
فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان در گفت وگو 
افغانستان  با شبکۀ سی.ان.ان، گرچند باور دارد که جنگ 
تاکنون برنده یی نداشته اما تأکید می کند که نیروهای امنیتی 

افغانستان در میدان های نبرد، عمل کرد خوبی دارند.
می گوید:  قاطع  پشتیبانی  مأموریت  فرمانده  میلر،  اسکات 
»جنگ روان در افغانستان تا زمان رسیدن به یک راه حل 
برای  دو طرف  این جا  در  و  داشت  ادامه خواهد  سیاسی 
عمل کرد دست یابی به پیروزی باهم مبارزه می کنند و در حال حاضر  نبرد  میدان های  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

خوبی دارند«.
همزمان بااین، سفیر امریکا در کابل با اشاره به فرصت های 
به میان آمده در پیوند به صلح می گوید، باید منتظر بود تا 
پاسخ طالبان را در پیوند به خواست صلح خواهانه مردم 

افغانستان دریافت.
امروز  »ما  می گوید:  افغانستان  در  امریکا  سفیر  بس  جان 
به فرصت هایی دست یافته ایم که در شش ماه و یک سال 
پیش وجود نداشت و باید دید که آیا واقعًا ممکن است که 
یک توافق سیاسی به دست آید. آن چه که میلر به آن اشاره 
ما گفته نمی توانیم که  پایان جنگ است و  تنها راه،  کرد، 
موفق خواهیم شد و یا خیر، باید منتظر بود که آیا طالبان 

به صدای صلح خواهانۀ مردم افغانستان پاسخ می دهند؟«.

آقای میلر در پاسخ به این پرسش که آیا با کاهش نیروهای 
خارجی هنوز هم می توان به پیروزی نظامی در افغانستان 
دست یافت، گفت: »ما منابع مورد نیاز را در اختیار داریم 
و این جنگ به رهبری نیروهای امنیتی افغانستان به پیش 
می رود و ناتو تجهیزات مورد نیاز را برای نیروهای امنیتی 
افغانستان فراهم می کند و ما آن ها را توان مند می سازیم و 
با توجه به شمار تلفات، هم اکنون این نبرد، نبرد نیروهای 

امنیتی افغانستان است«.
برابر  دفاع ملی کشور هم می گوید در  از سویی، وزارت 
گروه هایی که به صلح تن نمی دهند، همچنان مبارزه خواهد 
شد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت می گوید که 
وارد  هراس افگنان  به  سنگینی  تلفات  پسین،  روزهای  در 

شده است.

احتمالتأخیرششماههدربرگزاریانتخاباتریاستجمهوری
احمدولی  مسعود:

مـردم  بی صبـرانه تشنۀ  تغییـر حکـومت انـد
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د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي داځل په جده 

کې ناسته کوي.

د جدې ناســتې يو ځل بیا د ســولې د خربو د پیلېــدو لپاره د 

افغانستان د سولې د عايل شــورا هیلې راټوکويل او دغه شورا 

ټینــګار کوي چې دغه ناســته د افغانســتان د حکومت لپاره د 

سولې په برخه کې يوه نوې هیله ده.

د سولې د عايل شورا مرســتیال عطاالرحمن سلیم د جمعې په 

ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانســتان د سولې په اړه دغه 

ناسته راتلونکې اوونۍ په جدې ښار کې تررسه کېږي.

ښاغلی ســلیم وايي، د دغې ناســتې هدف د سولې د خربو د 

پیلېدو لپاره د اســانتیاوو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته 

ستونزو له منځه وړل دي.

د ده په خربه، د جدې په ناســته کې به طالب استازي هم يو لړ 

مسایل د بحث لپاره مطرح کړي.

ده وویل: »هیله لرم دغه ناســته چې د ابوظبۍ د ناستې په دوام 

تررسه کېږي، په کې د يو لړ پرمختګونو شــاهدان واوسو، ځکه 

طالبانــو هم ژمنه کړې وه چې د نا حل شــویو مواردو په اړه له 

رهربۍ رسه خربې کوي، نو د جدي په ناســته کې به يو لړ ښه 

پرمختګونه ولرو.«

د سولې د عايل شورا په خربه، د جدې ناسته د ابوظبۍ د غونډې 

په دوام تــررسه کېږي چې په کې به د امریــکا متحده ایاالتونو 

د بهرنیــو چارو وزارت ځانګړی اســتازی زملــي خلیلزاد او د 

افغانستان، پاکستان، متحده عريب اماراتو، سعودي عربستان او 

طالبانو استازي هم ګډون کوي.

دغه شــورا وايي، داسې هیلې شــته چې د جدې ناسته د افغان 

حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خربو ته الر هواره کړي، خو 

دا چې دغه ناسته د راتلونکې اوونۍ په کومه ورځ تررسه کېږي، 

په دې اړه څه نه وايي.

دا په داســې حال کې ده چې د افغانســتان د ســولې په اړه په 

متحــده عريب اماراتــو کې د ابوظبۍ له ناســتې څه باندې يوه 

اوونۍ تېرېږي.

په دغه ناســته کې د افغانسان د ســولې لپاره د امریکا د بهرنیو 

چارو وزارت د ځانګړي استازي زملي خلیلزاد او يو شمېر نورو 

امریکايي چارواکو په ګډون، د پاکستان، متحده عريب اماراتو، 

ســعودي عربستان او د ســولې د عايل شورا يوه پالوي ګډون 

کړی و.

که څه حکومت اجرائیه ریاســت او د ســولې عايل شورا هغه 

مهال هیله ښــودلې وه چې د دغې ناســتې پــه دوهمه ورځ به 

طالــب پالوی د افغان حکومت له اســتازو رسه خربې وکړي، 

خو طالب استازو له دغه پالوي رسه و نه کتل.

د ابوظبۍ د ناســتې په درېیمه او وروستۍ ورځ هم د افغانستان 

پالوي هڅې بې نتیجې وې چــې افغان حکومت یې د طالب 

پــالوي د دغــې کړنې په وړانــدې کلک غربګون تــه اړ کړ او 

ولســمرشۍ ماڼې د يوې اعالمیې په خپرولــو رسه وویل چې 

طالب پالوي په دغه ناسته کې د دوی د توقع خالف عمل وکړ 

او دا يې وښــوده چې د سولې خربو ته ژمن نه دي او د جګړې 

دوام غــواړي چې دغه چاره به طالبان ســیايس ماتې رسه مخ 

کړي.
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د سولې شورا:

د جدې ناسته حکومت لپاره د سولې

 په برخه کې يوه نوې هیله ده
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انتخابــات  آســتانۀ  در  افغانســتان 
ــرار دارد  ریاســت جمهوری و آزمــوِن بزرگــی ق
و بــه زودی گروه هــای بــزرگ و نام آشــنایی 
ــی  ــن کرس ــه ای ــت یابی ب ــراز و دس ــرای اح ب
ثبت نــام خواهنــد کــرد و پــا بــه میــداِن رقابــت 

خواهنــد گذاشــت.
ــر  ــنده ب ــای نویس ــال مختصــر، تق ــن مق در ای
آن اســت کــه بــه نامزد انــی اشــاره کنــد کــه در 
حکومــِت فعلــی نیــز صاحــب قــدرت بوده انــد. 
در نخســت بــه بررســی کارکردهــا، موفقیت هــا، 
ــی و  ــت غن ــتی هاِی حکوم ــتاوردها و کاس دس

ــود. ــه می ش ــم پرداخت تیم حاک

نقــد و بررســی کارکردهــای اشــرف غنی در 
دورۀ حکومتــش

ــت  ــورد حکوم ــکافی ها در م ــا و موش دیدگاه ه
ــدت  ــِت وح ــس حکوم ــخص ریی ــی و ش غن
ملــی بیــش از آن اســت کــه بتــوان آن هــا را در 
ــه  مقــاِل مختصــری گــرد آورد؛ امــا روی هم رفت
ــی  ــایل پُراهمیت ــه مس ــه ب ــود ک ــاش می ش ت
در بُعــد داخلــی و خارجــی اشــاره شــود و 
باقــی موضوعــات نادیــده گرفتــه نشــوند بلکــه 

ــته شــوند. ــته گذاش نانوش

اشرف غنی و سیاست داخلی اش
ــت  ــد گف ــی بای ــِی غن ــت داخل ــاِب سیاس در ب
کــه او در افــکار عامــه یــک فــرد نــاکام، 
ــده شــده اســت؛  ــداز و فاشیســت خوان تفرقه ان
حکومــِت  از  مــردم  نارضایتی هــای  میــزان 
ــه  ــت ک ــمار اس ــد و بی ش ــدی بلن ــه ح ــی ب غن
قابــل حصــر نیســت. مــردم، ناکام تریــن و 
دیکتاتورتریــن حکومــت، حاکمیــِت آقــای غنی 
را دانســته اند. برپایــی جنبــش روشــنایی تبســم 
حرکت هــای  ســایر  و  رســتاخیز  جنبــش  و 
ــا شــدند،  ــه دالیلــی در نطفــه خنث مدنــی کــه ب
نشــانگر ســطِح ایــن نارضایتی هــا در میــان 

ــت. ــردم اس ــودۀ م ت
از ســوی دیگــر، میــزان نارضایتــی و عــدم 
سیاســی  چهره هــای  از  پاره یــی  مشــارکِت 
ایــن  بیانگــر  کشــور  مطــرِح  و  نام آشــنا 
بــه  می شــود  نمونــه  بــاب  از  مدعاســت؛ 
ــر  ــر قدی ــرب و ظاه ــماعیل خان در زون غ اس
جنــرال  و  نــور  محمــد  عطــا  و  شــرق  در 
دوســتم در زون شــمال اشــاره کــرد؛ در مرکــز 
از مخالفــان سرســخِت  محمدمحقــق یکــی 
کــه  می رفــت  به شــمار  غنــی  حکومــت 
ــِس  ــًا در مجال ــت های او علن ــواره از سیاس هم
بــه  انتقــاد می کــرد. داکتــر عبــداهلل  خــود 
 عنــوان رییــس اجرایــی و همــکارِ غنــی از وی 
ــا  ــر آن گایه ه ــزون ب دل خوشــی نداشــت و اف

داشــت. نیــز  شــکایت ها  و 
بررســی ها از کارکــرد چهــار ســال گذشــتۀ 
حکومــت غنــی نشــان دهندۀ آن اســت کــه 

به دلیــل  حکومــت  از  نارضایتی هــا  میــزان 
افزایــش حمــات انتحــاری ماننــد واقعــۀ تلــخ 
ــِن  ــخ و خونی ــۀ تل ــوار شــش درک، حادث و ناگ
ریاســت رجــال برجســتۀ امنیــت ملــی، واقعــۀ 
شــاه شــهید، بــه خاک وخــون کشــاندن جنبــش 
ــاز  ــگام نم ــاری در هن ــۀ انتح ــنایی، حمل روش
ــی  ــای زنجیره ی ــار، تروره ــالم ایزدی ــازۀ س جن
چهره هــای نــام دار و تأثیرگــذار کشــور، افــزون 
بــر این هــا عملکــرد قبیله یــی و یک جانبــۀ 
ــد  ــوارد مانن ــی م ــی در برخ ــرف غن محمداش
در  »افغــان«  واژۀ  درج  مــورد  در  فرمانــش 
یــا  کامــل  ســقوط  برقــی،  تذکره هــای 
ــی،  ــد غزن ــور مانن ــات کش ــی از والی بخش های
فــرار  تــورم،  بادغیــس؛  و  فاریــاب  کنــدز، 
ــا،  ــت ناامنی ه ــور از باب ــرمایه گذاران از کش س
برابــر  افغانــی در  پــول  کاهــش چشــم گیر 
ــه و  ــای نخب ــی از چهره ه ــرار پاره ی ــر و ف دال
ــه  ــه ک ــاِن دانش آموخت ــای متفکــر و جوان مغزه
از  لیســانس  حداقــل مــدرک تحصیلی شــان 
دانشــگاه های کشــور بــود نیــز بــر بــادِ انتقادهــا 
افــزوده و حکومــت غنــی را بیشــتر در معــرض 
نقــد قــرار داده اســت و بــر نــاکام خوانــدِن آن 

صــدق می کنــد.
بســیاری ها دورۀ چهارســالۀ حکومــت غنــی 
ــار  ــه آور و مصیبت ب ــتان فاجع ــرای افغانس را ب
شــهروندان  کــه  انــد  معتقــد  و  دانســته اند 
کشــور در ایــن مــدت بهــای ســنگین پرداختــه  
اقتصــادی  انســانی،  بــزرگ  فاجعه هــای  و 
کرده انــد.  تجربــه  را  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
قابــل  ذکــر اســت کــه در دوران حکومــت غنــی 
ــان  ــه و طالب ــن افزایش یافت ــای هراس افگ نیروه
ــت و  ــا فرص ــق فاجعه ه ــرای خل ــیان ب و داعش
ــا  ــر گــزاری صن ــد. خب جــرأِت بیشــتری یافته ان
افــکار عامــه را در مــورد رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی چنیــن بازتــاب داده اســت: 
شــماری از اعضــای شــورای ملــی، چهره هــای 
سیاســی و احــزاب سیاســی کشــور بارهــا ارگ 
را بــه تــک روی و انحصارگــری متهــم کــرده  و 
ــا  مدعــی شــده اند کــه ارگ نشــینان کشــور را ت

ــد. ــگاه برده ان ــۀ پرت لب
ــی در  ــتراتژیک و منطقه ی ــات اس ــز مطالع مرک
تحقیقــی زیــر نــام »وضعیــت مبــارزه بــا فســاد 
اداری در دورۀ رییس جمهــور غنــی«، حکومــت 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــر مب ــی را در ام ــالۀ غن چهارس
نــاکام خوانــده و نگاشــته اســت علی رغــم 
این کــه یکــی از وعده هــای غنــی در دوران 
ــوز  ــا هن ــود، ام ــا فســاد ب ــارزه ب نامــزدی اش مب
هــم افغانســتان در ســطح جهــان از فاســدترین 

ــی رود.  ــه  شــمار م کشــورها ب
از  غنــی  حکومــت  دیگــر،  ســوی  از 
ــی  ــت و پاره ی ــوده اس ــق ب ــی موف نقطه  نظرهای
ــک  ــتند و از نزدی ــت هس ــه در درون حکوم ک
و  کارکردهــا  از  بوده انــد،  تغییراتــی  شــاهد 

تقدیــر  و  تمجیــد  حکومــت  دســتاوردهای 
ــر  ــی را در ام ــای غن ــت آق ــد و حکوم می نماین
ــدان و  ــا مفس ــارزه ب ــاد و مب ــری از فس جلوگی
ــه  ــد ک ــد و معتقدن ــق می دانن ــان موف زورگوی
ــا  ــو بی نظمی ه ــت جل ــته اس ــدی توانس ــا ح ت
و خودســری ها را بگیــرد و نظــِم خاصــی را 
در ادارات حاکــم بســازد کــه از بــاب نمونــه بــه 
ــه بنــد کشــیدن  چنــد مــورد اشــاره می شــود: ب
مالــی و اختاس گــران حرفه یــی؛  مفســداِن 
ادارات  در  خاصــی  نظــم  ســاختن  برقــرار 
ــؤوالن  ــتر مس ــؤولیت پذیری بیش ــی و مس دولت
مســتقیم  نظــارت  گذشــته ها؛  بــه  نســبت 
شــخص رییس جمهــور از اشــخاص درجــه اول 
ادارات و تعقیــب مکاتیــب و خوانــدن تک تــک 
ــتر از  ــا، کار بیش ــب ادارات و وزارتخانه ه مکاتی
16 ســاعت در یــک شــبانه روز، جدیــِت وی در 
امــر خدمت رســانی و بهبــود وضعیــت کشــور، 
توجــه وی بــه امــر تحصیــات و بررســی 
ــی از  ــام پاره ی ــاتید دانشــگاه ها، ادغ ــدارک اس م
ــد لغــو وزارت  ادارات مشــابه در همدیگــر مانن
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، اســتفاده از فنـّـاوری در 
ــی، معیاری ســازی شــیوۀ اســتخدام  ادارات دولت
و  اداری  اصاحــات  کمیســیون  طریــق  از 
خدمــات ملکــی و بســتن دســت مدیــران ارشــد 
ــان  ــه. همچن ــن پروس ــت در ای ــی از دخال دولت
از بنیادی تریــن کارهــای حکومــت غنــی، از 
افتتــاح راه الجــورد و فعال ســازی شــرکت 
ــرق  ــال ب ــی، انتق ــروژۀ تاپ ــار، پ ــمنت گل به س
ــاح  ــلما و افتت ــد س ــاح بن ــتان، افتت از ترکمنس

ــد. ــاد کرده ان ــواف ی ــن خ راه آه

غنی و سیاست خارجی اش
در بــاب سیاســت خارجــی و موفقیــِت وی 
ــه  ــد نگاشــت: ب ــز بای ــی نی در عرصــۀ بین الملل
نقــل از روزنامــۀ »اطاعــات روز« کارکردهــای 
اشــتراک کننده گان  ســوی  از  اشــرف غنی 
در »ژنــو«  مثبــت ارزیابی شــده اســت کــه 
ــز ایــن مطلــب  ســخنگوی ریاســت اجرایــی نی
ــون  ــاید در چندوچ ــت. ش ــرده اس ــد ک را تأیی
ــا در چشــم انداز  ــوان حــرف زد ام حکومــت بت
علی رغــم  و  بــوده  موفــق  حکومــت  کاِن 
مســایلی توانســته اســت کارهــای چشــم گیر و 

ــد.  ــم نمای ــه تقدی ــه جامع ــدی را ب مفی
ــه:  ــد ک ــل می کن ــتان« نق ــه افغانس ِ ــه ول »دویچ
غنــی در آغــاز ریاســت جمهوری خــود بــه 
ــود و  ــن ب ــکا خوش بی ــا امری ــنه ب ــط حس رواب
ــر همیــن اســاس قــرارداد امنیتــی امضــا شــد  ب
ــن  ــای ای ــا امض ــت ب ــار داش ــی انتظ ــه غن ک
ــردد؛  ــم گ ــتان حاک ــات در افغانس ــرارداد ثب ق
دکتــر فــاروق بشــر می نویســد: قــرارداد امنیتــی 
تــا جایــی بــرای افغانســتان ســودمند واقع شــد، 
بــه گونــۀ مثــال در عرصــۀ نظامــی افغانســتان را 
ــارۀ جنگــی را در  کمــک کــرد، چنانچــه 11 طی
صفحه 3
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انتخابــات  برگــزاری  در  ســه ماهه  تأخیــر  اعــام 
ــی  ــون اساس ــادۀ 61 قان ــی از م ــا تخط ریاســت جمهوری نه تنه
ــت  ــل خیانتی س ــت، ب ــی اس ــم انتخابات ــح تقوی ــض صری و نق
ــرای  ــا ارگ ب ــی ب ــات در تبان ــیون انتخاب ــوی کمیس ــه از س ک
ــرای  ــه عمــًا دیگــر مشــروعیتی ب ــی ک ــدرِت حکومت ــۀ ق ادام
آن باقــی نمانــده، انجــام می شــود. اعــام تأخیــر در برگــزاری 
ــدادی  ــن روی ــم ارگ از چنی ــه ه ــد ک ــان می ده ــات نش انتخاب
هــراس دارد و هــم کمیســیون. ارگ از ایــن جهــت نســبت بــه 
ــه  ــراس اســت ک ــات ریاســت جمهوری در ه ــزاری انتخاب برگ
ــد.  ــود نمی بین ــرای خ ــروزی در آن ب ــرای پی ــی ب ــر شانس دیگ
ــی  ــم انتخابات ــاد تی ــی ایج ــا در پ ــه از مدت ه ــی ک ــای غن آق
ــر افــرادی  اســت، تاهنــوز موفــق نشــده کــه آن را بســازد. اکث
ــد،  ــه نحــوی از او حمایــت کرده ان ــاِت پیشــین ب کــه در انتخاب
ــِر او دیگــر حاضــر نیســتند کــه  ــل خطاهــای جبران ناپذی به دلی
ــه دردســری  ــارِ دیگــر خــود را ب ــک ب ــارش باشــند و ی در کن

ــازه دچــار ســازند.  ت
ــرای  ــراوان ب ــای ف ــس از تاش ه ــه ارگ پ ــود ک ــه می ش گفت
قانــع کــردن جنــرال دوســتم تاهنــوز موفــق نشــده کــه حمایــِت 
ــده  ــن منظــور فرمان ــرای ای ــی ب ــای غن او را به دســت آورد. آق
قیصــاری، یکــی از فرماندهــان معــروِف حــزب جنبــش ملــی 
ــی  ــت مل ــد امنی ــا در بن ــه از مدت ه ــتم را ک ــری دوس ــه رهب ب
به ســر می بــرد رهــا کــرده اســت؛ امــا ایــن ترفنــد نیــز نتوانســته 
کــه آقــای دوســتم را بــه حمایــت از اشــرف غنی وادار ســازد. 
آقــای غنــی در میــداِن خالــی چشــم بــه فریبکاری هایــی 
دوختــه اســت تــا بتوانــد حداقــل یــک تیــم نیم بنــِد انتخاباتــی 
ــامِ  ــواع و اقس ــا ان ــن فریبکاری ه ــد. ای ــاد کن ــود ایج ــرای خ ب
ــوه دهی دارد.  ــع و رش ــا تطمی ــاب ت ــد و ارع ــی از تهدی مختلف
ــح، عمــر داوودزی و  ــراهلل صال ــۀ روشــن آن، کشــاندن ام نمون
اســداهلل خالــد در پایــان حکومــت وحــدت ملــی در چــوکات 
ــرای  ــی حاضــر اســت ب ــای غن ــد باشــد. آق ــت می توان حکوم
ــی  ــا و احــزاِب پُرقدرت ــان گروه ه ــه در می ایجــاد خــا و تفرق
ــه  ــدی ب ــای نیرومن ــات رقب ــرای او در انتخاب ــد ب ــه می توانن ک
ــد.  ــام ده ــم انج ــتری ه ــای بیش ــد، »فداکاری«ه ــمار رون ش
ــای آن  ــی از نمونه ه ــد یک ــای قیصــاری از بن ــی آق ــًا رهای مث
ــه  ــرا ب ــود، چ ــداده ب ــام ن ــی انج ــرد ُجرم ــن ف ــر ای ــت. اگ اس
مــدت طوالنــی در حبــس نگــه داشــته شــد و اگــر مجــرم بــود 
ــی  ــای غن ــی کــه آق ــدان رهــا شــد، آن هــم در زمان چــرا از زن

ــود؟!   ــات ش ــد انتخاب ــد وارد رون می خواه
ــک  ــز ی ــت جمهوری نی ــات ریاس ــزاری انتخاب ــر در برگ تأخی
ــت  ــت و فرص ــدِن وق ــا خری ــی ب ــای غن ــت. آق ــد اس ترفن
می خواهــد بــرای ضربــه زدن بــه تیم هــای رقیــب، افــراد 
دیگــری را یــا وارد قــدرِت سیاســی ســازد و یــا برخــی را بــا 
ــه حمایــت از خــود وادار کنــد. از جانــب  تهدیــد و ارعــاب ب
دیگــر، تأخیــر در برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری عمــًا 
ــن  ــد. ای ــد می زن ــات را ُمهــر تأیی ــدِی کمیســیون انتخاب ناکارآم
ــی  ــات پارلمان ــاه پــس از برگــزاری انتخاب کمیســیون کــه دو م
تاهنــوز موفــق بــه اعــام نتایــج سراســری آن نشــده، چگونــه 
ــت جمهوری را  ــات ریاس ــد انتخاب ــه رون ــت ک ــد توانس خواه
ــع، اعضــای ارشــد  ــۀ بســیاری از مناب ــه گفت ــد؟ ب ــت کن مدیری
کمیســیون انتخابــات چنــان در معامله هــای پولــی غــرق 
شــده اند کــه حــاال نگاه شــان بــه انتخابــات نــه بــه عنــوان یــک 
رونــد ملــی، بــل بــه عنــوان پروژه یــی اســت کــه می تواننــد از 

ــد.  ــدا کنن ــت پی ــرمایه های کان دس ــه س ــق آن ب طری
ــراد  ــه اف ــی ب ــیون های انتخابات ــنران کمیس ــه کمیش ــون ک اکن
باتجربــه در عرصــۀ تقلــب و جعلــکاری مبــدل شــده اند، 
ارگ نیــز از آن  هــا بــرای تأمیــن منافــِع خــود حمایــت می کنــد؛ 
ــد  ــدۀ کشــور نمی توان ــون و آین ــچ باکــی از قان پــس دیگــر هی

وجــود داشــته باشــد! 
کمیســیون های  در  فعلــی  افــراد  موجودیــِت  در  متأســفانه 
انتخاباتــی، هیــچ ضمانتــی بــرای برگــزاری انتخابــات شــفاف، 
ســالم و عادالنــه وجــود نــدارد. رهبــری فعلــِی کمیســیون های 
ــود  ــور در خ ــردم و کش ــال م ــدی در قب ــچ تعه ــی هی انتخابات
احســاس نمی کننــد و حاضــر نیســتند کــه ســر از خــط فرمــاِن 
ــوول  ــی مس ــنراِن فعل ــم کمیش ــر بازه ــد. اگ ــرون کنن ارگ بی
ــم  ــاز خواهی ــند، ب ــت جمهوری باش ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
دیــد کــه چــه افتضــاح بزرگ تــری از زمــاِن آقــای نورســتانی 

ــا خواهــد شــد.  برپ

نقشه های شوم 
برای سبوتاژ انتخابات ریاست جمهوری

عبدالباسط قانت

غنـی
 بـرنده خـواهـد شـد؟

بــا وجــود رقبــای قدرتمنــدی چــون احمــد ولــی مســعود، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل و حنیــف اتمــر، پیـــروزی غنــی در میــداِن انتخابــات 
به ویــژه یــک »انتخابــات شــفاف« بســیار دشــوار و چالش برانگیـــز می نمایــد. مســلماً آقــای مســعود و عبـــداهلل از اقبــاِل مردمــِی بــه 
مراتــب وســیع تری نســبت بــه آقــای غنــی برخوردارنــد و حتــا آقــای اتمــر نیــز به واســطۀ خــوی نــرم و مدیریــِت قــوِی سیاســی یی کــه 

دارد، در صــورِت جــذِب معاونیــِن قــوی و مــردم دار می توانــد از حمایــِت وســیع تری نســبت بــه آقــای غنــی برخــوردار گــردد.
امــا الزم بــه تذکــر اســت کــه نقــش مــردم و جامعــۀ جهـــانی در ایــن پروســه را نبایــد نادیــده گرفــت. بایــد پذیرفــت کــه در کنــار نقــش 
مــردم، دیــدگاه جامعــۀ جهانــی و ایــاالت متحــدۀ امریــکا پیرامــوِن انتخابــات نیــز نقــش تعیین کننــده دارد. از ســوی دیگــر، روابــط غنــی بــا 
خارجی هــا و ناگزیری هــاِی امریکایی هــا نســبت بــه وی را نمی تــوان نادیــده گرفــت. غنــی صاحــِب تیــم بــر ســِر اقتــدار و حاکــم بــر کشــور 
اســت و بــا امکانــاِت وســیعی کــه در اختیــار دارد، می توانــد جریــاِن امــور را بــه نفــع خویــش بچرخانــد. به رغــِم این همــه، ضریــِب آگاهــی 

و کیفیــِت مشــارکِت مــردم و احــزاب سیاســی در انتخابــات، می توانــد بــر همــۀ عوامــل در تعییــِن نتیجــۀ انتخابــات پیشــی بگیـــرد



یــک منبــع بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه انتخابــات 
تاریــخ  از  تأخیــر  مــاه  شــش  بــا  ریاســت جمهوری 
اعــام شــده برگــزار خواهــد شــد. بــه گفتــۀ منبــع، ایــن 
انتخابــات قــرار اســت در مــاه میــزان 1398 برگــزار شــود. 
پیــش از ایــن نیــز آوازه هــای مبنــی بــر تأخیــر در برگزاری 

انتخابــات ریاســت جمهــوری شــنیده شــده بــود.
ایــن منبــع کــه نمی خواهــد نامــی از او در ایــن گــزارش 
ــر عــدم  ــن تأخی ــی ای ــد: علــت اصل ــرده شــود، می افزای ب
همــکاری کشــورها و نهادهــای کمــک دهنــده بــه پروســۀ 
ــان  ــع: حامی ــۀ منب ــه گفت ــت. ب ــتان اس ــات افغانس انتخاب
مالــی پروســۀ انتخابــات افغانســتان گفتــه انــد تــا زمانــی 
کــه کمیشــینران کمیســیون هــای انتخاباتــی تغییــر نکننــد 
ــد  ــان نیای ــه می ــا ب ــن نهاده ــادی« در ای و »اصاحــات بنی

ــد. ــی کمــک نخواهن پول
ــات  ــی انتخاب ــزداِن احتمال ــی از نام ــال، برخ ــن ح در عی
را  انتخابــات  برگــزاری  در  تأخیــر  ریاســت جمهوری 
»تــداوم بحــران، ادامــۀ ناامنی هــا، دوام آشــفته گی های 
سیاســی، تــداوم فســاد، ادامــۀ ســردرگمی ها در کشــور و 

ــد. ــردم« می خوانن ــتن م ــوس گش مأی
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک ــی ان ــان مدع ــان همچن آن
زیــر »فشــار حکومــت« تصمیــم بــه تأخیــر در برگــزاری 

انتخابــات ریاســت جمهوری گرفتــه اســت. 
احمدولــی مســعود، نامــزد تیــم وفــاق ملــی در انتخابــات 
ــبوکش  ــمی فیس ــۀ رس ــت جمهوری 1398 در صفح ریاس
ُهشــدار داده اســت کــه تعویــق احتمالــی انتخابــات 
ــد کاری کمیســیون«  ــم و دوام رون ــداوم رژی ــه »ت ــد ب نبای

ــد. بیانجام
بــه بــاور او: زمــان »ملمــع کاری« حکومــت گذشــته اســت 
و مــردم »بی صبرانــه تشــنۀ تغییــر« رژیــم انــد. ایــن چهــرۀ 
منتقــد حکومــت کــه از نامــزدان ریاســت جمهوری ســال 
آینــده نیــز اســت، می افزایــد کــه تــداوم حکومــت 
ــۀ  ــران، ادامه ــداوم بح ــه »ت ــاوی ب ــی، مس ــدت مل وح

ــاد،  ــداوم فس ــی، ت ــفته گی های سیاس ــا، دوام آش ناامنی ه
ادامهــۀ ســردرگمی ها در کشــور و مأیــوس گشــتن مــردم« 

اســت.
ــتان  ــهروندان افغانس ــه ش ــاب ب ــعود خط ــی مس احمدول
ــض  ــم مری ــن رژی ــی ای ــاح و صحت یاب ــد: »اص می گوی
فعال ســازی  بــا  زنده گــی اش  روزهــای  آخریــن  در 
احتمالــی عضــوی از بدنــۀ آن، جــز عوام فریبــی در داخــل 
ــری  ــر دیگ ــه تعبی ــارج، چ ــذر در خ ــراض زودگ و اعت

ــد؟«. ــته باش می توانــد داش
ــتان را  ــرفِت افغانس ــعه و پیش ــیر توس ــعود مس ــای مس آق
ــد  ــردم می خواه ــد و از م ــت« می دان ــا »بن بس ــه ب مواج
ــراِت  ــت و آوردن تغیی ــن بن بس ــتِن ای ــرای »شکس ــا ب ت
ــاق ملــی« او را  ــب »طــرِح وف اساســی و مطلــوب« در قال

ــد. ــی کنن ــکاری و همراه هم
در اخیــر ســخنان نامــزد تیــم وفاق ملــی در انتخابــات آمده 
اســت: »اســتقبال گــرم مــردم از اعــام آماده گی هــای 
ــا و  ــوج تماس ه ــت جمهوری، م ــات ریاس ــان در انتخاب م
ــات و  ــا از والی ــوع قوم ه ــات متن ــار و طبق ــۀ اقش مراجع
ــه  ــته ب ــد روز گذش ــی چن ــات دوردســت کشــور ط قصب
ــه  ــو را ب روشــنی ثابــت می ســازد کــه مــردم هــر آغــاز ن

ــد«. ــک می گیرن ــال نی ف
ــین  ــاور پیش ــر، مش ــف اتم ــر، محمدحنی ــویی دیگ در س
ــات  ــی انتخاب ــزداِن احتمال ــی و از نام ــت مل ــورای امنی ش
ــِم  ــه تصمی ــش ب ــده در واکن ــال آین ــت جمهوری س ریاس
ــر  ــه تأخی ــه اســت ک ــات گفت ــزاری انتخاب ــر در برگ تأخی
ــی  ــون اساس ــر قان ــرش و مغای ــل پذی ــات »غیرقاب انتخاب

ــت«. اس
ــت  ــده اس ــی ش ــی مدع ــش اعامیه ی ــا بخ ــر ب ــای اتم آق
کــه کمیســیون انتخابــات »زیــر فشــار حکومــت« در نظــر 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــخ برگ ــا تاری دارد ت
ــت  ــورای امنی ــین ش ــاور پیش ــدازد. مش ــق ان ــه تعوی را ب
تأخیــر انتخابــات را در مخالفــت بــا فقره هــای ۲ و 3 

مــادۀ 61 قانــون اساســی و احــکام مــواد ۴۷ و ۷1 قانــون 
ــن کار کشــور را  ــه ای ــد ک ــد و می گوی ــات می خوان انتخاب

ــرد. ــش می ب ــه پی ــران« ب ــمت بح ــه »س ب
در اعامیــۀ حنیــف اتمــر آمــده اســت: »دلیــل کمیســیون 
ــه  ــدم مراجع ــر ع ــی ب ــات مبن ــر انتخاب ــورد تأخی در م
ــول  ــل قب ــر قاب ــه و غی ــام ناموج ــرای ثبت ن ــدان ب کاندی
ــۀ  ــی پروس ــاز مهندس ــات را آغ ــر انتخاب ــا تأخی ــت. م اس
ــات از جانــب حکومــت دانســته و نگرانــی شــدید  انتخاب
خــود را ابــراز می کنیــم. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــت، برگ ــی حکوم ــات و مهندس مداخ
ــوع دخالــت  ــه بحــران کشــاند، هــر ن ولســی جرگــه را ب
ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  در  حکومــت 
بحــران عمیــق و گســترده تــر را در کشــور ایجــاد خواهــد 

کــرد«.
ــون  ــادۀ 61 قان ــق م ــه مطاب ــت ک ــه اس ــر گفت ــای اتم آق
ــر  ــی در اخی ــدت مل ــت وح ــاد کار حکوم ــی، معی اساس
جــوزای 1398 بــه پایــان می رســد و بنابرایــن، تأخیــر در 
ــران  ــبب »بح ــت جمهوری، س ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

ــردد. ــام می گ ــی« در نظ ــی و سیاس ــروعیت حقوق مش
ایــن در حالــی اســت کــه رســانه های امریکایــی مــاه پیــش 
گزارشــی را از قــول منابــع امریکایــی نشــر کردنــد کــه در 
ــکا  ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــود، زلم ــده ب آن آم
ــش  ــتان در گفت وگوهای ــگ در افغانس ــان جن ــرای پای ب
ــات  ــا انتخاب ــن نتیجــه رســیده اســت ت ــه ای ــان ب ــا طالب ب
ریاســت جمهوری بــه تعویــق برگــزار شــود، ادارۀ موقــت 
ــت  ــی دول ــد سیاس ــان وارد رون ــد و طالب ــان بیای ــه می ب
ــی  ــای داخل ــی از واکنش ه ــا موج ــر ب ــن خب ــوند. ای ش

ــه فراموشــی ســپرده شــد. مواجــه شــد و ســپس ب
ــز از  ــات نی ــراً برخــی از کمیشــنران کمیســیون انتخاب اخی
تأخیــر احتمالــی در برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
خبــر داده انــد. رفیــع اهلل بیــدار و ملیحــه حســن، دو 
انــد کــه زمزمه هــای  انتخابــات  کمیشــنر کمیســیون 

ــت.  ــده اس ــنیده ش ــان ش ــان ش ــات از زب ــر انتخاب تأخی
ــدِف  ــه ه ــود ک ــه ب ــی گفت ــه بی .بی .س ــدار ب ــع اهلل بی رفی
بــه تأخیــر انداختــن انتخابــات، »آوردن اصاحــات و بهتــر 
شــدن امــور انتخاباتــی اســت کــه بــه کار و زمــان بیشــتری 

ــاز دارد«. نی
آقــای بیــدار افــزوده بــود: »مشــورت های الزم را بــا 
جوانــب ذی دخــل آغــاز کــرده  و اکنــون گفت وگــو 
ــان  ــی جری ــای مدن ــر و نهاده ــای ناظ ــزاب، نهاده ــا اح ب
ــه  ــتان ک ــت افغانس ــا حکوم ــا ب ــن دیداره ــۀ ای دارد. نتیج
تأمیــن کننــدۀ امکانــات مالــی و امنیتــی آن اســت، شــریک 

ــد«. ــد ش ــاخته خواه س
امــا یکــی از معاونیــن ســخنگوی کمیســیون انتخابــات در 
ــق  ــه تغوی ــت ک ــدگار گف ــۀ مان ــه روزنام ــۀ گذشــته ب هفت
انتخابــات ریاســت جمهوری در آجنــدای کمیســیون قــرار 

نــدارد.
گذشــته  هفتــۀ  در  همچنــان  انتخابــات  کمیســیون 
ــر  ــه اواخ ــد ک ــی ش ــرد و در آن مدع ــر ک ــی نش اعامیه ی
ــد و در آن  ــزار می کن ــر گ ــی را ب ــته کنفرانس ــۀ گذش هفت
ــات  ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــزاب، نهاده ــده گان اح ــا نماین ب
ــه  ــد ب ــی در پیون ــۀ مدن ــای جامع ــز اعض ــتان و نی افغانس
ــد،  ــورت می کن ــت جمهوری مش ــات ریاس ــم انتخاب تقوی
امــا تــا کنــون از برگــزاری ایــن کنفرانــس خبــری نیســت.
بــود  گفتــه شــده  انتخابــات  کمیســیون  اعامیــۀ  در 
ــات  ــزدان انتخاب ــردن نام ــی نک ــِل نام نویس ــه دلی ــه ب ک
نام نویســی  تاریــخ  اســت  قــرار  ریاســت جمهوری، 

ــود. ــد ش ــم تمدی ــزدان ه نام
ــگار  ــۀ مان ــه روزنام ــات ب ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــۀ  ــده گان جامع ــا نماین ــان ب ــی آن ــه رأی زن ــد ک می گوین
جهانــی، حکومــت، احــزاب و جریان هــای سیاســی، 
نهادهــای ناظــر، اعضــای جامعــۀ مدنــی و نخبــه گان 
ــی نرســیده  ــه نتیجه ی ــون ب ــا کن ــان دارد و ت سیاســی جری

ــازند. ــانه یی س ــا آن را رس ــد ت ان
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تأخیرششماههدربرگزاریانتخاباتریاستجمهوری
احمدولی  مسعود:

مـردم  بی صبـرانه  تشنۀ  تغییـر حکـومت انـد

روح اهلل بهزاد

غنی برنده خواهد...
اختیار افغانستان قرار داد... .

امــا امریــکا در مقابــل حمــات پاکســتان واکنــش نشــان 
ــز در  ــش نی ــش داع ــور و پیدای ــور ظه ــداد و همین ط ن
ایــن زمــان صــورت گرفتــه کــه از ســوی امریــکا هیــچ 

ــر ایــن گــروه وارد نشــده اســت. فشــاری ب
همچنیــن غنــی در مراســم ســوگند و در نخســتین 
ــتراتژیِک خــود  ــای اس ســخنرانی خــود، یکــی از پان ه
را بهبــود روابــط افغانســتان بــا کشــورهای منطقــه 
ــتان را  ــه افغانس ــود ک ــرده ب ــده ک ــود و وع ــده ب خوان
بــه یــک کشــور ترانزیتــی تبدیــل خواهــد کــرد کــه تــا 
حــدودی روابــط افغانســتان بــا هندوســتان بهبــود یافــت 

ــت  ــتاوردهای حکوم ــز از دس ــلما نی ــد س ــاح بن ــه افتت ک
غنــی اســت. همچنیــن از موفقیت هــای غنــی در سیاســت 
ــتان و  ــیدن پاکس ــزوا کش ــه ان ــوان از ب ــی اش می ت خارج
ــادی و  ــط اقتص ــود رواب ــتان، بهب ــا هندوس ــی ب همگرای
تجــاری بــا جنــوب آســیا چــون تاجیکســتان و ازبکســتان 

ــرد. ــام ب ن
ــا  ــه خارجی ه ــت ک ــوان گف ــی، می ت ــگاه کل ــک ن در ی
قســمًا از غنــی ناراضــی بــه نظــر می رســند، کمــا 
این کــه اخیــراً دکتــر عبــداهلل در کنفرانــس ســازمان ملــل 
اشــتراک نمــود و ترامــپ حاضــر نشــد بــا غنــی ماقــات 
ــا  ــی امریکایی ه ــر نشــان دهندۀ نارضایت ــن ام ــه ای ــد ک کن

ــی اســت. از غن

آیا غنی بازهم رییس جمهور می شود یا خیر؟
بــا وجــود رقبــای قدرتمنــدی چــون احمــد ولی مســعود، 
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل و حنیــف اتمــر، پیـــروزی غنــی 
ــفاف«  ــات ش ــک »انتخاب ــژه ی ــات به وی ــداِن انتخاب در می
بســیار دشــوار و چالش برانگیـــز می نمایــد. مســلمًا 
ــب  ــه مرات ــِی ب ــاِل مردم ــداهلل از اقب ــای مســعود و عبـ آق
ــا  ــد و حت ــه آقــای غنــی برخوردارن وســیع تری نســبت ب
آقــای اتمــر نیــز به واســطۀ خــوی نــرم و مدیریــِت قــوِی 
سیاســی یی کــه دارد، در صــورِت جــذِب معاونیــِن قــوی 
ــه  ــِت وســیع تری نســبت ب ــد از حمای و مــردم دار می توان

آقــای غنــی برخــوردار گــردد.
ــۀ  ــردم و جامع ــش م ــه نق ــت ک ــر اس ــه تذک ــا الزم ب ام
جهـــانی در ایــن پروســه را نبایــد نادیــده گرفــت. بایــد 

ــۀ  ــدگاه جامع ــردم، دی ــش م ــار نق ــه در کن ــت ک پذیرف
جهانــی و ایــاالت متحــدۀ امریــکا پیرامــوِن انتخابــات نیــز 
ــی  ــط غن ــر، رواب ــده دارد. از ســوی دیگ ــش تعیین کنن نق
بــا خارجی هــا و ناگزیری هــاِی امریکایی هــا نســبت 
بــه وی را نمی تــوان نادیــده گرفــت. غنــی صاحــِب تیــم 
بــر ســِر اقتــدار و حاکــم بــر کشــور اســت و بــا امکانــاِت 
ــاِن امــور را  ــد جری ــار دارد، می توان وســیعی کــه در اختی
ــِب  ــِم این همــه، ضری ــد. به رغ ــش بچرخان ــع خوی ــه نف ب
آگاهــی و کیفیــِت مشــارکِت مــردم و احــزاب سیاســی در 
ــِن نتیجــۀ  ــر همــۀ عوامــل در تعیی ــد ب ــات، می توان انتخاب

انتخابات پیشــی بگیـــرد. 

احمدولی مسعود خطاب به شهروندان 
افغانستان می گوید: »اصالح و صحت یابی 

این رژیم مریض در آخرین روزهای 
زنده گی اش با فعال سازی احتمالی عضوی از 
بدنۀ آن، جز عوام فریبی در داخل و اعتراض 
زودگذر در خارج، چه تعبیر دیگری می تواند 

داشته باشد؟«.
آقای مسعود مسیر توسعه و پیشرفِت 

افغانستان را مواجه با »بن بست« می داند و از 
مردم می خواهد تا برای »شکستِن این بن بست 
و آوردن تغییراِت اساسی و مطلوب« در قالب 

»طرِح وفاق ملی« او را همکاری و همراهی 
کنند.

در اخیر سخنان نامزد تیم وفاق ملی در 
انتخابات آمده است: »استقبال گرم مردم 

از اعالم آماده گی های مان در انتخابات 
ریاست جمهوری، موج تماس ها و مراجعۀ اقشار 

و طبقات متنوع قوم ها از والیات و قصبات 
دوردست کشور طی چند روز گذشته به 

روشنی ثابت می سازد که مردم هر آغاز نو را 
به فال نیک می گیرند«.

در سویی دیگر، محمدحنیف اتمر، مشاور 
پیشین شورای امنیت ملی و از نامزداِن 

احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در 
واکنش به تصمیِم تأخیر در برگزاری انتخابات 

گفته است که تأخیر انتخابات »غیرقابل 
پذیرش و مغایر قانون اساسی است«
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ــه  ــت ک ــر اس ــس وب ــف از مارک ــن تعری دومی
ــه  ــدرن« ارای ــت ُم ــری از »دول ــِف دیگ او تعری
می دهــد. یــک نهــاد سیاســی اجبــاری و دارای 
ــه  ــا ک ــا آن ج ــته ت ــتمر و پیوس ــازمانی مس س
ــات ادارِی آن از حــق انحصــارِی  خــود و مقام
آن  دســتورهای  اجــرای  در  زور  از  اســتفاده 
ــود.  ــده می ش ــدرن نامی ــت ُم ــد، دول برخوردارن
در ایــن تعاریــِف فشــرده، تمــام عناصــری کــه 
ــت  ــده، یاف ــدرن از آن تشــکیل گردی ــت م دول
ــا  ــدرن ب ــت ُم ــرد، دول ــر کارک ــود. از نظ می ش

ــود: ــخص می ش ــل مش ــای ذی کارکرده
1- دستگاه ادارِی بی طرف 

دولــت مــدرن، سرشــت غیرشــخصِی منصفانــه 
و بی طــرف دارد. اســتقال 
ــات  ــارِی خدم و خودمخت
نخبــه گان  از  دولتــی 
ــزاب  ــی منتخــب اح سیاس
و هــر مــورد دیگــِر مربوط 
ــرِض  ــت اســت. ف ــه دول ب
مــدرن  دولــت  بنیادیــِن 
ادارات  اســت کــه  ایــن 
توســط  نبایــد  دولتــی 
ادارات  ایــن  کارکنــاِن 
بــه  دســت یابی  بــرای 
ــه کار  ــخصی ب ــداِف ش اه
ــای  ــوند. نهاده ــه ش گرفت
دولتــی مــدرن همه گــی 
نهادهــای عمومــی انــد، نــه 
اختیــار  خصوصــی و در 

ــد.  ــرار ندارن ــراد ق اف
2- حاکمیت و برتری 

نهادهــای دولــت مــدرن و 
قواعــد و قوانیــِن آن بــر 
یــک منطقــۀ جغرافیایــی 
ــد و  مشــخص ســلطه دارن
ــت  ــِن دول ــد و قوانی قواع
ــری  ــاظ نظ ــه لح ــدرن ب م
ــه  ــرادی ک ــۀ اف ــرای هم ب
به ســر  آن  قلمــرو  در 
ــود.  ــرا می ش ــد، اج می برن
مــدرن  دولــت   -3

ی  ر نحصــا ا
ــار  ــرد زور را در اختی  کارب
دارد و ایــن امــر بدیــن 
دولــت  کــه  معناســت 
کارگــزار مســلط حکومــت 

و قانــون اســت.  
4- حقوق شهروندی  

حاکمیــت  دارای  دولــت 
نبــود  دولتــی  آغــاز  در 
از  آن  شــهروند  کــه 
حقــوق مشــارکت سیاســی 
ایــن  باشــد.  برخــوردار 
ــدازۀ زیــادی  ــا ان حقــوق ت

محصــول مبــارزات سیاســی اســت کــه قــدرت 
شــاهان را محــدود کــرد و حــق شــهروندی را 

بــه رســمیت شــناخت.  
تــی- اچ مارشــال ســه نــوع حــق را در ارتبــاط 
دولت هــای  در  کــه  شــهروندی  رشــد  بــا 
پیشــامدرن وجــود نداشــت، فقــط دولــت 
مــدرن آن را شــکل داد، تشــخیص داده اســت. 
نخســتین حــق شــهروندی در دولت هــای مدرن 
حقــوق مدنــی اســت. حــق مدنــی بــه حقــوق 
فــرد در قانــون اطــاق می شــود. )ایــن حقــوق 
شــامل امتیازاتــی اســت که بســیاری از مــا آن ها 
ــه  ــی ب ــا دسترس ــم ام ــی می دانی ــروز بدیه را ام
آن زمــان درازی می طلبــد.( حقــوق مدنــی 
ــر  ــی در ه ــرای زنده گ ــراد ب ــامل آزادی اف ش
جایــی کــه انتخــاب می کننــد، آزادی بیــان 
و مذهــب، حــق مالکیــت و حــق دادرســی 
ــر قانــون اســت. ایــن حقــوق  یک ســان در براب
در بیشــتر کشــورهای اروپایــی تــا اوایــل قــرن 

ــود.  ــده ب ــرار نگردی ــل برق ــور کام 19 به ط
دومیــن حــق شــهروندی حقــوق سیاســی 
ــات و  ــرکت در انتخاب ــق ش ــژه ح ــت، به وی اس
ــه آســانی  ــز ب ــوق نی ــن حق انتخــاب شــدن. ای
ــورهای  ــا در کش ــت، حت ــده اس ــت نیام به دس
اروپایــی حــق رأی از آِن مردانــی بــود کــه 
ــان  ــد. زن ــروت بودن ــت و ث ــبتًا دارای مالکی نس
تــا پــس از جنــگ جهانــی اول دارای حــق رأی 
ــزاب  ــکل گیری اح ــا ش ــق ب ــن ح ــد. ای نبودن
سیاســی و مبــارزه بــرای همه گانی ســازی حــق 
رأی، انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن، در اثــر 

مبــارزۀ شــهروندان در برابــر حکومت هایــی 
ــی  ــق رأی همه گان ــق ح ــه تصدی ــل ب ــه مای ک

ــد.  ــت آم ــد، به دس نبودن
ســومین حقــی را کــه مارشــال تشــخیص 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــوق اجتماع ــد، حق می ده
ــد شــدن  ــرای بهره من ــرد ب ــر ف ــِی ه حــق طبیع
از حداقــل اســتاندارد رفــاه اجتماعــی و امنیــت 
مربــوط می شــود. ایــن حقــوق شــامل حقوقــی 
ــن  ــی، تأمی ــتی و درمان ــای بهداش ــد مزای مانن
تعییــن  و  بیــکاری  صــورت  در  اجتماعــی 
حداقــل ســطح دســت مزد اســت. )همــان، 
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ــی  ــی، حــق سیاســی و حــق اجتماع حــق مدن
ــت. در  ــرد اس ــر ف ــی ه ــوق اساس ــزِو حق ج

ــدن  ــاب ش ــق انتخ ــامدرن، ح ــای پیش دولت ه
افــراد شایســته بــرای ورود بــه دســتگاه دولــت 
وجــود نداشــت. تنهــا شــاه حــق تصمیم گیــری 
بــر سرنوشــت مــردم را داشــت. افــراد کارکنــان 
ــوع اســتقالی  ــچ ن ــد و هی شــخصِی شــاه بودن
ــتند.  ــم نداش ــود را ه ــِت خ ــر سرنوش ــا ب حت
ــی شــدِن  ــوق شــهروندی و همه گان ــن حق تأمی
مبــارزات  نتیجــه  اندازه یــی  تــا  رأی  حــق 
کــه  اســت  اجتماعــی  قشــرهای  سیاســِی 
ســاختار دولــت مــدرن را ســامان بخشــیدند. از 
ــی  ــا دو ویژه گ ــدرن ب ــت م نظرســاختاری، دول
ــاختاری و  ــز س ــک تمای ــود. ی ــخص می ش مش
دوم شــکل گیری ســازوکارهایی بــرای ورود 

ــت. ــتگاه دول ــه دس ــراد شایســته ب اف
ــان  ــتۀ آلم ــناس برجس ــر جامعه ش ــس وب  ماک
196۴دو ویژه گــی دولــت مــدرن را چنیــن 

تعریــف می کنــد: 
تمایــز  مــدرن  دولــت  ویژه گــی  نخســتین 
آشــکار ســازمانی میــان حــکام و نهادهــای 
حکومــت اســت. ایــن پدیــده در حکومت هــای 
مطلقــه، برخــی پادشــاهی های اروپایــی در 
قــرن هیجدهــم و یــا در دولت هــای شــرق 
آســیا و امریــکای میانــه وجــود نداشــت. لویــی 
هیجدهــم پادشــاه فرانســه بــه شــیوۀ تأثیرگــذار 
ــن صــورت مطــرح  ــه ای در پارلمــان پاریــس ب
کــرد: دولــت مــن هســتم. دولــت یعنی شــخص 
ــود. ســاختار دولت هــای  ــا امپراتــور ب شــاه و ی
ــود  ــه ب ــازمان  یافت ــی س ــه  گونه ی ــامدرن ب پیش

ــود.  ــت ب ــر شــخص در آن ســمت، دول ــه ه ک
ــدرن  ــت م ــه دول ــده ک ــی عم ــن ویژه گ دومی
متمایــز می ســازد،  پیشــامدرن  از دولــت  را 
ــراد  ــرای ورود اف ــاز ب ــای ب ــکل گیری فض ش
شایســته بــه دســتگاه حکومــت اســت)حق 
سیاســی(. در دولت هــای پیشــامدرن افــراد 
ــغلی  ــت ش ــه امنی ــا ک ــت نه تنه ــن وضعی در ای
ــتند؛  ــم نداش ــتقال رأی ه ــه اس ــتند بلک نداش
آنــان در اصــل کارکنــان شــخصی شــاه بودنــد، 
دریافــت  او  از  را  معــاِش خــود  و  حقــوق 
می کردنــد و بــرای ایــن کار الزم بــود وفــاداری 
خــود را بــه شــخص شــاه نشــان دهنــد. )پیتــر 
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ــدرن را از  ــای م ــه دولت ه ــری ک ــز دیگ تمای
پیشــامدرن جــدا می کنــد، 
بــه  بخشــیدن  ســاختار 
جامعــه  ُکل  اشــتراک 
تصمیم گیری هــای  در 
ــم  ــه آن ه ــت ک ــی اس سیاس
ــی  ــزاب تجل ــود اح در وج
ــزب  ــت. ح ــرده اس ــدا ک پی
دولــت  ســاختارهای  در 
همه گانــی  زمینــۀ  ُمــدرن 
شــدِن حــق رأی و اشــتراک 
انتخــاب  بــرای  مــردم 
ــردن را  ــاب ک ــدن و انتخ ش
ــوان  ــه عن ــرد و ب ــه ک نهادین
ــردم و  ــن م ــط بی ــۀ راب حلق
حاکمیــت سیاســی عمــل 
کارویژه هــای  می کــرد. 
احــزاب ماننــد - تدویــن 
 - عمومــی  سیاســت های 
گزینــش نامزدهــای انتخاباتی 
ــردم  ــی م ــوزش سیاس - آم
 - حکومــت  از  انتقــاد   -
ــرد  ــان ف ــودن می ــطه ب واس
و حکومــت، ماننــد نفــس 
جــزِو  حــزب  کشــیدن 
زنده گــی جوامــع سیاســی 

نویــن گردیــد.

چیستی احزاب سیاسی
ســایر  ماننــد  حــزب 
سیاســی  پدیده هــای 
ــِی  ــل تدریج ــول تکام محص
نهادهــای سیاســی، گســترش 
تغییــر  و  دموکراســی 
در  زنده گــی  شــیوه های 
اســت.  جدیــد  اروپــای 
گســترش  بــا  احــزاب 
دموکراســی، رشــد و تکامــل 
بــه شــکل  و  کــرد  پیــدا 
سیاســی  مســلط  ســازمان 
ــا  ــد. ب ــدرن درآم ــۀ م جامع
آن هــم از حــزب تعریــِف 
ــد  ــل قبــول مانن جامــع و قاب
ــت.  ــده اس ــه نش ــی ارای ــم سیاس ــایر مفاهی س
ــژۀ  ــل و کاروی ــه عم ــر ب ــف ناظ ــی تعاری برخ
ــار  ــکل گیری و رفت ــی ش ــت و برخ ــزب اس ح
حــزب را مــورد بررســی قــرار داده اســت. تنهــا 
ــت یابی  ــف، دس ــی تعاری ــترِک تمام ــۀ مش نقط
ــت از  ــدرت و حکوم ــر ق ــروع ب ــلط مش و تس
طریــق رأی همه گانــی اســت. در ذیــل بــه 

می کنیــم: اکتفــا  نمونــه  چنــد 
عنــوان  بــه  می تــوان  را  سیاســی  حــزب 
ــه تســلط  ــش دســت یابی ب ــه هدف ــازمانی ک س
فراینــد  طریــق  از  حکومــت  بــر  مشــروع 
انتخاباتــی اســت، تعریــف کــرد. ) گیدنــز، 

 )3۴۷ ص،
را  سیاســی  احــزاب  نقیــب زاده  احمــد   
ــا  ــه ب ــد ک ــف می کن ــات تعری ــازمان های باثب س
توســعۀ حــق رأی همه گانــی شــکل گرفتنــد و 
در پــی کســب قــدرت سیاســی از طریــق رأی 
ــب زاده،  ــند. )نقی ــروع می باش ــی و مش همه گان
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گتــل، حــزب سیاســی را گروهــی از شــهروندان 
ــه  ــد ک ــف می کن ــازمان یافته تعری ــش س کم وبی
بــه عنــوان یــک واحــد سیاســی عمــل می کننــد 
و بــا اســتفاده از حــِق رأی می خواهنــد بــر 
سیاســت های  و  یابنــد  تســلط  حکومــت 
ــجادی،  ــازند. )س ــی س ــود را عمل ــِی خ عموم

ســال 138۷، ص ۲۲(

ــه در  ــک ســخنران ک ــال ی ــور مث ــان: به ط ــا مخاطب ــوع ب ــاط موض 1. ارتب
ــد، بخواهــد  ــراد مجــرد و هــم متأهــل وجــود دارن ــه هــم اف ــک جمــع ک ی
ــرد از  ــاِن مج ــًا مخاطب ــد، قطع ــت نمای ــد صحب ــت فرزن ــوص تربی در خص
ــا  ــا دارد. و ی ــرای آن ه ــی ب ــه نفع ــوع چ ــن موض ــند ای ــان می پرس خودش
ــت  ــوص ازدواج صحب ــد در خص ــع بخواه ــان جم ــخنران در هم ــان س هم
ــه  ــوع چ ــن موض ــند ای ــود می پرس ــل از خ ــاِن متأه ــر مخاطب ــد، دیگ نمای
ــی  ــخنران عده ی ــورت، س ــر دو ص ــن در ه ــا دارد. بنابرای ــرای آن ه ــی ب نفع
ــه  ــد ک ــت نمای ــد ســخنران دق ــد. بای ــاِن خــود را از دســت می ده از مخاطب
موضــوع بحــث کامــًا مرتبــط بــا نیازهــای مخاطبــان باشــد و بــرای مخاطبان 
نفــع و ســود بــه ارمغــان آورد. امــا همــان ســخنران وقتــی در موضــوع رشــد 
فــردی یــا موفقیــِت فــردی صحبــت نمایــد، می توانــد افــراد بیشــتری را بــه 

ــد. ــذب نمای ــش ج صحبت های
ــات و داســتان هایی  ــد: در تجربی ــاب کنی ــوع را انتخ ــک موض ــط ی 2. فق
ــد.  ــک موضــوع را بیابی ــد و ی ــد، جســت وجو کنی ــان داری ــه از تخصص ت ک
یــک موضــوع کاربــردی و جــذاب. موضــوع انتخابــِی شــما بایــد ســه معیــار 

داشــته باشــد: 
1. کامًا بر روی آن تسلط داشته باشید.

۲. مورد عاقۀ شما باشد.
3. برای مخاطبان جذاب و مورد نیاز آن ها باشد.

ــد  ــا، می توانی ــه آن ه ــخ دادن ب ــان و پاس ــوال از خودت ــد س ــیدن چن ــا پرس ب
ــد. ــاب کنی ــوع را انتخ ــک موض ی

1. ندانســتن چــه عواملــی باعــث بــروز ســختی و آشــفته گی در تخصص تــان 
خواهــد شــد؟ آیــا خودتــان در ایــن زمینــه تجربه یــی داریــد؟

۲. چه عواملی باعث طوالنی تر شدن مسیر در شغل تان شده است؟
3. چه مواردی را اگر می دانستید بهتر عمل می کردید؟

ــد.  ــه کنی ــش ها اضاف ــن پرس ــه ای ــز ب ــری نی ــش های دیگ ــد پرس می توانی
ــد  ــود دارن ــادی وج ــردی زی ــذاب و کارب ــات ج ــخ ها موضوع ــن پاس در بی
کــه ســه معیــار گفته شــده را دارا هســتند و افــراد زیــادی بــه آن هــا احتیــاج 

ــد. دارن
لیســت پاســخ ها را بنویســید و از بیــن آن هــا، فقــط یــک موضــوع را 

ــد. ــاب کنی انتخ
3. موضوعــات ممنوعــۀ ســخنرانی: در کنــار موضوعــات فــوق، موضوعاِت 
ــد در ســخنرانی های خــود از آن هــا  ــه نبای ــد ک ــز وجــود دارن ــی نی ممنوعه ی

اســتفاده کنیــم کــه بــه شــرح زیــر می باشــند:
1. موضوعــات تخصصــی کــه نیــاز بــه علــم و تجربــه دارنــد و مــا علــم و 

ــۀ آن  را نداریــم: مثــل موضوعــات طبــی و غیــره. تجرب
۲. موضوعاتی که با فرهنِگ ما همخوانی ندارند.

ــور  ــد: به ط ــخنران آن را می دانن ــتر از س ــان بیش ــه مخاطب ــی ک 3. موضوعات
ــم. ــد صحبــت کنی ــد در خصــوص تولی ــراِن تولی ــرای مدی ــم ب ــال بخواهی مث

آماده کردن متن سخنرانی
ــم و  ــاز کنی ــخنرانی ب ــرای س ــه یی را ب ــد پوش ــد از انتخــاب موضــوع  بای بع
ــه ســخنرانی نگذاریــم و هــر  ــرای روزهــای آخــر و نزدیــک ب ایــن کار را ب
مطلــب مرتبــط بــه ســخنرانی را جمــع آوری و در آن پوشــه بگذاریــم. امــروزه 
ــن  ــردی، ای ــای کارب ــر  افزاره ــا و ن ــا پیشــرفت های الکترونیکــی و برنامه ه ب
پوشــه می توانــد در موبایــل یــا تبلــت یــا در کمپیوتــر شــخصی شــما باشــد 
کــه پیشــنهادِ مــا ایــن اســت کــه در موبایــل خــود پوشــه یی را بــرای مطالــب 
ســخنرانی بگذاریــد. وقتــی موضــوع بــرای ضمیــر ناخــودآگاه مشــخص شــد 
ــا  ــرای م ــا موضــوع را ب ــط ب ــب مرتب ــز خــودکار ذهــن، مطال سیســتم تجهی
ــه ذهــن  ــاب به طــور ناخــودآگاه ب ــای ن ــد و ایده ه ــگ می کن ــا پُررن blod ی
ــا  ــۀ م ــت بام خان ــی روی پش ــور اتفاق ــه به ط ــری ک ــل کبوت ــد مث ــا می رس م
ــده  ــر ای ــرد چــون کبوت ــده را شــکار ک ــد ای ــن ســریعًا بای می نشــیند، بنابرای
ــان  ــر هم ــا اگ ــود. ایده ه ــارج می ش ــت مان خ ــرد و از دس ــی زود می پ خیل
لحظــه یادداشــت نشــوند ســریعًا فرامــوش می شــوند. بایــد همیشــه قلــم و 
ــید  ــان رس ــه ذهن م ــه ب ــی ک ــی و نکته ی ــا ایده ی ــد ت ــان باش ــذ همراه م کاغ

ــم. ــان یادداشــت کنی ــا در موبایل م ،ســریع آن  را بنویســیم ی

سخنرانی و فـن بیان
سیدرحیم هاشمی/بخش دوم

رسول خان امین / بخش هجدهـم



شناخته شـده ترین  از  یکـی  سـاندرز  جـورج 
پـس  کـه  اسـت  جهـان  و  امریـکا  داسـتان کوتاه نویس هاِی 
اولیـن  داسـتان کوتـاه، در سـال ۲01۷  نوشـتن  از سـال ها 
)ترجمـۀ  بـزرخ«  در  »لینکلـن  کـرد:  منتشـر  را  رمانـش 
رعنـا موقعـی، نشـر سـتاک(، ُرمانـی کـه توانسـت جایـزۀ 
بوکـر ۲01۷ را از آِن خـود کنـد و زادی اسـمیت نویسـندۀ 
بریتانیایـی کـه مجلـۀ تایمـز او را یکی از صد نویسـندۀ برتر 
انگلیسـی زبان در یک صـد سـال گذشـته معرفـی کـرده بود، 
آن را یـک »شـاهکار« نامیـد. پیـش از ایـن نیـز، سـاندرز بـا 
داسـتان بلنـد »یـک حکومـت کوتـاه و رعـب آور« )ترجمـۀ 
فرشـاد رضایـی، نشـر ققنـوس( کـه از آن به عنـوان »مزرعـۀ 
حیوانـات قـرن بیسـت ویکم« یاد شـده بـود و توماس پینچن 
نویسـندۀ بـزرگ امریکایـی و خالـق »رنگین کمـان جاذبه« و 
برنـدۀ کتـاب ملـی امریـکا، آن را »برازنـده، تاریـک، اصیـل 
و خنـده دار« توصیـف کـرده بـود، شـهرتش عالمگیـر شـده 
بـود. جـورج سـاندرز متولـد 1958 در تگـزاس اسـت و در 
شـده،  بسـیاری  جوایـز  برنـدۀ  حرفه یـی اش،  دوران  طـول 
از جملـه: جایـزۀ ملـی مطبوعـات امریـکا، جایـزۀ اُ.هنـری، 
گوگنهایـم،  و  مک آرتـور  تحصیلـی  کمک هزینـۀ  جایـزۀ 
جایـزۀ جهانـی فانتـزی بـرای بهترین داسـتان کوتـاه، جایزۀ  
پن ماالمـود و جایزۀ فولیو. سـاندرز در داستان نویسـی بیشـتر 
بـر پوچـی مصرف گرایـی، فرهنـگ تعامـل و نقـش وسـایل 
ارتباط جمعـی تمرکـز دارد؛ درحالی کـه بسـیاری از منتقـدان 
عنصـر  دارنـد.  تأکیـد  نویسـنده  ایـن  هجوآمیـِز  لحـِن  بـر 
تراژیک-کمیـِک موجـود در داسـتان هایش موجـب شـده تا 

او را بـا کـورت ونـه گات مقایسـه کننـد. 
دربـارۀ  بـا جـورج سـاندرز  می خوانیـد گفت وگـو  آن چـه 
دو کتـاب »لینکلـن در بـزرخ« و »یـک حکومـت کوچـک و 

رعـب آور« اسـت.
***

شـما برچسـب منتقـد اجتماعـی و طنزنویـس را همزمان 
و  کوتـاه  »حکومـت  ُرمـان  و  کرده ایـد  خـود  آِن  از 
رعب آور«تـان را بـا »مزرعـۀ  حیوانـات« جـورج اورول 
قیـاس کرده انـد. در مـورد این پروسـۀ  برچسـب خوردن 
توسـط منتقـدان، خواننـده گان و امثالهـم چـه احساسـی 

رید؟ دا
منتقدهـا  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  چـون  می آیـد!  خوشـم 
قـرار  مطالعـه  مـورد  را  مـن  داسـتان های  خواننده هـا،  و 
می دهنـد! مـن فکـر می کنـم نکتۀ اصلی اینجاسـت کـه دایمًا 
خـودت را از نـو پایه ریـزی کنـی تـا در واقع تاریـخ مصرِف 
برچسـب هایی کـه بهت می چسـبانند نگـذرد! البته بـه گمانم 
همیـن امـر خـودش باعـث محدودیت هایـی هـم می شـود؛ 
امـا تـا زمانـی کـه زیـادی اوضـاع را جـدی نگیریـم، جـای 

زیـادی بـرای نگرانـی باقـی نمی مانـد.
در مـورد تضـاد »حقیقـت« نهفتـه در آثارتـان و در ادامه 

تقابـل ایـن تضاد بـا زنده گـی بیشـتر بگویید.
آدم همیشـه اُمیـد دارد کـه کتاب ها او را بـه یک جای خوب 
ببرنـد کـه برایـش برنامه ریزی نکرده اسـت؛ و در مـورد این 
کتـاب )لینکلـن در بـرزخ( به نوعـی اوضـاع بی رحمانه شـد 
و مـن را کشـاند بـه معمـای بغرنجـی کـه مـا در واقـع در 
آن گیـر افتاده ایـم! بـه نظـر می رسـد مـا بـه دنیـا آمده ایـم تا 
عاشـق بشـویم... ایـن چیـزی  اسـت کـه بـه نظر می رسـد ما 
بـه صـورِت طبیعـی درگیـرش هسـتیم و میـل بـه انجامـش 
داریـم؛ بعـد در کنـار همـۀ  این هـا، ما بـه نوعـی می دانیم که 
همه چیـز مشـروط اسـت! پـس آدم چطـور می توانـد در این 
دنیـا بـا سرخوشـی زنده گـی کنـد و با وجـود ایـن حقیقت، 
کـه دو حقیقـت وجـود دارد، فردی سـازنده و خاق باشـد؟ 
کاری کـه مـن اغلـب انجـام می دهـم ایـن اسـت کـه منکـر 
لینکلـن را  امـا در کتابـم، کاراکتـر  حقیقـِت دوم می شـوم! 
درسـت در ایـن برهـۀ محـوری بـه تصویـر می کشـم. او در 
جایگاهـی قـرار ندارد کـه بتوانـد تصمیم بگیرد کـه بی خیال 

شـود و در انـکار بـه زنده گـی اش ادامـه دهد!
در کتـاب »لینکلـن در بـزرخ«، طرحـواره یا تـِم مذهبی 

نیز وجـود دارد؟
اوه بلـه! فکـر می کنـم باشـد! اگر بیشـتر بـه آن چیسـتانی که 
همیـن پیشـتر بـه بررسـی اش پرداختیـم بیندیشـید، می بینید 
کـه ایـن موضـوع تقریبـًا یک سـوال اساسـی معنـوی در هر 
مذهبـی اسـت. مـا اینجاییـم و ایـن امر بسـیار فوق العـاده به 
نظـر می آیـد؛ امـا تمـام این ها تمـام می شـود و می مانـد این 
نکتـه کـه چطـور بایـد با مسـایل برخورد داشـته باشـیم؟ در 
آییـن بـودا یکـی از ایده هـای رایـج ایـن اسـت کـه ذهـن و 
جسـِم شـما در ایـن وادی بـه نوعـی در کنـار یکدیگـر بـه 
کار مشـغولند تـا خصوصیت هـای سـرکِش ذهـن را خفـه 
کننـد؛ و در نهایـت زمانـی کـه می میریـد آن کمنـد باالخـره 
گسسـته و ذهـن شـما بـه نوعـی شـوکه از رهایی می شـود! 
پـس در نهایـت، عـادات مـا و یـا وضعیـت روان و اعصاب 
و امیال مـان، و یـا اسـاطیری کـه شـما در این دنیـا درگیرش 
داده  نمایـش  بـزرگ  حـد  از  بیـش  نوعـی  بـه  شـده اید، 
می شـوند. پـس اگرچـه خیلـی واعظانه بـه نظر می رسـد، اما 
بایـد مواظب افکاری باشـیم کـه در طول حیـات از ذهن مان 

می گذرنـد!
زیبایـی  لحظـۀ   بـزرخ«  در  »لینکلـن  کتـاب  در  اتفاقـًا 
اسـت کـه صدای شـخص ُمـرده بـه توصیـف چیزهایی 
اسـت...  دلتنگ شـان  همـه  از  بیـش  کـه  می پـردازد 
معنـوی  بینـش  در  نقشـی  فیزیکـی چـه  پیکریابی هـای 
شـما دارد؟ بیـن اسـرار ادیـان و تجربه های مـا از دنیای 
جسـمانی و مـادی چـه ارتباطـی اسـت؟ شـما کاتولیک 
بودیـد، امـا اکنـون بـه آییـن بـودا گرویده ایـد؛ این دو 

آییـن چطـور بـر تفکـر شـما اثـر گذاشـته اند؟
چیـزی که در مورد نویسـنده گی محبوب من بوده و هسـت، 
ایـن نکته: که چطـور عایق زیبایی شناسـانه و امیـال معنوی 
مـن در ایـن امـر باهـم بـه یـک اتحـاد منسـجم می رسـند. 
هرچـه سـن باالتر می رود مسـالۀ  مـرگ آزاردهنده تـر و البته 
مبرم تـر می شـود؛ پـس تمـام ایـن سـال ها کـه مسـتقیمًا از 
ورای هنـر بـه همه چیـز نگاه کـرده ام برایم بسـیار ارزشـمند 
هسـتند. نگـرش مـن در نهایـت همـان اسـت کـه گفتـم؛ به 
بیـان دیگـر اینکـه اذهـان مـا همچـون حیوانـات دربنـدی 
هسـتند کـه بعـد از مـرگ رهـا می شـوند. بینـش مذهبی من 
همـان نگـرش معنـوی ذکر شـده اسـت. درسـت همان طور 
کـه کتابـم خیلی سـریع از داسـتانی در مورد مـرگ و مرده ها 
بـه داسـتانی در مـورد تمـام مـا انسـان ها بـدل می شـود. آن 
موجـودات برزخـی یـا باردویـی یـا همـان ارواح موجـود 
در کتـاب، بـه همـان انـدازه گیـر افتـاده در کمنـد امیـال و 

افسـوس ها و آز و طمـع هسـتند کـه مـا هسـتیم!
در داسـتان های شـما اغلـب کاراکترهـا بـه رسـتگاری 
می رسـند، امـا نمونـۀ  بزرگ تـر اجتماعـی ایـن تغییرات 
سـاختاری را نمی بینیـم. بـرای مثـال در پایـان »حکومت 
کوتـاه و رعـب آور« می بینیـم که صلـح تـداوم نمی یابد 
و ایـن عوام فریبی هـا چنـان اجتناب ناپذیـر هسـتند کـه 
انسـان ها میـل بـه ایجـاد تفـاوت را احسـاس می کنند و 
حتـا از نـوع جدیـدی از تنفر خط مشـی می گیرند؛ شـما 
همیشـه از نیـت آمـوزش در کارهای تان سـخن گفته اید، 

آیـا احسـاس می کنید الجرم بایـد از ادبیات داسـتانی به 
عنـوان رشـته و زمینه یـی بـرای آزمون تصـورات مربوط 

بـه یـک دنیای بهتـر بهـره ببریم؟
مطمیـن نیسـتم کـه نتیجـۀ  ایـن کار چـه می شـود! ادبیـات 
داسـتانی نبایـد در اصـل تعلیمی باشـند! منظورم این نیسـت 
کـه نبایـد یا نمی تواند از نظر سیاسـی و یـا اخاقی و معنوی 
ثقـل باشـد! منظورم این اسـت کـه داسـتان ها نبایـد به عنوان 
یـک اثبـات بیـش از حـد سـاده، بـرای یـک بـاور از پیـش 
موجـود، بـه کار برده شـوند! و بایـد تأکید کنم کـه این گفته 
درحقیقـت یـک وعـظ و نصیحت اخاقـی از جانـب من یا 
حتـا تمـام مکاتب زیبایی شـناختی نیسـت؛ بلکه بیشـتر جنبه  
مسـایل ذکرشـده در یک دفترچـۀ راهنمای کاربـری را دارد! 
داسـتانی این چنینـی به سـاده گی کارگـر نمی افتـد. بلکـه از 
شـیوه هایی نشـأت می گیـرد کـه شـمارندۀ  فیزیـک سـاختار 
هسـتند. وقتـی بـه ارایـه یا حتـا بازارایـۀ  راه حـل در یک اثر 
داسـتانی می اندیشـیم، بایـد تذکـر دوسـتانۀ چخـوف را بـه 
یـاد داشـته باشـیم کـه می گویـد: »هنر بنا نیسـت مشـکات 
را حـل کنـد! فقـط بناسـت کـه بـه آن هـا سـاختاری صحیح 
ببخشـد.« داستان نویسـی تا حـدود زیادی همان قالب سـازی  
اسـت. ما تـاش داریـم قالب هـای زیبایـی را پدیـدار کنیم. 
هرچنـد کـه چگونه گـی دقیـق ایـن کار کامًا واضح نیسـت 
چراکـه زیبایـی هـر قالب بـه میزان وقـوف سـاختار قالب بر 
متـن و اشـاراتی کـه در خـود جـای داده بسـته گی دارد. اگر 
بـه قـول مارکـوس اورلیـوس هنـر می تواند فرد بی هسـته یی 
باشـد کـه به راحتی قابل تقسـیم اسـت تا بلکه بشـود حیرت 
اعـا را ایجـاد کـرد، پـس در ایـن صـورت هنـر بـه خودی 
سیاسـی(  )حتـا  اخاقی معنـوی  دسـتاورد  می توانـد  خـود 
محشـری باشـد کـه بـه مثابـۀ یـک آهنـگ زیبـا حتـا اگـر 
مخاطـب قـادر بـه درک کلمـات ترانه اش نشـود، بـاز ایجاد 
عشـق و احسـاس می کنـد و شـما را با دنیـا درگیرتر از پیش 
می سـازد و از همیـن رو نیازمنـد ایـن امـر اسـت کـه مافوق 

منطـق یا حتـا ضدمنطق باشـد!
پرسشـی کـه اغلـب از طـرف خواننـده گاِن شـما مطرح 

می شـود ایـن اسـت کـه چطـور داسـتان »لینکلـن در 
بـزرخ« بـه یـک ُرمـان تبدیل شـد؟

ُخـب مـن فقـط داسـتان کوتـاه می نوشـتم و خوشـحال و 
شـاید حتـا یـک مقدار مغـرور بودم کـه هرگز رمـان خاصی 
بـه قلـم نرسـانده ام؛ اما سـر ایـن یکی بایـد بگویـم حکایتی 
را سـال ها پیـش در مـورد لینکلـن شـنیدم... در مـورد زمانی 
کـه او آن قـدر محـزون بوده اسـت که یک شـب مـی رود بر 
سـر مـزار پسـرش تـا بـا جسـد او بـه صحبـت بنشـیند. من 
ایـن ایـده را ۲0سـال بـا خـودم می بـردم و مـی آوردم و هـر 
کاری می کـردم تـا یک طـور وصله پینـه اش کنـم امـا خیلـی 
سـخت بـه نظر می آمـد. چهار سـال پیـش ناگهان بـه خودم 
گفتـم: »بی خیـال! این همه سـال اسـت کـه این داسـتان دارد 
مـن را از درون می جـود! شـاید وقتش شـده دیگه دسـت به 
کار بشـوم!« و تقریبـًا یک جورهایی قراردادش را بسـتم و در 
تمـام مـدت سـعی کـردم خاصـه نگهـش دارم؛ امـا آن هی 
بزرگ تـر و بزرگ تـر می شـد و مـن هـم در نهایـت گفتـم: 
»باشــد! دیگر همینی که هسـتی!« این اسـت که این داسـتان 

تبدیـل بـه یک رمان شـد.
در حقیقـت آثـار شـما پُـر از شـوخی های خنـده دار اسـت. 
یکـی از چنیـن مواردی کـه محبوب من اسـت، آن صحنه یی 
اسـت کـه در رمان »حکومـت کوتاه و رعب آور« ثبت شـده؛ 
که شـما بـه توصیـف کاخ رییس جمهـور می پردازیـد: »کاخ 
بـا نقاشـی های متنوعـی از حیواناتـی تزییـن شـده بـود کـه 
در  یـا  بـود«  خوردن شـان  بـه  عاقه منـد  رییس جمهـور 

»لینکلـن در بـزرخ« هم عنصر شـوخی حضـور دارد؛ حتا در 
میـان صحبت هـای ارواح. 

مـن در جوانـی بـه نـگارش یک سـری داسـتان های بسـیار 
پیش پاافتـاده و تقلیدهـای سـطحی از آثـار همینگوی دسـت 
نتیجـۀ   در  روزهایـم  آن  عـادت  برخـاف  کـه  بـودم،  زده 
صداقـت بـه خـودم گفتـم: »اصـًا خـوب نشـده! افتضـاح 
اسـت!« چراکـه در نگارش شـان بـه من خوش نگذشـته بود! 
حتـا نمی دانسـتم زیباتریـن لحظـۀ داسـتان کجای آن اسـت! 
مـن فقـط مشـغول تقلید بـودم! اما وقتی دسـت بـه قلم بردم 
و مطالـب بامزه تری نوشـتم، ناگهان پُر شـدم از ایـده و لبریز 
از خوشـحالی. این به نظرم اصل اساسـی نویسـنده گی  اسـت 
که همیشـه سـعی کنی تـا خـودت را در کنـار خواننده گانت 
مشـتاق نگـه داری. مـن خیلـی از نویسـنده ها را می شناسـم 
کـه فقـط دو ـ سـه صفحـه از کارشـان را بـرای معرفـی بـه 
مـن  نظـر  بـه  ایـن  درحالی کـه  می دهنـد.  ارایـه  خواننـده 

خیانـت بـه قلم محسـوب می شـود.
»احساسـات  کـه  داریـد  خاصـی  خواننـدۀ  شـما 
درونی «شـان بـرای کسـب نصیحت، مـورد اعتماد شـما 

باشـد؟
همسـرم تمـام نوشـته های مـن را قبـل از اینکـه بخواهـد از 
دسـتم بیـرون بـرود می خوانـد؛ امـا سـعی می کنـم بـاز هـم 
قبـل از اینکـه چیـزی را بـه او بدهـم، مطمینـش کنـم. مـن 
دوسـت نـدارم خواننده های اولیۀ  زیادی داشـته باشـم؛ چون 
اعطـای اتوریتـه و قـدرت بـه خواننـده بهم این احسـاس را 
می دهـد کـه انگار دارم دسـتم را از روی فرمـان برمی دارم! و 
فهمیـده ام کـه خیلی راحت بـا نظر دیگران مسـیرم را عوض 
می کنـم. پـس اگـر کسـی بگویـد: »اوه از اینجایـش خوشـم 
آمـد!« بعدها برایم سـخت می شـود کـه حذفش کنـم؛ یا اگر 
از قسـمتی بدشـان بیایـد، دیگـر نمی توانم به آن شـاخ وبرگ 
بدهـم. مـن واقعـًا واقعًا واقعًا دوسـت دارم که تـا حد ممکن 
در مـورد آثـارم در مسـند قـدرت و کنتـرل باقـی بمانم و در 
نتیجـه یکـی از بزرگتریـن هراس هـای مـن صفحـات خالی 
آثـارم بـوده و هسـت! منظـورم وقتـی  اسـت که به بُن بسـت 

می رسـی و دسـتت بـه قلم نمـی رود!
چه زمانی می دانید که داستان »به پایان« رسیده؟

ُخـب بـرای مـن ایـن اتفـاق بـه صـورت آگاهانـه در طـول 
پروسـه رخ می دهـد... اول معناهـای سـاده را می سـازم و 
بعـد بـا در هم تنیـدن آن هـا، پیچیـده و دشوارشـان می کنـم و 
البتـه ایـن بایـد به عـادت من برای حفـظ انـرژی ام روی هر 
خـط بـه صورت مجزا ربط داشـته باشـد! این ارتقایی ا سـت 
کـه همه چیـز را ارتقـا می بخشـد! حـذف و نشـرهایی کـه 
ایده هـای بیـش از حـد سـاده را کوتـاه می کنـد و به صـورِت 

عامدانـه بینـش محصـور در اثـر را آزاد می سـازد. 
ُخـب شـاید وقتـش رسـیده باشـد کـه یـک مقـدار در 
مـورد »حرفـه«ِی شـما صحبت کنیم. شـما، هـم به عنوان 
مـدرس  به عنـوان  هـم  و  داشـته اید  فعالیـت  نویسـنده 
رونـد  مـورد  در  نظرتـان  بدانـم  می خواسـتم  داسـتان. 
نهادسـازی بـرای امـر نویسـنده گی »خالق« چیسـت؟ به 
نظـر می رسـد جوانان همه جا بیشـتر دنبال اکادمی سـازی 
ایـن امـر هسـتند. اول دانشـجو می شـوند، بعد اسـتاد و 
در نهایـت شـاید نویسـنده. بـه نظر شـما این بـرای هنر 
نویسـنده گی مفیـد اسـت؟ اگـر نویسـنده بیـش از اندازه 

بـه نهادهـا وابسـته شـود، چـه اتفاقـی پیـش می آید؟
مـن همیشـه بـه نویسـنده های جـوان می گویـم کـه دو گونۀ 
مجـزا در طـول دهـۀ  اخیـر بسـیار قـدرت گرفته انـد؛ الـف: 
کسـانی که می خواسـتند نویسنده باشـند و مدرک دانشگاهی 
و  گرفتنـد  دانشـگاهی  مـدرک  کـه  گرفتنـد و ب: کسـانی 

خواسـته یـا ناخواسـته نویسـنده شـدند! کـه هـر دو بـه یک 
انـدازه تـا غایـت ممکن اشـتباهی جهنمی  اسـت! بخشـی از 
درون مـن، بی تـاب روزگاری ا سـت کـه گرفتـن یک مدرک 
فقـط  نویسـنده گی  و  زیبـا  هنرهـای  زمینـۀ   در  دانشـگاهی 
مختـص پُـز دادن به افراد خانواده و دوسـتان و آشـنایان بود 
تـا بـه نوعی سرشـان را تا سـرحد سیم سـوزی حسـابی گرم 
کنـد و بپرسـند: »ایـن دیگـر چـه نـوع مدرکـی اسـت؟ چرا 
بایـد یـک همچین چیـزی بخواهـی؟ همین باعث نمی شـود 
ُکل زنده گـی ات بـه فنـا بـرود؟!« امـا حـاال چنیـن می نمایـد 
کـه نویسـنده گی یـک »حرفه« اسـت )نـه صرفًا یک پیشـه(. 
و مـن فکـر می کنـم ایـن امـر خیلـی خبـط و اشـتباهی قابل 
موشـکافی ا سـت! وقتـی به ایـن می نگریـد که چه میـزان از 
مـدرک داران هرسـاله فارغ التحصیـل می شـوند )خیلـی زیاد( 
و در مقابـل هرسـاله چقدر کتاب به انتشـار می رسـد )خیلی 
ناچیـز(، بـه تعقل واداشـته می شـویم. در ضمن بایـد در نظر 
داشـته باشـیم کـه حقیقتـًا چقـدر از کتاب هـای منتشرشـده، 
محبـوب، مهـم یـا حتـا چالش برانگیـز هسـتند. امـروزه روز 
هـم درسـت بـه انـدازۀ هـر زمـان دیگـری در طـول تاریـخ 
سـخت اسـت کـه بتوانیـم نویسـنده یی اساسـی یـا بکـر و 
بدیـع باشـیم؛ امـا شـاید مـا داریـم ایـن امـر را نیـز بـا تمام 
می کنیـم!  قاطـی  دیگـر  امیـد  قاتـِل  حرفه یی گرایی هـای 
چیـزی کـه به شـخصه متوجـه شـده ام ایـن اسـت کـه بـه 
نظـر می رسـد چرخشـی در احسـاس نویسـنده گان جـوان 
در مـورد نویسنده بودن شـان پدیـد آمـده اسـت. در واقـع از 
»می دانـم دیوانه گـی اسـت، امـا بایـد امتحانـش کنـم و یـک 
چیـزی می شـود دیگـر!« بـه »ُخـب بـه گمانـم حـاال فعـًا 
ادامـه می دهـم و دل خـوش می کنـم بـه همینـی کـه دارم 
می نویسـم« رسـیده ایم و صرفـًا بـه مـدرک کارشناسـی اقتدا 
می کنیـم. نوشـتن بایـد از دل برآیـد تا بر دل بنشـیند و هرگز 

»کار«ی نبـوده کـه بـرای نـان آوری انجام شـود!

مد و مه/ 23 آبان 13۹7

سال l10 شمارۀ مسلسل l2401 شنبه 8 جدی/دی l1397 20 ربیع الثانی l1440 29 دسمبر 2018
www.mandegardaily.com

ترجمه: مرجان معتمدحسینی



مرگ یک سوسیالیست
سال l10 شمارۀ مسلسل l2401 شنبه 8 جدی/دی l1397 20 ربیع الثانی l1440 29 دسمبر 2018

www.mandegardaily.com

به شـمار  دیپلوماسـی  مهـم  ابزارهـای  از  یکـی  مذاکـره 
آن  به کارگیـری  بـا  مخالـف  طرف هـای  کـه  مـی رود 
تـاش می کننـد تـا به خاطـر رفـع اختافـات و تناقـض 
در اهـداف و مقاصـد ایشـان، بـه یـک توافـق و راه حل 
برسـند. به خاطـری داشـتن موضـع قدرت مند و رسـیدن 
بـه یـک توافـق، مذاکـره کننـده بایـد در مـورد طـرف 
مقابـل و خواسـت و اهـداف آن معلومـات و آگاهـی 

کامـل داشـته باشـد. 
در عیـن حـال، بـرای یـک مذاکـره نتیجه بخـش، وقـت 
و زمـان کافـی بایـد در نظـر گرفتـه شـود چـون ایـن 
امـر بـرای طرف هـای مذاکـره کننـده فرصـت می دهـد 
تـا تمـام خواسـت ها و گزینه هـا را مـورد بحـث قـرار 
دهنـد. در پهلـوی معلومات و وقت کافـی، مذاکره کنندۀ 
موفـق بایـد از قدرت و قوت الزم برخوردار باشـد تا در 
صـورت نیـاز، طرف مقابـل را تهدید کنـد و راه را برای 

رسـیدن به یـک توافـق باز نگـه دارد. 
بـا ایـن حـال، زلمـی خلیـل زاد  بعـد از آنکـه بـه عنوان 
مشـاور وزارت خارجۀ امریکا در امور افغانستان گماشته 
شـد، بدون یک میکانیسـم تعریف شـده و پذیرفته شـده 
و بـدون آنکـه عناصـر مهـم مذاکـره را تکمیـل کنـد، با 
نماینـده خوانده هـای طالبـان وارد مذاکره شـد. خلیل زاد  
بـا آنکه می دانسـت که طالبان دارای تشـکیات سیاسـی 
و رهبـری واحـد نیسـتند، با کسـانی مذاکـره را آغاز کرد 
کـه حتـا هویـت و جایـگاه آنـان نیـز مشـخص نیسـت. 
خلیـل زاد  به جـای اینکـه اطمینـان حاصـل می کـرد کـه 
آیـا کسـانی که بـا او مذاکـره می کننـد واقعـًا نماینده گان 
طالبـان انـد و فیصلـه و توافـق آنـان بـرای تمـام طالبان 
قابـل قبول اسـت یـا خیر، از رسـیدن به یـک توافق زود 

هنگام بـا آنان حـرف زد. 
در عیـن حـال، خـاف اصول مذاکـره، خلیـل زاد  خیلی 
عجوالنـه و شـتابزده وارد مذاکـره با طالبان شـده اسـت. 
خلیـل زاد  همـواره تأکیـد کـرده کـه خیلـی زود و حتـا 
بـا  افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  از  پیـش 
طالبـان بـه یک توافق برسـد. امـا اگر در مـدت کوتاه که 

از آن تکـراراً حـرف زده شـده، بـا نماینـده خوانده هـای 
طالبـان توافـق حاصـل نشـود، خلیـل زاد  هیـچ گزینـۀ 
دیگـری را تـا حـال مطـرح نکـرده اسـت و ایـن مـورد، 
تمـام  افغانسـتان  آینـدۀ  و  بـه ضـرر خلیـل زاد   کامـًا 
خواهد شـد. تحـرکات عجوالنه و سبک سـرانۀ خلیل زاد  
چنـان بـه ضـرر او تمام شـد که حتـا حمایـت حکومت 
وحـدت ملـی را نیـز از دسـت داد. برای دسـت یافتن به 
یـک توافـق سیاسـی بـا طالبـان، خلیـل زاد  بایـد حضور 
نماینـده گان افغانسـتان در مذاکرات را حتمی می دانسـت 
و بـدون مقیـد سـاختن مذاکـرات بـه یـک مـدت زمـان 
محـدود، بیشـتر روی یـک میکانیسـمی کار می کـرد کـه 
ضامـن تـداوم مذاکـرات و حافـظ منافع ملی افغانسـتان 

می بـود. 
خلیـل زاد  بـا آنکه می داند که سـه رییس جمهـور امریکا 
رهبـری مصالحـه و مبـارزه بـا طالبـان را عهـده دار بود، 
بلیون هـا دالـر پول آن کشـور بـرای تأمین صلـح و ثبات 
در افغانسـتان بـه مصرف رسـید، چندین هزار سـرباز آن 
کشـور در خـاک افغانسـتان کشـته و زخمـی شـد اما نه 
تنهـا کـه صلـح برقرار نشـد بلکـه دامنۀ جنگ گسـترش 
میکانیسـم  هیچ گونـه  چـون  یافـت  افزایـش  ناامنـی  و 
رونـد  بتوانـد  کـه  همه شـمولی  و  مشـترک  مشـخص، 
مصالحـه و مبـارزه را جدیـت و قوت بخشـد، در جریان 
1۷ سـال گذشـته وجـود نداشـت. بنـًا، خوش بینی هـا و 
خیال بافی هـای خلیـل زاد  مبنـی بر دسـت یافتـن به یک 
توافـق سیاسـی با طالبـان، بیانگر این نیسـت کـه او بهتر 
از روسـای جمهـور و مقامـات ارشـد سیاسـی و نظامـی 
امریـکا عمـل می کنـد بلکه بیانگر اینسـت کـه او تاهنوز 
طـرف خـود را نمی شناسـد، عناصـر مهـم مذاکـره را مد 
نظـر نگرفتـه و هیـچ نقـش تعیین کننـده در مذاکـرات با 

طالبـان نـدارد و نخواهد داشـت. 
بـرای  خلیـل زاد   اینکـه  دیگـر  اساسـی  و  مهـم  نکتـۀ 
نـوع  طالبـان، هیـچ  بـاالی  قبوالنـدن موضـع خـودش 
قـوت و قـدرت را در دسـت ندارد. اعام خـروج نیم از 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بـه طالبان پیـام واضح 

و روشـن داد و آن اینکـه امریـکا بـدون آنکـه از طریـق 
مذاکـره بـه نتیجـه برسـد، راه خروج را به پیـش گرفته و 
اگـر طالبـان با امریکا توافـق نکنند، هیچ قـدرت و قوت 
وجـود نخواهـد داشـت که علیـه آنها به کار گرفته شـود. 
اگـر خـروج نیروهـای امریکایـی بر اسـاس یـک توافق 
بـا طالبـان صـورت می گرفـت و یا بعـد از توافق بـا آنها 
عملـی می شـد، ایـن اقـدام بـرای جلـب اعتمـاد طالبـان 
گام نیـک و پسـندیده محسـوب می شـد، امـا اعـام این 
خبـر در حالـی صـورت گرفـت کـه از یک طـرف نقش 
خلیـل زاد  را خنثـا شـده و بی اثـر جلـوه داد و از طـرف 
دیگـر، اعتقـاد و بـاور طالبـان مبنـی بـر پیـروزی آنها در 
جنـگ فعلـی را تقویـت کـرد. فلهـذا، مذاکـره در چنین 
حالتـی، جـز ضیـاع وقـت و از دسـت دادن فرصت هـا، 

هیـچ پیامـدی دیگری بـه دنبـال نخواهد داشـت. 
مذاکـرۀ واقعـی زمانـی احسـاس می شـد کـه اسـتفاده از 
زور و قـدرت بـه عنـوان آخرین گزینـه روی میز مذاکره 
قـرار می گرفـت. این امـر از یک طرف جدیـت امریکا را 
بـه نمایـش می گذاشـت و از طـرف دیگر بـرای نماینده 
خوانده هـای طالبـان پیـام می رسـاند کـه در صورتـی که 
از راه مذاکـره بـه تفاهـم و توافـق نرسـند، گزینـۀ نظامی 
علیـه آنهـا و بـه زیـان و ضـرر آنهـا تمـام خواهـد شـد. 
نماینـده خوانده هـای  بـا  نتیجتـًا، مذاکـرات خلیـل زاد  
طالبـان در حالـی صورت می گیـرد که نه تنهـا معلومات 
وجـود  مذاکـره  طـرف  مـورد  در  مکمـل  جزییـات  و 
نـدارد، بلکـه ایـن مذاکرات تـوأم بـا عجلـه و مبالغه نیز 
می باشـد. همچنـان، خبـر خـروج نیروهـای امریکایـی 
از کشـور، موقـف و تاش هـای خلیـل زاد  را شـدیداً 
خنثـا و بی اثـر کـرده اسـت. نهایتـًا، مذاکـرات خلیـل زاد  
بـا نماینـده خوانده هـای طالبـان هیـچ نتیجـه بـه دنبـال 
نخواهـد داشـت چـون خلیـل زاد  بـا دسـت خالـی و از 
یـک موضـع خیلـی ضعیـف و مبهـم وارد مذاکره شـده 
کـه حتـا رضایـت و حمایـت حکومـت وحـدت ملی را 

نیـز از دسـت داده اسـت. 

ــان  ــده در دیده ب ــت ش ــای ثب ــاس آماره ــدگار: براس مان
ــانه های آزاد  ــدۀ رس ــت کنن ــی، حمای ــر ن ــانه های دفت رس
افغانســتان، در ســال ۲018 میــادی ۲0 خبرنــگار و کارمند 
ــر  ــن دیگ ــده و ۲0 ت ــته ش ــتان کش ــانه یی در افغانس رس

مجــروح گردیدهانــد.
ــن  ــۀ ای ــان تهی ــونت تازم ــورد خش ــوع 198 م در مجم
ــه  ــگاران ک ــر خبرن ــامبر ۲018( در براب ــزارش )۲5 دس گ
شــامل قتــل، جراحــت، لــت و کــوب، تهدیــد و توهیــن، 
بازداشــت های کودتــاه مــدت، اختطــاف، حملــه بــر 
رســانه ها و عــدم دسترســی بــه اطاعــات کــه منجــر بــه 
خشــونت شــده اســت در ســال ۲018 میــادی از ســوی 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــانه ها ب ــان رس دید ب
ــرد،  ــی پخــش ک ــر ن ــه دو روز پیــش دفت در گزارشــی ک
آمــده اســت: رســانه ها در )۲5 اپریــل ۲018م( اولیــن 
قربانــی اش را داد. عبدالمنــان ارغنــد، خبرنــگار کابــل نیوز، 
ــل  ــزی آن در کاب ــر مرک ــه دفت ــی ک ــون خصوص تلویزی
ــال 139۷/  ــه در س ــود ک ــگاری ب ــتین خبرن ــت نخس اس
۲018 میــادی بــه شــهادت رســید، آقــای ارغنــد در بــازار 
یارانــه، از مربوطــات حــوزۀ نهــم امنیتــی شــهر قندهــار، 
ازســوی تفنــگ داران ناشــناس مــورد آمــاج قــرار گرفتــه و 
کشــته شــد. بــه دنبــال ایــن رویــداد در )30 اپریــل/ دهــم 
ثــور(در نتیجــۀ یــک حملــۀ تروریســتی در شــهر کابــل 9 
خبرنــگار و تصویربــردار همزمــان کشــته و 6 تــن دیگــر 
ــردار  ــی، تصویرب ــد توخ ــتند. یارمحم ــم برداش ــز زخ نی

تلویزیــون طلــوع، شــاه مری فیضــی، عــکاس خبرگــزاری 
ــون  ــگار تلویزی ــازی رســولی، خبرن ــل، غ فرانســه در کاب
ــردار تلویزیــون یــک،  یــک، نــوروز علی رجبــی، تصویرب
ســلیم تــاش، خبرنــگار تلویزیــون مشــعل، علی ســلیمی، 
تصویربــردار تلویزیــون مشــعل، عبــاداهلل حنــان زی، 
ــو  ــگار رادی ــی، خبرن ــو آزادی، محــرم دران ــگار رادی خبرن
آزادی و ســباوون کاکــر، خبرنــگار رادیــو آزادی از جملــۀ 

شــهیدان رویــداد تروریســتی دهــم ثــور بودنــد.
ایــن رویــداد عمــر ســبحانی، عــکاس خبــری  در 
خبرگــزاری بین المللــی رویتــرز، احمدشــاه عظیمــی، 
عــکاس خبرگــزاری نــدای آگاه، ناصــر هاشــمی، خبرنگار 
تلویزیــون الجزیــزه، ســیداحمد ابــرار خبرنــگار تلویزیــون 
افغانســتان، داوود قیصانــی خبرنــگار تلویزیــون میونــد و 
ــی  ــدت زخم ــی وح ــۀ مل ــگار هفته نام ــر خبرن ــار لم عی
شــدند. هنــوز شــهدای رســانه یی دهــم ثــور کــه ایــن روز 
بــه چهارشــنبه ســیاه معــروف اســت دفــن نشــده بودنــد 
ــل( احمــد  ــن روز )چهارشــنبه 30 اپری کــه در شــام همی
شــاه متــون وال خبرنــگار بی.بی.ســی در والیــت خوســت 
از ســوی افــراد مســلح ناشــناس بــه گونــۀ مرمــوزی بــه 

قتــل رســید. 
در کنــار قتــل، زخمــی شــدن و لــت و کــوب خبرنــگاران، 
ــان رســانه ها  ــر رســانه ها نیــز در دیدب 1۲ مــورد حملــه ب

بــه ثبــت رســیده اســت. 
دید بــان رســانه ها بــا نگرانــی از افزایــش خشــونت 

ــگاران  ــانه ها و خبرن ــت رس ــگاران وضعی ــر خبرن در براب
ــا  ــا ب ــوی دیگرب ــد. از س ــم می دان ــتان را وخی در افغانس
وجــود داشــتن قانــون دسترســی بــه اطاعــات امــا هنــوز 
هــم حجــم کانــی از شــکایت ها از عــدم دسترســی بــه 
ــد  ــان می ده ــود نش ــن خ ــه ای ــود دارد ک ــات وج اطاع
خبرنــگاران و رســانه ها در جریــان کار بــا موانــع و 

ــد.  ــه رو ان ــی روب مشــکات فراوان
در کنــار کشــته شــدن ۲0 خبرنــگار و کارمنــد رســانه یی 
ــد  ــگار و کارمن ــتان، ۲0 خبرن ــال در افغانس ــک س در ی

ــدند.  ــی ش ــون زخم ــای گوناگ ــانه یی در رویداده رس
نــی  ثبــت شــده در دید بــان رســانه های  آمارهــای 
ــگاران  ــورد خبرن ــه در 35 م ــد ک ــان می ده ــان نش هم چن
و کارمنــدان رســانه یی در افغانســتان لــت و کــوب شــده 
ــوی  ــوب از س ــت  وک ــورد ل ــن م ــه بیش تری ــت. ک اس

ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــوران امنیت مام
از  افغانســتان  آزاد  کننــدۀ رســانه های  نــی حمایــت 
حکومــت وحــدت ملــی می خواهــد کــه بــرای حفاظــت 
ــه  ــد ک ــا باش ــد ت ــاش کنن ــانه ها ت ــگاران و رس از خبرن
وضعیــت مطلوبــی بــه بــار آیــد و خبرنــگاران بتواننــد در 

ــد. ــانی بپردازن ــه اطاع رس ــن ب ــای ام فض
نــی از حکومــت افغانســتان همچنــان خواســته اســت تــا 
فراینــد بررســی قضایــای خشــونت دربرابــر خبرنــگاران 
ســرعت ببخشــد، باشــد کــه ایــن امــر بــه نحــوی بتوانــد 
زمینه ســاز بــرای کاهــش خشــونت در برابــر خبرنــگاران 

ــردد. ــانه ها گ و رس

ششـم جـدی/ دی سـالروز مـرگ »حفیـظ اهلل امیـن« از 
رهبـران حـزب کمونیسـت دموکراتیـک خلق افغانسـتان 
یعنـی ششـم  روزی  در چنیـن  پیـش  اسـت. 39 سـال 
جـدی 1358، ایـن کمونیسـت نسـخۀ افغانـی، توسـط 
رفقـای کمونیسـت روسـی خـود، در تپـۀ »تـاج بیـگ« 
شـهر کابـل بـه قتل رسـید. امین و سـایر کمونیسـت های 
عامـل   ،135۷ ثـور  هفـت  انقـاب  از  پـس  افغانسـتان 
قتـل هـزاران انسـان بیگنـاه هسـتند کـه فقـط یکـی از 
لیسـت های قربانیـان آنـان، بـه پنج هـزار نفر می رسـد. با 
ایـن کـه اکنون کمونیسـت های سـابق افغانسـتان، ماهیت 
کمونیسـتی حـزب دموکراتیک خلق را انـکار می کنند اما 
رهبـران ایـن حـزب همواره به سوسیالیسـت بـودن خود 
افتخـار کرده اند. سوسیالیسـم، به لغـو مالکیت خصوصی 
بـر ابزارهـای تولیـد و برقـراری مالکیـت اجتماعـی بـر 
ابزارهـای تولیـد گفتـه می شـود کـه بـا کمونیسـم، وجـه 
مشـترک دارد. لـذا »لنیـن« از رهبـران سـابق شـوروی، 
در کتـاب »دولـت و انقـاب« نوشـته اسـت: »اسـتراتِژی 
کمونیسـم، لغـو مالکیـت خصوصـی بـر ابـزار تولیـد و 
الغـای کار مـزدی اسـت. جامعـه کمونیسـتی جامعه یـی 
اسـت کـه در آن هـر کـس بـر طبـق اسـتعدادهایش کار 
بهره منـد  آن  مواهـب  از  نیـازش  اسـاس  بـر  و  می کنـد 

می شـود.«
به همین خاطر به شـوروی سـابق و متحـدان و اقمارش، 

»اتحاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی« می گفتند.
از کشـتن »نـور محمـد تره کـی«  امیـن پـس  حفیـظ اهلل 
جایـگاه  احـراز  و  ثـور  هفـت  کودتـای  رهبـر  اولیـن 
رهبـری در رژیـم دموکراتیـک خلق افغانسـتان، همیشـه 
از کشـورهای  یکـی  نیـز  را  افغانسـتان  تـاش می کـرد 
سوسیالیسـتی معرفـی کنـد. او طـی سـخنانی کـه در ۲3 
جـوالی 19۷9 برابـر بـا اول اسـد/ مـرداد 1358 توسـط 
رسـانه های دولـت کمونیسـتی کابـل منتشـر شـد، گفت: 
»هیـچ کشـور دیگـری در دنیا به اندازۀ افغانسـتان سـابقۀ 
دوسـتی طوالنـی بـا شـوروی نداشـته اسـت. مـا افتخار 
می کنیـم که در میان کشـورهای سوسیالیسـتی- کارگری، 
افغانسـتان اولیـن کشـوری بود کـه قبل از تأسـیس رژیم 
کارگـری اتحـاد شـوروی، آن را بـه رسـمیت شـناخت.«

این سـخنان بـرای آن عده از سیاسـت مداران و کشـورها 
کـه هنـوز دربـارۀ ماهیـت کمونیسـتی انقـاب هفت ثور 
ابهـام داشـتند، غیرمترقبـه بـود. بنابراین، سـفارت امریکا 
در کابـل، سـخنان امیـن را در نامـۀ رسـمی بـه وزارت 
خارجـۀ امریـکا در واشـنگتن ارسـال کـرد. تاریـخ ایـن 
سـنِد محرمانـه کـه نسـخه یی از آن به سـفارت آمریکا در 
تهـران نیـز ارسـال شـده اسـت، 30 جـوالی 19۷9 برابر 
با هشـتم اسـد 1358 اسـت. این سـند، در 13 آبان 1358 
از سـفارت امریـکا در تهـران بـه دسـت آمد. »آمسـتوتز« 
کاردار سـفارت امریـکا در کابـل که این سـند توسـط او 
تهیـه شـده، بـه عنـوان ماحظه زیر سـند نوشـته اسـت: 
»امیـن، بـا ایـن سـخنان خـود، آشـکارا ماهیـت سیاسـی 

جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان را معرفـی کرد«.
هـر چنـد گفته می شـود کـه حفیـط اهلل امیـن در روزهای 
پایانـی زنده گـی اش، بـه امپریالیسـم گرایـش پیـدا کـرد 
و بـه امریـکا متمایـل شـد امـا بـرای اثبـات این سـخن، 
بـه اسـناد مسـتدل نیـاز اسـت. جالب اسـت که پنـج ماه 
پـس از اظهارات امین دربارۀ دوسـتی تاریخی افغانسـتان 
او  افغانسـتان،  خوانـدن  سوسیالیسـتی  و  شـوروی  و 
توسـط ارتـش سـرخ بـه قتـل رسـید و این گونـه کارنامۀ 
توسـط  افغـان،  متمـّرد  و  نافرمـان  سوسیالیسـت  یـک 

سوسیالیسـت های روسـی بسـته شـد.
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صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  وقتــی،  همه ســاله 
ــاده  ــو افت ــه تکاپ ــتان ب ــود، پاکس ــتان داغ می ش درافغانس
و بــا تغییــر لحــن اعامــی خــود، تــاش می کنــد 
اســام آباد را حامــی صلــح افغانســتان نشــان دهــد، رونــد 
صلــح افغانســتان نیــز طبــق معمــول، وقتــی ســر زبان هــا 
ــوان  ــان در فصــل ســرما ت ــان طالب می افتــد کــه جنگ جوی
ــه  ــگ را از دســت داده و ب ــدان جن ــان در می ــت ش مقاوم
النه هــای امــن در مناطــق قبایلــی پاکســتان پنــاه می برنــد. 
همه ســاله بــا نزدیــک شــدن ایــن فصــل، رهبــران طالبــان 
تمایاتــی را بــروز می دهنــد کــه گویــا ایــن گــروه بــرای 
ــد،  ــه ان ــح آماده گــی گرفت ــگ از راه صل حــل مشــکل جن
ــود و  ــرگرم می ش ــح س ــرای صل ــاش ب ــت در ت حکوم
ــرای  ــی اســت ب ــه فرصت ــرما ک ــل س ــز در فص ــان نی طالب
ــدان جــان ســالم  تضعیــف و ســرکوب ایــن گــروه، از می

ــد. ــه در می برن ب
تاکتیــک یــاد شــده از روزی کــه مســأله صلــح بــا گــروه 
ــان مطــرح شــده، همه ســاله در فصــل ســرما تکــرار  طالب
ــا پایــان ایــن فصــل، تاریــخ کاربــرد ایــن  می شــود، امــا ب
تاکتیــک نیــز بــه پایــان رســیده و آتــش جنــگ در کشــور 
ــاس  ــر اس ــز ب ــام آباد نی ــود. اس ــعله ور می ش ــاره ش دوب
آنچــه کــه از نقش هــای ایــن کشــور در چندیــن دور، داغ 
شــدن مســأله صلــح روشــن شــده اســت، نقــش مبتکــر، 
ــاله  ــان را همه س ــح طالب ــک صل ــری تاکتی ــاز ومج زمینه س
ــز  ــر نی ــی پافرات ــور هرازگاه ــن کش ــده دارد، ای ــه عه ب
ــر  ــخنگوی غی ــش س ــود در نق ــراز وج ــا اب ــته  ب گذاش
ــه  ــل ایــن گــروه ب ــا عــدم تمای ــان تمایــل ی مســتقیم طالب
صلــح را  بــه گــوش حکومــت افغانســتان رســانده اســت. 
ــتان  ــگ افغانس ــح و جن ــد صل ــتان را در رون ــش پاکس نق
ــه  ــرد ک ــبیه ک ــوان تش ــتان می ت ــک داس ــِش رمانی ــه نق ب
ــرار  ــر ق ــس گی ــرد و نف ــک فصــل س ــی در ی جنگ جویان
ــک  ــا ی ــان ب ــن قهرم ــط ای ــد توس ــای در آین ــت از پ اس
ــات  ــودی نج ــح از ناب ــام صل ــی به ن ــازِی هوش مندانه ی ب
می دهــد. جنــگ در گرمــا و صلــح در ســرما طــوری کــه 
ــرار  ــاله تک ــوری دارد همه س ــش مح ــتان در آن نق پاکس
می شــود و صلــح نیــز تــا ســال بعــد و یــک فصــل ســرد 

ــود. ــپرده می ش ــی س ــاد فراموش ــه ب ــر ب دیگ
ــۀ  ــز وزارت داخل ــال نی ــرمای امس ــل س ــیدن فص ــا رس ب
ــان  ــه رویکــرد تهاجمــی طالب افغانســتان مدعــی اســت ک
ــاوه  ــت. ع ــکل داده اس ــر ش ــی تغیی ــرد دفاع ــه رویک ب
ــی  ــن عامل ــرما بزرگتری ــش، س ــات ارت ــدید حم ــر تش ب
محســوب می شــود کــه قــوت جنگجویــان طالــب را 
در میــدان جنــگ محــدود کــرده اســت. ســابقه نیــز 

دارد کــه جنگویــان طالبــان در زمســتان بــه صــورت 
ــراً  ــد و اکث ــی می مانن ــگ باق ــای جن ــدود در میدان ه مح
ــد  ــط دیورن ــوی خ ــان در آن س ــن ش ــای ام ــه پناه گاه ه ب
ــد را  ــال بع ــرای س ــگ ب ــی دوام جن ــد و آماده گ می رون

می گیرنــد.
هرچنــد تاش هــای اخیــر در پیونــد بــه صلــح افغانســتان 
ــی  ــا تاش های ــه ب ــل مقایس ــر قاب ــوده و غی ــینه ب بی پیش
اســت کــه ســال های پیــش در ایــن پیونــد صــورت 
گرفتــه اســت، تــا چنــد مــاه پیــش از ایــن گرچــه  ایــاالت 
ــح  ــه صل ــد ب ــه در پیون ــی ک ــکا از تاش های ــدۀ امری متح
ــده  ــور نماین ــرد حض ــت می ک ــت، حمای ــورت می گرف ص
ــه  ــت های چهارجانب ــور در نشس ــن کش ــت ای ــه صاحی ب
بــرای صلــح کــه نماینــده گان افغانســتان، پاکســتان، چیــن 
ــو  ــرای گفت وگ ــان ب ــویق طالب ــور تش ــه منظ ــکا ب و امری
ــد  ــم آمدن ــن دور گرده ــتان چندی ــت افغانس ــا حکوم ب
ــان در  ــر طالب ــدن دفت ــاز ش ــت، در ب ــر اس ــن ام ــواه ای گ
ــح  ــای صل ــازی گفت وگوه ــور زمینه س ــه منظ ــه ب ــر ک قط
ــت،  ــوری داش ــش مح ــکا نق ــز امری ــت نی ــورت گرف ص
ــه   ــت ک ــده پذیرف ــاالت متح ــه ای ــت ک ــار اس ــا اولین ب ام
ــرده  ــو ک ــان گفت وگ ــروه طالب ــا گ ــتقیم ب ــکل مس ــه ش ب
ــت  ــأت حکوم ــن هی ــارو بی ــای روی ــرای گفت وگوه و ب
افغانســتان و طالبــان زمینه ســازی می کنــد. هــر چنــد 
تاکنــون ایــن زمینــه فراهــم نشــده، امــا بعیــد نیســت کــه 
ــرف وارد  ــع دو ط ــه در موض ــی ک ــرات جدی ی ــا تغیی ب
شــده اســت، امریــکا و طالبــان بــه توافقــی دســت یابنــد 
و زمینــۀ مذاکــرات بیــن حکومــت و طالبــان نیــز مســاعد 

شــود.
پاکســتان امــا در ایــن ارتبــاط مثــل گذشــته عمــل می کنــد، 
ایــن کشــور علی رغــم آنکــه از دیــد اعامــی در گذشــته 
و حــال مدعــی حمایــت از رونــد صلــح افغانســتان اســت 
ــه دلیــل تقبــل بیشــترین  ــار ب ــه قــول گلبدیــن حکمتی و ب
و  اســت  تروریســم  قربانــی  از هراس افگنــی  آســیب 
ــا  ــه تنه ــل ن ــا در عم ــد، ام ــه کن ــا آن مقابل ــد ب می خواه
کوچکتریــن گامــی بــه جهــت صلــح افغانســتان برنداشــته 
بلکــه تــا جایــی کــه توانســته آن را تخریــب کــرده اســت. 
ــه جانبه،  ــرات س ــه مذاک ــش ک ــد روز پی ــن چن ــا همی ت
ــر  ــر شــد، وزی ــل دای افغانســتان، پاکســتان و چیــن در کاب
ــده  ــی ناش ــتان را عمل ــدات پاکس ــتان تعه ــۀ افغانس خارج
ــدات  ــن تعه ــدوار اســت ای ــه امی ــت ک ــرده گف ــوان ک عن

عملــی شــود.
پاکســتان در تــاش بــود کــه مذاکراتــی کــه هفتــۀ پیــش 
ــت را  ــورت گرف ــی ص ــان  درابوظب ــکا و طالب ــن امری بی
در اســام آباد میزبانــی کنــد و خــود نقــش محــوری 
ــرح  ــن ط ــی ای ــه دالئل ــا ب ــرد، ام ــده بگی ــه عه در آن ب
ــن  ــی ای ــارات میزبان ــته و ام ــر ننشس ــه ثم ــام آباد ب اس
نشســت را بــه عهــده گرفــت. گفتــه می شــود کــه 
پاکســتان در ایــن نشســت خواســت هایی را نیــز بــه 
نیابــت از طالبــان مطــرح کــرده کــه مــورد پذیــرش قــرار 
ــه اســت، برحســب گزارش هــا اســام آباد خواهــان  نگرفت
ــی  ــای امنیت ــی نیروه ــی و کماندوی ــف حمــات هوای توق
ــراد  ــًا اف ــان آن غالب ــه در جری ــان ک ــه طالب ــتان علی افغانس
کلیــدی و فرماندهــان قطعــات ســرخ طالبــان هــدف قــرار 

ــت. ــوده اس ــه، ب می گرفت
ــتان  ــۀ پاکس ــر خارج ــته وزی ــۀ گذش ــر از دو هفت در کمت
دوبــار بــه کابــل ســفر کــرده اســت، در ســفر دور قبلــش 
کــه در بیســت وچهارم قــوس امســال بــه منظــور اشــتراک 

ــن  ــن دور نشســت های ســه جانبه افغانســتان، چی در دومی
و پاکســتان صــورت گرفــت، او هــدف اصلــی ســفرش را 
ــر از ده روز  ــته کمت ــا گذش ــرد، ب ــوان ک ــازی عن اعتمادس
ــل شــد  ــرای جلــب اعتمــاد افغانســتان وارد کاب ــاره ب دوب
ــو نشســت  ــه گفت وگ ــت افغانســان ب ــای حکوم و مقام ه
ــن دور  ــتان در ای ــه پاکس ــد ک ــان می ده ــه نش ــن هم ای
ــی را روی  ــای مفصل ــز تاش ه ــح نی ــای صل گفت وگوه
ــه  ــت ک ــدی آنس ــش ج ــا پرس ــت، ام ــه اس ــت گرفت دس
ــز تاش هــای پاکســتان در محــور اســتراتژی  ــار نی ــن ب ای
گذشــته ایــن کشــور معطــوف بــه حمایــت از دوام جنــگ 
ــاوت  ــا متف ــن تاش ه ــت ای ــا ماهی ــرد ی ــورت می گی ص
اســت؟ از لحــن اعامــی پاکســتان بــه هیــچ وجــه 
نمی شــود بــه سیاســت اعمالــی ایــن کشــور پــی بــرد، یــا 
بهتــر اســت از آنچــه کــه تاکنــون تجربــه شــده عملکــرد 
ــور  ــن کش ــات ای ــای مقام ــوس گفته ه ــتان را معک پاکس

ــم. بدانی
ــه نظــر می رســد کــه پاکســتان علی رغــم جدیــت  بعیــد ب
امریــکا بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان سیاســت های 
ــح در  ــه صل ــرده و ب ــر ک ــد نظ ــود را تجدی ــته خ گذش
ــی را  ــع ثابت ــام آباد مناف ــد، اس ــده باش ــد ش ــور متقاع کش
ــه ســاده گی  در دوام جنــگ افغانســتان تعریــف کــرده و ب
از آن دســت بــردار نیســت، البتــه ممکــن اســت بخشــی از 
ایــن منافــع ایــن کشــور از یــک رونــدی زیــر نــام صلــح 
ــر  ــن وجــود تاش هــای اخی ــا ای ــه ب ــن شــود ک ــز تأمی نی
مقام هــای ایــن کشــور در ارتبــاط صلــح افغانســتان را در 
همیــن پیونــد می تــوان تفســیر کــرد، امــا مشــکل کار ایــن 
اســت کــه اســام آباد از رونــد صلــح نیــز همــان توقعــی 
را دارد کــه در میــدان جنــگ بــه دنبــال آن اســت. پاکســتان 
و  ناپذیــر  انعطــاف  پیش شــرط های  روی  را  طالبــان 
ــح  ــق صل ــور تواف ــه منظ ــه ب ــروه ک ــن گ ــک ای ایدیولوژی
ــته  ــه داش ــت نگ ــون ثاب ــا کن ــده ت ــرح ش ــکا مط ــا امری ب
ــۀ  ــت. گزین ــاخته اس ــوار س ــرات را دش ــرایط مذاک و ش
ــون  ــم اکن ــه ه ــی ک ــای امریکای ــی از نیروه ــروج نیم خ
ــرایط  ــن ش ــۀ ای ــر بررســی اســت، ازجمل ــون زی در پنتاگ

اســت.
پاکســتان در ایــن رونــد تــاش می کنــد کــه گفت وگوهــا 
و توافقاتــی معطــوف بــه صلــح را بــه نفــع خــود مدریــت 
ــرون  ــۀ بی ــه در نتیج ــتان ک ــت افغانس ــا حکوم ــد، ام کن
ــکا و  ــن امری ــح بی ــه صل ــوف ب ــی معط ــدن از مذاکرات مان
ــه آن  ــز اســت، ب ــارات کمــی خشــمگین نی ــان در ام طالب
ســاده گی کــه امریــکا بــا طالبــان ممکــن اســت بــه توافــق 
ــاد  ــرد. ازدی ــح موافقــت نخواهــد ک ــد صل برســد، در رون
ــان  ــون طالب ــم اکن ــه ه ــی ک ــی و کماندوی ــات هوای حم
را ســخت زیــر فشــار قــرار داده بخشــی از ایــن واکنــش 
حکومــت اســت، تقــرر وزیــران جدیــد در ســکتور امنیتــی 
کــه بــه صلــح بــا طالبــان معتقــد نیســتند احتمــال افزایــش 
حمــات نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان بــر 
ــا ایــن وجــود تشــدید  طالبــان را تقویــت کــرده اســت، ب
حمــات جنگــی حکومــت علیــه طالبــان آن هــم در 
ــه طالبــان توقــع آن را  ــه پاکســتان و ن فصــل ســرما کــه ن
ــراروی صلحــی  ــن مانعــی اســت کــه ف نداشــتند بزرگتری
ــده اســت.  ــتان در افغانســتان ایجــاد ش ــف پاکس ــا تعری ب
ایــن حمــات اگــر بــه همیــن شــکل ادامــه یابــد یــا رونــد 
ــا  ــد ی ــل می کن ــی مخت ــه کل ــح را ب ــای صل گفت وگوه
آنکــه معادلــۀ صلــح را از کنتــرل پاکســتان خــارج کــرده و 

ــازد. ــهیم می س ــتان را در آن س ــت افغانس حکوم
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سعی دوام دار 
پاکستان 

در تخریب روند 
صلح افغانستان

عبدالجلیل سروش-روزنامه نگار

پاکستان در تالش بود که 
مذاکراتی که هفتۀ پیش بین 
امریکا و طالبان  درابوظبی 

صورت گرفت را در اسالم آباد 
میزبانی کند و خود نقش 
محوری در آن به عهده 

بگیرد، اما به دالئلی این طرح 
اسالم آباد به ثمر ننشسته و 

امارات میزبانی این نشست را 
به عهده گرفت. گفته می شود 
که پاکستان در این نشست 

خواست هایی را نیز به نیابت 
از طالبان مطرح کرده که مورد 

پذیرش قرار نگرفته است، 
برحسب گزارش ها اسالم آباد 
خواهان توقف حمالت هوایی 
و کماندویی نیروهای امنیتی 
افغانستان علیه طالبان که در 
جریان آن غالباً افراد کلیدی 
و فرماندهان قطعات سرخ 

طالبان هدف قرار می گرفته، 
بوده است

ششم جدی؛ بازی بزرِگ...

امیـن، داراالمـان و سـفارت شـوروی جابه جـا  اقامـت 
بودنـد ـ حمایـت می شـدند: شـده 

»ایـن جزوتام هـا )یگان هـا و واحدهـا( هیـچ تفاوتـی بـا 
یـک جزوتـامِ افغانـی نداشـتند. افـراد آن کـه ملبـس بـه 
یونیفـورم افغانـی بودنـد، اطـراف قصـر را مین گـذاری 
تبدیـل  چگونه گـی  و  سـازماندهی  آن هـا  کردنـد. 
پهـره داری قصـر امیـن را می دانسـتند. محافظیـن امیـن 
سیسـتم  خصوصیـات  از  می شـناختند.  چهـره  بـه  را 
مخابـروی و تجهیـزات محاربوی شـان نیـز آگاه بودنـد. 
در پهلـوی آن، سـاختمان داخلی قصر و نقشـۀ اتاق های 
داخـل قصر را نیـز می دانسـتند. قطعات مهاجـم »الفا« را 
»نیکـوالی بریلیـف« و »زینت« را »بویارنیف« از افسـران 
چنـد  قطعـات  ایـن  می کردنـد.  فرماندهـی  کی جی بـی 
عـراده ماشـین محاربـوی و دسـتگاه »شـلیکا« در اختیـار 
داشـتند. هجـوم بـه کاخ امیـن بـه نـام »یـورش 333« در 
شـامگاه ۲۷ دسـمبر 19۷9)ششـم جدی 1358( سـاعت 

6 و ۲5 دقیقـه آغـاز یافـت.« 
لحظاتی که امین تیرباران شد:

حفیـظ اهلل امیـن اطـاع جانـداد قومانـدان گارد محافـظ 
قصـر خـود را کـه آتشـباری از طـرف قـوای شـوروی 
اسـت، نپذیرفـت. خانـم امیـن سـال ها بعـد در مصاحبه 
بـا رادیـو بی بی سـی گفـت: »امیـن صاحـب بـه جانـداد 
قومانـدان گارد گفـت ببیـن کـی فیـر می کنـد؟ جانـداد 
گفـت:  صاحـب  امیـن  بـه  آمـد  و  گرفـت  معلومـات 
از طـرف روس هـا  فیـر  این طـور معلـوم می شـود کـه 

باشـد. امـا امیـن صاحـب گفـت: نـه!
از  سـخنی  حیاتـش  لحظـات  آخریـن  تـا  حتـا  امیـن 
بی اعتمـادی و سـوءظن در مـورد شـوروی بـه خانـوادۀ 
خـود نگفتـه بـود. زیرا خانم امیـن و فرزندانـش نیز باور 
نداشـتند کـه حمله در آن شـامگاه به کاخ اقامـِت امین از 
سـوی نیروهـای شـوروی باشـد. آن هـا گمـان می کردند 
کسـانی  بـا  امیـن  از  دفـاع  در  نیروهـای شـوروی  کـه 
می جنگنـد کـه به قصر یـورش آورده انـد. از این رو دختر 
امیـن »غوتی« بـه نظامیان شـوروی که وارد اتاقی شـدند 
کـه او بـا پـدر و اعضـای خانـواده اش بـه سـر می بـرد، 
گفـت چـرا شـلیک می کنیـد، امیـن این جـا اسـت؟ او به 
ایـن تصـور بود که شـلیک نیروهـای شـوروی در داخل 
کاخ کـه وظیفـۀ حمایت و حفاظت از جـان پدرش را به 
دوش دارنـد، بـه امین صدمه می رسـاند. نظامیان روسـی 
عکـس امیـن را کشـیدند و از غوتی پرسـیدند، امین کجا 
اسـت؟ بـا انگشـت نشـان داد کـه آن جا اسـت. روس ها 
عکـس را و امیـن را نـگاه کردنـد و بافاصلـه سـرو و 

صورتـش را مرمی بـاران کردنـد.
ببـرک کارمل سـاعت ها قبـل از مرگ امیـن، از مرِگ 

او و حکومتش سـخن گفت:
در شـامگاه سـرد زمسـتان ششـم جـدی 1358 هنـوز 
جنـگ در محـل اقامـت امیـن در کاخ تپۀ تاج بیـک ادامه 
داشـت و هنـوز رادیـوی دولتـی افغانسـتان در پایتخـت 
منشـی عمومـی حـزب  عنـوان  بـه  امیـن  از حفیـظ اهلل 
سـخن  انقابـی  شـورای  رییـس  و  خلـق  دموکراتیـک 
می گفـت کـه ببـرک کارمـل از یـک فرکانـس رادیـوی 
تاشـکند نزدیـک بـه فرکانـس رادیـو افغانسـتان سـقوط 

حکومـت امیـن را اعـان کـرد:
»ایـن جانب ببـرک کارمل از طرف کمیتـۀ مرکزی حزب 
واحـد دموکراتیـک خلـق افغانسـتان، شـورای انقابـی 
جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان، دولـت و حکومـت 
جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان بـه مناسـبت سـقوط 
مرگبـار و واژگون شـدِن رژیم فاشیسـتی حفیـظ اهلل امین 
ایـن جاسـوس سـفاک امپریالیسـم امریـکا و دیکتاتـور 
عذاب دیـدۀ  وطنـداران  شـما  بـه  عوام فریـب،  و  جبـار 
مسـلمان و مسـتضعف افغانستان... شـادباش می گویم...« 
او در ایـن نخسـتین بیانیـه که بـه نماینده گـی از حزب و 
حاکمیـت حـزب سـخن گفـت و در واقع خـود را رهبر 
حـزب و حاکمیـت حزبی خواند، هیچ اشـاره یی به ورود 
ده هـا هـزار نیروی نظامی شـوروی به افغانسـتان نکرد و 
از نقـش این نیروها در سـرنگونی حکومـت امین حرفی 
بـه زبـان نیـاورد. او کـه بـا احساسـات و هیجاِن بسـیار 
فریـاد می کشـید، سـخنرانی اش را از رادیـوی تاشـکند با 

ایـن آخرین شـعار به پایان رسـاند:
مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم و سگ های زنجیری آن!

ببـرک کارمـل تـا نیمه های آن شـب با قوای شـوروی به 
پایتخـت برگشـت و در رادیـو تلویزیون مسـتقر شـد. تا 
سـحرگاه آن شـب تمـام اعضای جنـاح پرچـم از زندان 
پلچرخـی رهـا شـده بودنـد و سـاح به دسـت در دفاتر 
و مؤسسـات تحصیلـی خود ظاهـراً وظیفۀ تأمیـن امنیت 
را بـه دوش داشـتند. عـاوه بـر آن هـا، در همه جـا قوای 
شـهر  جاده هـای  در  و  می خـورد  چشـم  بـه  شـوروی 

تانک هـا و سـربازاِن شـوروی گشـت وگذار داشـتند.
افغانسـتان وارد یـک دور خونیـِن رقابت و بـازی بزرِگ 
شـرق و غـرب گردیـد. هرچنـد شـوروی یک دهـه بعد 
افغانسـتان را تـرک کـرد و سـپس فرو پاشـید، امـا دامِن 
خون و خشـونت، همچنـان گریبان و دامِن افغانسـتان را 

تـرک نکرده اسـت.



در سـحرگاه ششـِم جـدی 1358 )۲۷ دسـمبر 19۷9( بـا 
صدهـا پـرواز هوایـی از شـوروی، پنج هزار تـن از نیروهای 
فرقـۀ 103 کماندوی شـوروی، وارد فـرودگاه کابل و بگرام 
شـدند. تـا ظهـِر ایـن روز، نیروهـای زرهـی فرقـۀ 108 که 
روز ۲5 دسـمبر بـا عبـور از فـراز آمـو راه کابـل را در پیش 

گرفتـه بودنـد نیـز وارد حومـۀ پایتخـت گردیدند.
ورود  افغانسـتان  ارتـش  قطعـات  در  شـوروی  مشـاورین 
ایـن نیروهـا را انجـام تمرینـاِت نظامـی وانمـود می کردنـد. 
داخـل  در  جـدی  نگرانـِی  و  اضطـرار  حالـِت  هیچ گونـه 
دولـت در کابـل بـه چشـم نمی خـورد. حفیـظ اهلل امین ظهر 
آن روز در کاخ تپـۀ تاج بیـگ میزبـان اعضـای دفتـر سیاسـی 
حـزب دموکراتیـک خلـق بود. به قول دسـتگیر پنجشـیری، 
امیـن بـا اعضـای دفتـر سیاسـی در مـورد ایـراد بیانیـه بـه 
مناسـبت پانزدهمیـن سـالگرد تأسـیس حـزب دموکراتیـک 
خلـق و ماقـاِت خـود بـا »فکـرت تابییـف احمدجانویـچ« 
سـفیر شـوروی بـه صحبـت پرداخـت. امیـن بـه اعضـای 
بیـروی سیاسـی گفـت: »سـفیر شـوروی بـه نماینده گـی از 
رهبـری دولـت شـوروی بـه او اطمینـان محکم داده اسـت 
کـه دولـت شـوروی به قـدر ویتنام به افغانسـتان مسـاعدت 
تخنیکـی، نظامی و مالی می رسـاند و کشـور مـا را در مقابل 
دخالـت و مداخلـۀ پاکسـتان و دیگر کشـورهای منطقه تنها 

نمی گـذارد.«
حفیـظ اهلل امیـن در حالـی بـه اعضـای دفتـر سیاسـی حزب 
دموکراتیـک خلـق از کمک هـای نظامـی و مالـی شـوروی 
اطمینان می داد که آشـپز روسـی اش در آشـپزخانه مصروف 
زهرآلـود سـاختن غـذای او بـود و نیروهـای شـوروی در 
بیـرون از کاخ، خـود را بـرای ُکشـتن او آمـاده می کردنـد.

هشـت  دیپارتمنـت  توسـط  امیـن  مسـمومیِت  طـرح 
رییـس  اندروپـوف  شـخص  رهبـری  تحـت  کی جی بـی 
گردیـده  اتخـاذ  شـوروی  بعـدی  زمـام دار  و  کی جی بـی 
بـود. ایـن دیپارتمنـت یکـی از اعضـای کی جی بـی را بـه 
نـام »تالیبـوف« بـه عنـوان آشـپز وارد قصـر امیـن سـاخت. 
در حالـی کـه پان مسـمومیِت امین توسـط آشـپز شـوروی 
بـا   )1358 جـدی   6( دسـمبر  بیسـت وهفتم  ظهـر  در  او 

موفقیـت عملـی شـد و امیـن پـس از صـرف نهار بـه کوما 
رفـت، پزشـکاِن شـوروی در بی خبـری از برنامـۀ عملیـات 
سرنگون سـازی، او را تـا شـروع عملیـات نظامـی به هوش 

آوردنـد. 
خبـر مسـمومیت امیـن و اعضـای دفتـر سیاسـی حـزب از 
سـوی جانـداد قوماندان گارد قصـر به اطاع ژنـرال والیت 
ژنـرال  رسـید.  ارتـش  بسـتر  چهارصـد  شـفاخانۀ  رییـس 

مذکـور بـه عجلـه بـه سـوی محـل اقامـِت امیـن شـتافت 
انتقـال  را غـرض  بسـتر  و سـرطبیب شـفاخانۀ چهارصـد 
پزشـکان شـوروی مؤظـف سـاخت. سـرطبیب چهارصـد 
بسـتر، دگـروال »ویکتـور کزنیچنکـف« متخصـص امـراض 
و  میکروبـی  بیماری هـای  متخصـص  یـک  بـا  را  داخلـی 
دگـروال »اناتولـی الکسـی یـف« سـرطبیب گـروه دکتوران 
نظامی شـوروی را در شـفاخانۀ چهارصد بسـتر بـه کاخ تپۀ 

تاج بیـک آورد. امیـن با تمـام اعضای بیروی سیاسـی حزب 
دموکراتیـک خلـق بـه اسـتثنای دسـتگیر پنجشـیری، دچـار 
بیهوشـی شـدید شـده بودند. ژنرال والیت رییس شـفاخانۀ 
چهارصـد بسـتر دکتوران شـوروی را به اتـاق امین رهنمایی 

کـرد تـا بـه تـداوی او بپردازند. ژنـرال لیاخفسـکی:
»پزشـکان از پلـکان )زینه هـا( بـاال آمدنـد. امیـن در یکی از 
اتاق هـا بـا بـدِن نیمه برهنـه بـه روی زمیـن افتاده بـود. فک 
و چانـه اش آویـزان شـده بـود و چشـمانش بی نور و سـفید 
چیـزی را نمی دیدنـد. نشـانه یی از هـوش در وجودش دیده 
نمی شـد. پزشـکان از خـود می پرسـیدند آیا او ُمرده اسـت؟ 
نبض هایـش را دیدنـد به آهسـته گی می زدنـد بـه طوری کـه 
در  این کـه  گویـا  می شـد.  احسـاس  دشـواری  بسـیار  بـه 
میـان مـرگ و زنده گـی میخکـوب شـده بودنـد. سـرهنگ 
»رهبـر  نجـات  بـا  الکسـی یف  سـرهنگ  و  کوزنیچنکـف 
کشـور دوسـت« طرح هـای کی جی بـی را برهـم می زننـد. و 
امین تا سـاعت شـش شـام به خود آمد و با شـگفت زده گی 
پرسـید: چـرا در خانـۀ مـا چنیـن چیـزی رخ داده اسـت؟ 
چـه کسـی ایـن کار را کـرده اسـت؟ آیـا تصادفی اسـت یا 
کـدام توطیه؟ این واقعه افسـران مسـوول امنیـت )جانداد و 
اقبـال( را خیلی پریشـان سـاخته بود. آن ها به قـوای چهارم 
زرهـدار زنـگ زدنـد تـا بـه آنـان بگوینـد کـه بـرای کمک 
آمـاده باشـند مگـر از هیچ جا کمـک دریافت نمی توانسـتند. 
چـون کماندوهـای مـا کامـًا یگان های)قطعات( مسـتقر در 

کابـل را در محاصـرۀ خود داشـتند.«

یورش 333 
قـوای مهاجـم بعـد از ظهـر ششـم جـدی )۲۷ دسـمبر( در 
سـه قطـار به سـوی مرکـز شـهر، تپـۀ تاج بیک و اسـتقامت 
گام،  نخسـتین  در  شـوروی ها  کردنـد.  حرکـت  پلچرخـی 
مرکـز مخابرات را در شـهر منفجر سـاختند. صـدای انفجار 
بسـیار قـوی بـود و در همـه جـای شـهر شـنیده شـد. تمام 
روابـط میـان قطعـات ارتـش و محـل اقامـِت امیـن قطـع 

گردید.
نیروهـای مهاجـم به قصـر اقامـِت امین به وسـیلۀ واحدهای 

ویـژۀ کی جی بـیـ  کـه قبـًا در کاخ تپـۀ تاج بیـک محل 
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نخســتین ســمپوزیم ملــی معــارف کشــور هفتــۀ گذشــته 
در کابــل برگــزار شــد. نخســتین ســمپوزیِم ملــی معــارف، 
نخســتین بار اســت کــه در تاریــخ معــارف کشــور تجربــه 

می شــود. 
ایــن ســمپوزیم بــرای دو روز برگــزار شــده بــود. در روز 
پایانــی ســمپوزیم ملــی معــارف کــه شــام جمعــه شــب در 
ارگ ریاســت حکومــت وحــدت ملــی برگــزار شــده بــود، 
رییــس حکومــت گفتــه اســت کــه معــارف بایــد »ملــی، 

مســلکی و غیرسیاســی« باشــد.
ــدن  ــی ش ــه از غیرسیاس ــد ک ــی می گوی ــرف غن محمداش
معــارف حمایــت می کنــد و بــه زورمنــدان حــق مداخلــه 

ــد. ــارف را نمی ده ــور مع در ام
ــان داشــته اســت کــه  رییــس حکومــت وحــدت ملــی بی
ــل  ــات دخی ــوزگاران را در انتخاب ــد آم ــس نمی توان هیچ ک
ســازد. او می گویــد کــه هــر مدیــر و یــا مســوولی کــه بــه 

ــار می شــود.  ــات کار کنــد، برکن نفــع نامــزدی در انتخاب
ــب  ــد موج ــارف بای ــت: »مع ــس حکوم ــۀ ریی ــه گفت ب
وصــل باشــد، نــه فصــل. فرزنــدان مــا ســرمایۀ معنــوی مــا 
ــان  ــداف سیاســی از آن ــر اه هســتند و  هیچ کســی به خاط

ــد«. ــرده نمی توان ــتفاده ک اس
محمداشــرف غنــی در بخشــی از ســخنانش، تجــاوز 
شــوروی بــه افغانســتان را یکــی از دالیــل سیاســی شــدن 
ــه  ــت ک ــار داش ــت و اظه ــا دانس ــگاه ها و مکتب ه دانش

ــد. ــی بزرگ«گردی ــبب »تباه ــن کار س ای

ــه  ــپرد ک ــده س ــت وع ــن نشس ــت در ای ــس حکوم ریی
ــاز«  ــورد نی ــوازم م ــن و ل ــی، »زمی ــۀ دولت ــرای یتیم خان ب
ــس  ــی از میروی ــرف غن ــرد. محمداش ــد ک ــم خواه فراه
ــرای  ــا ب ــت ت ــارف خواس ــت وزارت مع ــی، سرپرس بلخ
ــوزگاران،  رســیده گی و حــِل مشــکات و چالش هــای آم
ــا  ــردن، آن را ب ــی ک ــرای عملیات ــد و ب ــرح کن ــِی ط پالیس

ــازد. ــریک س ــری ش ــع بش ــی مناب ــورای عال ش
ــان  ــترک می ــکارِی مش ــر هم ــد ب ــت تأکی ــس حکوم ریی
ــه  ــت ک ــرد و گف ــی ک ــات عال ــارف و تحصی وزارت مع
ــک لیســۀ  ــر ولســوالی، ی ــد در ه ــده بای ــال های آین در س
ــه  ــه ب ــا توج ــوزان ب ــود و دانش آم ــاخته ش ــلکی س مس

ــد. ــوزش ببینن ــور آم ــای کش ــازار نیازمندی ه ب
ولســوالی های  در  هنــوز  »وزارت خانه هــا،  افــزود:  او 
کشــور 90 درصــد حضــور فزیکــی شــان را تثبیــت 
نکــرده انــد و ایــن وضعیــت قابــل قبــول نیســت. هدایــت 
ــی  ــوژی معلومات ــرات و تکنال ــه وزارت مخاب ــم ک می ده
ــه  ــر چ ــوالی ها را ه ــا و ولس ــد مکتب ه ــرا بای و ادارۀ ات
زودتــر بــه انترنــت وصــل و بــا تکنالــوژی مجهز ســازند«.
محمداشــرف غنــی در ایــن نشســت بــه مســووالِن وزارت 
ــکن  ــکل مس ــا مش ــت داد ت ــی هدای ــازی و اراض شهرس
ــی از  ــد. غن ــل کن ــی« ح ــکل اساس ــه »ش ــوزگاران را ب آم
وزارت مالیــه نیــز خواســت تــا بــرای مســووالن والیتــی 
ــی در  ــایل مال ــرای مس ــه« ب ــدار بودج ــارف، »یک مق مع

ــد. ــار شــان قرارده اختی

نماینــده گان  و  بــزرگان  علمــا،  از  حکومــت  رییــس 
ــت  ــه خاطــر تثبی ــا ب اقشــار مختلــف جامعــه خواســت ت
مکتب هــا و وصــل کــردن مســجدها و دانش آمــوزان 

ــد. ــکاری کنن هم
ــت وزارت  ــی، سرپرس ــس بلخ ــر، میروی ــویی دیگ در س
معــارف در ایــن نشســت گفــت کــه برگــزاری نخســتین 
ســمپوزیم ملــی معــارف را راســتای اصاحــات، »اصــل« 
ــارف  ــه مع ــت ک ــی گف ــای بلخ ــد. آق ــم خوان ــیار مه بس
بایــد دیجیتالــی، مجهــز بــا تکنالــوژی جدیــد و بــه شــکل 

ــد. ــر کن اساســی تغیی
سرپرســت وزارت معــارف به»غیرمتمرکــز« شــدن معــارف 
نیــز تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت کــه نیــاز اســت تــا بــه 
ریاســت های والیتــی جهــت خودکفایــی، صاحیت هــای 
نیــز  خصوصــی  مکتب هــای  و  شــود  تفویــض  الزم 

تقویــت شــوند.

ــت  ــد از حال ــتان بای ــارف افغانس ــه مع ــان داشــت ک او بی
»مصرفــی« بیــرون کشــیده شــود و بــه حالــت »عایداتــی« 

مبــدل شــود.
گفتنــی اســت کــه ســمپوزیم ملــی معــارف روز پنجشــنبۀ 
ــارف،  ــی مع ــان والیت ــتراک رییس ــا اش ــته ب ــۀ گذش هفت
مدیــران مکتب هــا و صدهــا تــن از کارمنــدان معــارف از 
ــز مقام هــای حکومتــی و شــهروندان  سراســر کشــور و نی
ــی  ــارف، دسترس ــت مع ــدن کیفی ــر ش ــدِف »بهت ــه ه ب
ــخ گو«  ــت پاس ــی ومدیری ــات آموزش ــه خدم ــوزان ب مت

ــد. ــزار ش برگ
محمدمیرویــس بلخــی در ایــن نشســت گفــت کــه رهبری 
حکومــت وحــدت ملی»طــرح وزارت معــارف مبنــی بــر 
ــه  ــام دهــۀ معــارف« پذیرفت ــده را به ن نام گــذاری دهــۀ آین
اســت. آقــای بلخــی همچنــان از کار رو یطــرح مطالعاتــی 

اصاحــی در ســاختاروزارت معــارف خبــرداد.

در نخستین سمپوزیم معارف مطرح شد:

بازار  با توجه به  دانش آموزان 
ببینند آموزش  کشور  نیازمندی های 

روح اهلل بهزاد

اکرام اندیشـمند


