــد. ــا می کن ــکا ایف ــا امری ــان ب طالب
پاکســتان بــا آزادی مــال بــرادر و تــالش بــرای تغییــر تیــم مذاکــره کننــده طالبــان 

ســعی دارد رونــد مذاکــرات صلــح افغانســتان را مدیریــت کنــد.
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تـالشهـای
پراکنـدهثبـاتمنـیآورد

طالبان خود بزرگترین 
مانع صلح اند
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برای حـکومت نغـمۀ صـلح  برای مردم  آتش جنگ 

سفیر پاکستان در امریکا:

پاکستان خواهان کمک به امریکا برای حل مسألۀ افغانستان است

دور پنجـم مذاکرات طالبـان با خلیـل زاد آغـاز شد
خلیــل زاد:

»لحـظۀ مهـم فـرا رسیـده است«

مدیریت بانک اطالعاتی آنالین قاچاق 

انسان به افغانستان تحویل داده شد
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ســال 2018 بــر اســاس آمــاری کــه یونامــا ـ دفتر 
سیاســی ســازمان ملــل متحــد بــرای افغانســتان ـ 
منتشــر کــرده، خونین تریــن ســال در هجــده 
ــوده اســت. در ایــن ســال بیشــتر  ســاِل پســین ب
ــن  ــده اند. از ای ــی ش ــی قربان از 11 هزارغیرنظام
جملــه، نزدیــک بــه چهارهــزار تــن کشــته 
و بیشــتر از هفت هــزار تــِن دیگــر مجــروح 
ــود  ــر می ش ــی منتش ــار در حال ــن آم ــده اند. ای ش
کــه حکومــت افغانســتان بــدون کمتریــن واکنــش 

ــذرد. ــه می گ ــارِ فاجع ــه آن، از کن ب
ــد  ــده اســت و نشــان می ده ــار تکان دهن ــن آم ای
ــدات  ــی خــالِف تعه ــت وحــدت مل ــه حکوم ک
مــردم  بــه  خــود  میان خالــی  وعده هــای  و 
بــه  عرصه هــا  دیگــر  در  کــه  همان گونــه  ـ 
ــه  ــت ک ــده اس ــق نش ــیده و موف ــت رس بُن بس
ــد ـ در  ــر کن ــه را پُ ــود در جامع ــای موج خاله
ــوده  ــاکام ب ــهروندان ن ــِت ش ــن امنی ــۀ تأمی عرص
اســت. 11 هــزار قربانــی تنهــا یــک عــدد نیســت، 
ــازده هــزار  ــه ی ــل جــاِن انسان هایی ســت کــه ب ب
ــد. 11  ــوده ان ــوط ب ــور مرب ــن کش ــوادۀ ای خان
هــزار نــان آور، اُمیـــد بــه آینــده، گرمای خانــواده، 
پــدر، مــادر، پســر و دختــر بوده انــد کــه در 

خــون غلتیده انــد و دیگــر برنمی گردنــد.
 در کنــار ایــن یــازده هــزار، نبایــد هــزاران قربانی 
نیروهــای امنیتــی کشــور را کــه هنــوز رقــِم دقیــِق 
ــر  ــه فراموشــی ســپرد. ب آن در دســت نیســت، ب
اســاس برخــی محاســبه ها اگــر در یــک روز 100 
ــگ  ــی جن ــی کشــور قربان ــای امنیت ــن از نیروه ت
ــته  ــاِل گذش ــول 365 روز س ــند، در ط ــده باش ش
ــور  ــی کش ــای امنیت ــان نیروه ــم قربانی ــد رق بای
چیــزی در میــان 36هــزار و پنجصــد تــن باشــد. 

ــده اســت.  ــًا تکان دهن ــم واقع ــن رق ای
ــی  ــا در حال ــاِن م ــی و غیرنظامی ــای امنیت نیروه
ــراِن  ــه رهب ــد ک ــان می دهن ــور ج ــن کش در ای
ــاِل آســوده در قصرهــای گرم شــان  ــا خی آن هــا ب
ــاز و نخــره  ــا ن ــد و ب ــو می خوابن ــِر ق ــان پ در می
ــت  ــد. در پش ــخن می گوین ــر س ــای بهت از فرداه
ــان نشســت و برخاســت  ــا طالب ــاِی بســته ب دره
ــه  ــد و ب ــه بیاین ــد ک ــا می خواهن ــد و از آن ه دارن

رونــد صلــح بپیوندنــد. آیــا یــک روز کســـی بــه 
طالبــان یــادآوری کــرده کــه در ایــن کشــور چــه 
ــن  ــه روز ای ــه ب ــا چ ــاوِت آن ه ــذرد و قس می گ

ــردم آورده اســت؟  م
خلیــل زاد در قطــر، برخــی در مســکو و حکومــت 
ــی در قندهــار مشــغول  ــای غن ــۀ آق ــه گفت هــم ب
ــا  ــد. ب ــردم ان ــالِن م ــا قات مذاکــره و گفت وگــو ب
همــان کســانی کــه هــر روز از ایــن مــردم قربانــی 
ــرده و  ــاهِ نک ــدام گن ــرای ک ــم ب ــد، آن ه می گیرن

کــدام جــرمِ انجــام نــداده! 
در طــول هجــده ســال آنچــه کــه بــه فراموشــی 
ــت.  ــوده اس ــردم ب ــای م ــده، قربانی ه ــپرده ش س
ــران  ــود رهب ــخنرانی های خ ــی در س ــاید گاه ش
ــرده  ــاد ک ــا ی ــن قربانی ه ــور از ای ــِی کش سیاس
باشــند، امــا هرگــز بــرای التیــام دردی کــه مــردم 
ــوختانده اند.  ــد، دل نس ــل می کنن ــتان تحم افغانس
ــزار  ــوان اب ــه عن ــردم ب ــای م ــا از قربانی ه آن ه
سیاســت هاِی خــود اســتفاده می کننــد. آقــای 
ــردم افغانســتان و نیروهــای دفاعــی و  ــی از م غن
ــر  ــه به خاط ــد ک ــپاس گزاری می کن ــِی آن س امنیت
حفــظ دســتاوردهای هجده ســاله حاضــر بــه 
قربانــی انــد؛ امــا آیــا خــودش حاضــر اســت کــه 
فرزنــداِن خــود را از امریــکا بخواهــد تــا در کنــار 
نیروهــای امنیتــی از چوکــِی او پاســداری کننــد؟ 
ــات  ــا کلم ــن ب ــه مهی ــق ب ــتی و عش مردم دوس
ــل  ــۀ آن را عم ــد در صحن ــود، بای ــات نمی ش اثب
ــتالین،  ــد اس ــی فرزن ــد زمان ــان داد. می گوین نش
ــی  ــگ جهان ــابق، در جن ــوروی س ــور ش دیکتات
ــا  ــی آن ه ــد. وقت ــازی ش ــای ن ــیر نیروه دوم اس
ــود  ــمِن خ ــن دش ــد بزرگتری ــه فرزن ــتند ک دانس
را اســیر کــرده انــد، بــه اســتالین پیــام فرســتادند 
کــه حاضرنــد فرزنــد او را در برابــر یــک جنــرال 
ــه کننــد. می فهمیــد پاســخ اســتالین  ــی تبادل آلمان
بــه آن هــا چــه بــود؟ او در پاســخ بــه ایــن 
درخواســت گفــت کــه او حاضــر نیســت ســرباز 
ــد  ــد چن ــد. می گوین ــه کن ــرال معاوض ــا جن را ب
روز پــس از ایــن پیــام، آلمانی هــا پســر اســتالین 

ــتند.  را کش
اســتالین بــا همــۀ شــقاوِت خــود می فهمیــد کــه 

ــش  ــودش و فرزندان ــگ خ ــۀ جن ــر در صحن اگ
حاضــر نباشــند، مــردم نســبت بــه صداقــِت 
او شــک می کننــد، دیگــر او را رهبــِر خــود 
بــاور  او  حرف هــای  بــه  و  نمی شناســند 
بــه  او حتــا زمانــی کــه مســکو  نمی کننــد. 
محاصــرۀ نیروهــای آلمانــی درآمــد، حاضــر نشــد 
کــه پایتخــت را رهــا کنــد. جنــراالن بــه تضــرع 
ــه جــای  از او خواســتند کــه لجاجــت نکنــد و ب
ــرار  ــر ق ــه اگ ــت ک ــا او گف ــرود، ام ــری ب دیگ
ــردم  ــا م ــح می دهــد ب اســت کشــته شــود، ترجی
ــی  ــا غن ــرد. آی ــکو بمی ــاع از مس ــود و در دف خ
ــردم  ــه دم از م ــی ک ــراِن فعل ــیاری از رهب و بس
ــداِن مــردم را گوشــت دمِ تــوپ  می زننــد و فرزن
کــرده انــد، حاضرنــد بــه انــدازۀ اســتالین از خــود 

ــد؟ ــان دهن ــهامت نش ش
ــی  ــود را، آن زمان ــِر خ ــام عم ــی تم ــای غن  آق
ــاروت  ــش و ب ــان آت ــردم افغانســتان در می ــه م ک
می ســوختند، در خــارج از کشــور بــه آســوده گی 
زنده گــی کــرده، در لبنــان درس خوانــده، در 
ــرده و حــاال دم  ــانی کار ک ــک جهـ ــکا و بان امری
از وطن دوســتی و عشــق بــه مــردم می زنــد. 
ــردمِ آن عشــق  ــه افغانســتان و م ــًا ب ــر او واقع اگ
ــت و در  ــن بازمی گش ــه وط ــد ب ــد، بای می ورزی
کنــار مــردم خــود بــا متجاوزیــن می جنگیــد. آیــا 
وزیــر دفــاِع آقــای غنــی حاضــر اســت بــه جنــگ 
بــرود؟ کــدام یــک از وزرا و رؤســای حکومــت 
ــاع از  ــرای دف ــگ ب ــۀ جن ــه جبه ــه ب ــد ک حاضرن

کشـــور خــود برونــد؟
 بــه نظــرم، یــک تــن هــم یافــت نخواهــد شــد. 
ــادی  ــراد زی ــته، اف ــال گذش ــده س ــول هج در ط
ــی  ــت مل ــه و امنی ــاع، داخل ــر دف ــوان وزی ــه عن ب
کار کردنــد، بــدون آن کــه یــک کدام شــان جبهــۀ 
جنــگ را دیــده باشــند. آن هــا از پشــت دیوارهای 
ســنگی و از پرده هــای تلویزیون های شــان جنــگ 
را دیــده انــد. آن هــا وقتــی درد را می فهمنــد کــه 
ــا  ــد. آن ه ــت کن ــا اصاب ــه آن ه ــه ب ــًا گلول واقع
ــان را  ــت دادِن عزیزان ش ــت از دس ــی مصیب وقت
می فهمنــد کــه واقعــًا عزیــزاِن خــود را در جنــگ 

از دســت داده باشــند. 
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ــادۀ  ــودش را آمـ ــتان خـ ــت افغانسـ ــه دولـ ــی کـ در حالـ
ــورد  ــورتی در مـ ــزرگ مشـ ــت بـ ــک نشسـ ــزاری یـ برگـ
ــن دور  ــت، پنجمیـ ــاخته اسـ ــان سـ ــا طالبـ ــو بـ گفت وگـ
ــی  ــرکرده گی زلمـ ــه سـ ــان بـ ــکا و طالبـ ــرات امریـ مذاکـ
ــت. ــده  اسـ ــزار شـ ــر برگـ ــرادر در قطـ ــل زاد و مالبـ خلیـ

 این بـــار طالبـــان یکـــی از رهبـــران زندانی شـــان در 
ـــدان  ـــل زاد از زن ـــفارش خلی ـــه س ـــاًل ب ـــه قب ـــتان را ک پاکس
آزاد شـــده اســـت، بـــه جـــای اســـتانکزی بـــه مالقـــات 
ــی  ــات امریکایـ ــه مقامـ ــد. اگرچـ ــتاده انـ ــل زاد فرسـ خلیـ
از جملـــه خلیـــل زاد می گوینـــد کـــه بـــا قـــرار گرفتـــن 
ــان،  ــر طالبـ ــأت باصالحیت تـ ــوان هیـ ــه عنـ ــرادر بـ مالبـ
ــا  ــود؛ امـ ــاز می شـ ــری آغـ ــکل جدی تـ ــه شـ ــا بـ کارهـ
بازهـــم ســـواالت زیـــادی وجـــود دارد کـــه تـــا کنـــون 
هیـــچ طرفـــی در مـــورد آن معلومـــات نـــداده اســـت. بـــا 
ایـــن حســـاب، دور پنجـــِم مذاکـــرات بـــا طالبـــان هـــم 
روی محورهایـــی صـــورت خواهـــد گرفـــت کـــه در 
ـــده بـــود و  نشســـت های قبلـــی روی آن هـــا گفت وگـــو ش
ـــه  ـــد ک ـــته ان ـــان نتوانس ـــا و طالب ـــوز امریکایی ه ـــراً هن ظاه
ـــرادر  ـــی مالب ـــا رهای ـــون ب ـــد. اکن ـــت یابن ـــی دس ـــه توافقات ب
ـــأت  ـــر و هی ـــر قط ـــن او در رأس دفت ـــرار گرفت ـــدان و ق از زن
ــای  ــه گفت وگوهـ ــی رود کـ ــار آن نمـ ــده انتظـ مذاکره کننـ
دو طـــرف در ایـــن جلســـه بـــه نتیجـــه برســـد و ممکـــن 
ـــن  ـــان ای ـــرات می ـــددی از مذاک ـــای متع ـــه دوره ه ـــت ک اس

دو طـــرف ادامـــه یابـــد. 
امـــا آنچـــه بارهـــا مطـــرح شـــده اســـت این کـــه هیـــچ 
ــن  ــان در ایـ ــا و طالبـ ــان امریکایی هـ ــد میـ کـــس نمی دانـ
گفت وگوهـــا چـــه چیـــزی مطـــرح می شـــود و چـــه 
ــن  ــوند. ایـ ــانه ها داده می شـ ــورد رسـ ــه خـ ــی بـ چیزهایـ
ـــتان  ـــکا افغانس ـــاره امری ـــه یک ب ـــد ک ـــران ان ـــردم نگ ـــرف م ط
ـــد و این همـــه تـــالش و مذاکـــره  ـــه پاکســـتان تســـلیم نکن را ب
در نهایـــت روپوشـــی بـــرای چنـــان هدفـــی در صـــورت 
ـــب  ـــد. جان ـــتان باش ـــی از افغانس ـــای امریکای ـــروج نیروه خ
دیگـــر هـــم ایـــن اســـت کـــه هنـــوز امریکایی هـــا آمـــادۀ 
ـــع  ـــورت جم ـــن ص ـــتند و در ای ـــتان نیس ـــروج از افغانس خ
ـــه  ـــی ب ـــا حکومت ـــور ب ـــا در کش ـــور امریکایی ه ـــرن حض ک
ـــب  ـــب و جال ـــان بســـیار عجی ـــا مشـــارکت طالب ریاســـت و ی
می نمایـــد. امـــا بـــا توجـــه بـــه تجربه هایـــی کـــه وجـــود 
ـــت  ـــی هس ـــکل گرفتن ـــور ش ـــن کش ـــی در ای ـــر اتفاق دارد، ه
ــان  ــا طالبـ ــا بـ ــث گفت وگوهـ ــل بحـ ــن دلیـ ــه همیـ و بـ

خاکســـتری و مبهـــم بـــه نظـــر می آیـــد.
ـــح  ـــذر صل ـــم از رهگ ـــتان ه ـــت افغانس ـــال، دول ـــن ح در عی
ـــتفاده  ـــزار اس ـــک اب ـــوان ی ـــه عن ـــان ب ـــا طالب ـــو ب و گفت وگ
ـــرد  ـــود را می ب ـــود خ ـــا آن س ـــت ب ـــا مخالف ـــد و گاه ب می کن
ـــن  ـــی ای ـــوال اساس ـــا س ـــا آن. ام ـــت ب ـــا موافق ـــم ب و گاه ه
ـــان  ـــا طالب ـــا ب ـــت گفت وگوه ـــن اس ـــا ممک ـــه آی ـــت ک اس
ــح  ــات و صلـ ــه ثبـ ــتان بـ ــد و افغانسـ ــه برسـ ــه نتیجـ بـ
ـــیار  ـــوالی بس ـــن س ـــه چنی ـــخ ب ـــد. پاس ـــت یاب ـــدار دس دوام
روشـــن نیســـت؛ زیـــرا بـــدون گفت وگـــو بـــا طرف هـــا 
نمی شـــود بـــه صلـــح رســـید. بنابرایـــن ممکـــن اســـت 
ــکل دادن  ــرای شـ ــی را بـ ــا فرصتـ ــن گفت وگوهـ ــه ایـ کـ

ـــد. ـــم کن ـــتان فراه ـــح در افغانس صل
 امـــا شـــناختی کـــه از گفت وگوهـــا و مذاکـــرات کنونـــی 
ـــدی  ـــده و چندبُع ـــگ پیچی ـــه جن ـــه ب ـــا توج ـــود دارد و ب وج
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــود ممکـــن اس افغانســـتان، تالش هـــای موج
ـــگ  ـــۀ جن ـــا ادام ـــود ام ـــر ش ـــان منج ـــا طالب ـــگ ب ـــع جن قط
ـــت  ـــن اس ـــر ممک ـــی دیگ ـــای احتمال ـــش و گروه ه ـــا داع ب

ـــردد.  ـــم گ ـــدیدتر ه ـــده و ش ـــه ش ـــر گرفت ـــه از س ک
ــکا  ــده امریـ ــاالت متحـ ــه ایـ ــت کـ ــر اسـ ــن بهتـ  بنابرایـ
ـــک  ـــه ی ـــزاری ب ـــی و اب ـــح موقت ـــک صل ـــه اش را از ی توج
صــــلح بنیادیـــن در افغانســـتان معطـــوف کنـــد و همـــۀ 
فرصت هـــا را بـــرای قطـــع زمینه هـــای ادامـــۀ جنـــگ در 
افغانســـتان بـــه کار گیـــرد و بـــا تمرکـــز روی بنیادهـــای 
حرکت هـــای  و  کنش هـــا  افغانســـتان،  در  جنگ ســـاز 
ــه  ــزی کـ ــد؛ چیـ ــر آینـ ــه نظـ ــر بـ ــود نتیجه بخش تـ موجـ
ـــه  ـــه آن توج ـــاًل ب ـــی اص ـــِی کنون ـــج دوره ی ـــرات پن در مذاک
نشـــده و یـــا هـــم این کـــه ایـــن مذاکـــرات در آن حـــد 

نبـــوده اســـت. 

گفت وگوهای امریکا - طالبان
 و پرسش »صلح موقتی«

احمــد عمران

آتش جنگ برای مردم 
حـکومت برای  صـلح  نغـمۀ 

نیروهــای امنیتــی و غیرنظامیاِن ما در حالی در این کشــور جان می دهند که رهبراِن آن ها با خیاِل آســوده در قصرهای 
گرم شــان در میان پِر قو می خوابند و با ناز و نخره از فرداهای بهتر ســخن می گویند. در پشــت درهاِی بسته با طالبان 
نشست وبرخاســت دارند و از آن ها می خواهند که بیایند و به روند صلح بپیوندند. آیا یک روز کســـی به طالبان یادآوری 
کرده که در این کشور چه می گذرد و قساوِت آن ها چه به روز این مردم آورده است؟... خلیل زاد در قطر، برخی در مسکو و 
حکومت هم به گفتۀ آقای غنی در قندهار مشغول مذاکره و گفت وگو با قاتالِن مردم اند؛ با همان کسانی که هر روز از این 

مردم قربانی می گیرند، آن هم برای کدام گناِه نکرده و کدام جرِم انجام نداده!

ACKU



رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد کــه طالبــان خــود بزرگتریــن 
مانــع و ســِد مذاکــره بــرای پایــان جنــگ افغانســتان اند.

داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، دیــروز دوشــنبه، 6 حــوت در شــورای وزیــران گفــت 
ــا حکومــت افغانســتان  کــه حاضــر نشــدن رهبــران طالبــان بــرای گفت وگــو ب

بیانگــر عــدم عاالقــۀ طالبــان بــه دســت کشــدن از جنــگ اســت.
رییــس اجرایــی در ایــن نشســت همچنــان بــه برکنــاری محمــد محقــق معــاون 
ــوع  ــه موض ــی از جمل ــم کالن مل ــه تصامی ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــش اش دوم
معاونــت دوم ریاســت اجرایــی از صالحیــت یــک فــرد نیســت، بلکــه ســاختار 
حکومــت مشــخص اســت و متشــکل از طرفیــن موافقت نامــه، کابینــه و 

ــند. ــران می باش ــورای وزی ش
داکتــر عبــداهلل در نشســت دیــروز همچنــان اظهــار داشــت کــه طالبــان 
ــن  ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــو کنن ــت گفت وگ ــا حکوم ــتند ب ــر نیس ــم حاض ــوز ه هن
ــا ترکیــب  ــد یــک تیمــی ب ــدۀ حکومــت بای ــم مذاکــره کنن مقــام حکومــت: تی
نماینــده گان دولــت و دیگــر نهادهــای سیاســی و شــخصیت های ملــی کشــور 
ــته  ــتقیم داش ــرات مس ــاز مذاک ــرای آغ ــان ب ــه طالب ــی ک ــر بهانه ی ــا ه ــد ت باش

ــود. ــع ش ــند، رف باش
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش، زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریکا 
ــرای پیشــبرد  ــه ب ــود ک ــه ب ــه رســانه های گفت ــگ افغانســتان ب ــان جن ــرای پای ب
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان، نیــاز اســت تــا یــک هیــأت وســیع، متشــکل 
از نماینــده گان حکومــت و ســایر بازیگــران سیاســی و مدنــی افغانســتان تشــکیل 

. د شو
داکتــر عبــداهلل می گویــد کــه بحــث در پیونــد بــه ایجــاد ایــن هیــأت در درون 
حکومــت جریــان دارد. او بــا اشــاره بــه این کــه صلــح مهمتریــن مســأله بــرای 
مــردم افغانســتان اســت، اظهــار داشــت: ســران حکومــت بــرای برداشــتن موانــع 

فــرا راه صلــح، میــان خــود و اقشــار سیاســی مشــوره خواهــد کــرد.
ــبرد  ــه پیش ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ــی ب ــت وحــدت مل ــی حکوم ــس اجرای ریی
گفت وگوهــای صلــح محــدود نبایــد نباشــد و تــالش شــود موانــع و ســدها از 

ــود.  ــته ش ــیله یی برداش ــزاری و وس ــر اب ــا ه ــا ب ــن گفت وگوه راه ای
ــت وحــدت  ــا حکوم ــو ب ــه گفت وگ ــان ب ــۀ طالب ــدم عالق ــه ع ــار دیگــر ب او ب
ملــی تأکیــد کــرد و گفــت کــه بهانــه بــرای طالبــان نبایــد داده شــود، زیــرا »هــر 
روزی کــه در جنــگ می گــذرد، فرصــِت رســیدن بــه صلــح از دســت مــی رود.«

ــایل  ــورد مس ــوره در م ــث و مش ــه بح ــت ک ــخنانش گف ــی از س او در بخش
کالن ملــی بــه ویــژه مــواردی  کــه بــه ســاختار حکومــت وحــدت ملــی ارتبــاط 
ــار  ــا اعتب ــی اســت ت ــت از آن ناشــی می شــود، الزم دارد و مشــروعیت حکوم

ــد. ــم پابرجــا بمان تصامی

بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی: حکومــت وحــدت ملــی بــه عنــوان یــک حکومــت 
مطــرح اســت کــه در رأس آن رییــس حکومــت قــرار دارد و ریاســت اجرایــی 
ــی  ــرد. اینجــا مســألۀ یــک شــخص نیســت، وقت ــر می گی ــه را هــم در ب و کابین
تصامیــم در رابطــه بــه ســاختار گرفتــه می شــود، دقــت بیشــتر ضــرورت دارد.
داکتــر عبــداهلل در بخشــی از ســخنانش گفــت کــه جرگــۀ مشــورتی صلــح بــرای 
»وســعت بخشــیدن بــه بحــِث صلــح« برگــزار می شــود. او بیــان داشــت از هــر 
ــه« برداشــته می شــود، اســتقبال و حمایــت  ــرای »صلــح آبرومندان قدمــی کــه ب

می کنــد.
ــش از آن  ــرد، پی ــورت می گی ــی ص ــطح مل ــه در س ــی ک ــر اقدامات ــزود ه او اف
بایــد در مــورد اهــداف، مســیر، توقــع مــردم و زمــان برگــزاری آن مشــوره های 

وســیع صــورت بگیــرد.
آقــای عبــداهلل در پیونــد بــه گزینــش کمیشــنران جدیــد کمیســیون های انتخاباتی 
گفــت کــه ادامــۀ بالتکلیفــی کمیســیون های انتخابــات بــه نفــع کشــور نیســت 
ــه ایــن کمیســیون های تــالش  و حکومــت بــرای گزینــش کمیشــنران جــدی ب

دارد.
ــان  ــت می ــن دور نشس ــه پنجمی ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای

نماینــده گان امریــکا و طالبــان روی موضــوع صلــح افغانســتان دیــروز در قطــر 
برگــزار شــد. تــا کنــون نتیجــۀ ایــن گفت وگوهــا بــه بیــرون درز نکــرده اســت، 
ــن نشســت روی چگونه گــی خــروج  ــه دو طــرف در ای ــه می شــود ک ــا گفت ام
ــی از افغانســتان، عــدم اســتفادۀ القاعــده و داعــش از خــاک  نیروهــای امریکای
افغانســتان بــر علیــه امریــکا، چگونه گــی برقــرای آتش بــس و آغــاز مذاکــرات 

مســتقیم طالبــان بــا دولــت افغانســتان صحبــت خواهنــد کــرد.
طالبــان هــم اعــالم کــرده انــد کــه مــال عبدالغنــی بــرادر، معــاون و رییــس دفتــر 
ــه قطــر  ــن دور مذاکــرات ب ــرای شــرکت در ای ــن گــروه در قطــر ب سیاســی ای

رفتــه اســت.
پیــش از ایــن محمدعمــر داوودزی، رییــس دبیرخانــۀ شــورای عالــی صلــح و 
نماینــدۀ رییــس حکومــت در امــور منطقه یــی بــرای اجمــاع صلــح گفتــه بــود 
کــه لویــه جرگــۀ مشــورتی صلــح بــه تاریــخ 26 حــوت بــرای ســه روز برگــزار 
خواهــد شــد. بــه گفتــۀ او، در ایــن جرگــه حــدود ســه تــا چهــار هــزار نفــر از 

نماینــده گان اقشــار مختلــف مــردم افغانســتان شــرکت خواهنــد کــرد.

نماینــده گان  و  طالبــان  گفت وگوهــای  دور  پنجمیــن 
ــنبه، 6  ــروز دوش ــر دی ــت قط ــه، پایتخ ــکا در دوح امری
حــوت آغــاز شــد. ایــن نشســت قــرار اســت امــروز نیــز 

ــد. ــته باش ــه داش ادام
ــن  ــت در ای ــرار اس ــه ق ــد ک ــه ان ــان گفت ــای طالب مقام ه
نشســت، روی اجنــدای نشســت قبلــی از جملــه خاتمــه 
دادن بــه »اشــغال افغانســتان« و تضمیــن حملــه نشــدن از 
ــه کشــورهای دیگــر بحــث صــورت  خــاک افغانســتان ب

گیــرد. 
در ایــن نشســت نماینــده گان باصالحیــت طالبــان از جمله 
مــال بــرادر، معــاون دفتــر سیاســی ایــن گــروه در قطــر و 
از بنیانگــذاران گــروه طالبــان نیــز اشــتراک خواهنــد کــرد. 
ــرادر دو روز پیــش از  گزارش هــای می رســاند کــه مــال ب

پاکســتان بــه ســوی قطــر حرکــت کــرده اســت.
ــح  ــور صل ــکا در ام ــژه امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین زلمــی خلی
افغانســتان دیــروز پیــش از برگــزاری رســمی نشســت در 
توییتــرش نوشــت کــه »لحظــۀ مهــم« فــرا رســیده اســت. 

آقــای خلیــل زاد در ادامــۀ تویتــش گفتــه اســت کــه وارد 
ــدار و  ــان دی ــر طالب ــأت معتب ــک هی ــا ی ــا ب ــده ت ــر ش قط
ــای  ــون کاره ــه »اکن ــزوده اســت ک ــد. او اف ــو کن گفت وگ

جــدی« آغــاز خواهــد شــد.
ــری از  ــت دیگ ــل زاد در توی ــای خلی ــن، آق ــال ای ــه دنب ب
ــر داد. او  ــز خب ــت نی ــن نشس ــرادر در ای ــال ب ــور م حض
ــک  ــرادر را از نزدی ــت مالب ــتین بار اس ــه نخس ــت ک گف
می بینــد. خلیــل زاد در ادامــه نوشــته اســت: پــس از ایــن 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــو آغ گفت وگ
ــح از  ــی صل ــورای عال ــای در ش ــال، مقام ه ــن ح در عی
طالبــان می خواهنــد تــا در جرگــۀ مشــورتی صلــح 
رییــس  داوودزی،  محمدعمــر  کننــد.  اشــتراک  آتــی 
ــتی در  ــروز در نشس ــح دی ــی صل ــورای عال ــۀ ش دبیرخان
کابــل گفــت کــه حکومــت خواهــان اشــتراک طالبــان در 
ــوت  ــت دع ــا صالحی ــح اســت، ام ــۀ مشــورتی صل جرگ
ــه  ــزاری لوی ــیون برگ ــروه را کمیس ــن گ ــده گان ای نماین

جرگــه دارد.

ــورت  ــه در ص ــزود ک ــه اف ــن جرگ ــه ای ــد ب او در پیون
ــرای  ــه نتیجــه رســیدن بحث هــا، نشســت ب ــرای ب ــاز ب نی
ــه  ــرای »هم ــت و ب ــد اس ــل تمدی ــز قاب ــر نی دو روز دیگ
ــن  ــده گان ممک ــرکت کنن ــمار ش ــز ش ــودن« نی ــمول ب ش

ــود. ــتر ش بیش
آقــای داوودزی گفــت کــه رســیدن بــه اجمــاع ملــی بــرای 
تأمیــن و تحکیــم صلــح هــدف ایــن نشســت اســت. بــه 
گفتــۀ رییــس دبیرخانــۀ شــورای صلــح: »تصمیــم در 
مــورد چگونه گــی مذاکــرات غیررســمی بــرای ممــد 
ــتراتژی  ــک اس ــب ی ــمی، ترتی ــرات رس ــدن در مذاک ش
صلــح مبنــی بــر حفــظ ارزش هــا و دســتاوردها و تعییــن 
خطــوط اساســی توافقــات احتمالــی صلــح بــا طالبــان از 
ــه  ــه جرگ ــن لوی ــث در ای ــورد بح ــی م ــات اصل موضوع

ــود«. ــد ب خواه
عمــر داوودزی از مذاکــرات مســتقیم حکومــت و طالبــان 
ــا  ــان ب ــرات طالب ــرات رســمی و از مذاک ــوان مذاک ــه عن ب
ــمی  ــرات غیررس ــوان مذاک ــه عن ــف ب ــای مختل جناح ه

یــاد کــرد.
ــا آغــاز گفت وگوهــای طالبــان و امریکایی هــا،  همزمــان ب
روزنامــۀ نیویــارک تایمــز گــزارش داده اســت کــه در ایــن 
نشســت روی چارچــوب صلحــی کــه در مذاکــرات مــاه 
گذشــته ترســیم شــده اســت و تهدیــد نشــدن کشــورها از 

خــاک افغانســتان گفت وگــو خواهــد شــد.
ــت های  ــه در نشس ــزوده ک ــی اف ــۀ امریکای ــن روزنام ای
ماه هــای گذشــته، مقامــات امریکایــی گفتنــد کــه خــروج 
ــا آتش بــس و آغــاز مذاکــرات مســتقیم  ــی ب ــان غرب نظامی
دولــت افغانســتان بــا طالبــان وابســته اســت، امــا مقامــات 
طالبــان گفتنــد کــه صالحیــت مذاکــره بــرای آغــاز 
گفت وگــوی مســتقیم بــا دولــت افغانســتان و اعــالم 

آتش بــس را ندارنــد.
نیویــورک تایمــز نوشــته اســت کــه مالبــرادر شــاید بتوانــد 

روی ایــن دو موضــوع تصمیــم بگیــرد.  مالبــرادر پــس از 
ــه درخواســت  ــا امریــکا، ب آغــاز گفت وگوهــای طالبــان ب
ایــاالت متحــده از زندانــی در پاکســتان رهــا شــد، امــا بــه 
ــل،  ــازمان مل ــیاه س ــت س ــام او در فهرس ــود ن ــل وج دلی
نمی توانســت بــه قطــر ســفر کننــد. گفتــه می شــود 
ــه  ــه دوح ــتان ب ــاص از پاکس ــای خ ــا هواپیم ــرادر ب مالب

رفتــه اســت. 
ــه داشــته  ــز ادام ــروز نی ــا ام ــن گفت وگوه ــرار اســت ای ق
باشــد. گفتنــی اســت کــه ایــن پنجمیــن نشســت طالبــان 
ــتان  ــح افغانس ــه صل ــد ب ــان در پیون ــده گان طالب و نماین
اســت. نخســتین نشســت، 12 اکتبــر 2018 در دوحــۀ 
ــر 2018  ــت در 16 نوامب ــن نشس ــد. دومی ــام ش ــر انج قط
بازهــم در دوحــه، ســومین نشســت در 1۷ دســامبر 2018 
ــوری  ــن نشســت در 1۹ جن ــارات، چهارمی ــی ام در ابوظب
201۹ در دوحــه و آخریــن نشســت دیــروز 25 فبــروری 

ــزار شــد. ــم در شــهر دوحــه قطــر برگ 201۹ بازه
ــان و  ــت طالب ــا صالحی ــده گان ب ــی نماین ــت کنون نشس
ــال  ــاون م ــرادر، مع ــور مالب ــر حض ــه خاط ــا ب امریکایی ه
ــت.  ــده اس ــه گردی ــل توج ــش قاب ــش از پی ــت اهلل بی هیب
نشســت چهــارم کــه شــش روز بــه طــول انجامیــد 
ــت  ــی دول ــش منف ــه واکن ــف از جمل ــای مختل واکنش ه
افغانســتان را در پی داشــت. این بــار براســاس توافــق 
خلیــل زاد بــا محمداشــرف غنــی قــرار اســت همــه مســایل 

ــرود. ــش ب ــوره پی ــا مش ب
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن، طالبــان هیــأت 14 نفــری 
ــرای  ــتانکزی ب ــاس س ــیرمحمد عب ــتی ش ــه سرپرس را ب
ــا  ــه ب ــار مرتب ــه چه ــد ک ــرده بودن ــن ک ــو تعی گفت وگ
نماینــده گان امریــکا دیــدار داشــته انــد. آخریــن نشســت 
نماینده هــای طالبــان بــا آقــای خلیــل زاد در دوحــه مــدت 
شــش روز ادامــه یافــت کــه روی چارچــوب کلــی صلــح 

ــه توافــق رســیدند. ب
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رییس اجرایی حکومت:

طالبان خود بزرگترین مانع صلح اند

دور پنجـم مذاکرات طالبـان با خلیـل زاد آغـاز شد
خلیل زاد:

»لحـظۀ مهـم فـرا رسیـده است«

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق ACKU



عنوان باال، عنوان 
سخنرانی یی است که 
راشد غنوشی متفکر و 
مجتهد سیاسی تونسی 

در انجمن »دین و دولت 
در جهان عرب« آن را 
بیان داشت و به خاطر 

اهمیت این سخنرانی که 
در حقیقت حاوی نکات 

ارزنده یی در زمینۀ 
اندیشۀ سیاسی اسالمی 

معاصر است، آن را 
ترجمه کرده و خدمت 

خواننده گان گرامی تقدیم 
می دارم
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مهم تریـن  از  دولـت  و  دیـن  میـان  نسـبت  موضـوع 
موضوعاتی سـت کـه امـروز مـا در تونـس درحالی کـه در 
مرحلـۀ ساخت وسـاز دسـتور و نظـام جدیـد قـرار داریـم، 
بـا آن روبـه رو هسـتیم و آرزو داریـم نظامـی را کـه ایجـاد 
می کنیـم، نظامـی دمکراتیـک بـوده و به حقوق بشـر احترام 

باشـد. قایل 
بحـث رابطـه میـان اسـالم و سـیکوالریزم، بحث دشـواری 
اسـت به ایـن معنا که آیا رابطۀ میان اسـالم و سـیکوالریزم 
رابطـۀ تبایـن اسـت یـا رابطـۀ تداخـل؟ پیامد این پرسـش 
مـا را بـه رابطـه میان اسـالم و حکومـت و اسـالم و قانون 

می کشـاند، کـه بـر اشـکال گذشـته افزوده می شـود.
هـرگاه مـا از سـیکوالریزم و اسـالم سـخن می زنیـم، در 
از چیزهـای  مـا  کـه  می شـود  وانمـود  اول چنیـن  وهلـۀ 
واضـح و آشـکاری صحبـت می کنیـم. درحالی کـه چنیـن 
نیسـت بلکـه غمـوض و ابهامـاِت قابـل مالحظه یـی ایـن 
موضـوع را پوشـانیده و قرائت های مختلفـی از آن صورت 
گرفتـه، بـه گونه یی کـه ما خـود را در برابـر چندین قرائت 

از سـیکوالریزم و اسـالم می بینیـم.
تصـور ایـن اسـت کـه سیکوالریسـم، فلسـفه و یـا نتایـج 
تأمـالِت فلسـفی یی اسـت کـه بـرای مبـارزه بـا تصـورات 
ایده الیسـتی و دینـی آمـده اسـت؛ درحالی که چنین نیسـت، 
بـرای این کـه سـیکوالریزم در غـرب بـه عنـوان راه حـل 
اجرایـی بـرای حـِل دشـواری هایی بـود کـه اروپـا بـا آن 
دسـت وپنجه نـرم می کـرد نـه این که فلسـفه و یـا نظریه یی 
نتیجـۀ  در  دشـواری ها  ایـن  مهم تریـن  باشـد.  هسـتی  در 
جدایی طلبـی پروتسـتانت ها در غـرب بـه وجـود آمـد کـه 
ایـن جدایی طلبـی، وحدتـی را کـه در چارچـوب کلیسـای 
کاتولیـک وجـود داشـت، از هـم گسسـت و باعـث پدیـد 
آمـدِن جنگ هـای دینـی در قرن شـانزدهم و هفدهم گردید 

و این جـا بـود کـه سیکوالریسـم سـر کشـید. 
نخبه های تونسـی بیشـتر متأثـر از سیکوالریسـم خصوصی 
انـد و طبعـًا چنیـن سیکوالریسـمی ویژۀ فرانسـه اسـت که 
دیـن را از حـوزۀ عمومـی خـارج می سـازد و دولـت را 
نگهبـان هویـت می پنـدارد. سیکوالریسـم آمد تـا جامعه یی 
را کـه کشـمکش های دینـی پراکنـده و متفرق سـاخته بود، 
دوبـاره متحـد و یکپارچـه سـازد. پرسـش این جاسـت کـه 
آیـا مـا نیاز بـه سیکوالریسـم بـه عنـوان سـازوکار اجرایی 

داریم؟
شـاید مهم تریـن ایـده در ایـن رویـه، ایدۀ بی طرفـی دولت 
باشـد، بـه ایـن معنـا کـه دولـت بایـد در برابـر دیانت هـا 
بی طـرف بـوده و در ضمایـِر مـردم مداخلـه نکنـد. حـوزۀ 
حـوزۀ  دیـن  حـوزۀ  و  هسـت  عمومـی  حـوزۀ  دولـت 
خصوصـی. ایـن مسـایل فـراورد رویه هایـی بود کـه منتهی 
بـه چنیـن کاری شـد، با وجـود این که در رابطـه اش با دین 
اختـالف داشـت. در ایـاالت متحـدۀ امریکا دیـن در حوزۀ 
عمومـی بـه گونـۀ آشـکار مداخله می کنـد با وجـود این که 
تفکیکـی میـان حـوزۀ دیـن و دولـت وجـود دارد. اما دین 
تأثیـر بزرگـی بـر جامعـۀ امریکایـی دارد بـه گونه یـی کـه 
سـخنرانی های رهبـران مملـو از تصورات دینی می باشـد و 
در تبلیغـات انتخاباتی، نماز در مدرسـه ها و موضوع سـقط 
جنیـن و رابطـۀ آن بـا دیـن، در تمـام ایـن حوزه هـا دیـن 

مطـرح اسـت؛ بـرای این که امریـکا را مهاجریـن انجیلی یی 
ایجـاد کرده انـد کـه به خاطـر نجـات باورهای دینی شـان از 
فشـارهای کاتولیک هـای اروپـا بـه امریـکا رفته انـد. و نگاه 
ایشـان بـه این کشـور بـه عنوان سـرزمیِن موعود اسـت که 
در آن تمـام آمـال و آرزوهایی که در تـورات و انجیل آمده 

می یابد. تحقـق  اسـت، 
اندیشـمند فرانسـوی توکفیل می گویـد: »بزرگ ترین حزب 
در امریـکا کلیسـا اسـت؛ بـرای این کـه به طور طبیعـی تأثیر 
بزرگـی بـر جامعـۀ امریکایـی دارد«. درحالی کـه در اروپـا 
چنیـن نیسـت، کسـانی که در امریـکا بـرای دعـا و نیایـش 
بـه کلیسـا می رونـد 50% را تشـکیل می دهنـد، درحالی کـه 
در اروپـا بیشـتر از 5% درصـد بـه کلیسـا نمی رونـد. در 
اروپـا از نـگاه فکـری، اختالفـی میـان رابطۀ دیـن و دولت 
میـراث  و  نگـرش  و  فرانسـوی  میـراث  و  نگـرش  میـان 
انگلوساکسـونی وجـود دارد، طوری کـه در انگلیـس کار به 
جایـی می کشـد که ملکـۀ بریتانیا قـدرت دینـی و دنیایی را 
در دسـت دارد درحالی کـه در فرانسـه جدایـی کامـل میان 
ایـن دو قـدرت وجـود دارد و علـت آن کشـمکش هایی 
بـوده اسـت کـه در تاریـخ فرانسـه میـان دولـت انقالبیـون 
و کلیسـای کاتولیـک صـورت گرفتـه اسـت. بنابرایـن، مـا 
تنهـا در برابـر یـک تجربـۀ سیکوالریسـتی قـرار نداریـم 
از  متأثـر  بیشـتر  درحقیقـت  تونـس  در  مـا  نخبه هـای  و 
سیکوالریسـم خصوصـی اند کـه این ویژه گی فرانسـه بوده 
و دیـن را از حـوزۀ عمومی دور می کند و دولت را پاسـبان 
هویـت می دانـد. از منظـر این طیـف از سـیکوالر ها، آن چه 
بـه دیـن و دیانـت ارتبـاط دارد، بایـد در حـوزۀ عمومـی 
مداخلـه نکنـد، و چنیـن طرز تفکری باعث شـده تا کشـور 
فرانسـه یگانـه کشـوری در دنیـا باشـد کـه روسـری زن 
مسـلمان را نپذیـردـ درحالی کـه چنین مشـکلی را در دیگر 
کشـورهای اروپایـی نمی بینیـم. و ایـن دشـمنی بـا هرچـه 
دینـی اسـت، پیامـد همـان رابطـۀ بحرانی یـی اسـت کـه 
در گذشـته ها میـان دیـن داران و حکومتیـان وجـود داشـته 

ست. ا
شـاید مهم تریـن رویه یـی را کـه بینـش سـیکوالر در ایـن 
سـطح ایجـاد کـرده، همانـا بی طرفی دولت اسـت؛ بـه این 
معنـا کـه دولـت ضامـن تمـام آزادی هـای دینی و سیاسـی 
اسـت و مناسـب نیسـت کـه بـه نفـع ایـن و یـا آن طـرف 
مداخلـه کنـد. پرسشـی کـه بـرای مـا خلـق می شـود ایـن 
اسـت کـه آیـا اسـالم نیـازی بـه بی طرفـی دولـت در برابر 

ادیـان دارد؟ 
از بـدو پیدایـش اسـالم، دیـن و سیاسـت و دیـن و دولـت 
بـا هـم یک جـا بـوده اسـت. پیامبـر اکـرم در آِن واحـد هم 
بنیان گـذار دیـن بـود و هم بنیانگـذار دولـت. و بیعت عقبۀ 
اول پیامبـر بـا گروهـی از یثربیـان که بـه مکه آمـده بودند، 
بیعـت دینـی بـود و در اثـر آن بیعـت، بـه خدا و رسـولش 
ایمـان آوردنـد. امـا بیعـت عقبـۀ دوم کـه یک سـال بعـد 
صـورت گرفـت، بیعت سیاسـی بود. بـه این معنـا که آن ها 
بـا پیامبـر بیعـت کردند تـا از وی و کسـانی که همراهش به 
مدینـه می آینـد - اگـر ایـن شـهر مـورد هجـوم قراربگیرد 
- بـا شمشـیر دفـاع کننـد. نـام »مدینـه« کـه پیـش از قدوم 
پیامبـر گرامـی اسـالم بـه نام یثـرب یاد می شـد، بـه مجرد 

تشـریف آوری پیامبـر خدا نامـش به مدینه تبدیـل گردید و 
ایـن گویای این معناسـت که اسـالم فقط دین نیسـت بلکه 
حامـل تمـدن هـم اسـت، و اسـالم می خواهـد مـردم را از 
صحرانشـینی به شهرنشـینی و تمدن سـوق دهـد، به همین 
لحاظ صحرانشـینی پس از شـهری شـدن از جملـه گناهان 
کبیـره بـه حسـاب می آمـد. پـس جـای تعجـب نیسـت که 
اسـالم شـهرهایی بـه وجـود آورد، و هـر جایـی کـه وارد 
شـد، شـهرها ایجاد کرد، و شـهری را که پیامبـر خدا ایجاد 
کـرد بیان گـر ایـن اسـت کـه اسـالم دیـن تمـدن اسـت نه 
دیـن بدوی گـری. بـه همین لحاظ نخسـتین شـهری که در 
اسـالم تأسـیس شـد به نام »مدینـه« پایه گذاری شـد که در 
واقـع مسـتحق چنین اسـمی هـم بود، بـرای این کـه قبایلی 
کـه همیشـه بـا هـم درگیـر بودند، از سـطح بدوی گـری به 
سـطح شـهری گری یعنـی به سـطح دولـت ارتقـا نمودند.

پیامبـر خـدا مـردم را در مسـجد امامت می کـرد و در همان 
لحظـه امـام سیاسـت هـم بـود کـه میان مـردم بـه قضاوت 
می نشسـت و لشـکرها را رهبـری می کـرد و پیمان هـا را 

می بسـت و تمـام اجـراآت سیاسـی را انجـام می داد.
از نخسـتین کارهایـی کـه پیامبـر بعـد از اسـتقرار در مدینه 
انجام داد، تأسـیس مسـجد و نوشـتن پیمانی بود کـه به نامِ 
میثـاق مدینه یاد می شـود. ایـن میثاق شـاید از قدیمی ترین 
دسـتورهای دنیا باشـد کـه حـاوی مجموعه یـی از پیمان ها 
میـان مهاجریـن و انصار اسـت که بـه قبایـل مختلف تعلق 
داشـتند. ایـن عهدنامـه، آن هـا و یهـود را امـت خوانـد بـه 
گونه یـی کـه یهودیـان از آییـن خـود و مسـلمانان هـم از 
دیـن خویـش تبعیـت کنند. سـخن در این جـا از امت دینی 
نیسـت بلکه سـخن از امت سیاسـی اسـت. و از این جاست 
کـه به مهم ترین طرح اندیشـۀ اسـالمی مدرن که به وسـیله 
محمـد سـلیم عوا و محمد عمـاره در مقابـل مفهوم جدایی 
دیـن از سیاسـت در چارچـوب غربـی آن مطـرح شـد کـه 
در ایـن طـرح »میـان دینی و سیاسـی« تفاوت قایل شـدند. 
در پیمـان مدینـه تفـاوت روشـنی میـان دینـی و سیاسـی 
وجـود دارد. مسـلمانان امـت عقیدتـی انـد، یهودیـان امت 
عقیدتـی انـد، و مسـلمانان و یهودیـان همـراه بـا همدیگـر 
سـاکنین مدینـه جماعتـی را تشـکیل می دهنـد که بـه آن ها 
امـت اطـالق می شـود و عضویـت در این امت بـرای تمام 
کسـانی کـه هنـوز بـه ایـن سـرزمین نیامـده انـد و بـرای 
نسـل های آینـده بـاز اسـت، و ایـن مفهـوم امـت سیاسـی 
اسـت و ایـن تفـاوت به طـور آشـکار در راه وروش پیامبـر 
دیـده می شـد و اگـر گاهـی میـان دینـی و سیاسـی خلطی 
صـورت می گرفـت، صحابـه از پیامبر خدا می پرسـیدند که 
ایـا ایـن وحی الزام آور اسـت یا این که تنها رای و مشـورت 
اسـت. و اگر مسـأله سیاسـی می بود، در آن صورت صحابه 
بـا پیامبـر بـه گفت وگـو می نشسـتند و در برخـی مـوارد با 
او مخالفـت می کردنـد. بارهـا یـاران پیامبـر با او بـه عنوان 
رییـس دولت بـه مخالفت برخاسـتند. طاهر بن عاشـور در 
ایـن زمینـه سـخن زیبایـی دارد، وی می گویـد کـه پیامبـر 
در  باشـد  نبـوت  مقـام  در  اگـر  اسـت؛  مقام هایـی  دارای 
آن صـورت جـز دریافـت و طاعـت راه دیگری نیسـت، اما 
اگـر در مقـام رهبـر سیاسـی و نظامـی باشـد در آن صورت 
بـرای لشـکر موقعیتـی را انتخـاب می کنـد و صحابی یـی 

می آیـد و برایـش می گویـد کـه مـن موقعیـت دیگـری را 
می پسـندم و پیامبـر هـم سـخِن او را می شـنود و از سـخن 

خـود صرف نظـر مـی کنـد و بـه رای صحابـی می گیـرد.
رسـول خـدا بـر گروهـی از مـردم مدینـه عبـور می کـرد 
)بارورسـازی(  تلقیـح  را  آن هـا درختـان خرمـا  دیـد  کـه 
می کردنـد)آن حضـرت بـه حکـم این کـه در مکـه زنده گی 
کـرده بـود، تجربه یـی در زمینـۀ زراعـت نداشـت(. بـرای 
آن هـا گفـت مـن چنیـن کاری را مفیـد نمی بینـم. مـردم 
مدینه و یا گروهی از ایشـان چنین دانسـتند که این سـخن 
پیامبر وحی اسـت و از تلقیح در آن سـال دسـت کشـیدند 
و منتـج بـه حاصـل تلخـی شـد کـه بـه بـار آورد. آن ها از 
رسـول خـدا پرسـیدند کـه چرا مـا را بـه چنیـن کاری امر 
فرمـودی. وی گفـت: شـما داناتـر بـه امـور دنیـای خویش 
آمـوزش روش هـای کشـاورزی و  دیـن  هسـتید. وظیفـۀ 
حکومـت داری  روش هـای  حتـا  و  صنعـت  روش هـای 
وچگونه گـی ادارۀ دولـت نیسـت، بـرای این که ایـن چیزها 
همـه تکنیـک انـد و وظیفۀ عقل اسـت تـا از طریـق تجربه 
بـه ایـن حقایـق دسـت یابـد. وظیفـۀ دیـن پاسـخ گویی به 
مسـایل بزرگی اسـت که به هسـتی و اصل و سرنوشـت و 
هدفـی کـه بـرای آن خلـق شـده ایم، می پـردازد، و دین در 
ایـن زمینه هـا بـرای مـا نظـام ارزشـمند و اصولـی می دهد 
کـه تفکـر و روش مـا و حکومت هایـی را کـه بـرای آن 

سـعی می کنیـم، توجیـه و راهنمایـی می کنـد.
از زمـان پیدایـش اسـالم و در طـول تاریـخ آن، جدایی یـی 
میـان دیـن و دولـت به معنی دور سـاختن دیـن از زنده گی 
شـناخته نشـد. و مسـلمانان از زمـان پیامبـر تـا بـه امـروز 
ایـن  بـه  و  متأثرنـد،  خـود  بـودِن  مسـلمان  از  کم وبیـش 
الهـام گرفتـه و  بایـد از اسـالم و تعالیـم آن  باورنـد کـه 
زنده گـی مدنی خـود را با توجیهات ربانی اسـتوار سـازند. 
آن چـه  و  اسـت  دینـی  آن چـه  میـان  تفـاوت  درحالی کـه 
سیاسـی اسـت را در نظـر می گیرنـد و فقهـای اسـالم هـم 
ایـن تفـاوت را مالحظـه کـرده و میـان نظـام معامـالت و 
عبـادات تفکیـک قایل شـده اند و حـوزۀ عبـادات را حوزۀ 
پایبنـدی شـناخته اند کـه آدمی حق تصـرف و اجتهاد در آن 
را نـدارد. و در حـوزۀ عقاید و عبادت ها و شـمار محدودی 
از مسـایل، عقل اهلیِت درک حقیقت را ندارد. اما در حوزۀ 
معامـالت که حـوزۀ بحث از مصلحت اسـت و اسـالم هم 
بـرای تحقـق مصالـح بنـده گان خدا آمـده اسـت، چنان چه 
فقهـای بـزرگ از شـاطبی گرفتـه تـا ابـن عاشـور بـر ایـن 
مسـاله تأکیـد کرده انـد کـه هدف اساسـی رسـالت پیامبران 
تحقـق عدالـت و مصالـح مـردم اسـت. ایـن مصلحت ها از 
طریـق کاربرد عقل در روشـنایی راهنمایـی، مقاصد، اصول 
و ارزش هـای دینـی تحقـق می یابـد. بـه همیـن اسـاس، 
همـواره حـوزۀ معامالت در پیشـرفت دوام دار اسـت که از 
جملـه آن نظـام دولت هـا می باشـد و ایـن حوزه هـا بیانگـر 
حوزه هایـی انـد کـه دگرگونـی می پذیرنـد امـا آن چـه بـه 
عقایـد و شـعایر دینـی و ارزش هـای اخالقی تعلـق دارند، 

آن هـا از جملـه مسـایل ثابـت و الیتغیـر اند.

راشـد غنوشی
مترجم: احمدذکی خاورنیا
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اختالل در زبان برای نابیان گری 
شــعر ســنتی و مــدرن معمــوالً در پــی بیان گــری 
بیــان  و  زنده گــی  معنــای  جهــان،  معنــای 
احســاس انســان اســت؛ امــا شــعر پســامدرن یــا 
پساســاختارگرایانه در پــی عــدم بیــان، اختــالل 
ــن  ــت. ای ــری اس ــان و نابیان گ ــبات زب در مناس
نابیان گــری اختــالل در انتخــاب و ترکیــب 
نشانه هاســت  کــه منجــر بــه زبان پریشــی و 

ــود.  ــان می ش ــت در زب ــا لکن حت
یاکوبســن  بحــث  از  فراتــر  اختــالل  ایــن 
ــینی را  ــینی و جانش ــور همنش ــه مح ــی رود ک م
ــن محــور همنشــینی  ــرد. ای در شــعر مطــرح ک
و جانشــینی به نوعــی همــان بحــث اســتعاره و 
ــان شــعر  ــه زب مجــاز اســت. درســت اســت  ک
)زبــان  زبــان  از  هنجارگریــزی  به گونه یــی 
خــودکار( اســت؛ امــا در شــعر ســنتی و مــدرن 
در حــد صنعت ســازی  هنجارگریــزی  ایــن 
در  اختــالل  و  نابیان گــری  نــه  اســت 
ــان  ــی زب ــان و در نشانه شناس ــی زب نشانه شناس

ــی. ادب
پیــام  رجعــت  دیگــر  نابیان گــر،  شــعر  در 
ــنونده  ــا ش ــت ت ــام نیس ــود پی ــوی خ ــه  س ب
ــود.  ــام ش ــوای پی ــا اغ ــاب ی ــده مج و خوانن
ــد  ــت؛ می خواه ــام اس ــه  پی ــعر علی ــاًل ش اص
از جهت گیــری شــش گانۀ یاکوبســنی فراتــر 
رود. مــن ســه شــعر از ســه شــاعر افغانســتانی 
بــه  شــعرها  ایــن  کــه  کــرده ام  انتخــاب 
 گونه هایــی در مناســبات زبانــی و معنادهــی 
پساســاختارند. می خواهــم آنچــه را کــه در 
ایــن جســتار فرافکنــی کــردم، در ایــن شــعرها 
بنــا بــه مناســبات درونــی شــعرها تداعــی کنــم. 
شــعر نخســت از عــارف حســینی اســت. ایــن 
شــعر و دو شــعر دیگــر را مــن این گونــه 
ــتفاده  ــطر از / اس ــر س ــن ه ــی بی ــته ام؛ یعن نوش
کــرده ام و فاصلــۀ هــر بنــد را بــا »انتــر« رعایــت 
ــگارش واژه هــای شــعرها  ــه شــیوۀ ن کــرده ام. ب

ــزده ام.    دســت ن
از  جنســی  کــه  می دانســتی/  بهتــر  »تــو 
ــر  ــی رود ب ــی ام/ راه م ــه بی خواب ــی ام/ ک بی تاب

تخــت/ مــی دود تــا ســاحلی/ کــه نیســت
تــو  موهــای  کوتاهنــد/  دراز  قصه هــای 
فقــط یلداینــد/ بافتنــی/ دو قــالب خیــال/ 
کالف کالفگــی را/ تنــی می تنــد بــه خــود/ 
نبودنــد بلــد  پــرواز  راســتی  عنکبوت هــا 

شــق القمر شــده اســت شــب/ تــب کــرده 
موهایــم/ کــه ریختــه/ کــه ریخــت مــن بــه هــم 

ــه ریخت
عبــور  کســی  چــه  شکســته  پل هــای  از 
می توانــد/ از غم هــای گذشــته فــرار/ فقــط 
ــد/  ــه شکســت می خورن ــتند ک ــکرها نیس لش

دارنــد ســرعت گیر  هــم  قلب هــا 
صــدای تیک تــاک تاکتیــک من آزاری ســت/
ــه شــکار  ــرده/ ب ــن ک سیاه پوســت ســاکتی کمی

ــن آرام م
آب ریختــه ریختــه، مگــر نــه/ کــدام روی 
ــک  ــرور ت ــدن/ ای غ ــد آم ــو می توان ــوی ت س
و تنهــا/ تبعیــد بــه شــکوه خــود/ هــوای 
ــل ســرد اســت، دود اســت، شــال گردنــت  کاب
بســته ای، نفــس ات هــا کــن، احتمــال دارد بــادِ 
ــن ــه م ــد ب ــا برس ــردد ت ــردد و بگ ــردی بگ گ

متحــرک  مغزهــای  باطــل/  خیــال  زهــی 
بــه  متعلق انــد/  متغیرنــد  متعفن انــد 

نابخشــوده هرگــز  هرزگی هــای 
ــد/  ــل می ده ــد/ غس ــراف می خواه ــا اعت کلیس
مــن گنــاه کار بــه دنیــا دویــده ام/ مســلمانی ام را 

کجــا برداشــته ام
بــه تمــاس افتــادم، بــه التمــاس افتــادم/ المــاس 
نخراشــیده ات کــو/ کوهــی کــه نمی شــکند 
تویــی/ مــن بــه زاللــی چشــمه ای میــان/ قلــب 

ــم ــه می دان ــان/ دارم/ دارم ک ــو ایم ت
از پرت هــا پــال می گویــم/ زبــان رمزهــا را 
ــناس/  ــو زبان ش ــان دراز/ ت ــن زب ــده ای/ م خوان

ــی... ــدر کاف ــه ق ــو ب ــن قدرنشــناس/ ت م
دلم گیر کرده است«

اســت.  آســان تر  بیان گــری  و  خودبیانگــری 
ــه   ــان علی ــه زب ــود ک ــوار می ش ــی دش کار موقع
ــان  زبــان بــه کار بــرده  شــود. منظــور از زب
ــیلۀ  ــوان وس ــه  عن ــان ب ــه: زب ــان این ک ــه  زب علی
ــه از  ــود، بلک ــتفاده  نش ــری اس ــاط و بیان گ ارتب
زبــان اســتفادۀ نابیان گــری شــود. ایــن اســتفادۀ 
ــه اســت؟ اســتفادۀ نابیان گــر  نابیان گــری چگون
از زبــان در حقیقــت، اســتفاده از زبــان نیســت، 
دور زدن زبــان اســت. آیــا می شــود زبــان 
را دور زد؟ کاًل پاســخ ایــن اســت  کــه نــه 

نمی شــود زبــان را دور زد. 
ــان را دور  ــبات زب ــا و مناس ــوان بُعده ــا می ت ام
زد. بُعــد مدلولــی، معنایــی و دســتوری زبــان را 
دور زد؛ به گونه یــی زبــان را از ایــن بُعدهــا 

نســبتًا تهــی کــرد و دال هــا را فعــال کــرد. فقــط 
ــز  ــا نی ــری دال ه ــرد. درگی ــر ک ــا را درگی دال ه
جنبه یــی از زبــان اســت؛ جنبه یــی  کــه بــا 
ــانه یی  ــوان رس ــه  عن ــان ب ــای زب ــف ادع وص
ــان را  ــل زب ــن ادعــای رســانه گی کام ــل، ای کام

ــد. ــش می کن ــار چال دچ
و  زبــان  نارســایی  جنبه هــای  بنابرایــن 
ــان و  ــه رخ زب ــان را ب ــوءتفاهم برانگیزی زب س
بــه رخ مــا می کشــاند: نمی توانــم چگونــه 
ــورم  ــد منظ ــان نمی توان ــم؛ زب ــورم را بگوی منظ
ــد؛ می شــد طــوری دیگــر خــود را  ــان کن را بی

ــود؛ و...  ــس ش ــر ح ــه بهت ــرد ک ــان ک بی
چیــزی  شــاعر  می گویــد؟  چــه  شــاعر 
نیــز  چگونه گفتــن  از  شــاعر  نمی گویــد. 
ــبات  ــود را از مناس ــاعر خ ــت. ش ــته  اس گذش
ــت.  ــرده  اس ــاب ک ــرون پرت ــان بی ــی زب مدلول
دال هــا  اســت.  دال هــا  وســط  در  شــاعر 
بی مناســبت داللتــی بــه مدلول هــا، کارکــرد 
بازیگرانــه دارنــد کــه مثــل ســاختن پــازل 
ایــن  امــا  می کنــد؛  تولیــد  مصروفیــت 
مصروفیــت، فقــط بــرای خــودِ مصروفیــت 
اســت.  هــدف  مصروفیــت  یعنــی  اســت؛ 
ــت  ــه مصروفی ــی  ک ــت؛ جنجال ــال« اس »جنج
ایجــاد کنــد، گرفتــاری ایجــاد کنــد و...؛ نتیجــه 

نباشــد.  کار  در  پایانــی  و 
ــد!«. ســه شــعر  ــال می گوی شــاعر از »پرت هــا پ
ــرده ام؛  ــاب ک ــدن انتخ ــرای خوان ــن ب ــه م ک
ــه  ــعرها چ ــن ش ــای ای ــه معن ــید ک ــر بپرس اگ
ــود؟  ــان کــرده  ب ــا را بی ــه ایــن معن ــود؟ چگون ب
ــا  ــم آنچــه را کــه از معن ــد بگوی ــوزش بای ــا پ ب
تصــور داریــم؛ ایــن شــعرها معنــا ندارنــد. حــق 
داریــد بگوییــد بــه کارهــای بی معنــا چــرا وقــت 
هــدر می دهیــد؟ شــما چــه قصــد داریــد؟ 
ــر  ــید؟ گی ــا بکش ــی معن ــد از بی معنای می خواهی
ــخن را  ــا س ــم، ام ــه بگوی ــه چ ــودم ک ــده  ب مان
ــیدن«.  ــا کش ــی معن ــد: »از بی معنای ــما گفتی ش

پرســش مــن ایــن اســت  کــه معنــادار و بی معنــا 
ــاداری و  ــن معن ــت بی ــرزی ثاب ــا م چیســت؟ آی
بی معنایــی وجــود دارد؟ پــس اگــر بتوانیــم 
ــزرگ  ــم، کاری ب ــخص بکنی ــی را مش بی معنای
ــود. درد  ــخص می ش ــا مش ــرا معن ــم، زی کرده ای

ــا اســت.  ــا معن ــی نیســت؛ درد م ــا بی معنای م
ای  بســا انســان این همــه بــرای ســرگردانی 
کشــف معنــا و پیــدا کــردن معنــا هزینــه 
ســنگین  هزینه هــای  از  پــس  امــا  می کنــد 
ــا  ــه معن ــد ک ــا برس ــی معن ــه تهی گ ــن ب ممک
فریبایــی و ســوءتفاهمی بیــش نبوده اســت! 
ــن  ــردن پیراه ــا و بیرون ک ــا کشــف معن ــرار م ق
معنــا نیســت؛ قــرار مــا ســخن دربــارۀ فریبایــی 
و سوءتفاهم هایی ســت  کــه بــه اضافه بــاری 
انجامیده انــد.  معنــا  کشــف  نشانه شناســی 

ــا ریســمان  شــعر عــارف حســینی از آســمان ت
درگیــری دارد؛ به نوعــی همه چــه گفتــه امــا 
هیچــی نگفته  اســت. جنجــال از همیــن همه چیز 
گفتــن و هیچ چیــز نگفتــن آغــاز می شــود. 
شــعر بــا گزاره هــای خطابــی و سرراســت 
ــه  ــتی/ ک ــر می دانس ــو بهت ــود: »ت ــاز می ش آغ
جنســی از بی تابــی ام/ بی خوابــی ام/ راه مــی رود 
بــر تخــت/ مــی دود تــا ســاحلی/ کــه نیســت«. 
تکــرار  تخــت  بــر  راه رفتــن  و  بی خوابــی 
ــه  ــی ام. این گون ــرار جنســی از بی تاب اســت، تک
شــعرهای  ویژه گی هــای  از  یکــی  تکرارهــا 
ــد.  ــان کن ــه می خواهــد کالفۀم پساســاختارند ک
بــر تخــت راه رفتــن یعنــی درجــا زدن و در جــا 
ــود  ــت، بی خ ــر اس ــه منتظ ــردی  ک ــدم زدن. ف ق
پایــک می زنــد و پــای خــود را می جنبانــد 
تــا خــود را مصــروف کنــد و از زجــر انتظــاری 
بکاهــد. انــگار شــاعر حافظه نــدارد. یک بــاره از 
تخــت تــا ســاحلی مــی دود کــه ســاحل نیســت. 
ســاحل نبــودن یعنــی بُن بســت. می توانیــم 
ــا ســاحلی کــه  بپرســیم یعنــی  چــه؟ مــی دود ت
نیســت ســاحل! خــب، جنجــال همین جــا 

کــه ســاحل  تــا ســاحلی  اســت. دویــدن 
مناســبات  به هــم زدن  پارادوکــس؛  نیســت: 
ــان. ایــن پاردوکــس، دلیلــی  منطقی-معنایــی زب
بــر خرده گیــری نیســت. ذهــن شــاعرانه در 
برجسته ســازی های  پساســاختار،  وضعیــت 
همیــن جنبه هــا اســت  کــه مناســبات معنا دهــی 

ــد.  ــش می کن ــار چال ــان را دچ زب
شــعر در بنــد دوم از فضــای بنــد نخســت 
پــرش  می تــوان  را  پــرش  ایــن  می پــرد. 
معناپریشــانه در مناســبات زبــان دانســت و 
گفــت شــعر و شــاعر دچــار یادفراموشــی 
کوتاه انــد/ موهــای  دراز  »قصه هــای  اســت: 
ــال/  ــالب خی ــی/ دو ق ــد/ بافتن ــط یلداین ــو فق ت
کالف کالفگــی را/ تنــی می تنــد بــه خــود/ 
نبودنــد«.  بلــد  پــرواز  عنکبوت هــا راســتی 
یعنی چــه؟  کوتاه انــد  دراز  قصه هــای 
ــود از  ــی خ ــی ذهن ــه تداع ــا ب ــس. بن پارادوک
ــم  ــظ، قصــه را خــم می کنی ــی از شــعر حاف بیت
ــه  ــاط دارد. این ک ــوی ارتب ــه م ــم ب و می گویی
فقــط موهــای تــو بــه درازی یلــدا اســت؛ هیــچ 
ــراً  ــت. ظاه ــو نیس ــوی ت ــه درازی م ــی ب موی
ــرش  ــا پ ــت. ام ــوی اس ــارۀ م ــد درب ــن بن ای
ــا  ــا از مدلول ه ــی دال ه ــی دارد. یعن نشانه شناس
تنــی  و  کالفگــی...  کالف  می شــوند.  جــدا 
می تنــد... گرایــش بــه ســوی شــعر زبــان 
ــوت. فکــر  ــه عنکب ــا برســیم ب ــد. ت ــدا می کن پی
ــرای عنکبــوت پرانتــزی  می کنــم بهتــر اســت ب
ــه  ــاز کنیــم و بگوییــم ایــن پــرش از نشــانه ب ب
ــت؛  ــی اس ــه دال ــه از دال ب ــه بلک ــانه یی ن نش
ــد  ــه می توانن ــه این گون ــتند ک ــا اس ــا دال ه تنه

ــد.  ــی بپرن ــه دال ــک دال ب از ی
در بنــد ســوم بــه شــق القمر می رســیم. مــاه نــه. 
ــق القمر  ــن ش ــت. ای ــده  اس ــق القمر ش ــب ش ش
ــدن  ــرای شق القمرش ــی دارد. ب ــت مذهب بینامتنی
شــب می تــوان جانشــین اســتعاری درنظــر 
گرفــت. یعنــی چهره یــی در دل شــب، شــب را 

شــق کــرده  اســت. تب کــردن موهــا را بگذاریــم 
بــه پــای هذیــان. تکــرار ســه بار واژۀ ریختــه را 
ــر  ــت بهت ــه می توانس ــم ک ــی بگویی ــازی زبان ب

ــد.  ــد؛ یعنــی خــوب جــا نیفتاده ان جــا بیفتن
بنــد چهــارم نصحــت اســت. بــا شــاعری 
و  منســجم  ذهــن  انــگار  کــه  روبه روییــم 
را  بشــر  عــام  تجربه هــای  دارد.  حکیمانــه 

می کنــد.  تکــرار 
بنــد پنجــم از تجربــۀ حکیمانــه پــرش می کنــد 
و بــه زمــان برخــورد می کنــد. تیک تــاک را 
بــازی  بــرای  تجربه یــی  می کنــد.  مقلــوب 
ــی اســت. شــخصیت شــعر دچــار هــراس  زبان
صــدای زمــان می شــود و فراتــر از ایــن هــراس 
درگیــر فوبیــا نیــز اســت: »سیاه پوســتی ســاکتی 

ــه شــکار آرام مــن«.  کمیــن کــرده/ ب
در بنــد ششــم شــعر از زمــان بــه مــکان پرتــاب 
ــد دو  ــن بن ــل. ای ــی خــاص: کاب می شــود؛ مکان
ــا/  ــک و تنه ــرور ت ــر دارد: »ای غ ــطر فاخ س
تبعیــد بــه شــکوه خــود«. انــگار بــا شــعر 
معناگــرا روبه روییــم. وارد شــدن ایــن دو ســطر 
ــد.  ــعر وارد نمی کن ــه ش ــی ب ــر عیب ــبتًا فاخ نس
ــا پســامدرن درهمجوشــی  شــعر پساســاختار ی
از همه چــه اســت. مهــم ایــن اســت  کــه 
بازیگوشــانه و پازل گونــه باشــد. در ســطر آخــِر 
ایــن بنــد شــاعر تــالش می کنــد هم حروفــی و 
هم آوایــی ایجــاد کنــد کــه بــه بــازی بینجامــد: 
ــدام  ــن اق ــا ای ــردد... ام ــردد و بگ ــردی بگ بادگ
ــق  ــه تحق ــدان ب ــد؛ چن ــالش می مان ــد ت در ح

بــازی نمی رســد. 
ــود  ــا خ ــعر ب ــا راوی ش ــاعر ی ــم ش ــد هفت بن
ــای  ــل/ مغزه ــال باط ــی خی ــرف اســت: »زه ط
ــخصیت/راوی  ــگار ش ــد...« ان ــرک متعفن ان متح
ــه این همــه  ــد ک شــعر خــود را ســرزنش می کن
ــال  ــی خی ــد. زه ــاق می افت ــش دارد اتف در ذهن

ــت دارد.  ــز مناســبت بینامتنی ــل نی باط
ــه  ــم؛ ب ــرش روبه رویی ــا پ ــز ب ــد هشــتم نی در بن
یــک پــرش مفهومی-مذهبــی: »کلیســا اعتــراف 
می خواهــد...« ایــن ســطر و ســطر بعــدی 
ــد  ــن بن ــطرهای ای ــی دارد. س ــت مذهب بینامتنی
ــی  ــم مذهب ــا مفاهی ــری ب ــی درگی به نوعــی در پ

اســتند. 
در بنــد نُهــم نیــز دچــار پــرش فضــای متفــاوت 
اســتیم. از درگیــری مذهبــی به گونه یــی بــا 
یــک بنــد خطابــی طرفیــم: »بــه تمــاس افتــاده ام، 
ــیده ات  ــاس نخراش ــاده ام/ الم ــاس افت ــه التم ب
کــو/ کوهــی کــه نمی شــکند تویــی/...« بــا 
ــا  ــگار ب ــاس ان ــاس و الم ــاس، التم ــدن تم آم
ــی  ــا بازی های ــم. ام ــی طرفی ــی آوای ــازی زبان ب
ــی  ــعر خیل ــن ش ــوالً در ای ــت معم ــن دس از ای
ــاس  ــن الم ــد. بی ــاق نمی افتن ــده اتف غافل گیرکنن
و کــوه نیــز بــازی معنایــی از نــوع ایهــام 
می توانــد وجــود داشــته  باشــد کــه رابطــۀ 
ــه کــوه  المــاس را تداعــی  بینامتنیــت معنایــی ب
کنــد. ســطرهای آخــر ایــن بنــد خطابــی اســت. 
ــه اول شــعر رجعــت  ــد ب ــن خطــاب می توان ای
بدهــد کــه شــعر بــا مخاطــب قــرار دادن کســی 

آغــاز می شــود. 
این همــه بــا ایــن شــعر درگیــر شــدیم. در 
ــم:  ــعر برمی خوری ــا فراش ــی ب ــر به نوع ــد آخ بن
ــا  ــن از پرت ه ــم« ای ــال می گوی ــا پ »از پرت ه
پــال گفتــن می توانــد دربــارۀ خــود شــعر 
ــت. در  ــال اس ــعر پرت وپ ــن ش ــه ای ــد ک باش
پرت هــا پــال می گویــم، تصــرف در تجربــۀ 
ــه  ــت  ک ــه  اس ــورت گرفت ــفاهی ص ــات ش ادبی
می گوینــد پرت وپــال می گویــد. بــا این  کــه 
ــز  ــه رم ــد ب ــال می گوی ــود پرت وپ ــه  می ش گفت
بــودن شــعر نیــز اشــاره می شــود: »زبــان رمزهــا 
را خوانــده ای«. ایــن گــزاره خطــاب به شــخص 
ــا ایــن گفتــن پرت وپــال  ــا ب ــز اســت. ام دوم نی
ــد  ــن بن ــدی ای ــطرهای بع ــا؛ س ــان رمزه و زب
خیلــی سرراســت اســتند کــه چنــدان مناســبت 
برقــرار  قبلــی  دو ســطر  بــا  پساســاختاری 

نمی کنــد. 
اســت؛  ســطر  یــک  کــه  آخــر  بنــد 
این همــه  از  پــس  غافل گیرکننــده  اســت: 
سرکارگذاشــتن خواننــده می گویــد: »دلــم گیــر 
ــی  ــرش فضا-معنای ــرم پ ــه نظ ــت«. ب ــرده  اس ک
ــن شــعر اســت. شــعر خــوب  ــوت ای ــا ق بنده
توانســته  اســت چــه از نظــر مناســبت های 
ــه  ــدی ب ــا از بن ــر فض ــه از نظ ــانه یی و چ نش
بنــدی بپــرد. بنــد قبلــی را به نوعــی بــه تعلیــق 
دربیــارد و خالیــی بیــن بندهــا ایجــاد کنــد. امــا 
ــی  ــه دال ــی ب ــدن از دال ــی و پری بازی هــای زبان
ــاق  ــر اتف ــا توانش ت ــر و ب ــت خالق ت می توانس

ــت.  ــاده  اس ــه نیفت ــد ک بیفت

) نش سه شعر از سه شاعر )خوا

شــعر در بنــد دوم از فضــای بنــد نخســت می پــرد. ایــن پــرش را می تــوان پــرش معناپریشــانه در مناســبات زبــان دانســت 
و گفــت شــعر و شــاعر دچــار یادفراموشــی اســت: »قصه هــای دراز کوتاه انــد/ موهــای تــو فقــط یلداینــد/ بافتنــی/ دو قــالب 
ــد  ــای دراز کوتاه ان ــد«. قصه ه ــد نبودن ــرواز بل ــتی پ ــا راس ــود/ عنکبوت ه ــه خ ــد ب ــی می تن ــی را/ تن ــال/ کالف کالفگ خی
ــه مــوی  ــه تداعــی ذهنــی خــود از بیتــی از شــعر حافــظ، قصــه را خــم می کنیــم و می گوییــم ب ــا ب یعنی چــه؟ پارادوکــس. بن
ــو نیســت. ظاهــراً ایــن بنــد  ــه درازی مــوی ت ــدا اســت؛ هیــچ مویــی ب ــه درازی یل ــو ب ــاط دارد. این کــه فقــط موهــای ت ارتب
ــی  ــی دال هــا از مدلول هــا جــدا می شــوند. کالف کالفگــی... و تن ــرش نشانه شناســی دارد. یعن ــا پ ــوی اســت. ام ــارۀ م درب
می تنــد... گرایــش بــه ســوی شــعر زبــان پیــدا می کنــد. تــا برســیم بــه عنکبــوت. فکــر می کنــم بهتــر اســت بــرای عنکبــوت 
پرانتــزی بــاز کنیــم و بگوییــم ایــن پــرش از نشــانه بــه نشــانه یی نــه بلکــه از دال بــه دالــی اســت؛ تنهــا دال هــا اســتند کــه 

ــد ــی بپرن ــه دال ــد از یــک دال ب ــه می توانن این گون
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ــان  ــرای پای ــه ب ــت ک ــرده اس ــالم ک ــی اع ــه تازه گ ــن ب چی
جنــگ در افغانســتان گــروه تمــاس، ســازمان همکاری هــای 

ــرد.  شــانگهای را ایجــاد خواهــد ک
ــا  ــر ب ــن اواخ ــه در ای ــداری ک ــن در دی ــۀ چی ــر خارج وزی
ــه ایجــاد  ــرد ک ــالم ک ــتان داشــت اع ــر خارجــه قرغزس وزی
ــد  ــرای حــل بحــران افغانســتان کمــک خواه ــروه ب ــن گ ای

ــرد. ک
او تأکیــد کــرد مــا بــه ایــن ترتیــب، یــک نقــش بهتــر را در 

ــم. ــازی می کنی ــتان ب ــح افغانس ــد صل رون
ــور  ــخنگوی وزارت ام ــار س ــش کوم ــال، راوی ــن ح در همی
خارجــۀ هنــد اعــالم کــرده اســت هنــد بــا کشــورهای ایــران، 
ــتان در  ــت افغانس ــوص وضعی ــتان در خص ــیه و عربس روس
ــت  ــدام الزم جه ــام اق ــام تم ــه انج ــد ب ــت. هن ــاط اس ارتب

ــد داد. ــه خواه ــه ادام ــات در منطق ــح و ثب ــراری صل برق
ــاری،  ــاه ج ــر م ــان دراواخ ــد همچن ــه هن ــت ک ــه اس او گفت
دیــدگاه خــود را در نشســت ســه جانبه هنــد روســیه و چیــن 

روی مســألۀ افغانســتان مطــرح خواهــد کــرد.
ایــن در حالی ســت کــه پاکســتان، ســعودی، امــارات متحــده 
عربــی، قطــر، روســیه، امریــکا، ناتــو نیــز بــرای حــل بحــران 
ــالم  ــز اع ــان نی ــد و آلم ــان را دارن ــتان برنامه های ش افغانس

ــن دوم اســت. کــرد کــه در صــدد برگــزاری نشســت ب
 تالش هــای پراکنــدۀ کشــورهای بیرونــی نــه تنهــا بــا رونــد 
ــن  ــل ای ــد ب ــه افغانســتان کمــک نمی کن ــح و حــل قضی صل
ــه  ــی ب ــیر اصل ــد و آن را از مس ــر می کن ــد را پیچیده ت رون

. بی راهــه می کشــاند 
ــکا  ــی از امری ــورهای بیرون ــه کش ــت ک ــن اس ــکل در ای مش
ــران  ــا ای ــعودی ت ــتان و از س ــا پاکس ــن ت ــیه از چی ــا روس ت
ــر  ــد و ه ــتان ان ــاص در افغانس ــع خ ــی مناف ــدام در پ هرک
ــه  ــد و از آنهــا ب ــان در ارتبــاط ان ــا شــاخه یی از طالب کــدام ب
ــد. ــتان کار می گیرن ــای افغانس ــوت در معم ــۀ ق ــوان نقط عن
ــی  ــه یک ــی ک ــورهای بیرون ــاوت کش ــای متف جبهه گیری ه
نشســت مســکو را ســازماندهی می کنــد دیگــری بــا طالبــان 

ــی را تشــکیل  در دوحــه می نشــیند و دیگــری جلســۀ ابوظب
می دهــد.

ــده  ــالم آباد و ج ــود، اس ــی می ش ــان میزبان ــران از طالب در ته
ــراز آماده گــی می کننــد همــه از  ــان اب ــرای پذیرایــی از طالب ب
ــد  ــت می کن ــتان حکای ــح افغانس ــد صل ــی در رون پراکنده گ
در حالــی کــه رونــد صلــح ایــن کشــور نیــاز بــه اجمــاع و 

هماهنگــی دارد.
آنچــه وضعیــت را پیچیده تــر می کنــد ایــن اســت کــه 
ــت  ــت دول ــور در غیاب ــن کش ــت های ای ــیاری از نشس بس
افغانســتان صــورت می گیــرد بــا آنکــه همــه می داننــد 
ــرد  ــی نمی ب ــه جای ــح را ب ــۀ صل ــورد، برنام ــرز برخ ــن ط ای
ــتان در آن  ــت افغانس ــی دول ــه یعن ــی قضی ــرف اصل ــرا ط زی
بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت مگــر ایــن کشــور بــرای 
ــب  ــا ترتی ــد ب ــه دارن ــی ک ــای راهبردی ی ــد و برنامه ه مقاص
ــان، در صــدد قدرت ســازی  ــا طالب ــه ب نشســت های یک جانب
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــروه ان ــن گ ــرای ای و هویت ســازی ب
قــدرت و ایــن هویــت یــک حــرف کاذب اســت و طالبــان را 

ــاند. ــی نمی رس ــه جای ب
مــردم افغانســتان را بــاور بــر ایــن اســت کــه صلــح زمانی در 
ــر خواهــد شــد کــه مســألۀ افغانســتان،  افغانســتان امکان پذی

ــد.  ــمول باش افغانستان ش
در بُعــد بیرونــی معضــل افغانســتان شــکل گیری یــک 
ــر ضــروری اســت و  ــی ام ــرا منطقه ی ــی و ف ــاع منطقه ی اجم
ــد ایجــاد شــود کــه کشــورهای  ــی می توان ایــن اجمــاع زمان
بیرونــی آجنــدای واحــدی را در پیــش گیرنــد. آجندایــی کــه 
ــه باشــد.  ــت در افغانســتان و منطق ــات و امنی ــان آن ثب ارمغ

ــی و کشــورهای  ــای جهان ــان قدرت ه ــی جــدی می هماهنگ
ــح  ــی صل ــورد چگونگ ــدرت در م ــان ق ــی و صاحب منطقه ی
ــی  ــورهای خارج ــه کش ــد ک ــت می ده ــۀ مثب ــی نتیج زمان
ــع  ــوند مناف ــرون ش ــتان بی ــه افغانس ــی در قضی از پراکنده گ
ــا شــهروندان  ــع مشــترک ب مشــروع خــود را در محــور مناف

ــد. ــتجو کنن ــتان جس افغانس

د افغانســتان د ښــځو شــبکې غــړي د ســولې وروســتیو 

ــې  ــر ک ــه بهی ــه دغ ــي، پ ــارې رسه واي ــه اش ــه پ ــو ت پرمختګون

ــځو  ــوي او د ښ ــاتل ش ــټ س ــه پ ــوي پرمختګون ــه ش رامنځت

ونــډه هــم په کــې کمرنګــه ده.

د دغــې شــبکې مــرې مېرمــن مــاري اکرمــي د دوشــنبې پــه 

ــې  ــا ک ــه وین ــه پ ــتې ت ــوې ناس ــب ۶ ی ورځ، ۱۳۹۷ کال د ک

ــه  ــد ښــځو ت ــه پروســه کــې بای ــګار وکــړ چــې د ســولې پ ټين

ــړل يش. ــډه ورک ــلنه ون ۵۰ س

نومــوړې وايــي: »کلــه چــې مــوږ وایــو در افغانســتان ښــځې 

ــو  ــه ټول ــږه پ ــر ل ــږ ت ــد ل ــي برخــه جــوړوي بای ــې نیامي د ټولن

ــډه  ــلنه ون ــري او ۵۰ س ــور ول ــې حض ــو ک ــړو او بحثون پرېک

ــه ده.« ــو وړ ن ــه د منل ــوږ ت ــه م ــڅ معامل ورکــړل يش او هې

دغــه شــبکه وايــي، د ســولې او پرمختــګ پــه نامــه هــره هڅــه 

او حرکــت چــې د افغانســتان د ښــځو ۱۷ کلنــې الســته 

ــه  ــون رسه ب ــک غربګ ــه کل ــړي، د دوی ل ــې ک ــې زیامنن راوړن

ــخ يش. م

تــر دې وړانــدې د مــدين ټولنــو یــو شــمېر مســؤالنو او ښــځینه 

فعاالنــو هــم لــه حکومتــه غوښــتي چــې د ســولې پــه پروســه 

کــې بایــد ونــډه ورکــړل يش.

دا څرګندونــې داســې مهــال مطــرح کېــږي چــې پــه دې 

ــې  ــت زیات ــر وخ ــل ه ــر ب ــربې ت ــولې خ ــې د س ــتیو ک وروس

ــه اړه  ــاتلو پ ــت س ــو د پ ــولې د هڅ ــوې دي. د س ــودې ش ت

ــه  ــوا انتقادون ــو له خ ــځینه فعالین ــمېر ښ ــو ش ــم د ی ــوا ه پخ

ــې د  ــي چ ــل وی ــت ت ــان حکوم ــو افغ ــوي وو، خ ــرح ش مط

افغانســتان ســولې پــه اړه هېــڅ خــربه د افغانســتان لــه خلکــو 

ــږي. ــې کې ــټ نه پات پ

ــس او  ــاء ریی ــورا د داراالنش ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

ــتان  ــې د افغانس ــارو ک ــه چ ــامع پ ــیمه  يیزې اج ــولې د س د س

ولســمر ځانګــړی اســتازی محمدعمــر داوودزی وایــي، 

ــو  ــواد د بېالبېل ــت د هې ــې حکوم ــربو ک ــد خ ــولې اړون د س

ــې او د  ــدين ټولن ــړي او د م ــورې ک ــال مش ــو رسه س قرون

ــوې. ــول ش ــه ده غورځ ــه ن ــه پام ــم ل ــډه ه ــځو ون ښ

ــب ۶  ــه ورځ ۱۳۹۷ کال د ک ــنبې پ ــاغي داوودزي د دوش ښ

یــوې خــربي غونــډې تــه وویــل، د ســولې پــه مشــوريت جرګــه 

کــې هــم ښــځو تــه لــږ تــر لــږه ۳۰ ســلنه ونــډه ورکــړل شــوې 

ده.

ــه جرګــه کــې د ښــځو حضــور  ــه دې لوی ــي: »پ ــوړی واي نوم

بــه لــږ تــر لــږه ۳۰ ســلنه وي او د ښــځو کمېټــه نــن د تشــکیل 

کېــدو پــه حــال کــې ده او ښــځې بــه پــوره ونــډه لــري.«

ــه داســې حــال کــې د ســولې  د افغانســتان د ښــځو شــبکه پ

پــه مذاکراتــو کــې د ښــځو پــه مشــارکت ټینــګار کــوي چــې د 

افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا ځانګــړی اســتازی زملــی 

ــربو  ــې د خ ــر ک ــه قط ــرون پ ــتازي پ ــب اس ــل زاد او طال خلی

اتــرو پنځــم پــړاو پیلــوي.

روایت زنـی که در نـوارهای تصـویـری

 »مـال لنـدی« دیـده شـد
از گذشـــته های دور بـــه  این ســـو رســـمی در میـــان مـــردم به ویـــژه شـــماری از زنـــان وجـــود دارد کـــه 
بـــرای نجـــات از مشـــکالت خانواده گـــی، بیمـــاری، بـــاردار نشـــدن و هزارویـــک مشـــکل دیگـــر نـــزد 
ــروع و  ــت های نامشـ ــی خواسـ ــراً قربانـ ــان اکثـ ــورد، زنـ ــن مـ ــد. در ایـ ــان می رونـ ــا و تعویذنویسـ مالهـ
باج گیـــری می شـــوند، امـــا ســـنتی بودن جامعـــه و افـــکار زن ســـتیزانه ســـبب می شـــود تـــا کمتـــر زنـــان 

ـــد. ـــان بگذارن ـــت را در می ـــته اس ـــان گذش ـــر آن ـــه ب ـــان آن چ ـــرأت بی ـــران ج و دخت
در ماه  هـــای اخیـــر چنـــد نـــوار تصویـــری تجـــاوز جنســـی از فـــردی به نـــام مالرســـول خواجه، مشـــهور 
ـــه  ـــد ک ـــت ش ـــی دست به دس ـــبکه های اجتماع ـــاب در ش ـــس در فاری ـــک تعویذنوی ـــدی«، ی ـــول لن ـــه »رس ب
ـــروم  ـــان مح ـــی، زن ـــغل تعویذنویس ـــتفاده از ش ـــا اس ـــدی، ب ـــول لن ـــت. مالرس ـــال داش ـــه دنب ـــی را ب واکنش های
و ســـادۀ فاریابـــی را کـــه مشـــکل بـــارداری داشـــتند، وادار بـــه هم بســـتری کـــرده و جریـــان رابطۀ شـــان 
ـــاج  ـــی ب ـــان قربان ـــود، از زن ـــرده ب ـــت ک ـــه ثب ـــی ک ـــای تصویری ی ـــتفاده از نواره ـــا اس ـــرد و ب ـــت می ک را ثب

می گرفـــت.
ـــدی  ـــول لن ـــت مالرس ـــرای بازداش ـــاب ب ـــس فاری ـــی، پولی ـــبکه های اجتماع ـــا در ش ـــن نواره ـــس از درز ای پ
اقـــدام کـــرد، امـــا تاکنـــون تالش هـــا در ایـــن زمینـــه بی نتیجـــه بـــوده اســـت. آن چـــه پـــس از فـــرار 
ـــه  ـــت ک ـــان قربانی س ـــن زن ـــر دام ـــی ب ـــای بدنام ـــری و لکه ه ـــوار تصوی ـــد ن ـــد، چن ـــا مان ـــه ج ـــول ب مالرس

زندگی شـــان را چـــون شـــب ســـیاه کـــرده اســـت.
یکـــی از ایـــن زنـــان قربانـــی منیـــره نـــام دارد. او بیشـــتر از شـــش مـــاه را در خانـــۀ امـــن و 25 روز را در زنـــدان 
ـــووالن  ـــۀ مس ـــه گفت ـــه ب ـــره ک ـــت. منی ـــده اس ـــار ش ـــه آن گرفت ـــته ب ـــه ناخواس ـــی ک ـــه جرم ـــرده؛ ب ـــر ب ـــه س ب
ـــدود  ـــد، او ح ـــت می گوی ـــده اس ـــت ش ـــا او بازداش ـــی ب ـــول و نزدیک ـــزد مالرس ـــن ن ـــرم رفت ـــه ج ـــی ب امنیت

ـــت. ـــده اس ـــت نش ـــش ثاب ـــوز جرم ـــه هن ـــی ک ـــوده، در حال ـــس ب ـــاه را در حب ـــت م هف
ـــت  ـــدی بازداش ـــا ماللن ـــه ب ـــراری رابط ـــام برق ـــه اته ـــی او را ب ـــای امنیت ـــه نیروه ـــد ک ـــت می کن ـــره روای منی
ـــرای  ـــا ب ـــم را حت ـــن فیل ـــون ای ـــا تاکن ـــود دارد، ام ـــول وج ـــا مالرس ـــی از او ب ـــه فیلم ـــد ک ـــد و گفتن کردن

خـــودش نشـــان نداده انـــد. بـــه بـــاور منیـــره، او بی گنـــاه بـــه زنـــدان افتـــاده اســـت.
ـــن  ـــد، م ـــن برآم ـــم م ـــد فیل ـــا ش ـــک خط ـــتم، ی ـــوری هس ـــتای خواجه قش ـــن از روس ـــد: »م ـــره می گوی منی
ـــال  ـــش م ـــو پی ـــد ت ـــرا گفتن ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــرم م ـــپ زده نمی توانم.ج ـــتی گ ـــه درس ـــم ب ـــرم می کن ش
ـــم  ـــه فیل ـــد ک ـــم گفتن ـــا برای ـــم، ام ـــال نرفت ـــش م ـــه پی ـــوردم ک ـــم خ ـــن قس ـــردم و م ـــتباه ک ـــک اش ـــی، ی رفت

ـــد«. ـــان نداده ان ـــم  نش ـــال برای ـــا ح ـــده و ت ـــو برآم ت
منیـــره از وضعیـــت بـــِد زنـــدان حکایـــت می کنـــد و می گویـــد، هم اکنـــون بیمـــار اســـت و مســـووالن 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــری می خواه ـــوق  بش ـــای حق ـــره از نهاده ـــد. منی ـــی نکرده ان ـــچ اقدام ـــش هی ـــرای درمان ـــم ب ه
دادش برســـند و او را از زنـــدان بیـــرون کننـــد؛ »مـــن در این جـــا وضعیـــت بـــدی دارم، مـــرا از همین جـــا 
ـــدان، دو  ـــرو زن ـــد روز ب ـــو چن ـــه ت ـــد ک ـــم گفتن ـــت، برای ـــتان اس ـــش سارنوال/دادس ـــن پی ـــیۀ م ـــید...، دوس بکش

ـــم«. ـــن می بری ـــۀ ام ـــه خان ـــو را ب ـــاره ت ب
ـــت  ـــتانی والی ـــا دادس ـــره ب ـــدۀ منی ـــان پرون ـــای پنه ـــت و زوای ـــل بازداش ـــی، عوام ـــارۀ چگونه گ ـــتیم در ب خواس
فاریـــاب نیـــز گفت وگـــو داشـــته باشـــیم، امـــا دادســـتانی ایـــن والیـــت حاضـــر بـــه دادن معلومـــات در 

ـــد. ـــده نش ـــن پرون ـــه ای ـــد ب پیون
از ســـویی هـــم مســـووالن حقـــوق بشـــر در فاریـــاب می گوینـــد، آنـــان تاکنـــون در پیونـــد بـــه پرونـــدۀ 
منیـــره اطالعـــی ندارنـــد، امـــا هـــر متهمـــی کـــه در زنـــدان  بـــه ســـر می بـــرد، دارای حقـــوق صحـــی، 

آمـــوزش و پـــرورش و رفتـــار بشردوســـتانه اســـت.
ـــت  ـــس از دریاف ـــد، پ ـــالم وطندار می گوی ـــه س ـــاب ب ـــت فاری ـــر والی ـــوق بش ـــس حق ـــواد، ریی ـــح اهلل ج ذبی
معلومـــات در بـــارۀ چگونه گـــی ســـالمت زندانی هـــا و رفتـــار نامناســـب از ســـوی مســـووالن زنـــدان، 
ـــم، در  ـــت نکردی ـــون دریاف ـــا تاکن ـــم م ـــن خان ـــکایتی از آدرس ای ـــن ش ـــوند: »چنی ـــه کار می ش ـــت  ب ـــان دس آن

ـــویم«. ـــه کار می ش ـــت ب ـــت دس ـــق عدال ـــرای تحق ـــم ب ـــت کنی ـــکایت را دریاف ـــا ش ـــه م ـــی ک صورت
ـــن  ـــه چنی ـــه ب ـــی ک ـــتایی زمان ـــان روس ـــژه زن ـــان به وی ـــای زن ـــتان، پ ـــنتی افغانس ـــدت س ـــه ش ـــۀ ب در جامع
ـــرکوب  ـــدت س ـــه ش ـــور ب ـــطح کالن کش ـــا س ـــازار ت ـــازار و از ب ـــا ب ـــه ت ـــود، از خان ـــاز می ش ـــی ب پرونده   های
ـــدگاه  ـــردان دی ـــرای م ـــا ب ـــود، ام ـــر می ش ـــر روز تنگ وتنگ ت ـــت ه ـــا گذش ـــان ب ـــرۀ زندهگی ش ـــده و دای ش
ـــک  ـــت های ی ـــداد انگش ـــان از تع ـــه جرم ش ـــول ک ـــد مالرس ـــردان مانن ـــم م ـــی ه ـــت داده و گاه ـــر جه تغیی
ـــپرده  ـــی س ـــه فراموش ـــز ب ـــان، همه چی ـــت زم ـــس از گذش ـــته و پ ـــرار گذاش ـــه ف ـــا ب ـــد، پ ـــتر باش ـــت بیش دس

می شـــود.
• منیره اسم مستعاری برای این زن قربانی ست.

تـالش هـای
پراکنـده ثبـات نمـی آورد 
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دســته جمعی  یک بــاره  آدم هــا  کــه  می شــود  چطــور 
»نوســتال می زننــد« و دل شــان بــرای گذشــته یی تنــگ 
ــواس  ــد؟ ح ــم نکرده ان ــه اش ه ــا تجرب ــه حت ــود ک می ش
ــع  ــش جم ــن پرس ــه ای ــته ب ــال گذش ــا در دو س خیلی ه
شــده اســت. نوســتالژی همیشــه امــری سیاســی بــوده امــا 
ــود.  ــیده می ش ــه رخ کش ــاال دارد ب ــی اش ح ــت سیاس اهمی
ترامــپ بــا وعــدۀ اعــادۀ عظمــت گذشــتۀ امریــکا انتخابــات 
ــا ســودای  ــرد. هــواداران برگزیــت ب ریاســت جمهوری را ب
بازگشــت بــه دوران راحتــی و اقتــدار امپراطــوری رأی بــه 
ــه  ــی ک ــد. پژوهش ــا دادن ــۀ اروپ ــا از اتحادی ــی بریتانی جدای
چندمــاه پیــش منتشــر شــد روندهــای نوســتالژیک مشــابهی 
ــۀ  ــه زمزم ــد. در ترکی ــان می ده ــان نش ــه و آلم را در فرانس
احیــای شــکوه عثمانــی شــنیده می شــود. فیلیپینی هــا 
ــای دوران  ــاد قلدری ه ــه ی ــان را ب ــور جدید ش رییس جمه
ــد. رییس جمهــور  ــد مارکــوس برگزیدن ــوری فردینان دیکتات
تــازه  منتخــب برزیلی هــا هــم هیــچ ابایــی نداشــت از ایــن 
کــه نظــم و نســق زمــان حکومــت نظامیــان را بــه یــاد مــردم 
بینــدازد. داعشــی ها هــم کــه وعــدۀ رجــوع بــه صدر اســالم 
را بــا شمشــیر ترســیم می کننــد. در تونــس، تنهــا کشــوری 
کــه هنــوز امیــد رســتگاری بهــار عربــی در آن مــی رود، دل 
ــه  ــی ک ــگ شــده، دوره ی ــی تن ــرای دوران بن عل ــا ب خیلی ه
ــری از دعواهــای سیاســی  ــاد و خب ــا راه می افت ــگار کاره ان

روزمــره نبــود.

ــران  ــات ریاســت جمهوری ای ــاف در انتخاب ــر قالیب محمدباق
در ســال 1384 مضحکــۀ عــام و خــاص شــد چــون تــالش 
ــا  ــاال ام ــد. ح ــان ده ــاه نش ــبیه رضاش ــودش را ش ــرد خ ک
اســتاد مشــهور دانشــگاه و خواننــدۀ محبــوب در تبعیــد هــر 
ــی  ــد مومیای ــتند. جس ــاه هس ــتالژی رضاش ــران نوس دو نگ
ــعار  ــه ش ــن ک ــس از ای ــاه پ ــد م ــا چن ــه او تنه ــب ب منتس
»روحــت شــاد« در تظاهــرات شــنیده شــد در جریــان  
پیــدا شــد. ماجــرا شــبیه  خاک بــرداری در شــهر ری 
ــگل  ــدی و می ــلمان رش ــی س ــم جادوی ــتان های رئالیس داس
ــًا  ــی واقع ــت مومیای ــم نیس ــت. مه ــتوریاس اس ــل آس آنخ
جســد رضاشــاه اســت یا نــه، مهم نیســت کــه یــادآوری اش 
در جریــان تظاهــرات محــدود بــه چنــد صــدای معــدود و با 
ــه هــر  ــر و فی البداهــه. ب ــا فراگی ــود ی ــی ب ــزی قبل برنامه ری
حــال توجــه همــه بــه رضاشــاه جلــب شــده اســت. ســاز و 
کار احضــار رضاشــاه، ارجــاع بــه خاطــرۀ او و احیانــًا حلول 
او در قامتــی معاصــر و متناســِب حــال چنــدان تفاوتــی بــا 
ــدارد. در همــۀ  روندهــای مشــابه در دیگــر نقــاط جهــان ن
ــدرت و  ــا ق ــی ب ــۀ سیاس ــی حافظ ــا تنیده گ ــوارد م ــن م ای
ــه  ــته ب ــزی از گذش ــه چی ــه چ ــم: این ک ــت را می بینی سیاس
یــادآورده می شــود؟ چطــور؟ چــرا؟ چــه کســی آن گذشــته 
ــزی  ــه چی ــه چ ــی؟ ب ــه کس ــه چ ــد و ب ــادآوری می کن را ی
ــزی فرامــوش می شــود؟ چــرا  اشــاره نمی شــود و چــه چی

ــه چــه منظــوری؟  و چطــور و ب
ایــن کــه نــگاه یــک نســل بــه گذشــته باشــد چیــز 
دلبســتگی  رنســانس  روشــنفکران  نیســت.  جدیــدی 
شــدیدی بــه یونــان و رم باســتان داشــتند. حاکمانــی نظیــر 
ــبث  ــا تش ــود را ب ــی خ ــت سیاس ــج هوی ــار و مرداوی مازی

ــم  ــا ه ــا آن ه ــد. آی ــا کردن ــانی بن ــرۀ روزگار ساس ــه خاط ب
نوســتالژی داشــتند؟ قطعــًا از ایــن اصطــالح بــرای تشــریح 
حــس و حال شــان اســتفاده نمی کردنــد. تقریبــًا همــۀ 
ــالح را  ــن اصط ــه ای ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــگران اتف پژوهش
ــالدی  ــم می ــرن هفده ــر ق ــب سوییســی در اواخ ــک طبی ی
بــاب کــرد. از نظــر یوهانــس هوفــر نوســتالژی یــک 
ــزدور سوییســی  ــی کــه ســربازان م ــود، بیماری ی بیمــاری ب
ــش   ــت و آت ــم غرب ــدند: غ ــارش می ش ــه دچ دور از خان
اشــتیاق بازگشــت بــه ســرزمین آشــنا. بــه نظــر هوفــر ایــن 
ــار اول شــان  ســربازان دچــار نوســتالژی می شــدند چــون ب
ــرای شــیر  ــد. »دل شــان ب ــرک می کردن ــه را ت ــه خان ــود ک ب
غلیــظ و ســوپ هایی کــه بــرای صبحانــه می خوردنــد 
ــه در  ــی ک ــرای آزادی ی ــم ب ــاید ه ــد، ... و ش ــگ می ش تن
کشــور خــود داشــتند.« بیــش از دو قــرن طــول کشــید تــا 
نوســتالژی از درد فــراق مــکان بــه زهــر هجــر زمــان تبدیــل 
شــد و دیگــر هــم یــک بیمــاری نبــود، بلکــه صرفــًا حالتــی  
عاطفــی بــه شــمار می رفــت کــه هــر آدمــی ممکــن اســت 
ــم  ــظ ه ــاالً حاف ــود. احتم ــته دچــارش ش از دلتنگــی گذش
ــاغ  ــرات خــوش ب ــاد خاط ــه ی ــی ک ــته وقت ــتالژی داش نوس
ــی  ــا وقت ــد؛ ی ــان می افت ــده رودِ اصفه ــیۀ زاین کاران در حاش
کــه رامیــن دلتنــگ دوران انــس بــا ویــس می شــود و 
می نالــد از ایــن کــه چــه  خــوش بــود آن گذشــته روزگاران.
و  احضــار  را  خــوش  خاطــرات  همیشــه  نوســتالژی 

ــن،  ــرب کائ ــول ه ــه ق ــتالژی، ب ــد. گاه نوس ــرور نمی کن م
ــه  ــلی ک ــت.« نس ــه اس ــه دردش رفت ــت ک ــی اس »خاطره ی
در بحبوحــۀ مصایــب جنــگ جهانــی دوم بــزرگ شــد یــاد 
ــی  ــای عمیق ــد و الفت ه ــی می افت ــای دوران کودک بازی ه
ــانی از  ــۀ درخش ــپیتزر در مقال ــو اش ــت. لئ ــکل گرف ــه ش ک
درهم آمیختــن نوســتالژی و ترومــا بــرای خانواده هــای 
ــد  ــه در بردن ــالم ب ــان س ــازی ج ــان ن ــه از آلم ــودی ک یه
ــۀ  ــی اش در ده ــی و نوجوان ــه کودک ــلی ک ــد. نس می نویس
شــصت ایــران گذشــت یــاد دفترچــه  مشــق های چهل بــرگ 
ــد  ــتالژی می توان ــد. نوس ــگ می کن ــان جن ــای زم و کوپن ه
ــه  ــخصی و چ ــت ش ــه هوی ــا، چ ــت م ــت هوی ــه تقوی ب
ــداوم  ــا حــس ت ــه م ــته ب ــاد گذش ــد. ی ــی، کمــک کن جمع
می کنــد  راحــت  را  خیال مــان  می دهــد،  همبســتگی  و 
ــه  ــه چ ــن ک ــا ای ــت. ام ــا برجاس ــه ها و بنیان ه ــه ریش ک
ــی  ــته های خاطره ی ــه رش ــته ب ــود بس ــده می ش ــی تنی هویت
ــای  ــاًل خانواده ه ــد؛ مث ــده گان انتخــاب می کنن ــه بافن دارد ک
از  شــیکاگو  در هم جــوش  محله هــای  در  سفیدپوســت 
ــت  ــه هوی ــا این گون ــد ت ــاد می کنن ــژادی ی ــی  ن ــد جدای عه

ــد. ــظ کنن ــان حف ــود را همچن ــب خ برتری طل
ــۀ  ــوان عارض ــه عن ــتالژی – ب ــداری نوس ــم  بیماری پن رس
ــۀ  ــش از ده ــه جای ــاد. ب ــم برافت ــردی – کم ک ــالمت ف س
1۹۷0 میــالدی بحثــی تــازه آغــاز شــد کــه آن  را بــه مثابــۀ 
ــور  ــه چط ــرد؛ این ک ــل می ک ــی تحلی ــک عارضــۀ اجتماع ی
جمعــی از آدم هــا حســرت گذشــتۀ نادیــده را می خورنــد؟ 
ــوز  ــود و هن ــن ب ــده ای ــه ش ــاده و پذیرفت ــۀ جاافت فرضی
ــده  ــت برآم ــی اس ــی پدیده ی ــتالژیِ  جمع ــه نوس ــت ک هس
ــراب  ــدرن و واکنشــی اســت ناشــی از اضط در دوران م

ــی و  ــم اجتماع ــریع و عظی ــای س ــرات و دگرگونی ه تغیی
فرهنگــی؛ مأمنــی اســت بــرای پنــاه آوردن از شــر اغتشــاش 
ــتدالل  ــن اس ــی از ای ــواع مختلف ــان )ان ــای زم و تالطم ه
ــال،  ــد لوونت ــس، دیوی ــرد دیوی ــته ف ــۀ گذش ــج  ده را در پن
مــت ماتســودا، کریســتوفر شــاو و ملکــوم چیــس، و 
جفــری اولیــک بیــان کرده انــد.( از ســال 2016 امــا بحــث 
ــدا  ــان آسیب شناســانه پی ــاره دارد زب ــارۀ نوســتالژی دوب درب
ــر اجتماعــی  ــگار کــه یــک بیمــاری واگی ــد: حــاال ان می کن
اســت، انــگار کــه نوســتالژی مثــل ویروســی پخــش 
و  می زننــد«  »قــاط  جمعــی  دســت  آدم هــا  می شــود، 
ــه  ــد ک ــپ را می خورن ــد ترام ــی مانن ــول عوام فریب های گ

گذشــته یی موهــوم را نشان شــان می دهــد. چــرا؟
ــرزمینی  ــه س ــال ب ــی ح ــت: وقت ــن اس ــذاب ای ــواب ج ج
ــر  ــی بهت ــور آینده ی ــی تص ــود، وقت ــل می ش ــه  تبدی غریب
ــازد،  ــگ می ب ــد رن ــی امی ــد، وقت ــم نمی گنج ــم ه در وه
امیــد بــه ایــن کــه امــکان و ظرفیتــی بــرای ایجــاد تغییــر در 
عرصــۀ عمومــی هســت، نوســتالژی از در می آیــد و گذشــته 
ــریع  ــی س ــته مرهم ــباح گذش ــیج اش ــد. بس ــزک می کن را ب
ــد.  ــای حــال فراهــم می کن ــرای تســکین درده و راحــت ب
ــل  ــن در تحلی ــت باوم ــتدالل را زیگمون ــن اس ــابه ای مش
انتخــاب هــواداران جدایــی بریتانیــا از اتحادیــۀ اروپــا 
ــرا  ــد ماج ــن حمی ــر محس ــی نظی ــت. برخ ــرده اس ــان ک بی
ــروزی  ــگ ام ــت فرهن ــد اس ــد؛ او معتق ــر می بینن را بزرگ ت

دچــار وســواس خنــاس عرضــۀ گذشــته و نوســتالژی بازی 
شــده. پیشــنهاد ایــن اســت کــه بــرای رســتگاری کاًل بایــد 
از شــر نوســتالژی خــالص شــد. و البتــه تــا می شــود هــم 
بایــد بــه ســودازده گان گذشــته نشــان داد کــه دل شــان بــرای 
ــه  ــته یی ک ــرای گذش ــت، ب ــده اس ــگ ش ــوم تن ــری موه ام

ــت. ــوده اس ــد نب ــال می کنن ــه خی ــان ک چن
استیســی  نــواک بــرای درمــان نوســتالژی بــه ســراغ 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه مقاله ی ــی رود و ب ــکاوی م روان
فرویــد 101 ســال پیــش دربــاره ی ماتــم و مالیخولیــا نوشــته 
بــود. کســی کــه دچــار مالیخولیــا می شــود، از نظــر فرویــد، 
ــودای  ــان در س ــد و همچن ــار آی ــدان کن ــا فق ــد ب نمی توان
ســودازده گی  می خــورد.  غوطــه  دســت رفته  از  آن چــه 
فراینــد ســوگواری را دچــار وقفــه و خدشــه می کنــد، 
فراینــدی کــه بــرای بازیابــی ســالمت روان، بــرای ایــن کــه 
ــه حــال برگــردد، الزم اســت.  ــه خــودش بیایــد و ب فــرد ب
فــرد غصــۀ گذشــته را می خــورد و غصــه  او را می خــورد. 
نــواک پیشــنهاد می کنــد کــه سیاســت مدار بایــد مثــل یــک 
روانــکاو بــا نوســتالژی برخــورد کنــد؛ بــه مریــض کمــک 
کنــد تــا بــا انــدوه حرمــان کنــار آیــد و اشــتیاق بازگشــت 
را بــه شــور پیشــرفت تبدیــل کنــد. بــه او کمــک کنــد تــا 
ــه آن  ــود ک ــه ش ــد و متوج ــرداری کن ــتالژی الیه ب از نوس
زیــر چیــز دیگــری می لولــد: بغــض، کینــه، خشــم، تــرس، 
ناکامــی، اســتیصال، اضطــراب و ... و بعــد ایــن جریان هــای 
عاطفــی را بــه جــای ایــن کــه بــه گذشــته ســرازیر کنــد بــه 

ســمت آینــده و ســاختن چیــزی بهتــر هدایــت کنــد.
نــواک روانــکاوی خوانــده اســت و بــرای همیــن اشــاره یی 
بــه بحث هــای مرتبــط بــا پیشــنهادش در ادبیــات مطالعــات 

ــان  ــم می ــی و بوی ــاًل مورف ــد. مث ــی نمی کن ــۀ  جمع حافظ
دو گونــه رفتــار نوســتالژیک تفــاوت قایــل می شــوند: 
گونــۀ ســنت گرا/مرمت کننده در برابــر گونــۀ پیــش رو/

تأمل کننــده. گونــۀ اول بدخیــم اســت، می خواهــد بــه 
ــل  ــته را مث ــد گذش ــد، می خواه ــوع کن ــم رج ــنت قدی س
ــتالژی  ــد. عوضــش نوس ــت کن ــه مرم ــاختمان کهن ــک س ی
یــاد  بلکــه  یــاد گذشــته نمی کنــد  پیش رو/تأمل کننــده 
آرزوهــا و آرمان هــای گذشــته می کنــد، دلــش بــرای 
ــد  ــادی قص ــی انتق ــا نگاه ــا ب ــود، ام ــگ می ش ــته تن گذش
ــن  ــا ای ــرد. ب ــده درس بگی ــاختن آین ــرای س دارد از آن ب
ــه  ــارو زد ک ــتالژی پ ــان نوس ــوری در جری ــد ط ــده بای قاع

ــه عقــب. ــه ب ــرود، ن ــو ب ــه جل ــق ب قای
نکتــۀ درســتی کــه ایــن ایده هــا طــرح می کننــد ایــن 
ــه  ــت ن ــاری اس ــانۀ بیم ــب نش ــتالژی اغل ــه نوس ــت ک اس
ــا  ــن ایده ه ــه ای ــا این جاســت ک خــود بیمــاری. مشــکل ام
کفــاف عمــل نمی دهنــد. نمی شــود راحــت و مســتقیم 
خوش خیــم  را  نوســتالژی   یک گونــه  و  کشــید  خــط 
از  دســته بندی ها  ایــن  خوانــد.  بدخیــم  را  دیگــری  و 
ــتالژیک  ــای نوس ــودن رفتاره ــی ب ــی و چندصدای پیچیده گ
ــری  ــد دیگ ــی می توان ــر یک ــه ه ــد و این ک ــت می کنن غفل
ــر ایــن هیــچ  ــه کنــد. عــالوه  ب ــا از آن تغذی را تقویــت و ی
ــکاوان  ــًا روان ــت مداران لزوم ــه سیاس ــت ک ــی نیس تضمین
حاذقــی باشــند - کــه اغلــب نیســتند - و اگــر هــم باشــند 
بــاز هیــچ تضمینــی نیســت کــه مهارت شــان را صــرف خیــر 
ــاز هیــچ تضمینــی نیســت کــه  کننــد، و اگــر بکننــد هــم ب
آن هــا و ســبک کارشــان بــه دل مریــض بنشــینند و اصــاًل او 
انتخاب شــان کنــد. حافظــۀ جمعــی عرصــۀ رقابــت و نــزاع 
طبیبانــی اســت کــه هــر یــک مدعــی اســت معجونــی کــه 
ــه  ــدن احــواالت زمان ــرای فهمی ــد ب ــه می کن از گذشــته ارای

ــد اســت. ــان مفی ــر کــردن احــواالت آدمی و بهت
 تقریبــًا هیــچ پژوهشــگری کــه دربــارۀ حافظــۀ جمعــی کار 
ــور  ــته را همان ط ــا گذش ــد م ــا کن ــه ادع ــت ک ــرده نیس ک
ــارع  ــی مض ــته ماض ــم. گذش ــاد می آوری ــه ی ــوده ب ــه ب ک
اســت؛ همیشــه در حــال ابــداع می شــود. عناصــری از 
ــاب و  ــروز انتخ ــای ام ــا و نگاه ه ــه نیازه ــته ب ــته بس گذش
ــری دلخــواه و مناســب  ــا تصوی ــاد آورده می شــوند ت ــه ی ب
مقاصــد حــال رســم کننــد. خاطــره را می شــود مثــل 
ــود  ــانه می ش ــت رس ــک صنع ــا کم ــرد و ب ــوا ک ــوه س می
ــرد  ــه ک ــی ارای ــوش آب و رنگ ــای خ ــتری میوه ه ــه مش ب
ــاز  ــت در آغ ــواداران برگزی ــوب ه ــای مطل ــه بریتانی و گرن
دهــۀ هفتــاد و پیــش از پیوســتن بــه اتحادیــه ، »مــرد بیمــار 
ــتالژی  ــه نوس ــم ک ــانی ه ــود. کس ــه ب ــب گرفت ــا« لق اروپ
ــرای  ــان ب ــاالً دل ش ــد احتم ــاه را دارن ــۀ پنج ــکای ده امری
آن  انــدک  دســت مزدهای  و  طوالنــی  کار  ســاعت های 
ــه آن کســی اســت  دوران تنــگ نمی شــود. رضاشــاه هــم ن
ــس  ــام پ ــانه های رســمی نظ ــای درســی و رس ــه کتاب ه ک
از انقــالب معرفــی اش می کننــد و نــه آن کســی کــه مســتند 
ــی دورۀ  ــان تاریخ ــق گفتم ــو مطاب ــه م ــو ب ــی م تلویزیون

پهلــوی دوم روایتــش می کنــد.
ــق تاریخــی  ــا نشــان دادن حقای ــا ب چــه می شــود کــرد؟ آی
می شــود خالیــق را بــه راه راســت هدایــت کــرد، ایــن کــه 
ــان  ــتۀ خیالی ش ــه گذش ــم ک ــردم بخوانی ــوش م ــدام در گ م
ســرابی بیــش نیســت، اصــاًل کابــوس اســت و فیل شــان بــه 
یــاد هندوســتان ســر از ترکســتان در مــی آورد؟ بایــد چنیــن 
کــرد، الاقــل بــرای ایــن کــه نســل های بعــدی منابــع بهتــر و 
بیشــتری بــرای ســره و ناســره کــردن و ســاختن و پرداختــن 
ــون  زدایی از  ــا افس ــند. ام ــته باش ــان داش ــۀ جمعی ش حافظ
نوســتالژی لزومــًا جــواب نمی دهــد. بــه نــدرت نظــر 
آدم هــا بــا نشــان دادن اشــتباهات و عرضه کــردن اطالعــات 
درســت عــوض می شــود، بــه خصــوص وقتــی پــای 
عواطــف در میــان اســت و ریشــۀ انگاره هــا و باورهــا 
بــه الیه هــای تاریــک و عمیــق روان می رســد، جایــی 
ــۀ  ــه کــرده اســت. نکت ــرس و اســتیصال خان کــه خشــم ، ت
جنبش هــای  پژوهشــگر  پولتــا،  فرانچســکا  را  آخــری 
ــپ  ــروزی ترام ــه بررســی پی ــه ب ــی ک ــی، در مقاله ی اجتماع
ــد:  ــا گوشــزد می کن ــه م ــردازد ب ــکا می پ ــات امری در انتخاب
ــتالژیک  ــای نوس ــودن روایت ه ــت ب ــودن و راس ــول  ب معق
بــرای کســانی کــه باورشــان می کننــد اهمیتــی نــدارد. آن هــا 
ــد چــون  ــد و نقــل می کنن ــن روایت هــا را گــوش می کنن ای
ــاور  ــن ب ــار ای ــا اظه ــد، چــون ب ــاور کنن ــه ب ــد ک می خواهن
ــود را  ــد و درد خ ــش می گذارن ــه نمای ــود را ب ــت خ هوی

ــد. ــراز می کنن اب
ــدارد  ــود ن ــده یی وج ــل و امتحان ش ــخۀ عاج ــفانه نس متأس
بــرای ایــن کــه چطــور می شــود بــا نوســتالژی جمعــی ســر 
ــی  ــکۀ عوام فریب ــه س ــی ک ــم در زمانه ی ــت آن ه و کار داش
ــتاد  ــی، اس ــکل کن ــه مای ــان ک ــق اســت. چن ــر رون در آن پ
ــیاری از  ــد بس ــج، می گوی ــگاه کمبری ــی دانش ــوم سیاس عل
ــتالژی  ــر نوس ــان در بح ــه دامن ش ــن ک ــنفکران از ای روش
ــردرگم  ــا کالف س ــر آن ه ــد. از نظ ــا دارن ــود اب ــس ش خی
نوســتالژی بحــث و گفت وگــوی عمومــی را معیــوب 
ــدد  ــدام در ص ــم م ــن ه ــرای همی ــد و ب ــرف می کن و منح
ــی  ــۀ اســتدالل های ســرد و خشــک عقالن ــا ارای ــارش ب مه
کــه  فرصت هایــی  و  نوســتالژی،  عیــار  امــا  هســتند. 
بــرای سیاســت ورزی فراهــم می کنــد، را نمی تــوان بــا 
ــا  ــر رؤی ــزاری و تعبی ــک زد. خواب گ ــوری مح ــق ص منط
مهارت هــای مناســب تری بــرای ایــن زمانــه هســتند، 

مهارت هایــی کــه هنــوز پــرورده نشــده اند. 
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عبداهلل دانش

یکــی از جاهایــی  کــه تصویــر قهرمــان ملی کشــور شــهید 
احمدشــاه مســعود در آن نصــب می باشــد، بلنــدای کوتــل 

خیرخانــۀ کابــل، کنــار شــاهراه کابل -  شــمال اســت.
عکســی  کــه در این جــا همه ســاله تجدیــد و نصــب 
ــر  ــد مت ــه چن ــری، ب ــس دیگ ــر عک ــد ه ــود، مانن می ش
ــود،  ــه نمی ش ــگ خالص ــداری رن ــتیکی و مق ــواد پالس م
ــی و  ــتگاهی مردم ــه ایس ــس ب ــن عک ــاحۀ ای ــون س چ
نشــانی مشــخص مبــدل گردیــده اســت؛ روزانــه ایــن نــام 
از حنجــرۀ هــزاران باشــندۀ کابــل بلنــد می شــود. کســانی 
 کــه از ســرای شــمالی بــه ســوی شــمال کابــل یــا کوتــل 
خیرخانــه رفتــه باشــند، مطمینــًا در ســرای شــمالی شــنیده 
ــل؛  ــد: کوت ــده گان، صــدا می زنن ــودکان و رانن ــه ک ــد ک ان
ــی  ــس، گه گاه ــن عک ــد ای ــب. هرچن ــس آمرصاح عک
ــاران از  ــاد و ب ــاب، ب ــون آفت ــی چ ــوادث طبیع ــر ح از اث
ــه و فــراز و فــرود روزگار  بیــن مــی رود، امــا هیــچ حادث
نمی توانــد دیگــر ایــن نــام نیــک و بــه شــهرت رســیده را 

ــد. ــاک کن از ســینۀ ملــت پ
ــث  ــه باع ــی ک ــن ویژه گی ی ــده، مهم تری ــت بن ــه پنداش  ب
محبوبیــت آمــر صاحــب در میــان مــردم شــده، این  اســت 
کــه او در دشــوارترین شــرایط،  بــا اعتمــاد بــه نفــس بلنــد 
و بــاور بــه فرداهــای درخشــنده و نویدبخــش، بــه مــردم 

دلگرمــی و امیــدواری بخشــید.
ــوب و  ــر محب ــک رهب ــای ی ــی ویژه گی ه ــان وقت همچن
ــخ  ــی در تاری ــون حماس ــی را در مت ــان واقع ــک قهرم ی
بشــری می خوانیــم، دیــده می شــود کــه آمرصاحــب 
ــی و  ــان واقع ــک قهرم ــای ی ــا و معیاره ــه ویژه گی ه هم
ــاًل: قهرمــان واقعــی یــک  ــوده اســت. مث مردمــی را دارا ب
ملــت بــه کســی گفتــه شــده کــه دنبــال شــهرت، قــدرت، 
منفعــت، جایــگاه و پایــگاه بــرای خــودش نیســت بــل او 
ــت، شــرافت، ســخاوت، تحمــل،  نمــادِ شــجاعت، صداق
ــایش،  ــرای آس ــواره ب ــه هم ــوده ک ــت و تواضــع ب مقاوم
ــد  ــالش می کن ــش ت ــربلندی مردم ــش، آزادی و س آرام
ــتاده  ــا ایس ــن ارزش ه ــظ ای ــرای حف ــان ب ــای ج ــا پ و ت
ــه آن  ــه وجــود آمرصاحــب ب می شــود؛ همــه مســایلی ک
آراســته بــود. بــه راســتی کــه قهرمــان ملــی کشــور یــک 
انســان نمونــه  و الگــوی بی بدیــل بــوده کــه بــرای ملــت 

ــید. ــام می بخش اله
ــث  ــان باع ــتثنایی او چن ــدرت اس شــجاعت شــرافت و ق
ــودکان  ــا ک ــه حت ــده ک ــان او گردی ــام و نش ــدگاری ن مان
ــد  ــام او را می دانن ــاک ن ــن آب و خ ــاِن ای ــا و نوزب نوپ
ــرده،  ــودش حــس ک ــا در نب ــی او را حت و شــفقت مهربان
بــر تصویــر بی جانــش بوســه می زننــد. ایــن اســت 

ــات یــک قهرمــان واقعــی، مردمــی و برخاســته  خصوصی
از متــن ملــت کــه ســاده و بیآالیــش زیســت، امــا غــرور و 

ــرد.  ــنگینی می ک ــوه س ــانه های ک ــر ش ــهامتش ب ش
امــروز ســاحه یی را کــه مــردم به نــام »عکــِس آمرصاحــب« 
ــه  ــه این جــا را دولــت نامگــذاری کــرده، ن می شناســند، ن
شــخصی و نــه هــم از ســوی جریانــی بــر مــردم تحمیــل 
ــود  ــد خ ــک فراین ــوع ی ــن موض ــه ای ــت؛ بلک ــده اس ش
جــوش بــوده کــه بــر می گــردد بــه میــزان احتــرام مــردم 
ــهآفرین.  ــت حماس ــتی مل ــب و قهرمان دوس ــه آمرصاح ب
یــا شــاید هــم نتیجــه و ثمــرۀ از خــود گذشــتگی، وســعت 
ــی  ــانی و زحمات ــوا، جان فش ــن، تق ــی باط ــش، صفای بین
اســت کــه خداونــد در برابــر آن همــه برایــش داده اســت؛ 
همــان گونــه کــه در منابــع دینــی نیــز آمــده اســت، هــر 

ــد خواســته باشــد عــزت می دهــد.  ــه را خداون ک
کــه  افغانســتان  حماســهآفرین  ملــت  شــک  بــدون 
ــد و او را  ــر قهرمانشــان را در دل می پرورانن ــه مه این گون
پــس از شــهادتش یــک مکتــب فکــری می داننــد، دچــار 
خطــا نشــده انــد، مســعود، در راه بــه دســت آوردن آزادی 
و تأکیــد متــداوم او روی اصــل آزادی افغانســتان، او را بــه 
ــی افغانســتان  ــان مل حــق شایســتۀ لقــب ارزشــمند قهرم
چنیــن  بــا  میگویــم،  بــاد  مبــارک  برایــش  دانســته 

رویکــردی اگــر نقــش آمــر صاحــب را در شکســتن کاِخ 
ــتۀ  ــم، او را شایس ــی کنی ــاد بررس ــتبداد، در دوران جه  اس
لقــب قهرماناســالم - کــه از ســوی عبــداهلل عــزام برایــش 
ــای  ــه معن ــب ب ــم. آمرصاح ــود - مییابی ــده ب ــوان ش عن
واقعــی یــک مکتــب، بــه تنهایــی خــود یــک ملــت، یــک 
ــود  ــح متواضــع ب ــده قاطــع و فات مجاهــِد عملگــرا، فرمان
ــن نفــس آرمانهــای جمعــی یــک ملــت را  ــا آخری کــه ت
بــه دوش کشــید. فرامــوش نکنیــم کــه مورخــان امــروز، 
تاریــخ معاصــر مــا را از هــر زاویه یــی کــه بنویســند، هــر 
ــه  ــند ب ــه بنویس ــی ک ــر قلم ــا ه ــند و ب ــه بنویس ــه ک گون
ــی  ــه بزرگ ــعود را در آن ب ــاه مس ــام احمدش ــه ن ــن ک یقی

ــد نوشــت. خواهن
ــا دارد  ــه آمرصاحــب در دل ه ــی ک ــه محبوبت ــا توجــه ب ب
ــظ راه و  ــرای حف ــش ب ــه مردم ــاری ک ــرژی سرش و ان
اندیشــۀ آمرصاحــب دارنــد، بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه 
نــام مســعود قرنهــا بــر لــوح تاریــخ و جریــدۀ عالــم ثبــت 
ــد  ــدگار خواه ــان مان ــب همچن ــود و آمرصاح ــد ب خواه

مانــد.

کوتل؛
 عـکس 

آمرصاحب

وزیــران خارجــۀ ســه کشــور چیــن، هنــد 
ــم  ــک نشســت مه ــان ی و روســیه در جری
ــارۀ  ــت درب ــرار اس ــه جانبه ق ــردی س راهب
مهمتریــن تحــوالت چنــد جانبــه، منطقه یی 

و بین المللــی گفت وگــو کننــد.
شــمارۀ  در  دیلــی«  »چاینــا  روزنامــۀ  
جدیــدش نوشــته اســت: »شــانزدهمین 
نشســت وزیــران خارجــه ســه کشــور روز 
2۷  فبــروری بــه ریاســت وانگ یــی وزیــر 
ــای  ــرگی الوروف همت ــن، س ــۀ چی خارج
روس وی و سوشــما ســوآراج وزیــر امــور 
خارجــه هنــد در شــهر ووجــن در والیــت 
جــه جیانــگ در شــرق چیــن تشــکیل 

می شــود.«

قــرار اســت ســه کشــور رونــد رشــد 
روابــط، مســایل دو جانبــه و چنــد جانبــه، 
ــی  ــی و بین الملل ــن مســایل منطقه ی مهمتری
ــرار داده و  ــی ق ــث و رای زن ــورد بح را م
ــورد  ــود را در م ــع خ ــا و مواض راهبرده
ایــن مســایل بــا یکدیگــر مــورد هماهنگــی 

ــد. ــرار دهن ق
ایــن نشــریه همچنــان می نویســد کــه ایــن 
ــیار  ــداد بس ــک روی ــاهد ی ــا ش ــه دنی هفت
مهــم دیگــر یعنــی دیــدار کیــم جونــگ اون 

رهبــر کوریــای شــمالی بــا دونالــد ترامــپ 
ــه  ــود ک ــد ب ــکا خواه ــور امری رییس جمه
روزهــای 2۷ و 28  فبــروری در شــهر 

ــود. ــزار می ش ــام برگ ــوی ویتن هان
قطــار حامــل کیــم جونــگ اون رهبــر 
کوریــای شــمالی روز یکشــنبه وارد چیــن 
شــد و قــرار اســت وی روزهــای دوشــنبه 
ــام  ــز از ویتن ــمی نی ــدار رس ــنبه دی و سه ش
ــا مقام هــای ایــن کشــور  داشــته باشــد و ب

ــد. ــو کن ــدار و گفت وگ دی

برای حل مشکالت:
میکنند نشســت روسیه   و هند چین،
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