
ــار  ــی دچ ــدازۀ کاف ــه ان ــتان ب ــگ افغانس ــا در جن امریکایی ه
ــه  ــًا از ب ــود عم ــای خ ــا دخالت ه ــا ب ــدند. آن ه ــتباه ش اش
وجــود آمــدِن یــک حکومــِت واقعــًا مردمــی در ایــن کشــور 
جلوگیــری کردنــد و امــروز چــوِب ایــن تک روی هــاِی 
ــود را  ــتان خ ــگ افغانس ــکا در جن ــد. امری ــود را می خورن خ
ــی هرگــز مــردم افغانســتان ایــن  ــد، ول شکســت خورده می بین
ــز  ــی نی ــای خارج ــدون نیروه ــا ب ــد. آن ه ــگ را نمی بازن جن

ــم  ــۀ تروریس ــاره طعم ــه دوب ــد ک ــود را نمی گذارن ــورِ خ کش
ــگ  ــن جن ــه ای ــد ک ــود. بگذاری ــی ش ــی منطقه ی و افراط گرای
را مــردم افغانســتان بــدون دخالــت خارجی هــا پیــش ببرنــد، 
آن گاه خواهیــم دیــد کــه چگونــه کشــور از باهایــی کــه بــه 

آن هــا مبـــتا شــده، نجــات خواهــد یافــت. 
ــری  ــا دال ــت این قــدر از میلیارده ــر اس ــپ بهت ــای ترام آق
ــون  ــد؛ چ ــادآوری نکن ــرده، ی ــه ک ــتان هزین ــه در افغانس ک

ــان در  ــا ُعمال ش ــان و ی ــا را خودش ــن پول ه ــِم ای بخــش اعظ
ــًا در راه  ــه واقع ــدون آن ک ــد، ب ــل کرده ان ــتان حیف ومی افغانس
بازســازی و اعتــای کشــور بــه مصــرف رســیده باشــد. اگــر 
ــا  ــرد، روس ه ــورت بگی ــه هایی ص ــن مقایس ــد چنی ــرار باش ق
بیشــتر از امریکایی هــا در افغانســتان پــول خــرچ کردنــد ولــی 
ــل این کــه از رژیمــی غیرمردمــی حمایــت  ــه دلی ــز ب آن هــا نی

ــد ــدر دادن ــود را ه ــای خ ــد، پول ه می کردن

ــم را  ــن تصمی ــت ای ــتان عل ــرت پاکس ــس ادارۀ مهاج ریی
کنتــرل اوضــاع امنیتــی و لــزوم نظــارت بیشــتر بــر اوضــاع و 

ــرده اســت. ــوان ک حساســیت هــای موجــود عن
ــا بیــان اینکــه تــردد تروریســت ها در  عصمــت اهلل جنیجــو ب
پوشــش اتبــاع افغانســتانی زیــاد بــود، گفــت: اتباع 24 کشــور 
ــت  ــزای فرودگاهــی دریاف ــد از پاکســتان وی ــان می توانن جه
ــط  ــا رواب ــت ت ــاش اس ــور در ت ــن کش ــت ای ــد و دول کنن

خــود را بــا دیگــر کشــورهای جهــان نیــز افزایــش دهــد.
ــاع  ــس ادارۀ مهاجــرت پاکســتان در خصــوص ســفر اتب ریی
ــان بایــد ســفر خــود  ــه ایــن کشــور گفــت: آن افغانســتانی ب
ــن  ــه ای ــس از ورود ب ــف پاکســتان پ ــهرهای مختل ــه ش را ب
شــهرها گــزارش داده و نزدیکتریــن ادارۀ پولیــس را در 

ــد. ــرار دهن ــات ســفر خــود ق ــان جزیی جری

ــر اســاس آمارهــا، در حــال حاضــر ۱.4 میلیــون شــهروند  ب
ــه  ــر ک ــن دیگ ــزار ت ــا ه ــدرک و صده ــتان دارای م افغانس
ــد. ــی باشــند، در پاکســتان زنده گــی می کنن ــدرک م ــد م فاق

پــس از اوج گیــری دامنــۀ جنگ هــای داخلــی افغانســتان در 
ــور  ــن کش ــن از ای ــا ت ــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلیون ه ــال ه س
بیــرون شــدند کــه بســیاری آنــان در پاکســتان اقامــت کردنــد 
و از آن زمــان تــا حــال در بخش هــای مختلــف ایــن کشــور 

ــد. ــی می کنن ــایه زنده گ همس
افــزون بــر دامنــۀ وســیع اعتراضــات جهانــی، بخــش 
بزرگــی از مهاجــران افغانســتان در ســال 2۰۱۶ از پاکســتان 
ــم مهاجــران  ــا ســال 2۰۱7، رق ــه افغانســتان بازگشــتند، ام ب
بازگشــت کننــده بــه دلیــل اوج گیــری درگیری هــا در 

ــاد. ــش نه ــه کاه ــتان رو ب افغانس
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برتـش  امتحانـات  نمـودن  سـپری  از  پـس 
کونسـل در لنـدن کـه ۱۸ محصـل جـوان از 
کشـورهای مختلـف در آن شـرکت داشـتند، 
هفـت تن مـا موفـق به اخذ بورسـیۀ درسـی 

شدیم.
از لنـدن عاجـل عـزم سـفر نـزد آمرصاحـب 
کـردم. بـا پروازهـای پـی در پی، سـرانجام با 
رسـیدن بـه گـرم چشـمۀ چتـرال، مـدت ۱2 
روز پیـاده بـه نمـک آب تخـار جایـی کـه 
عملیـات  آماده گـی  مصـروف  آمرصاحـب 

نظامـی بـاالی پایـگاه فرخـار بـود رسـیدم.
به آمرصاحب توضیح دادم اینکه مراحل

O level و A level صنف های درسـی را 
از کالج هـای انگلسـتان در مضامیـن سـاینس 
تمـام کـردم و اکنـون آمـده ام که مشـورت و 
دعـای شـما را پیـش از ورود بـه دانشـگاه 
بگیـرم. آمرصاحـب بـا سـیمای رضایت آمیـز 

پاسـخ داد کـه بگـذار فکـر کنم.
درخـت  یـک  جـوار  در  روز  سـه  از  پـس 
تنومنـد مـرا خواسـت و گفت؛ بسـیار خوب 
اسـت کـه انشـاهلل روزی انجنیـر یـا بـه کدام 
وظیفـۀ دیگری برسـی، اما اگر مشـورۀ من را 
می گیـری و توانسـتی علـوم سیاسـی بخوانی 

شـاید یـک روزی بـه درد مـا بخوری.
 همـان بود و همان شـد، برگشـتم بـه لندن و 
پـس از جنجال زیاد توانسـتم رشـتۀ بورسـیه 

را از سـاینس بـه علـوم سیاسـی تغییر دهم.
اولیـن دیپلـوم خـود را در اداره و منجمنـت 
گرفتـم. دومیـن را در سیاسـت و سـرانجام 
فـوق لیسـانس خـود را به درجۀ ماسـتری در 
مطالعـات دیپلوماتیک اخذ کـردم. مدتی را به 
گونـۀ یادگیری بـا حکومت محلی سمرسـت 
انگلسـتان در شـعبۀ دیپارتمنـت پان گـذاری 
جریـدۀ  در  هـم  را  مدتـی  و  کـردم  تجربـه 
معـروف تایمـز لنـدن به حیـث ژورنالیسـت 
در بخـش ویرایـش اخبـار خارجـی آموزش 
بـه دنیـای  آماده گی هـا  ایـن  از  دیـدم. پـس 
سیاسـت عملـی و سیسـتماتیک داخل شـدم.
رویهم رفتـه پیـش از آن، بـه گونۀ سـنتی همۀ 
خانـوادۀ مـان از جملـه بنـده کـه نوجوانـی 
بیـش نبـودم، در متـن سیاسـت پـر فـراز و 

نشـیب چهـار دهـۀ افغانسـتان بوده ایـم.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود
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در پاسخ به: 
چگـونه وارد سیـاست 
سیستماتیـک شدیـد؟
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نـام نویسی نامـزدان
تا پایان جـدی ادامـه دارد

طالبان باید 
با حکومت مذاکره کنند
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ورود آزاد اتباع افغانستان به پاکستان ممنوع شد

صفحه 2

صفحه 6

آیا جنـگ افغانستانجنـگ امریکـا نیست؟

احمدولی مسعود:
مقصر اوضاع نابسامان کنونی 

رهبرانی اند که مردم را به افتراق کشاندند
وضاحت نخواهید، کافی 

است به وجدان خود مراجعه 
کنید، در این مدت ۱۷ سال 

چه اتهامات و ناروایی ها، 
دسیسه ها و دوسیه هایی که 
نبود برای به حاشیه کشیدِن 

دیگران به کار گرفتید؟
چه دروغ ها و برچسب هایی 
که در انظار جامعۀ جهانی بر 

هموطنان خود، بر مردم خود و 
به شرکای سرنوشت خود به نام 

جنگ ساالر، شمال، جنوب، 
پشتون، فارسی، شیعه، سنی، 

مجاهد، طالب افغانی، طالب 
پاکستانی، داعش، ... نزدید



نیم قــرِن  در  کــه  شــاید عجیب تریــن کســی 
ــد  ــن دونال ــه، همی ــفید راه یافت ــه کاخ س ــر ب اخی
ترامــپ باشــد. او همــواره بــه رفتارهــای عجیــب  
شــده  شــهره  عجیب تــر  آن  از  ســخن های  و 
اســت. هــر وقــت پشــت تربیــون مــی رود، همــه 
ــای ترامــپ  ــار آق ــد این ب ــد کــه ببینن انتظــار دارن
واقعــًا  او  می دهــد.  آب  بــه  دســته گلی  چــه 
ــن  ــت و از همی ــت اس ــت مداری پوپولیس سیاس
ــاراِت  ــرد. اظه ــی اســتفاده می ب ــه اش به خوب وجه
ــۀ  ــه مای ــتان اگرن ــگ در افغانس ــورد جن او در م
حیــرت، ولــی شــنیدنی بــود. واقعــًا او بــا همیــن 
ــبک و  ــد س ــا را می خواه ــایِل دنی ــگاه ُکل مس ن
ــی، او  ــن برخوردهای ــا چنی ــا ب ــد؟ آی ــنگین کن س
ــرد؟ ــد  ک ــت خواه ــتی هدای کشــورش را به درس
 ایــن ســوال ها را حــاال نمی تــوان پاســِخ قطعــی 
داد، ولــی از آن چــه کــه ظاهِر رفتارها و ســخنانش 
ــرد  ــاور ک ــه ب ــد، مشــکل اســت ک نشــان می ده
ــن  ــی از قدرتمندتری ــکاندارِ یک ــًا س ــه او واقع ک
کشــورهای جهــان باشــد کــه تــا امــروز در 
ــت.  ــی زده اس ــرِف اول را م ــان ح ــایل جه مس
ــار  ــک ب ــه اش ی ــپ در نشســت کابین ــای ترام آق
دیگــر بــه مســایِل افغانســتان توجــه نشــان داد و 
ــِم نخســِت خــود  ــر همــان تصمی ــی ب ــه گونه ی ب
ــتان  ــور را از افغانس ــاِن آن کش ــد نظامی ــه بای ک
بیــرون کــرد، صحــه گذاشــت. معلــوم نیســت که 
ــگ و  ــد جن ــپ چــرا می خواه ــای ترام ــًا آق واقع
ــی و  ــوع داخل ــک موض ــتان را ی ــل افغانس معض
یــا منطقه یــی نشــان دهــد. آیــا ایــن جنگــی کــه 
هفــده ســاِل پیــش بــا چنــان طمطــراق از ســوی 
ــه در  ــم ک ــا تروریس ــارزه ب ــِی مب ــاف جهان ایت
ــت،  ــرار داش ــکا ق ــدۀ امری ــاالت متح رأس آن ای
ــود؟  ــی افغانســتان ب ــاز شــد، موضــوع داخل آغ

بــه  افغانســتان  در  طالبــان  روزی  این کــه  در 
شکســت مواجــه می شــدند و نیروهــای مردمــی 
ــچ  ــد، هی ــت می گرفتن ــه دس ــور را ب ــام کش زم
جــای شــک وجــود نــدارد. نــوع حکومــِت 
ایــن گــروه  کــه  آن بخش هایــی  طالبــان در 
مســلط بــود، چیــزی نبــود کــه رضایــت مــردم را 
ــا خــود داشــته باشــد. مــردم از حکومــت داری  ب
ــد  ــده بودن ــتوه آم ــه س ــان ب ــان در مناطق ش طالب
ــام  ــه قی ــت ب ــان دس ــی علیه ش ــا هرازگاه و حت
ــان  ــت داری طالب ــی از حکوم ــد. نارضایت می زدن
ُکِل  باشــد،  بــوده  پنهــان  نبــود کــه  چیــزی 

کشــورهای جهــان می دانســتند کــه در افغانســتان 
ــِی  ــک نظام ــه کم ــطایی ب ــروه قرون وس ــک گ ی
ــار از  ــه دم ــده ک ــلط ش ــر مس ــور دیگ ــک کش ی

ــت.  ــرآورده اس ــردم ب روزگار م
ــورِت  ــه ص ــروز ب ــا ام ــان ت ــم طالب ــاید رژی ش
ــای  ــد و ج ــه می ش ــقوط مواج ــه س ــی ب تدریج
ــردم  ــته از آرای م ــِت برخاس ــک حکوم آن را ی
ــی  ــروی خارجی ی ــچ نی ــا اگــر هی می گرفــت، حت
در افغانســتان نمی بــود. حملــه بــه برج هــای 
بــه  آن  ســرنخ های  کــه  جهانــی  تجــارت 
شــبکۀ القاعــده و بــه نحــوی بــه طالبــان وصــل 
ــم  ــک تصمی ــه ی ــر ب ــکا را ناگزی ــد، امری می ش
واکنشــِی فــوری کــرد؛ آن هــم بــه ایــن صــورت 
ــان تشــکیل دهــد  ــی را در ســطح جه ــه ایتاف ک
ــاع  ــا تروریســم دف ــارزه ب ــه اش در مب ــا از داعی ت
ــه  ــر ک ــوِش پس ــورج ب ــان، ج ــد. در آن زم کن
ــگ  ــت، جن ــده داش ــه عه ــفید را ب ــام کاخ س زم
علیــه طالبــان و القاعــده را یــک جنــِگ عادالنــه 
و جهانــی خوانــد و بــه کشــورهای جهــان اعــام 
ــکا  ــار امری ــا در کن ــگ ی ــن جن ــه در ای ــرد ک ک
ــا در کنــار تروریســم. خــوب معلــوم  باشــید و ی
ــار تروریســت ها نخواهــد  ــود کــه کســی در کن ب

ــود!   ب
تقریبــًا  افغانســتان  بــه  امریــکا  حملــۀ  از 
کردنــد.  حمایــت  جهــان  کشــورهای  تمــام 
آن  در  کــه  مقاومت گــر  و  بومــی  نیروهــای 
به ویــژه  و  شــمال  از  بخش هایــی  در  زمــان 
ــروهای  ــار نیـ ــتند، در کن ــور داش ــیر حض پنجش
ــر  ــد و ب ــان رزمیدن ــه طالب ــی علی ــاِف جهان ایت
آن  از  گذاشــتند.  پایــان  نقطــۀ  حاکمیت شــان 
ــا افغانســتان  ــکا وارد نوعــی رابطــه ب ــان امری زم
ــش  ــر نق ــال های اخی ــوالت س ــه در تح ــد ک ش
ــاد  ــم در ایج ــور و ه ــازی کش ــم در بازس آن،  ه
نهادهــا و ســاختارهای نظامــی و غیرنظامــی 
ــکا از  ــوده اســت. ایــن کارهــا را امری برجســته ب
ــت.  ــداده اس ــام ن ــتانه انج ــس بشردوس روی ح
ایــن کشــور کامــًا منافــع خــود را دنبــال 
می کــرده و تــا امــروز نیــز بــه همیــن روال 

ــت. ــرده اس ــت ک حرک
ــا  ــرده ت ــک ک ــتان را کم ــردم افغانس ــکا م امری
ــایر  ــور و س ــن کش ــواره ای ــه هم ــری ک از خط
می کــرده،  تهدیــد  را  اروپایــی  کشــورهای 
جلوگیــری کــرده باشــد. متأســفانه امریــکا و 

ــان  ــی در زم ــی و عرب ــورهای غرب ــی کش برخ
ــز  ــت نی ــوروِی وق ــه ش ــتان علی ــاد افغانس جه
صادقانــه از ایــن جهــاد حمایــت نکرده انــد. 
ــرا و  ــای افراط گ ــردن گروه ه ــا وارد ک ــا ب آن ه
ــیای  ــی و آس ــورهای عرب ــی از کش ــدرِو مذهب تن
میانــه بــرای شــرکت در جنــگ افغانســتان، 
عمــًا تخــم تروریســم و بنیادگرایــی مذهبــی را 
در منطقــه و بــه ویــژه پاکســتان کاشــتند. شــبکۀ 
ــرون  ــه از افغانســتان بی ــود ک ــزی نب ــده چی القاع
ــژه  ــا و به وی ــبکه را غربی ه ــن ش ــد. ای شــده باش
ــوع  ــن ن ــه ســاختند. از ای امریکایی هــا وارد منطق
گروه هــا بــه ده هــا گــروه در منطقــه فعــال شــده 
ــتند روزی  ــا می توانس ــک این ه ــدون ش ــود و ب ب
ــز  ــکا نی ــژه امری ــا و به وی ــع غربی ه ــه مناف علی

ــد.  ــل کنن عم
اگــر  را  شــوروی  علیــه  افغانســتان  جهــاد 
ــه  ــاِع منطق ــورهای طم ــی کش ــا و برخ غربی ه
عــادی  صــورِت  همــان  بــه  می گذاشــتند، 
ــردم افغانســتان پیــش  ــازوِی م ــا زور و ب خــود ب
می رفــت و بــدون شــک نتایــج آن خیلــی بهتــر و 
ــاد.  ــاق افت ــه اتف ــود ک ــزی می ب ــازنده تر از چی س
غربی هــا و بــه ویــژه امریــکا جهــاد افغانســتان را 
نیــز بــه نفــِع خــود مصــادره کردنــد. در آن جنــگ 
ــی  ــتان را قربان ــردم افغانس ــن کشــورها م ــز ای نی
ــا تروریســم هــم آن  کردنــد و حــاال در جنــگ ب

ــد.  ــرار کرده ان ــاره تک را دوب
جنــگ افغانســتان هرگــز بــه تنهایــی جنــِگ مردم 
ــورهای  ــه کش ــت. همیش ــوده اس ــتان نب افغانس
دیگــر در ایــن جنــگ بــه نحــوی حضــور داشــته 
و خــود را دخیــل کرده انــد. چــه نــامِ آن را 
تجــاوز بگذاریــم و یــا کمــک بــه کشــوری فقیــر، 
امــا پــای منافــع دیگــران در آن همــواره مشــهود 
ــه  ــد ک ــپ می گوی ــا ترام ــاال ام ــت. ح ــوده اس ب
ــتان  ــا در افغانس ــه م ــل فاصل ــش هزار مای ــا ش ب
ــا،  ــگ هندی ه ــن جن ــرا در ای ــم؛ چ ــه می کنی چ
ــه  ــل نیســتند و علی ــا و پاکســتانی ها دخی روس ه

نمی جنگنــد؟ تروریســت ها 
ــال ها از  ــن س ــورها در ای ــن کش ــر ای ــا مگ  ام
ــه  ــا ب ــد؟ هندی ه ــتان دور بوده ان ــِگ افغانس جن
انــدازۀ کافــی در بازســازی افغانســتان ســهم 
داشــته اند و پاکســتانی ها تــا توانســته اند بــه 
ــز گاهــی  ــا نی ــد و روس ه ــان کمــک کرده ان طالب
ــوی  ــد. از س ــل زده ان ــه نع ــی ب ــخ و گاه ــه می ب
دیگــر، ایــن جنــگ تنهــا جنــگ مــردمِ افغانســتان 
ــگ  ــن جن ــود را در ای ــا خ ــت. امریکایی ه نیس
ــد و  ــا آغــاز کردن ــه را آن ه ــد، حمل ــل کردن دخی
ــیده اند و  ــود رس ــای خ ــه هدف ه ــروز ب ــر ام اگ
ــوط می شــود. ــه خودشــان مرب ــا نرســیده اند، ب ی
بــه  افغانســتان  جنــگ  در  امریکایی هــا 
ــا  ــا ب ــدند. آن ه ــتباه ش ــار اش ــی دچ ــدازۀ کاف ان
ــدِن  ــود آم ــه وج ــًا از ب ــود عم ــای خ دخالت ه
ــور  ــن کش ــی در ای ــًا مردم ــِت واقع ــک حکوم ی
ایــن  چــوِب  امــروز  و  کردنــد  جلوگیــری 
امریــکا  می خورنــد.  را  خــود  تک روی هــاِی 
ــت خورده  ــود را شکس ــتان خ ــگ افغانس در جن
ــن  ــتان ای ــردم افغانس ــز م ــی هرگ ــد، ول می بین
جنــگ را نمی بازنــد. آن هــا بــدون نیروهــای 
نیــز کشــورِ خــود را نمی گذارنــد  خارجــی 
ــی  ــم و افراط گرای ــۀ تروریس ــاره طعم ــه دوب ک
ــگ را  ــن جن ــه ای ــد ک ــود. بگذاری ــی ش منطقه ی
مــردم افغانســتان بــدون دخالــت خارجی هــا 
ــه  ــه چگون ــد ک ــم دی ــد، آن گاه خواهی ــش ببرن پی
ــه آن هــا مبـــتا شــده،  کشــور از باهایــی کــه ب

ــت.  ــد یاف ــات خواه نج
آقــای ترامــپ بهتــر اســت این قــدر از میلیاردهــا 
دالــری کــه در افغانســتان هزینــه کــرده، یــادآوری 
پول هــا  ایــن  اعظــِم  بخــش  چــون  نکنــد؛ 
افغانســتان  در  ُعمال شــان  یــا  و  را خودشــان 
حیف ومیــل کرده انــد، بــدون آن کــه واقعــًا در راه 
بازســازی و اعتــای کشــور بــه مصــرف رســیده 
ــه هایی  ــن مقایس ــد چنی ــرار باش ــر ق ــد. اگ باش
صــورت بگیــرد، روس هــا بیشــتر از امریکایی هــا 
ــا  ــی آن ه ــد ول ــرچ کردن ــول خ ــتان پ در افغانس
ــی  ــی غیرمردم ــه از رژیم ــل این ک ــه دلی ــز ب نی
ــدر  ــود را ه ــای خ ــد، پول ه ــت می کردن حمای

ــد.   دادن
ــای ترامــپ پیــش از آن کــه دیگــران را متهــم  آق
در  را  افغانســتان  مشــکاِت  رد  بایــد  کنــد، 
سیاســت های اشــتباه آمیِز کســانی جســت وجو 
کنــد کــه پیــش از او زمــام امــور را در کاخ ســفید 
ــکا  ــر امری ــم اگ ــاال ه ــته اند. ح ــده داش ــه عه ب
دســت از حمایــت ُعمــاِل خــود در ارگ بــردارد 
ــفاف  ــات ش ــک انتخاب ــر ی ــه در اث ــذارد ک و بگ
ــِت  ــان زعام ــتان خودش ــردم افغانس ــه م و عادالن
ــه داد و  ــن ب ــد، آن گاه چنی ــود را انتخــاب کنن خ

ــاد.  ــد افت ــا نخواه واوی
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ــروج  ــال خ ــر احتم ــر س ــی ب ــر، بحث های ــای اخی در روزه
ــن  ــت. ای ــه اس ــاال گرفت ــتان ب ــی از افغانس ــای امریکای نیروه
ــربازان  ــی از س ــط نصف ــروج فق ــال خ ــون در قب ــال اکن احتم
ــی  ــات امریکای ــت. مقام ــرح اس ــور مط ــن کش ــی از ای امریکای
بــه رســانه های مختلــف بــه شــکل غیــر رســمی گفته انــد کــه 
ــش را از  ــپ دســتور شــفاهی خــروج قســمتی از نیروهای ترام
ــال نشــر ایــن شــایعات،  ــه دنب افغانســتان صــادر کرده اســت. ب
ــون  ــا کن ــد ت ــتان گفته ان ــکا در افغانس ــی امری ــات نظام مقام
ــن خصــوص صــادر نشــده  ــپ در ای دســتوری از ســوی ترام
ــت  ــام از سیاس ــا اله ــا و ب ــط در روزنامه ه ــأله فق ــن مس و ای
ــده اســت. ــرح ش ــوریه مط ــی از س ــای امریکای خــروج نیروه
ــه  ــد ترامــپ گفت ــه تازه گــی مایــک پنــس، معــاون دونال ــا ب ام
اســت کــه خــروج نظامیــان امریکایــی از افغانســتان، روی میــز 
ترامــپ قــرار دارد و روی آن بحــث می شــود. بنابرایــن اکنــون 
ــر  ــی ب ــارات خــود او مبن ــز اظه ــپ و نی ــاون ترام ســخنان مع
ــل نیســت همیشــه در افغانســتان بجنگــد و  ــکا مای اینکــه امری
ــتان در  ــیه و پاکس ــن، روس ــد، چی ــل هن ــورهایی مث ــد کش بای
ــروج  ــث خ ــه بح ــد ک ــان می ده ــز نش ــد نی ــور بجنگن آن کش
نیروهــای امریکایــی کــه اکنــون غیــر محتمــل بــه نظــر 

می رســد، می توانــد روزی محتمــل گــردد. 
ــروج  ــن از خ ــتان و چی ــی پاکس ــآله، نگران ــن مس ــار ای در کن
ــا  ــه بحث ه ــر ب ــه منج ــتان ک ــی از افغانس ــای امریکای نیروه
ــده و  ــتان آین ــور روی افغانس ــان آن دو کش ــی می و توافق های
ــن کشــور  ــه در ای ــرار اســت ک ــن ق ــس از ای ــه پ ــی ک تحوالت
ــک سلســله  ــادۀ ی ــا شــود، شده اســت و دو کشــور را آم رونم
همکاری هــای جدیــد ســاخته اســت، نشــان میدهــد کــه بحــث 
خــروج امریــکا از افغانســتان می توانــد از ســطح یــک احتمــال 
بعیــد بــه یــک احتمــال قریــب، ممکــن و جــدی مطــرح باشــد.
ــپ،  ــخنان ترام ــه س ــتان ب ــت جمهوری افغانس ــش ریاس  واکن
ــی  ــتان از تغییرات ــات افغانس ــی مقام ــدۀ نگران ــز تداعی کنن نی
ــای  ــد آق ــت های جدی ــاس سیاس ــه اس ــاال ب ــه احتم ــت ک اس
ــیای آن  ــوب آس ــت جن ــوب سیاس ــا در چهارچ ــپ و ی ترام
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــوال اساس ــا س ــرد. ام کشــور صــورت گی
اگــر بحــث خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان، ناشــی 
از چــه عواملــی می  توانــد باشــد. پاســخ ایــن اســت کــه جــدا 
از تغییــرات کانــی کــه احتمــاال در سیاســت خارجــی ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا می توانــد مطــرح باشــد و جــدا از اینکــه 
ــد  ــوردار خواه ــی برخ ــه موقعیت ــیا از چ ــدۀ آس ــکا در آین امری
بــود سیاســت هایی تنگ نظرانــه، فســادزایی و حرکت هــای 
ــال  ــول هفده  س ــتان در ط ــان افغانس ــک حاکم ــر دیمکراتی غی

ــار ســال پســین اســت.  ــه خصــوص در چه ــته ب گذش
زیــرا، وقتــی کــه امریــکا می بینــد کــه آنهمــه تغییراتــی کــه بایــد 
ــی می داشــت  ــی در افغانســتان در پ حضــور نیروهــای امریکای
ــر کمک هــای  و آن همــه نعماتــی کــه در پشــت میلیاردهــا دال
بین المللــی و امریکایــی در افغانســتان در جهــت به وجــود 
آمــدن یــک حکومــت بهتــر و رو به توســعه و پیشــرفت 
ــزاری در جهــت تحقــق  ــود، عمــًا اب ــده ب دیموکراســی خوابی
ارزش هــای واپســگرایانه قبیله یــی و شــکل یابی اســتبداد و 
ــد  ــکا می بین ــه امری ــی ک ــز وقت ــت و نی ــده اس ــی ش تک گرای
ــد کــه  ــوز نمی توان ــن همــه ســال ها هن کــه افغانســتان طــی ای
ــزار  ــاه برگ ــن م ــی را در چندی ــادۀ پارلمان ــات س ــک انتخاب ی
ــای آن  ــه کمک ه ــد ک ــپ می بین ــی ترام ــان وقت ــد، همچن کن
کشــور، به جــای آنکــه ســبب تضعیــف تروریــزم شــود، 
یک ســره ســبب تقویــت تروریــزم می گــردد، دیگــر چــه 
ــرادش  ــد و اف ــای بیشــتری کن ــد اینجــا هزینه ه ــدی بخواه امی
ــر  ــن منجــاب گی ــد و بیشــتر در ای ــه کشــتن بده را بیشــتر ب
بمانــد. چنانکــه ترامــپ در اظهاراتــی بــه ایــن موردهــا انگشــت 

نهاده اســت. 
ــی و  ــی، مال ــی و فســادهای قوم ــی، ناتوان ــن، واپس گرای بنابرای
سیاســی دولت مــداران مــا بــه تنهایــی کفایــت کرده اســت کــه 
ــان  ــروج ش ــا و خ ــردن هزینه ه ــر کم ک ــه فک ــا ب امریکایی ه
ــل قــوی شــدن  ــه اینکــه متغیرهــای مث از افغانســتان باشــند؛ ن
روســیه و پاکســتان و چیــن و یــا هــم طالبــان عامــل بــه ســر 

زدن فکــر خــروج امریــکا از افغانســتان گردیــده باشــد. 

چه عواملی امریکا را به خروج 
از افغانستان وادار کرده است؟

احمـد عمران

آیا جنـگ افغانستان 
جنِگ امریکـا نیست؟



گــروه طالبــان بــه هیــچ عنــوان حضــور حکومــت افغانســتان در نشســت 
ــد. ــده را نمی پذیرن ج

شــماری از آگاهــان سیاســی نظامــی بــه تأکیــد بــر ایــن مطلــب می گوینــد، 
ــتان را در  ــت افغانس ــده، دول ــت ج ــۀ نشس ــد از نتیج ــاید بع ــان ش طالب
نشســت های بعــدی شــریک ســازند، امــا اکنــون بــه هیــچ عنــوان حاضــر 

ــا حکومــت افغانســتان وارد گفت وگــو شــوند. نیســتند کــه ب
ــه  ــد، کشــورهای منطق ــا می گوین ــح ام ــی صل ــورای عال مســووالن در ش
ــاور  ــد و ب ــده  ان ــت ج ــتان در نشس ــت افغانس ــور حکوم ــان حض خواه
دارنــد کــه طالبــان بــه جــای تأکیــد بــر حضــور امریــکا در مذاکــره، بایــد 

بــا حکومــت مذاکــره کننــد.
ایــن درحالــی  اســت کــه پــس از قطــر و امــارات، قــرار اســت تــا چنــد 
ــای  ــن دور گفت وگوه ــان چهارمی ــعودی میزب ــتان س ــر عربس روز دیگ

ــند. ــده باش ــهر ج ــان در ش ــکا و طالب ــده گان امری ــان نماین ــح می صل
ــاری،  ــال ج ــوری س ــخ ۱5 جن ــه تاری ــاالً ب ــه احتم ــود ک ــه می ش گفت
ــان در  ــکا و طالب ــده گان امری ــان نماین ــح می ــت صل ــن دور نشس چهارمی

ــود. ــزار ش ــعودی برگ ــتان س ــدۀ عربس ــهر ج ش
ــأت  ــا هی ــارات ب ــکا در ام ــا امری ــان ب ــت  ش ــومین نشس ــان در س طالب
مذاکــره  کننــدۀ حکومــت دیــدار نکردنــد؛ امــا اکنــون حکومــت می گویــد 
ــأت  ــا هی ــده ب ــت ج ــان در نشس ــود طالب ــد نش ــه تأیی ــی  ک ــا زمان ت
ــچ  ــت هی ــد، حکوم ــدار نمی کنن ــت افغانســتان دی ــدۀ حکوم گفت و گوکنن

نماینده یــی را نخواهــد فرســتاد.
لیــا جعفــری عضــو شــورای صلــح در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
ــا  ــه گفت وگــو ب ــان حاضــر ب ــد نشــود طالب ــه تأیی ــا زمانی ک ــد: ت می گوی

حکومــت افغانســتان اســت، در ایــن نشســت حضــور نخواهــد داشــت.
ــی  ــورای عال ــی از ش ــه نماینده ی ــود ک ــرار ب ــد: ق ــری می گوی ــو جعف بان
صلــح نیــز در ایــن نشســت حضــور داشــته باشــد، امــا تاهنــوز ایــن مــورد 

نهایــی نشــده اســت.
او افــزود: »حکومــت افغانســتان و شــورای عالــی صلــح تاکیــد دارد کــه 
ــه نماینده گــی از  ــد ب ــردی نمی توان ــچ ف ــچ گــروه و هی ــچ کشــور، هی هی

مــردم و دولــت افغانســتان بــا طالبــان وارد مذاکــره شــوند«.
ــان  ــه طالب ــد ک ــاور دارن ــه ب ــورهای منطق ــد: »کش ــری می گوی ــو جعف بان
ــت  ــا حکوم ــد ب ــره، بای ــکا در مذاک ــور امری ــر حض ــد ب ــای تأکی ــه ج ب
افغانســتان مذاکــره کنــد و امریــکا هــم خواســتار ایــن اســت کــه طالبــان 

ــره شــوند«. ــت افغانســتان وارد مذاک ــا حکوم ب
ــه از  ــه کشــورهای منطق ــاور دارد ک ــح ب ــی صل ــن عضــو شــورای عال ای
جملــه ایــران و حتــا امریــکا بــر طالبــان فشــار آورنــد تــا در ایــن نشســت 

نماینــدۀ حکومــت افغانســتان نیــز حضــور داشــته باشــد.
در ایــن میــان، جاویــد کوهســتانی آگاه مســایل سیاســی و نظامــی 
ــه  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــا ب ــن گفته ه ــا رد ای ــتانی ب کوهس
ــعودی  ــتان و س ــه پاکس ــران ن ــه ای ــت. ن ــانه یی اس ــایعات رس ــن ش ای
ــت  ــور حکوم ــتار حض ــدی خواس ــور ج ــه ط ــدام ب ــچ ک ــارات هی و ام
ــت های  ــه خواس ــس ب ــل برعک ــتند، ب ــده نیس ــت ج ــتان در نشس افغانس

ــیدند. ــروعیت بخش ــان مش طالب
ــغال گر  ــکا را اش ــه امری ــورهای منطق ــد: کش ــتانی می گوی ــای کوهس آق
و  می داننــد  نشــانده  دســت  را  افغانســتان  حکومــت  می پندارنــد، 
ناهنجاری هــا و ناتوانایی هــای اخیــری کــه در انتخابــات پارلمانــی 
ــوری  ــر کش ــت و کمت ــزوده اس ــا اف ــن ناتوانایی ه ــه ای ــت ب ــکل گرف ش

ــد. ــاش کن ــتان ت ــت افغانس ــع دول ــرای مناف ــه ب ــت ک اس
او افــزود: طالبــان بعــد از نتیجــه گرفتن از نشســت جــدۀ دولت افغانســتان 
ــه هیــچ  ــا اکنــون ب را شــاید در نشســت های بعــدی شــریک بســازند؛ ام
ــده  ــت ج ــتان در نشس ــت افغانس ــه حکوم ــوند ک ــر نمی ش ــوان حاض عن

حضــور داشــته باشــد.

ــزار  ــده برگ ــت ج ــًا نشس ــت: یقین ــاور اس ــن ب ــه ای ــتانی ب ــای کوهس آق
ــر  ــن کشــور دیگ ــتان و چندی ــعودی، پاکس ــتان س ــد و عربس ــد ش خواه
منطقــه در نشســت پیشــین متحــد شــده بودنــد و طالبــان هــم مایــل انــد 
کــه در ایــن نشســت شــرکت کننــد و امــا امریــکا بایــد مشــخص بســازد 

کــه در ایــن نشســت شــرکت خواهــد کــرد یــا خیــر.
ــن نشســت شــرکت  ــه در ای ــوز اعــام نکــرده ک ــکا تاهن ــزود: امری او اف
می کنــد یــا خیــر، امــا طالبــان اعــام کردنــد کــه درایــن نشســت شــرکت 
می کننــد؛ امــا تأکیدشــان ایــن اســت کــه بــا حکومــت افغانســتان 

ــد. ــد دی نخواهن
آقــای کوهســتانی بــه ایــن بــاور اســت کــه در ایــن نشســت مســایل مهــم 
ــدول  ــکا، ج ــی امری ــای نظام ــی پایگاه ه ــه چگونه گ ــدی از جمل و کلی
ــال  ــان، احتم ــازی زندانی ــی، آزادی س ــای امریکای ــروج نیروه ــی خ زمان
قطــع ارتبــاط نیروهــای خارجــی بــا نیروهــای امنیتــی افغانســتان، تعویــق 

ــود. ــرح می ش ــت، مط ــت موق ــاد حکوم ــات و ایج انتخاب
بــه بــاور ایــن آگاه سیاســی بخــش از ایــن خواســت ها پذیرفتنــی اســت. 
از صحبت هــای ترامــپ بــه خوبــی متوجــه می شــوید کــه امریــکا 
ــۀ  ــتان نقط ــی در افغانس ــگ  طوالن ــه جن ــت ب ــدون شکس ــد ب می خواه

ــان اســت. ــا طالب ــره ب ــک راه آن مذاک ــه ی ــان بگــذارد ک پای
ــد  ــورهای مانن ــت و کش ــی اس ــت راض ــن وضعی ــکا ازای ــزود: امری او اف
ســعودی، قطــر و مجموعــه از کشــورهای منطقــه هــم از ایــن تاش هــا 

ــد. ــت می کنن حمای
ــن  ــتان خوش بی ــت افغانس ــا حکوم ــد: تنه ــتانی می گوی ــد کوهس جاوی

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــا راض ــن تاش ه ــت و از ای نیس
تغییرات در بورد مشورتی

حکومــت افغانســتان چنــدی پیــش بــرای شــفافیت پروســۀ صلــح 
ــخصیت های  ــا و ش ــور چهره ه ــا حض ــورتی را ب ــورد مش ــتان، ب افغانس
سیاســی و جهــادی، نماینده گانــی از جامعــه مدنــی و زنــان ایجــاد کــرد.
ــود ایــن بــورد شــامل تیــم مذاکــره کننــده گفت وگوهــای صلــح  قــرار ب

ــد. ــی کنن ــتان نماینده  گ ــای افغانس ــی والیت ه ــد و از تمام باش
اکنــون امــا قــرار برایــن شــده اســت کــه تغییراتــی در ایــن بورد مشــورتی 

صلــح بــه میــان بیاید.
لیــا جعفــری عضــو شــورای عالــی صلــح دلیــل تغییــر در بورد مشــورتی 
صلــح را عــدم حضــور جوانــان و حضــور کمرنــگ زنــان عنــوان می کنــد.
ــادی  ــد: چــون انتقــادات زی ــدگار می گوی ــه روزنامــۀ مان ــو جعفــری ب بان
ــی  ــان نماینده ی ــگ اســت و جوان ــان کمرن ــه حضــور زن ــر این ک ــی ب مبن
ــود کــه  ــود و از ســوی هــم گفتــه شــده ب ــاد ب ــدارد، زی ــورد ن در ایــن ب
ــه  ــم ب ــد، تصمی ــگ دارن ــورد حضــور پُررن ــن ب ــای مخــرب درای چهره ه

تغییــرات در ایــن بــورد گرفتــه شــود.
ــه  ــد ک ــا می گوی ــی ام ــی و نظام ــایل سیاس ــتانی، آگاه مس ــد کوهس جاوی
ــره  ــه مذاک ــورد مشــورتی حاضــر ب ــن ب ــا ای ــوان ب ــچ عن ــه هی ــان ب طالب

ــود. ــد ب ــتند و نخواهن نیس
ــردم  ــه از م ــرد ک ــد ک ــره خواهن ــانی مذاک ــا کس ــان ب ــد: طالب او می گوی
ــا حکومــت و نماینــده گان  افغانســتان نماینده گــی کننــد؛ یعنــی طالبــان ب

ــد شــد. ــو نخواهن ــه گفت وگ ــوان حاضــر ب ــچ عن ــه هی ــت ب حکوم
طالبــان می خواهنــد بــا جریان هــای سیاســی کان و تأثیرگــذار وارد 
ــتان  ــردم افغانس ــی م ــده گان واقع ــه نماین ــانی ک ــوند و کس ــو ش گفت وگ

باشــند.
ــای  ــی گفت وگوه ــرای آماده گ ــت ب ــای حکوم ــت تاش ه ــی ا س گفتن
ــی از  ــی یک ــرف  غن ــه محمداش ــت ک ــده اس ــاز ش ــی آغ ــح در حال صل

برنامه هایــش را آوردن صلــح عنــوان می کنــد.
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شورای عالی صلح:

طالبان باید با حکومت مذاکره کنند
ناجیه نوری

نـام نویسی نامـزدان

 تا پایان جـدی ادامـه دارد

ـــه  ـــن ب ـــش از 7۰ ت ـــه بی ـــد ک ـــات می گوین ـــیون انتخاب ـــووالن در کمیس مس
شـــمول دو خانـــم بســـته های معلوماتـــی انتخابـــات را گرفته انـــد؛ امـــا 
یـــک تـــن بـــه شـــکل رســـمی خـــود را بـــه عنـــوان نامـــزد انتخابـــات 

ریاســـت جمهوری ثبـــت نـــام کـــرده اســـت. 
ــات در  ــیون انتخابـ ــخنگوی کمیسـ ــاون سـ ــی، معـ ــز ابراهیمـ عبدالعزیـ
ــف  ــا عبدالطیـ ــه تنهـ ــد کـ ــدگار می گویـ ــۀ مانـ ــا روزنامـ ــو بـ گفت وگـ
ـــت جمهوری  ـــات ریاس ـــزد انتخاب ـــوان نام ـــه عن ـــود را ب ـــوز خ ـــدرام تاهن پ

ثبـــت نـــام کـــرده اســـت.
ــزدان  ــی نامـ ــد نام نویسـ ــه رونـ ــد کـ ــیون می گوینـ ــووالن در کمیسـ مسـ

ریاســـت جمهوری تـــا پایـــان مـــاه جـــدی ادامـــه دارد. 
ــا  ــاس بـ ــر در تمـ ــی دیگـ ــزد احتمالـ ــن نامـ ــم تورسـ ــت حکیـ او گفـ
ـــام  ـــت ن ـــرای ثب ـــروز( ب ـــردا )ام ـــه ف ـــت ک ـــه اس ـــات گفت ـــیون انتخاب کمیس

ــد.  ــاد می  آیـ ــن نهـ ــه ایـ بـ
ــو  ــن گفت وگـ ــۀ ایـ ــات در ادامـ ــیون انتخابـ ــخنگوی کمیسـ ــاون سـ معـ
ـــی  ـــون ول ـــکندری و زرغ ـــیما س ـــان، ش ـــن می ـــه در ای ـــرد ک ـــان ک خاطرنش
بانوانـــی انـــد کـــه بســـته های معلوماتـــی انتخابـــات ریاســـت جمهوری 

ـــد. ـــت آورده ان ـــه دس ب
ــات  ــود انتخابـ ــرار بـ ــات، قـ ــیون انتخابـ ــام کمیسـ ــاس اعـ ــر اسـ  بـ
ریاســـت جمهوری در 3۱ حمـــل  ســـال پیـــش رو برگـــزاری گـــردد؛ 
ـــت  ـــاد. دول ـــر افت ـــه تأخی ـــال ۱3۹۹ ب ـــرطان س ـــه 2۹ س ـــد ب ـــن رون ـــا ای ام
افغانســـتان و نهادهـــای بین المللـــی از تأخیـــر رونـــد انتخابـــات ریاســـت 
جمهـــوری اســـتقبال کـــرده  و امـــا برخـــی از تیم هـــای انتخابـــات بـــه 
ویـــژه تیـــم وفـــاق ملـــی گفتـــه انـــد کـــه تأخیـــر انتخابـــات را از بهـــر 

آوردن اصاحـــات پذیرفتـــه انـــد.
ـــت  ـــه اس ـــد گفت ـــل متح ـــازمان مل ـــت س ـــازمان معاون ـــر س ـــا دفت ـــا ی یونام
ـــود،  ـــات وارد نش ـــیون انتخاب ـــادی در کمیس ـــات بنی ـــی اصاح ـــا زمان ـــه ت ک

هزینـــۀ مالـــی انتخابـــات را نمی پـــردازد. 
ـــه  ـــن گفت ـــش از ای ـــات پی ـــیون انتخاب ـــد کمیس ـــو ارش ـــک عض ـــان، ی همچن
ـــۀ  ـــن هزین ـــرای تأمی ـــود را ب ـــنهادهای خ ـــیون پیش ـــن کمیس ـــه ای ـــت ک اس
ـــوز  ـــا هن ـــا ت ـــتاده، ام ـــد فرس ـــل متح ـــازمان مل ـــت س ـــر معاون ـــه دفت ـــی ب مال

ـــت.  ـــه اس ـــی را نگرفت ـــم نهای ـــاد تصمی ـــن نه ای
ـــده گان، در 2۸ -2۹  ـــس نماین ـــات مجل ـــه انتخاب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــی  ـــج ابتدای ـــوز نتای ـــا تاهن ـــد، ام ـــزاری گردی ـــیدی برگ ـــاری خورش ـــال ج س

تمـــام والیت هـــا اعـــام نگردیـــده اســـت. 
ــات  ــیون انتخابـ ــری کمیسـ ــه رهبـ ــد کـ ــاور دارنـ ــان بـ ــماری آگاهـ شـ
ـــدارد.  ـــات را ن ـــزاری انتخاب ـــت برگ ـــی و مدیری ـــرد، توانای ـــت پیش ب ظرفی
ــود در  ــا می شـ ــه ادعـ ــای کـ ــن ناتوانی هـ ــه ایـ ــد کـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
ــی  ــای حامـ ــی نهادهـ ــبب نگرانـ ــود دارد سـ ــات وجـ ــیون انتخابـ کمیسـ
کمیســـیون انتخابـــات شـــده اســـت و ایـــن نهادهـــا کمک هـــای خـــود 
را بـــه ایجـــاد و آوردن اصاحـــات و بازنگـــری در رهبـــری کمیســـیون 

ــد.  ــروط کرده انـ ــات مشـ انتخابـ

ابوبکر صدیق



چهارچوب مفهومی 
ــه کار  ــدد ب ــای متع ــه  معنا ه ــن واژه ب ــعه: ای توس
بــرده شــده اســت. در ســاده ترین بیــان، عبــارت 
ــدن،  ــرفته ش ــت پیش ــی در جه ــد تدریج از رش
شــدن  بزرگ تــر  حتــا  و  شــدن  قدرتمندتــر 
اســت)فرهنگ لغــات اکســفورد، ۱3۸7: 4۱۸(. و 
ــده اســت  ــاف آم ــای خــروج از لف ــه  معن ــم ب ه
)ازکیــا و غفــاری، ۱3۹3: 24( کــه در این جــا 
ــه از آن  ــت ک ــنتی  اس ــۀ س ــاف جامع ــراد از لف م
ــود  ــًا بهب ــد. عم ــرون می آی ــدرن بی ــۀ م جامع
انســان،  معنــوی  و  زنده گــی  مــادی  ســطح 
تأمیــن عدالــت اجتماعــی، آزادی هــای سیاســی و 
بزرگداشــِت ارزش هــا و ســنت های بومــی همــه 
در گــرو توســعه می باشــد. توســعه فراینــد ارتقــا 
و اعتــای مــادی و معنــوی در راســتای اهداف و 
مقاصــد مطلــوب اســت کــه زمینه هــای مناســب 
را بــرای تعالــی همه جانبــۀ انســان ها فراهــم 
می ســازد )راد،۱3۸۱: 54(. و بــه زبــان ســاده، 
ســه ارزش اساســی در مفهــوم توســعه جــا دارد: 
ــوت،  ــوت الیم ــا ق ــی ی ــت زنده گ ــن معیش تأمی
)بنگریــد:  انتخــاب.  آزادی  و  نفــس  عــزت 

ســی.دیوب، ۱3۸۶، ۱4(
ــرای  ــه ب ــی را ک ــان ویژه گی های ــون هم هانتینگت
بــر  اطــاق  قابــل  ذکــر می کنــد،  نوســازی 
ــازی  ــه نوس ــه این ک ــته و از جمل ــعه دانس توس
ــد  ــی اســت، توســعه رون ــد انقاب و توســعه رون
ــک  ــر در ی ــدی، سیســتمی )تغیی مســتمر، چندبُع
ــد(.  ــاد می انجام ــرات در دیگــر ابع ــه تغیی ــد ب بُع
جهانــی،  روندهــای  را  توســعه  و  نوســازی 
مرحله بنــدی  رونــد  بلندمــدت،  روندهــای 
ــل  ــد غیرقاب ــاز، رون ــای همگون س ــده، رونده ش
ــعه را  ــازی و توس ــت، نوس ــت و در نهای برگش
روندهــای مترقــی و تکاملــی بیــان  می کند)ســی. 
دیــوب، ۱3۸۶: ۱۶(. پیشــگامان اولیــۀ نظریه هــای 
ــای اقتصــادی و ســنت فکــری  توســعه، نظریه ه
به خصــوص  و  ۱۹م  قــرن  جامعه شناســان 
ــت ها  ــان و اورگانیس ــری تکامل گرای ــنت فک س
ــد  ــعه را مانن ــد توس ــه فراین ــی رود ک ــمار م به ش
یــک راه از پیــش مشخص شــده می انگاشــتند تــا 
ملت هــای نــو بــه دوران رســیده بــه تبــع تجربــۀ 
ــد، پیــش  ــن راه را طــی کردن کشــورهایی کــه ای
برونــد. امــا ایــن نظریــات توســعه بعــد از دهــۀ 
ــد، وجــود  ــه بُن بســت انجامی ــرن بیســت ب ۶۰ ق
هــر نــوع الگــو، ارزش هــای جهان شــمول بــرای 
رســیدن بــه توســعه نفــی گردیــد و بدیــل آن راه 
معرفــِت منفردانــه مطــرح گردیــد کــه آغــاز اولین 

ــود.  ــوب می ش ــعه محس ــد توس ــران در فراین بح
ــران در  ــن بح ــی، دومی ــران اول ــوازات بح در م
نفــی اندیشــه های جبــری - غایت گرایانــه و 
ــه   ــر قاطعیــت علــی شــکل گرفــت و ب متکــی ب
ــه طــرح مدل هــای نظــری  ــر ب ــارت ماکس وب عب
بــا بــرد محــدود و متکــی بــر »تبیــن سلســله وار 
ــد و  ــرح ش ــی« مط ــبت های انتخاب ــه روش نس ب
ــه  ــد توســعه مشــهور ب ــن بحــران در فراین آخری
بحــران شناخت شناســی اســت کــه بــا تکیــه بــر 
ــرد  ــم و درک منحصربه ف ــال فه ــه  دنب ــخ ب تاری
پدیده هــای اجتماعــی و غیرقابــل تفکیــک از 

ــت.)بدیع،۱3۸4: 22( ــی اس ــل فرهنگ تحلی
ــِف  ــوم دارای تعاری ــن مفه ــی: ای ــعۀ سیاس توس
بســیار و شــاخصه بندی ها و اهــداِف متعــدد 
ــه  ــی را ب ــعۀ سیاس ــین پای توس ــد. لوس می باش
 مفهــوم تبعیــت جامعــه از الگــوی رفتــاری مــدرن 
ــه  ــابی ب ــای اکتس ــدِن صاحیت ه ــین ش و جانش
ــدن  ــین ش ــابی و جانش ــات انتس ــای ماحظ ج
کارکردهــای ویــژه به جــای کارکردهــای پراکنــده، 
ــعه را  ــر توس ــور وب ــت. همین ط ــرده اس ــان ک بی
ــر اســاس ویژه گی هــای عقانــی متمایــز نظــام  ب
تحلیــل  صنعتــی  کشــورهای  دیوان ســاالرانۀ 
ــدن،  ــادی ش ــوازات آن از ع ــه در م ــد ک می کن
ــک  ــی، تفکی ــدن، دنیاگرای ــی ش ــی، حرفه ی کارای
ــات توســعه  و تخصصــی شــدن به حیــث مقتضی
ــای  ــوت، ۱3۸۹: 4۱4(. تبیین ه ــام می برد)چپلک ن
نوگرایــی  و  توســعه  دربــاب  ماکس وبــر 
روان شــناختی بــوده کــه در مقالــۀ ســرمایه داری و 

ــه اســت.  ــه آن پرداخت ــتانی ب اخــاق پروتس
ــی  ــام سیاس ــه نظ ــوف ب ــی معط ــعۀ سیاس توس
ــر  ــارت دقیق ت ــه  عب ــت، ب ــی( اس ــع سیاس )تجم
ــث  ــع به حی ــا جام ــه ی ــت پای ــر عقانی ــی ب متک
پایــۀ تشــکل و عامــل تجمــع سیاســی می باشــد 
کــه قابــل اســتناد بــه هــر نظــام معقــول سیاســی 
ــه اســام  ــی،...: ۱5(. از آن جــا ک باشــد )الریجان
ــه  ــوده ک ــور ب ــن کش ــی ای ــع سیاس ــۀ تجم پای
ــت در  ــی و عقانی ــی عقای ــاس مش ــن اس بدی
فضــای عقانیــت جامــع و حــوزۀ فکــر اســامی 
عمل کــرد  و  رفتــار  هرچــه  می شــود.  معنــا 
زمــام داران و نهادهــای روحانیــت بــه آن عقانیت 
ــک  ــای نزدی ــه  معن ــد، ب ــر باش ــع نزدیک ت جام
ــده.  ــوب ش ــی محس ــعۀ سیاس ــه توس ــدن ب ش
اگــر برعکــس بــا مقایســۀ عملکــرد و دیــن ورزی 
زمــام داران، نهادهــای روحانیــت بــا آن عقانیــت 
جامــع شــکل واگــرا بــه  خــود بگیــرد، بــه  معنــای 
ــع در  ــل تجم ــث عام ــا به حی ــد آن ه ــش نامفی نق

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــعۀ سیاس توس
ــر  ــا تأکیــد ب دیــن و دیــن داری: ایــن پژوهــش ب
کارکردهــای سیاســی و جامعه شــناختی و بــا 
تمرکــز بــر ســاختارها، حاملیــن و گــروه و طبقــه 
صــورت گرفتــه اســت؛ بدیــن اســاس نیــازی بــه 
ــن  ــر همی ــا ب ــن نیســت. بن ــف ماهــوی دی تعاری
ــردم  ــن ورزی م ــن داری و دی ــوع دی ــر ن مســأله ب
ــم؛  ــه می کنی ــتقل توج ــر مس ــک متغی ــث ی به حی
ــه  ــش غایت گرایان ــن دارای نق ــه دی ــی ک در حال
ــر  ــی بش ــزرگ در زنده گان ــس ب ــی ب و انگیزش
ــۀ  ــه  مثاب ــن ب ــز دی ــن پژوهــش نی اســت و در ای
عامــل »انگیزه بخــش« و »زمینه ســاز« فــراروی 
و تعالی دهنــده و نشــان دهندۀ »راه« و »مقصــد« 
 .)2۸  :۱3۹4 )شــجاعی زند،  می شــود  تلقــی 
پــس در ایــن پژوهــش ســه کارکــرد دیــن مــورد 
مداقــه و تحلیــل قــرار می گیــرد: اول معنابخشــی 
بــه حیــات مــادی و معنــوی؛ دوم، مداخلــه 
ــاع و  ــبی اوض ــود نس ــور بهب ــه  منظ ــور ب در ام
ــال  ــی و کم ــی روح ــه تعال ــک ب ــرانجام کم س
خلقــی و نطقــی. در تعریــف آن می آیــد کــه 
»دیــن داری همــان تأثیــر، نفــوذ و عملیاتــی شــدِن 
دیــن در ســاحات و الیه هــای شــخصیت آدمــی، 
فــردی - اجتماعــی و بیرونــی و درونــی اســت« 
ــن اســاس شــکل  ــه بدی ــاح، ۱3۹۰: 7۰( ک )مصب
ــوده  ــن داری ب ــاع دی ــن در اجتم ــۀ دی عینیت یافت

ــد. ــی می باش ــی علم ــد و بررس ــل نق ــه قاب ک

گفتــار اول: رابطــۀ دیــن و توســعه از دیــد 
بــر کس و ما

ماکس وبــر در اخــاق پروتســتانی و روحیــۀ 
ســرمایه داری بــه تبییــن رابطــه میــان دیــن، 
می پــردازد.  توســعۀ  سیاســی  و  دیــن داری 
ــث  ــی در مباح ــهیر آلمان ــناس ش ــن جامعه ش ای
توســعه و تحــول ســرمایه داری در تمــدن غربــی 
ــاد و  ــل و بررســی نقــش عاملیــت اعتق ــه تحلی ب
اخاقیــات دینــی در تحــول ســرمایه داری مــدرن 
غربــی پرداختــه و رابطــۀ ممکــن میــان اعتقــاد و 
ــن  ــادی روش ــی م ــا زنده گان ــی را ب ــاق دین اخ

می ســازد. 
ــن  ــر در ای ــۀ وب ــن اندیش ــل مبی ــات ذی موضوع

ــت:  ــه اس مقال
روان شناسی ادیان جهانی  -۱

ــه اخــاق اقتصــادی دیــن  ــر ب ــۀ وب محــور نظری
معطــوف بــوده و وبــر از اخــاق اقتصــادی 
اشــاره بــه انگیزه هــای معقوالنــه )عقانــی( 
بــرای عمــل داشــته کــه ریشــه در روان شــناختی 
دیــن/  از  دارد.  دین هــا  کاربردشــناختی  و 
ــر در شــکل گیری اخــاق اقتصــادی  مذهــب وب
ــاد  ــده ی ــل تعیین کنن ــک عام ــوان ی ــه عن ــط ب فق
می کنــد )وبــر،۱3۹2: 3۰4(. از دیــد وبــر در 
ــر و  ــه تعبی ــی ب ــری، گروه ــل بش ــر دوره نس ه
ــن  ــک دی ــۀ ی ــارت های اولی ــان بش ــیر هم تفس
هماهنــگ  را  دینــی  آموزه هــای  و  پرداختــه 
ــایر  ــد و س ــف می کن ــود تعری ــای خ ــا نیازه ب
حوزه هــای منافــع، اثــر ثانــوی دارد. وبــر تمامــی 
ــر  ــز را ب ــی و تمای ــاوت تمدن ــاخصه های تف ش
اخــاق می گــذارد کــه از جملــه بــه شــرح 
ــه اســت. جــان  ــان پرداخت اخــاق اقتصــادی ادی
ــه  ــت نهفت ــه عقانی ــاب ب ــن ب ــر در ای ســخِن وب
ادیــان برمی گــردد . در  در میــان تمدن هــا و 
روان شناســی ادیــان، ماکس وبــر بــه مباحثــی 
ــالۀ  ــان و مس ــادی ادی ــاق اقتص ــه اخ ــط ب مرتب
انگیزه هــا پرداخــت و آن را شــکل های مختلــف 
عقانــی شــدِن اخاقــی و شــیوۀ زنده گــی بیــان 
کــرد )وبــر، ۱3۹2: 3۰7(. در زنده گانــی بشــر 
انگیزه هــا نقــش مهــم و کلیــدی داشــته و یکــی 
از ریشــه های آن را وبــر مذاهــب و دین هــا 

می دانــد.
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آماده گی برای سخنرانی یعنی چه؟
ــِب  ــود مطال ــخنرانی خ ــرای س ــه ب ــی این ک ــخنرانی یعن ــرای س ــی ب آماده گ
ــا  ــان آن ه ــه از می ــید ک ــته باش ــکان را داش ــن ام ــا ای ــد ت ــاده کنی ــادی آم زی
ــردِن  ــدا ک ــل پی ــد؛ مث ــتچین کنی ــر را دس ــِب مفیدت ــرده و مطال ــش ک گزین
ــا  ــه ده ت ــا این ک ــم ت ــرار می کنی ــاط برق ــر ارتب ــد نف ــا ص ــه ب ــت ک دوس
دوســت پیــدا کــرده و از بیــن آن هــا، یــک دوســت صمیمــی انتخــاب کنیــم. 
پــس بهتــر اســت صــد مطلــب و نکتــۀ مختلــف را جمــع آوری کنیــم و نــود 
تــای آن هــا را حــذف کنیــم. هرچــه بیشــتر مطلــب جمــع کنیــم، اعتمــاد بــه 
نفــِس مــا بیشــتر می شــود و بهتــر می توانیــم از میــان آن هــا دســتچین کنیــم و 
ســخِن مــا عمــق و وســعِت بیشــتری می گیــرد. دیــل کارنگــی در کتــاب آییــن 
ــی  ــته از نطق های ــی آن دس ــخنرانی های عال ــد: »س ــود می نویس ــخنرانی خ س
هســتند کــه مــواد ذخیــرۀ زیــادی در توشــه دارنــد کــه ســخنران بــه علــت 
کمبــود وقــت نمی توانــد از آن هــا بهــره بگیــرد.« آماده گــی بــرای ســخنرانی 
ــا ایــن  ــادی آمــاده کنیــد ت ــرای ســخنرانِی خــود مطالــب زی یعنــی این کــه ب
امــکان را داشــته باشــید کــه از میــان آن هــا گزینــش کــرده و مطالــب مفیدتــر 

را دســتچین ســازید.

هرچه زودتر آمادۀ سخنرانی شوید
بهتــر اســت وقتــی قــرار اســت ســخنرانی کنیــم، هرچــه زودتــر دســت بــه کار 
ــِع  ــا نف ــرای م ــن کار ب ــون ای ــم؛ چ ــود نگذاری ــۀ ن ــه دقیق ــویم و آن را ب ش

ــدارد. ــی ن چندان
۱. وقتــی کارهــا را بــرای دقیقــۀ آخــر بگذاریــم، وقــت ِکافــی بــرای راســت 
و ریــس کــردِن آن هــا نمی یابیــم. شــاید الزم باشــد یک ســری اطاعــات یــا 
ــی در دقیقــۀ  ــا وقت ــم، ام ــی گــردآوری کنی ــا مســتنداتی را از جای ــر ی تصاوی

ــم. ــم وقــت کــم می آوری ــدام کنی ــود اق ن
ــای  ــه کاره ــال این ک ــویم، احتم ــک می ش ــرر نزدی ــد مق ــه موع ــه ب 2. هرچ
غیرمنتظره یــی در ســر راه مــان قــرار بگیــرد بیشــتر می گــردد؛ چیزهایــی از راه 

ــد. ــا توجــه کنی ــه آن ه ــد ب ــه می خواهن می رســند ک
3. وقتــی زود شــروع بــه آمــاده شــدن می کنیــم، ایــن فرصــت را بــه ضمیــر 
ــا  ــرای م ــد و ب ــوع کار کن ــر روی موض ــا ب ــم ت ــود می دهی ــودآگاه خ ناخ
ــم  ــد بگذاری ــروف: »بای ــول مع ــه  ق ــد، ب ــد نمای ــی تولی ــاب و عال ــی ن ایده ی

ــر برســد.« کــه خمی

چقدر زمان را باید صرف آماده گی کرد؟
ــن  ــه ای ــته گی ب ــرد، بس ــی ک ــرف آماده گ ــد ص ــان بای ــدر زم ــه چق این ک
ــاِن  ــع مخاطب ــد و توق ــخنرانی تســلط داری ــه موضــوع س ــدر ب ــه چق دارد ک
شــما از ایــن ســخنرانی چقــدر اســت. معمــوالً اعــداد و ارقامــی هــم ذکــر 
می کننــد؛ بــه  طــور مثــال: می گوینــد کــه بــرای یک ســاعت ســخنرانی بایــد 
ده ســاعت وقــت بگذاریــد تــا آمــاده شــوید. امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه 
ــد  ــم باش ــان مه ــر برای ت ــت. اگ ــم اس ــان مه ــدر برای ت ــخنرانی چق ــن س ای
ــد و  ــته باش ــته گی داش ــه آن بس ــان ب ــرو و اعتبارت ــوید و آب ــق ش ــه موف ک
به واســطۀ یــک ســخنرانی، پیشــنهادی عالــی و فرصت هــای چشــم گیر 
ــن  ــه بهتری ــه ب ــد ک ــن کنی ــب و روز تمری ــت ش ــد، الزم اس ــت کنی دریاف
ــم  ــدن ه ــاده ش ــر، در آم ــۀ آخ ــا نکت ــید. ام ــد برس ــه می توانی ــی ک نتیجه ی
ــه کنیــد و  آن قــدر افــراط نکنیــد کــه به خاطــر هــر مســالۀ کوچکــی آه و نال
خیلــی کمال گــرا نباشــید، چــون آن وقــت اضطراب تــان خیلــی بــاال مــی رود.

رسول خان امین / بخش بیســت ویکم
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عبدالهدی اشرفی  خراسانی 



ــه در عرصــۀ  ــز هســتند ک ــای دیگــری نی ــًا نهاده حتم
ــما  ــتند. ش ــال هس ــتان فع ــودک در افغانس ــاِت ک ادبی
می کنیــد؟  ارزیابــی  چگونــه  را  وضعیــت  ُکل  در 
چقــدر کــودک و نوجــواِن مــا بــه آنچــه نیــاز دارنــد، 
ــاِت  ــا در عرصــۀ ادبی ــا چــرا م ــد؟ و ی دسترســی دارن
ــران  ــمار کارب ــد ش ــم؟ هرچن ــود داری ــودک کمب ک
ــا  ــت ام ــش اس ــال افزای ــتان در ح ــت در افغانس انترن
ســرعت و دسترســی بــه آن هنــوز در بســیاری از 
مناطــق کشــور یــک مســأله اســت. چــه شــد کــه شــما 
ــد  ــد می کنی ــه تولی ــوادی ک ــر م ــرای نش ــت را ب انترن

ــد؟ ــاب کردی انتخ
ــات افغانســتان  ــز تحقیق ــا مرک ــِل ACKU ی ــی مث نهادهای
ــا از جانــب کشــور امریــکا  در دانشــگاه کابــل و بنیــاد توان
ــۀ  ــی از بودج ــا بخش ــد ت ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای م
خودشــان را بــه تولیــد کتــاب و گســترش ادبیــات کــودک 
در افغانســتان اختصــاص بدهنــد. انجمــن داوطلبــان شــانتی 
ــا کمک هــای مــردم  ــر اسوسیشــن هــم ب ــا شــانتی والونتی ی
ــا هــر  ــل و ننگرهــا فعالیــت دارد. گهــواره ب ــان در کاب جاپ
ــورد  ــز م ــا را نی ــای آن ه ــاس دارد و کتاب ه ــاد تم دو نه
ــه  ــم ک ــد بگوی ــف بای ــا تأس ــت. ب ــرار داده اس ــی ق بررس
کتاب هــای انجمــن داوطلبــان شــانتی، نــه تنهــا از محتــوای 
خــوب و نقاشــی های کودکانــه خالــی اســت، بلکــه باعــِث 
ســرافکنده گی ماســت. آیــا مــا کتاب هــای کودکانــه را 
بــرای ارتقــای ظرفیت هــا و ســطح آگاهــِی کــودکان تولیــد 
ــاختِن  ــم س ــی و عقی ــِت ذهن ــرای عقب رف ــا ب ــم ی می کنی
تخیــل کــودک؟ مــروری کــه مــا بــر ایــن کتاب هــا داشــتیم، 
ــد  ــی ها در ح ــد، نقاش ــی بی بهره ان ــوای عال ــًا از محت تمام
افتضــاح اســت و هیــج جملــه و هیــچ پارگرافــی خالــی از 

ــود. ــده نمی ش ــایی دی ــی و انش ــط امای غل
در  کودکانــه  کتاب هــای  خوانــدِن  این کــه  در  خــوب، 
ــتان  ــودکان افغانس ــرای ک ــًا ب ــی دی اف مخصوص ــب پ قال
ــن  ــا در بهتری ــم. م ــم شــکی نداری ــا ه مناســب نیســت، م
ــه  ــد ب ــه رس ــم، چ ــی نداری ــت کاف ــود انترن ــهرهای خ ش
ــد و  ــر دارن ــه کمپیوت ــا ن ــودکان م ــتاها. ک ــا و روس قریه ه
ــد  ــا را بتوانن ــن کتاب ه ــه ای ــمند ک ــی های هوش ــه گوش ن

ــنوند. ــا بش ــد ی بخوانن
ــده  ــرای آن ع ــی دی اف را ب ــای پ ــا کتاب ه ــت، م در حقیق
از کودکانــی طراحــی و تهیــه کرده ایــم کــه در خــارج 

از افغانســتان به ســر می برنــد. یادمــان باشــد، این خطــر 
همیشــه وجــود دارد کــه آن هــا زبــان مــادرِی خودشــان را 
طــی ســال های آینــده بــه کلــی فرامــوش کننــد. مــا تولیــد 
ــِت کار  ــت در اولوی ــن عل ــه ای ــی دی اف را ب ــای پ کتاب ه
ــًا  ــد و ضمن ــام می ش ــر تم ــه ارزان ت ــم ک ــرار دادی ــود ق خ
فرصتــی بــرای تقویــت توانایی هــای خودمــان را نیــز 
کتاب هــای  این کــه  در  می ســاخت.  میســر  برای مــان 
ــذِی  ــد چــاپ شــوند و نســخه های کاغ ــًا بای ــواره حتم گه
آن در سراســر افغانســتان پخــش شــوند، مــا هیــچ تردیــدی 
ــان  ــد از کتاب های م ــد جل ــن حــاال هــم چن ــم و همی نداری

ــر چــاپ اســت. زی

تــا حــال بــا چــه مشــکالتی در کارتــان مواجه هســتید؟ 
ــۀ  ــش ترجم ــتند؟ در بخ ــکار هس ــما هم ــا ش ــا ب کی ه
کتــاب، بــا مســالۀ کاپی رایــت برخــورد شــما چگونــه 

اســت؟ آیــا از لحــاظ مالــی دچــار مشــکل نیســتید؟
بزرگ تریــن مشــکِل مــا توقعــات بــاالِی خودمــان از 
تولیــدات گهــواره اســت کــه طبعــًا رونــد تولیــد کتــاب را با 
ُکنــدی مواجــه می ســازد. همیــن حــاال گهــواره 44 عضــو 
دارد کــه بیشــتر ایــن جمــع را زنــان تشــکیل می دهنــد. در 
ایــن میــان در کنــار کســانی کــه قبــًا از ایشــان نــام بــردم، 
ــور،  ــم آرزو آریاپ ــد، خان ــتاد منیراحم ــل اس ــی مث چهره های
ــدا فرحــت، خانــم فرشــته عابــدی، خانــم فرشــته  ــم ن خان
ــلما  ــن، س ــن تولقی ــد حس ــه، محم ــم صاعق ــم، خان بیگ
ــده  ــران دی ــوروزی و دیگ ــیدی، آذر ن ــان رش ــریفی، ایم ش

می شــوند. 
ــا  ــت اســت. ت ــا اهمی ــا ب ــرای م ــت ب مســألۀ حــق کاپی رای
ــر  ــت منتش ــدون کاپی رای ــی را ب ــچ کتاب ــاال، هی ــن ح همی
ــه در  ــد ک ــان باش ــم یادم ــأله ه ــن مس ــه ای ــم. البت نکرده ای
ــاس  ــت پ ــِق کاپی رای ــون ح ــال قان ــه ح ــا ب ــتان ت افغانس

ــورد بحــث اســت. ــوز م نشــده و هن
ــه  ــور داوطلبان ــا را به ط ــه کاره ــور ک ــواره همان ط در گه
ــم.  ــت هــم می پردازی ــداری حق العضوی ــم، مق ــش می بری پی
ضمنــًا بــا دریافــِت کمــک از جانــب هواخواهــان گهــواره، 
تــا بــه حــال مســایل مالــی گهــواره را حــل کرده ایــم؛ امــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــات مال ــل امکان ــات حداق ــن امکان ــًا ای طبع

ــد. ــه بده ــا آن ادام ــد ب ــواره می توان گه

ــت؟  ــوده اس ــه ب ــما چگون ــردم از کارِ ش ــتقبال م اس
ــتان ها  ــما در کودکس ــای ش ــه کتاب ه ــنیده ام ک ــن ش م

اســتفاده می شــود.
واکنــِش مــردم بی ســابقه و باورنکردنــی بــود. بــرای 
ــر از  ــای پُ ــور در فض ــه چط ــود ک ــب آور ب ــی تعج همه گ
اضطــراب و تشــنج امــروزی، کــه مشــکات عمــدۀ مــردم 
آن بــر ســِر زبــان، قــوم و مذهــب اســت، جمعــی بــه فکــر 
ــاِن  ــه زب ــه س ــم ب ــد، آن ه ــرای کودکان ان ــاب ب ــد کت تولی
عمــدۀ ایــن کشــور. همیــن بــود کــه بــا تولیــد اولیــن کتــاِب 

ــد. ــب ش ــاد جل ــن نه ــه ای ــانه ها ب ــه رس ــواره توج گه
و  کودکســتان ها  از  افغانســتان،  والیــت  چندیــن  از 
مکتب هــای خصوصــی بــا مــا بــه تمــاس شــدند و 
ــد.  ــاز دارن ــه کتاب هــای گهــواره نی ــد کــه ب ــان گفتن برای م
ــد  ــما می توانی ــه ش ــود ک ــن ب ــان ای ــا برای ش ــواب م ج
ــاز  ــر نی ــد و اگ ــتفاده کنی ــا را اس ــی دی اف م ــای پ کتاب ه
باشــد بــه هــر تعــدادی کــه ضــرورت داریــد چــاپ 
کنیــد، تــا زمانــی کــه مــا خودمــان دســت بــه چــاپ ایــن 
کتاب هــا بزنیــم. بنابریــن، یقیــن دارم کــه همیــن حــاال، در 
ــا اســتفاده  ــن کتاب ه ــًا از ای ــدادی از کودکســتان ها عم تع

می گیــرد. صــورت 

ــما  ــه ش ــت ک ــاب هس ــدام کت ــایت تان ک ــا در س آی
ــندۀ آن  ــید؟ نویس ــرده باش ــه ک ــی آن را ترجم از جاپان
ــد؟  ــاب کردی ــی را انتخ ــاب جاپان ــرا کت ــت؟ چ کیس
ــود  ــه ب ــما چگون ــا ش ــی ب ــندۀ جاپان ــورد نویس برخ
وقتــی خواســتید اجــازۀ ترجمــۀ اثرشــان را را بگیریــد؟
همان طــور کــه قبــًا نیــز خدمــت شــما اشــاره کــردم، مــا 
در قســمت حــق کاپی رایــت ســخت گیر هســتیم. بنابریــن، 
بــا آن کــه چندیــن کتــاِب جاپانــی را بــه زبان هــای فارســی 
ــازۀ  ــتیم اج ــون نتوانس ــا چ ــم، ام ــه کرده ای ــتو ترجم و پش
کتاب هــا  آن  کنیــم،  دریافــت  را  کتاب هــا  ایــن  نشــر 
از زبــان  امــا مــا کتاب هایــی را  را منتشــر نســاختیم. 
ــا  ــی ب ــم و در جمــع کوچــِک ابتدای ــی ترجمــه کردی جاپان
ــا را  ــی آن ترجمه ه ــدیم ول ــناخته ش ــا ش ــان ترجمه ه هم
ــه انتشــارات  ــوط ب ــی نســاختیم. ایــن کتاب هــا مرب همه گان
ــم  ــز خان ــا نی ــاِش آن ه ــنده  و نق ــد و نویس ــا بودن دوشینش

ــا اســت. ــوا ناکای می
چیســت؟  مصــروِف  حاضــر  حــال  در  گهــواره 

ــود  ــاپ می ش ــتان چ ــل افغانس ــان در داخ کتاب های ت
ــارج؟  ــا در خ ی

ــواره،  ــۀ کارِ گه ــر ادام ــه خاط ــه ب ــم ک ــر می کن ــن فک م
ــغولیت هایی  ــه مش ــرادی ک ــزۀ اف ــه انگی ــا ب ــم تنه نمی توانی
غیــر از گهــواره هــم دارنــد تکیــه کنیــم. بنابریــن، گهــواره 
تمــام ســعی و تــاِش خــودش را دارد کــه به خاطــر 
بــه  را  دولتــی  نهادهــای  توجــه  کارهایــش  گســترش 
ــۀ  ــای خیری ــازمان ها و نهاده ــد و  از س ــب کن ــود جل خ

بین المللــی هــم کمــک و همــکاری دریافــت کنــد.
ــر این کــه  همیــن لحظــه هــم کتاب هــای گهــواره عــاوه ب
بــه شــکل پــی دی اف به طــور رایــگان قابــل دریافــت 
اســت، بــه کمــک نشــر نبشــت، چــاپ کاغــذِی آن هــا هــم 

ــل دســترس اســت.  در تمــام کشــورها قاب
انتظار خودتان از کار گهواره چیست؟

ــام  ــز تم ــده در مرک ــال های آین ــی س ــه ط ــم ک ــار داری انتظ
والیت هــای افغانســتان کتاب خانه هــای دایمــی داشــته 
باشــیم و کتاب خانه هــای ســیارِ مــا در تمــام روســتاها 
در رفت وآمــد باشــند. توقــع داریــم کــه بتوانیــم مســابقات 
کتاب خوانــی را بــرای کــودکان دایــر کنیــم و باالخــره آرزو 
داریــم کــه چنــد ســال بعــد، شــهرک گهــواره را در شــهر 
ــرای  ــل افتتــاح کنیــم و محیــط متفــاوت و ســالمی را ب کاب

ــندازیم. ــا راه بیـ ــودکان و خانواده ه ک

شــما یــک فیلــِم کوتــاه از پســرتان وحیــد نیــز 
بگوییــد. مــا  بــه  آن  مــورد  در  ســاخته اید، 

می شــود ادعــا کنــم کــه فیلــم »وحیــد کوچــک، ســامورایِی 
تــازه وارد« هــم جــزوی از برنامه هــای گهــواره بــوده اســت. 
ــه  ــوری بیگان ــودک را در کش ــک ک ــِی ی ــم، تنهای ــن فیل ای
بــه نمایــش گذاشــته. وحیــد کوچــک حتــا نمی دانــد 
ــه  ــود دارد و از این ک ــادی وج ــای زی ــا زبان ه ــه در دنی ک
دیگــران حرف هایــش را نمی فهمنــد تعجــب می کنــد. 
ــامِ وجــودش احســاس  ــا تم ــی را ب ــان تنهای ــرورِ زم ــه م ب
می کنــد و تمــامِ احساســاِت خــود را بــا بیننــده گان در 
ــت و او  ــد اس ــخِص وحی ــم ش ــذارد. راوِی فیل ــان می گ می
ــه  ــی را ک ــی از تفاوت های ــود برخ ــۀ خ ــاِن کودکان ــا زب ب
میــاِن مــردمِ افغانســتان و جاپــان می بینــد، بــرای بیننــده گان 
ــل  ــا موبای ــا ب ــا انته ــدا ت ــم از ابت ــن فیل ــد. ای ــو می کن بازگ

ــت.  ــده اس ــذاری ش ــرداری و صداگ فیلم ب
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بزرگ تریــن مشــکِل مــا، توقعــات بــاالِی خودمــان از تولیــدات گهــواره اســت کــه طبعــاً رونــد تولیــد کتــاب را بــا ُکنــدی مواجــه می ســازد. همیــن حــاال گهــواره 44 عضــو دارد کــه 
بیشــتر ایــن جمــع را زنــان تشــکیل می دهنــد. در ایــن میــان در کنــار کســانی کــه قبــاً از ایشــان نــام بــردم، چهره هایــی مثــل اســتاد منیراحمــد، خانــم آرزو آریاپــور، خانــم نــدا 

فرحــت، خانــم فرشــته عابــدی، خانــم فرشــته بیگــم، خانــم صاعقــه، محمــد حســن تولقیــن، ســلما شــریفی، ایمــان رشــیدی، آذر نــوروزی و دیگــران دیــده می شــوند. 
مســألۀ حــق کاپی رایــت بــرای مــا بــا اهمیــت اســت. تــا همیــن حــاال، هیــچ کتابــی را بــدون کاپی رایــت منتشــر نکرده ایــم. البتــه ایــن مســأله هــم یادمــان باشــد کــه در افغانســتان 

تــا بــه حــال قانــون حــِق کاپی رایــت پــاس نشــده و هنــوز مــورد بحــث اســت.
در گهــواره همان طــور کــه کارهــا را به طــور داوطلبانــه پیــش می بریــم، مقــداری حق العضویــت هــم می پردازیــم. ضمنــاً بــا دریافــِت کمــک از جانــب هواخواهــان گهــواره، تــا بــه 

حــال مســایل مالــی گهــواره را حــل کرده ایــم؛ امــا طبعــاً ایــن امکانــات حداقــل امکانــات مالــی اســت کــه گهــواره می توانــد بــا آن ادامــه بدهــد

بخش دوم و پایانی

تولِد »گهواره« در حمـام عمومی 
گفت وگـوی مانـدگار با ذبیـح  مهـدی، بنیـان گــذاِر سایت گــهواره



جهان در چنگ...
چیـزی  حامیان شـان  و  پوپولیسـت ها  از  انتقـادی  چنیـن 
نیسـت جـز پرهیـز از مواجهـه با مسـأله یی بسـیار بزرگ تر، 
یعنـی ایـن کـه چـرا در قـرن بیسـت ویکم احساسـات بـه 
ابـزار مهمتـری بـرای جهت یابـی تبدیـل شـده اسـت. نباید 
از مـردم انتقـاد کنیـم کـه چـرا احساسـات خـود را کنتـرل 
نمی کننـد. امـا چطـور می تـوان این گـذار تاریخـی را درک 
کـرد، گـذاری کـه احساسـات را بـه چنیـن نیروی سیاسـی 

قدرت منـدی تبدیـل کـرده اسـت؟
ایـن پرسـش بـه بعضـی از مسـایل اساسـی فلسـفی ربـط 
دارد. دنیـای مـدرن بـر مبنـای دو تمایـز بنیـادی بنـا نهـاده 
شـد، تمایزاتـی کـه در قـرن هفدهـم به وجـود آمـد: تمایز 
میـان ذهـن و جسـم، و میـان جنـگ و صلـح. در یک صـد 
سـال گذشـته ایـن تمایزهـا بـه تدریـج کم رنـگ شـده اند. 
ظهور روان شناسـی و روان پزشـکی در اواخر قـرن نوزدهم، 
جسـم و ذهـن را بـه یکدیگـر نزدیک تـر کـرد، و نشـان داد 
کـه چگونـه احساسـات و امیال روانـی ما بر افکارمـان تأثیر 
ابـداع بمبـاران هوایـی در اوایـل قـرن بیسـتم  می گـذارد. 
بـه ایـن معنـا بـود کـه از آن پـس فنـون ارعـاب و کنتـرل 

غیرنظامیـان هـم بخشـی از جنـگ به شـمار می رفـت.
حـاال بـه نظـر می رسـد کـه ایـن دو تمایـز- میـان ذهـن و 
جسـم، و میـان جنـگ و صلح-به کلـی بی اعتبار شـده اند، و 

در نتیجـه بیش از پیش کشـمکش و درگیری را در زندهگی 
روزمـرۀ خـود تجربه می کنیـم. از دهۀ ۱۹۹۰، پیشـرفت های 
سـریع در علـم عصب شناسـی، مغـز را بـه جایگاهـی باالتر 
از ذهـن ارتقـاء داده اسـت. اکنـون مغـز وسـیلۀ اصلـی فهم 
مـا از خـود به شـمار مـی رود کـه این امـر حاکـی از اهمیت 
احسـاس و فیزیولـوژی در تمـام تصمیم گیری هـا اسـت. در 
همیـن حـال، شـکل های جدیدی از خشـونت پدیدار شـده 
کـه در آنهـا گروه هـای غیردولتـی )مثل داعش( بـه دولت ها 
حملـه می کننـد، دولت هـا بـا اسـتفاده از ابـزار غیرنظامـی 
)مثـل جنگ افزارهـای سـایبری( با هـم می جنگنـد، و تمایز 
میـان مراقبت هـای پولیسـی و مداخلـۀ نظامی بیـش از پیش 
کم رنـگ می شـود. مـا اکنـون در وضعیتـی عصبـی هسـتیم، 
زیـرا افـراد و دولت هـا در حالت هشـیاری شـدید و دایمی 
بـه سـر می برنـد و بیـش از پیـش بـه جـای واقعیـت بـر 

احساسـات تکیـه می کنند.
ایـن حـرف  می زنیـم،  احسـاس چیـزی حـرف  از  وقتـی 
می توانـد دو معنـای متفـاوت داشـته باشـد. اول، احسـاس 
جسـمانی، مثـل درد یـا لـذت کـه بـرای تعامـل بـا محیـط 
اهمیتـی حیاتـی دارد. دسـتگاه عصبـی مـا احساسـات را از 
دنیـای بیرونـی دریافـت می کنـد، احساسـاتی کـه جسـم و 
حـرکات غریـزی مـا را هماهنـگ می کننـد. وجـه تمایـز 
شـبکۀ عصب شـناختی مـا ایـن اسـت کـه واکنش فـوری ما 
بـه اطاعـات جدید را تسـهیل می کند، خواه ایـن اطاعات 

از محیـط بیرونـی ما باشـد یـا از اندام های درونی مـان. مغز 
تأثـرات حسـی را بـه صورتی بسـیار سـریع کنتـرل می کند 
و سـد دفاعـی بسـیار مهمـی در برابـر تهدیدهـای بیرونـی 
را  احساسـات  تک تـک  نتـوان  شـاید  مـی رود.  به شـمار 
اطاعـات یـا واقعیـت شـمرد امـا آنها شـکلی ضـروری از 
داده هـا هسـتند، داده هایـی کـه تقریبـًا به طـور دایم بـر آنها 

تکیـه می کنیـم.
دوم، احساسـات بـه معنـای عواطـف. اینهـا تجربه هایی انـد 
کـه می توانیـم آگاهانه دربارۀ آنها بیندیشـیم و حـرف بزنیم. 
مـا واژهـگان فراوانی بـرای نامیـدن و ابراز این احساسـات 
داریـم. مـا ایـن احساسـات را به کمـک بدن خـود از طریق 
حالت هـای چهـره و حـرکات دسـت و صـورت و شـانه ها 
نشـان می دهیـم. این احساسـات چیزهـای مهمـی را دربارۀ 
بیـان  مـا  هویت هـای  و  امیـال  زندهگـی،  سـبک  روابـط، 
می کنند. ما از چنین احساسـاتی آگاه هسـتیم و واقعًا متوجه 
آنهـا می شـویم، حتا اگـر نتوانیم آنهـا را کنترل کنیـم. اکنون 
می تـوان بـه لطـف داده هـای رفتاری یـی کـه فناوری هـای 
دیجیتـال گـردآوری می کنند احساسـات را ثبـت و به کمک 
الگوریتـم تحلیـل کـرد )»تحلیـل احسـاس«(. امـا ایـن نوع 
احساسـات همیشـه خوشایند نیست. در بسـیاری از شرایط، 
اتهـام »احساسـاتی«  بـودن به طـور ضمنی به این معنا اسـت 
کـه شـخص، واقع بینـی خـود را از دسـت داده و تسـلیم 

قوای غیرعقانی شـده اسـت.

احساسـات بـه مـا کمـک می کنـد تـا خـود را بـا محیـط 
سـازگار کنیـم؛ عـاوه بـر ایـن، انسـانیت مشـترک مان را 
بـه مـا یـادآوری می کنـد. قابلیـت احسـاس درد، همدلـی 
و محبـت سـبب می شـود کـه مراقـب و دلسـوز یکدیگـر 
باشـیم. امـا مثال هایـی نظیر هراس در آکسـفورد سـیرکوس 
نشـان می دهـد کـه همیشـه نبایـد بـه غریـزۀ بقـا اعتمـاد 
کـرد. احساسـات آنـی می توانـد بـا واقعیت هایـی کـه بعـداً 
بسـیار  ویژهگـی  باشـد.  ناسـازگار  کامـًا  می شـود  ثابـت 
مهـم احساسـات-آنی بودن آنها-سـبب می شـود کـه بالقـوه 
گمراه کننـده باشـند و به تـرس و واکنش نامعقـول بینجامند. 
از غرایـز و  بی شـرافت همـواره  تاجـران و سیاسـتمداراِن 
احساسـات مـا سوءاسـتفاده کرده انـد تـا مـا را بـه پذیـرش 
باورهـا یـا خریـدن چیزهایـی ترغیـب کنند کـه در صورت 
تأنـی و تأمـل نمی پذیرفتیـم یـا نمی خریدیـم. رسـانه های 
فـوری، کـه از طریـق فناوری هـای موبایل به آنها دسترسـی 
داریـم، ایـن امـکان را تقویـت می کننـد. در نتیجـه، بیـش 
از پیـش در تصاویـر و احساسـات غوطـه ور می شـویم و 
وقـت کمتـری را بـه تأمـل و تحلیـل بی طـرف و منصفانـه 
اختصـاص می دهیـم. به ادعای بسـیاری از ناظران، سیاسـت 
و بحـث عمومـی بیش از پیش احساسـاتی شـده اسـت. در 
صـورت پذیـرش ایـن ادعـا بایـد گفت کـه یکـی از عوامل 
اصلـی ایـن امـر سـرعت و جریـان بی وقفـه ی فناوری های 

رسـانه یی کنونـی اسـت.
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نخســتین  در  امریــکا  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
جلســۀ کابینــه اش در ســال 2۰۱۹، گفــت کــه دلیــل حضــور 
ــی از نفــوذِ  ــه افغانســتان، نگران و حملــۀ شــوروی ســابق ب
ــپ  ــای ترام ــود. آق ــی »تروریســتان« در آن کشــور ب احتمال
ــوروی«  ــر ش ــاد جماهی ــی »اتح ــیه زمان ــه روس ــزود ک اف
ــگ  ــرا جن ــاخت، زی ــیه« س ــتان آن را »روس ــود و افغانس ب

ــاخت. ــت س ــوروی را ورشکس ــتان ش افغانس
ــیه  ــتان و روس ــد، پاکس ــخنانش از هن ــی از س او در بخش
خواســته اســت کــه در مقابــل طالبــان در افغانســتان 
بجنگنــد. ترامــپ اظهــار داشــت کــه هنــد، روســیه و 
ــا  ــرو ب ــی قلم ــایه گی و نزدیک ــل همس ــه دلی ــتان ب پاکس
افغانســتان، بایــد در ایــن کشــور بجنگنــد، نــه امریــکا کــه 
هــزاران مایــل دور اســت. رییس جمهــور امریــکا همچنــان 
گفتــه اســت کــه داعــش و طالبــان دشــمنان امریــکا انــد و 
ــه  ــد. او گفت ــر ان ــم درگی ــتان باه ــا در افغانس ــن گروه ه ای
اســت وقتــی ایــن گروه هــا بیــن خــود درگیــر انــد، امریــکا 

ــود. ــان وارد ش ــن می ــد در ای نبای
ــگاراِن رســانه های  ــه خبرن ــس از جلســۀ ب ــای ترامــپ پ آق
امریکایــی همچنــان گفــت کــه روس هــا حــق داشــتند بــه 
افغانســتان حملــه کننــد و در آنجــا حضــور داشــته باشــند، 
زیــرا بــه بــاور آقــای ترامــپ: »مشــکل ایــن بــود کــه در آن 
زمــان، آن درگیــری بســیار شــدید بــود و بــه معنــای واقعــی 

کلمــه روس هــا ورشکســته شــدند«.
ــا مطــرح شــدن بحــث  ــان ب ــارات ترامــپ همزم ــن اظه ای
مطــرح  افغانســتان  از  امریکایــی  نیروهایــی  خــروج 
ــگ در  ــه جن ــد ک ــه ان ــی گفت ــووالن امریکای ــود. مس می ش
افغانســتان دشــوار اســت و آنــان بــه جنگــی کــه پایــان آن 
ــد. ــال می کنن ــری را دنب ــای دیگ ــت، گزینه ه ــوم اس نامعل
مایــک پنــس معــاون اول رییس جمهــور امریــکا در مصاحبه 
بــا فاکــس نیــوز و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا امریــکا 
ــت:  ــیده اســت، گف ــروزی رس ــه پی ــگ افغانســتان ب در جن

ترامــپ در حــال ارزیابــی جنــگ افغانســتان اســت.
او افــزوده کــه ترامــپ در ســال گذشــته راهبــرد جدیــدی 
را در افغانســتان دنبــال کــرد کــه شــامل افزایــش نظامیــان، 
افزایــش منابــع، حمایــت از ارتــش افغانســتان در مواجــه بــا 

طالبــان، داعــش و القاعــده بــود. 
معــاون ترامــپ بــا بیــان اینکــه جنــگ در افغانســتان بســیار 
دشــوار اســت، بیــان کــرد: ترامــپ در حــال ارزیابــی 
ــال  ــگ در ۱۸ س ــن جن ــت، ای ــتان اس ــا در افغانس گزینه ه
ــکا  ــور امری ــت رییس جمه ــه  و اولوی ــه یافت ــته ادام گذش
ــی »اول  ــت کل ــاس سیاس ــور براس ــن کش ــع ای ــظ مناف حف

ــود. ــد ب ــکا« خواه امری
پنــس ادامــه داد: ترامــپ در حــال بررســی کاهــش تعهــدات 
نظامــی در ســوریه و همچنــان در افغانســتان اســت تــا اینکه 
منابعــی کــه در ایــن کشــورها بــرای مخــارج نظامیــان هزینه 

می شــود، بــه خــود امریــکا بازگــردد. 
انتخابــات  در ایــن میــان، احمدولــی مســعود، نامــزدِ 
ریاســت جمهوری بــه ایــن بــاور اســت کــه مقصــر 
اظهــاراِت ترامــپ و بیــرون کــردن نیروهایــش از افغانســتان، 
ــا  ــردم را ب ــال ها م ــۀ او، س ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس رهبران
ــنی  ــیعه و س ــاالر و ش ــوب، جنگ س ــمال، جن ــای ش نام ه

ــد. ــم انداختن ــان ه ــه ج ب
ــته  ــبوکش نگاش ــمی فیس ــۀ رس ــعود در صفح ــای مس آق
ــدان  ــه وج ــت ب ــی اس ــد، کاف ــت نخواهی ــت: »وضاح اس

خــود مراجعــه کنیــد، در ایــن مــدت ۱7 ســال چــه اتهامــات 
ــرای  ــود ب ــه نب ــیه هایی ک ــه ها و دوس ــا، دسیس و ناروایی ه

ــد؟«. ــه کار گرفتی ــه حاشــیه کشــیدِن دیگــران ب ب
در بخــش دیگــر یادداشــت احمدولــی مســعود آمــده اســت: 
چــه دروغ هــا و برچســب هایی کــه نبــود در انظــار جامعــۀ 
جهانــی بــر هموطنــان خــود، بــر مــردم خــود و بــه شــرکای 
سرنوشــت خــود به نــام جنگ ســاالر، شــمال، جنــوب، 
ــی،  ــب افغان ــد، طال پشــتون، فارســی، شــیعه، ســنی، مجاه

طالــب پاکســتانی، داعــش، ... نزدیــد.

ــا  ــا ب ــود ت ــن ب ــان ای ــن کارِت ــت: »مهمتری ــزوده اس او اف
ــود  ــردم خ ــط از م ــی و آدرس غل ــی، نماینده گ گزارش ده
ــان را منحــرف  ــت آن ــد، ذهنی ــری کنی ــان، البی گ ــه جهانی ب
ســازید و بــه مــردم  خــود فاجعــۀ تاریخــی »افتــراق« 
ــد را  ــد ش ــده نخواه ــل های آین ــوش نس ــز فرام ــه هرگ ک
ــی از  ــم، حاک ــای متراک ــدن عقده ه ــن ترکی ــد. ای بیافرینی
ــه  ــِد شــما اســت کــه کشــور را ب کمین گیری هــای هدف من

ــۀ  ــش انتقام جویان ــن عط ــت. ای ــانیده اس ــن روزی کش چنی
شــما از مــردم خودتــان می باشــد کــه یــک ملــت تــاوان آن 

ــد«. ــان می پردازن ــون ش ــت و خ ــا پوس را ب
ــه  ــد دارد ک ــت جمهوری تأکی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
هزینه هــای  حاصــل  کــه  می بیننــد  امریکاییــان  وقتــی 
ــتماتیک  ــادهای سیس ــان، »فس ــری ش ــارد دال ــا میلی صده
ساده اندیشــانه،  انحصارطلبی هــای  دولت مــردان، 
تبعیــض و تعصبــات غیرانســانی، جنگ هــای بی پایــان، 
و  یک ســونگری ها  فرقه یــی،  و  قومــی  کشــمکش های 

بــه  می باشــد،  تاریخــی  همیشــه گی  ماجراجویی هــای 
ــا  ــاق بی حاصــل« پ ــن بات ــه از ای ــد ک ــود حــق می دهن خ
پــس بکشــند و فقــط بــه منافــع کان تــِر خــود بیاندیشــند.
او می گویــد کــه بارهــا بــه غربــی هــا تأکیــد داشــته 
به نــام قــوم و  بــاالی شــخص و گــروه،  اســت کــه 
قبیلــه ســرمایه گذاری نکننــد، بلکــه بــاالی برنامه هــا و 
خواســت های اساســی مــردم هزینــه کنــد. احمدولــی 

ــی  ــران کنون ــه س ــاب ب ــتش خط ــر یاداش ــعود در اخی مس
و پیشــن حکومــت نگاشــته اســت: »حــاال شــما مغزهــای 
متفکــر و طبیبــان ســرزمین مریــض مــن، شــما و خدای تــان، 
کــی بــه کــی حســاب پــس بدهــد؟ آیــا وقــت آن نرســیده 
اســت کــه پــس از ۱7 ســال، شــما حســاب پــس بدهیــد؟«.
همزمــان باایــن، ارگ ریاســت حکومــت وحــدت ملــی در 
ــتان در  ــردم افغانس ــگ م ــارات، جن ــن اظه ــه ای ــش ب واکن
برابــر شــوروی ســابق را »جهــاد مقــدس« خوانــده و گفتــه 
کــه پــس از تجــاوز اتحــاد شــوروی ســابق بــه افغانســتان، 
ــر  ــی« به خاط ــام مل ــک »قی ــن کشــور در نتیجــۀ ی ــردم ای م
ــاز  ــاد را آغ ــش«، جه ــدس خوی ــاک مق ــب آزادی خ »کس

ــد. کردن
در اعامیــۀ ارگ گفتــه شــده اســت کــه بــه طــرف داری از 
ــن  ــش ای ــوروی و نکوه ــاد ش ــر اتح ــاد در براب ــام جه اع
تجــاوز، جهــان »اجمــاع کامــل« داشــت و جلســۀ عمومــی 
ــه اکثریــت آرا طــی یــک قطع نامــۀ  ســازمان ملــل متحــد ب

اعتراضــی، تجــاوز شــوروی ســابق را محکــوم کــرد.
ــامی در آن  ــور اس ــه 34 کش ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی
ــرون  ــه بی ــرده و ب ــش ک ــوروی را نکوه ــۀ ش ــان حمل زم
شــدن ایــن کشــور از افغانســتان تأکیــد ورزیدنــد. در 
اعامیــه گفتــه شــده کــه پیــش از ترامــپ، رییســان جمهــور 
ــتان را  ــه افغانس ــوروی ب ــۀ ش ــز حمل ــکا نی ــین امری پیش

ــد. ــت کردن ــتان حمای ــادِ افغانس ــوم و از جه محک
ارگ در ایــن اعامیــه خاطرنشــان ســاخته کــه روابــط 
افغانســتان بــا دنیــا براســاس »منافــع مشــترک« تدویــن شــده 
اســت و اولویــت افغانســتان در ایــن شــرایط کنونــی، »اتــکا 
بــه خویشــتن« اســت. در اخیــر اعامیــه گفتــه شــده اســت 
ــن »اظهــارات« و »پالیســی« رســمی کشــور تفــاوت  کــه بی
ــاالت  ــتان از ای ــبب، افغانس ــن س ــه همی ــود دارد و ب وج
ــارات« در  ــله اظه ــک سلس ــر »ی ــه خاط ــکا ب ــدۀ امری متح
خصــوص »برخــی پالیســی ها« وضاحــت خواســته اســت.
آگاهــان بــه ایــن بــاور انــد کــه واقعیــت دیگــر ایــن اســت 
ــن کشــور  ــکا موضــع ای ــارات رییس جمهــور امری ــه اظه ک
ــپ  ــدۀ ترام ــازد. نماین ــف می س ــان را ضعی ــر طالب در براب
ــان را  ــه ســاده گی طالب ــد ب ــن اظهــارات نمی توان پــس از ای
قناعــت بــه حاضــر شــدن بــه میــز مذاکــره کنــد. اظهــارات 
ــه  ــرده اســت ک ــق ک ــاور را خل ــن ب ــان ای ــه طالب ــپ ب ترام
امریکایی هــا از جنــگ خســته شــده و بــه زودی افغانســتان 
ــیده  ــاور رس ــن ب ــه ای ــاید ب ــان ش ــد. طالب ــرک می کن را ت
باشــند کــه می تواننــد بــدون امتیازدهــی بــه دولــت 
ــوند.  ــروز ش ــی پی ــا زورِ نظام ــا، ب ــتان و امریکایی ه افغانس
بــه بــاور آگاهــان، ســخنرانی اخیــر ترامــپ شــاید نشســت 
جــده را هــم بــه نفــع طالبــان پایــان دهــد. مطمینــًا طالبــان 
در نشســت جــده از امریکایی هــا امتیازهــای کان خواهنــد 
ــد  ــه نمی توانن ــه هیچ وج ــتان ب ــکا و افغانس ــت. امری خواس
ــزل طالبــان را متقاعــد بــه  ــا موضعگیــری ضعیــف و متزل ب
ختــم جنــگ ســازند. بــرای پایــان جنــگ افغانســتان، نیــاز 
ــان  ــی و موضــع واحــد و مشــترک می ــاع داخل اســت اجم
ــروه و  ــچ گ ــرد. هی ــکل بگی ــا ش ــتان و امریکایی ه افغانس
طرفــی نبایــد تــاش کنــد امتیــاز پایــان جنــِگ افغانســتان را 
بــه نفــع خــود انحصــار کنــد. چنیــن فکــر و چنیــن تاشــی 
ــه  ــاخته و ب ــاکام س ــلیقه یی و ن ــح را س ــۀ صل ــًا پروس قطع

ــد. ــتر می ده ــدان بیش ــان می طالب

احمدولی مسعود:
افتراق کشاندند به  را  اند که مردم  نا بسامان کنونی رهبرانی  اوضاع  مقصر 
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نوامبـر  جمعه هـای  از  یکـی  بعدازظهـر  اواخـر  در 
پارسـال، پولیـس را به علـت »حادثه یی تروریسـتی« به 
ایسـتگاه مترو »آکسفورد سـیرکوِس« لندن فراخواندند. 
از مـردم خواسـتند کـه ایسـتگاه را تـرک کننـد و در 
نتیجـه، جمعیتـی انبوه بـه طرف خروجی های ایسـتگاه 
شـتافتند. گزارش هایـی دربـارۀ شـلیک گلولـه دهان به 
دهـان چرخیـد، و عکس هـا و ویدیوهایـی در اینترنت 
منتشـر شـد کـه نشـان مـی داد مـردم در حـال فـرار از 
آن ناحیه انـد و نیروهـای مسـلح پولیـس بـه سـوی آن 
محـل می شـتابند. در بحبوحـۀ ایـن هـول و هـراس، 
معلـوم نبـود که منشـاء تهدیـد دقیقًا چیسـت و آیا مثل 
حمـات دو سـال پیـش در پاریـس، چنـد حملـه بـه 
طـور هم زمـان در جریان اسـت یا نه. نیروهای مسـلح 
پولیـس بـه فروشـگاه لـوازم خانگـِی سـلفریِجز هجوم 
بردنـد و از خریداران خواسـتند که سـاختمان را تخلیه 
کننـد. آلـی مـورس، خوانندۀ موسـیقی پاپ کـه در آن 
لحظـه در فروشـگاه بود در توئیتـی خطاب به ۸ میلیون 
هـوادار توئیتـری اش نوشـت: »گندش بزنـن! االن همه 
دارن از سـلفریجز مـی رن بیرون. صـدای گلوله می آد.« 
خریدارانـی کـه داشـتند بـه طـرف درهـای خروجـی 

می رفتنـد بـا کسـانی کـه بـه داخـل می آمدنـد برخورد 
کردنـد و در نتیجـه هـول شـدند و رم کردند.

بـه لطـف تلفن هـای هوشـمند و شـبکه های اجتماعی، 
کل ایـن ماجـرا بی درنـگ ضبط و به اشـتراک گذاشـته 
شـد و دربـاره اش بحـث کردنـد. پولیس سـعی کرد تا 
از طریـق حسـاب توئیتـرِی خـود هـول و هـراس را 
فروبنشـاند امـا کاری از پیـش نبرد زیرا تـرس و دلهره  
مـردم را در کام خـود فـرو برده بـود. تامی رابینسـون، 
فعـال دست راسـتِی افراطـی، در توئیتـی نوشـت کـه 
اوضـاع »شـبیه بـه یـک حملۀ انتحـاری دیگـر در لندن 
توئیـت  مِیـل  دِیلـی  [راسـت گرای]  اسـت.« روزنامـۀ 
بی عیـب  و ایرادی از ده روز پیش را رو کرد که نوشـته 
بـود یک »کامیون در پیاده رویی در آکسـفورد اسـتریت 
توقـف کـرده اسـت.« ایـن روزنامـه بـا [سوء]اسـتفاده 
از ایـن توئیـت، در توئیـت دیگـری نوشـت، پـس از 
»برخـورد کامیـون با عابـران پیاده« و محاصرۀ ایسـتگاه 
آکسـفورد سـیرکوس توسـط نیروهـای پولیـس، »چند 

گلولـه شـلیک شـده اسـت.« رسـانه ها بیـش از آن کـه 
واقعیت هـا را گـزارش دهنـد سـرگرم جلـب توجـه 

مردمـی بودند کـه احساسـاتی شـده بودند.
حدود یک سـاعت پس از تخلیۀ آکسـفورد سـیرکوس، 
پولیـس در بیانیه یـی اعـام کـرد کـه »تا کنـون پولیس 
هیـچ اثـری از مظنونیـن، یـا شـاهد و مدرکـی دال بـر 
شـلیک گلولـه و کشـته و زخمـی شـدن کسـی نیافتـه 
اسـت.« اندکـی بعـد معلـوم شـد کـه نُـه نفـر را بـرای 
درمـان جراحت هـای ناشـی از ازدحـام جمعیـت بـه 
بیمارسـتان برده انـد، امـا تـا آن وقـت هیـچ خسـارت 
شـدیدتری دیـده نشـده بـود. چنـد دقیقۀ بعـد متروی 
ایسـتگاه ها  همـۀ  کـه  کـرد  اعـام  توئیتـی  در  لنـدن 
دوبـاره بـاز شـده  و قطارهـا فعالیـت عـادی خـود را 
از سـر گرفته انـد. نـه از سـاح خبـری بـود و نـه از 

تروریسـت.
علـت ایـن ماجـرا چـه بـود؟ شـمار زیـادی از مـردم 
بـا پولیـس تمـاس گرفتـه و از شـلیک گلولـه در مترو 
و خیابـان خبـر داده بودنـد و نیروهـای پولیـس پـس 
تنهـا  امـا  بودنـد.  رسـیده  محـل  بـه  دقیقـه  از شـش 
خشـونتی کـه اتفـاق افتـاده بـود درگیـری دو نفـر بود 

کـه در سـکوی بیـش از حـد شـلوغ ایسـتگاه متـرو به 
هـم تنـه زده بودنـد. هرچنـد معلـوم نشـد کـه چـرا 
مـردم فکـر کردنـد کـه گلولـه شـلیک شـده اسـت اما 
همیـن زدوخـورد کافـی بـود تـا جمعیـِت دور و بـر 
آنهـا ناگهـان از تـرس عقب عقـب بـرود و ایـن امـر 
موجـی از جابه جایـی سـریع بـه راه انداختـه بـود کـه 
با گسـترش در سـکوی شـلوغ و در سراسـر ایسـتگاه 
شـدت یافتـه بـود. بـا توجـه بـه این کـه چنـدی پیش 
در لنـدن چنـد حملـۀ تروریسـتی ُرخ داده بـود و چند 
حملـۀ دیگـر هـم توسـط پولیـس خنثـا شـده بـود، به 
آسـانی می تـوان فهمیـد کـه چطـور هول و هـراس در 
آن فضـای تنـگ و بسـته گسـترش یافته اسـت. کسـی 
انتظـار نـدارد که مـردم در چنـان اوضاعـی، وقتی عدۀ 
زیـادی در اطراف شـان ایـن سـو و آن سـو می دونـد و 
جیـغ می کشـند، مطابـق بـا واقعیـت رفتار کننـد. وقتی 
واکنش سـریع الزم اسـت، غرایز جسـمانی زمـام امور 

را بـه دسـت می گیرنـد.

خواهـان  محلـی  مغـازه داران  ماجـرا،  ایـن  از  پـس 
در  توکیـو«  سـبک  »بـه  بلندگوهایـی  کـه  شـدند  آن 
خیابان هـای اطـراف نصـب شـود تـا پولیـس بتواند در 
آِن واحـد بـا همـۀ مـردم صحبـت کنـد. این خواسـته 
چنـدان جلـب توجـه نکـرد امـا بخشـی از مشـکل را 
آشـکار کـرد. وقتـی اتفاقـی بـه سـرعت ُرخ می دهد و 
احساسـات غلیـان می کنـد، ناگهـان واقع گرایـی از بین 
مـی رود. در عصـر دیجیتـال، شـایعه، خیال پـردازی  و 
گمانه زنـی بـه سـرعت جای خالـی اطاعـات دقیق را 
پُـر می کنـد. بعضی از این شـایعات و حدس و گمان ها 
را بـه نفع روایتی خـاص، تحریف و دربـاره اش مبالغه 
می کننـد. تـرس از خشـونت می تواند درسـت به اندازۀ 
خـود خشـونت مخـل و مخرب باشـد، و وقتی اشـاعه 

یابد فرونشـاندنش دشـوار اسـت.
اگـر شـایعات بـا سـرعت کافی اشـاعه یابـد، یک دفعه 
سـر و کلـۀ تـرس و درگیری ظاهـر می شـود. پژوهش 
اخیر دانشـگاه واریک نشـان داد که بین خشـونت علیه 
پناهندهـگان در آلمـان و میـزان اسـتفاده از فیس بـوک 
انتقـال  دیگـر،  عبـارت  بـه  دارد.  وجـود  همبسـتگی 
سـریع اطاعـات میـان کاربـران فیس بـوک می توانـد 
بـه احسـاس خطـر و پارانویـا بینجامـد. فیس بـوک در 
خشـونت های قومـی در سـری النـکا، میانمـار و هنـد 
هـم نقش داشـته اسـت زیرا شـایعات آنایـن می تواند 
بـه بسـیج مـردم و رویارویـی آنهـا بـا یکدیگـر دامـن 

. ند بز
چنیـن رویدادهایـی از یکـی از ویژهگی هـای زمانۀ ما 
پـرده بر مـی دارد، زمانه یی کـه در آن واکنش سـریع را 
اغلـب بـر ارزیابی هـای آهسـته تر و محتاطانه تر ترجیح 
»فـوری«  رسـانه های  بـه  بیشـتر  چـه  هـر  می دهنـد. 
عـادت می کنیـم، ناگزیـر بیشـتر بـه حـس و احسـاس 
ارزیابـی  در  مـدرک.  و  شـاهد  تـا  می کنیـم  اعتمـاد 
بهـا می دهیـم  تأثیـر  و  بـه سـرعت  بیشـتر  شـناخت، 
تـا عینیـت و واقع بینـی، و-همان طـور کـه مطالعـات 
مربـوط بـه محتـوای توئیتـر تأییـد کرده-دروغـی کـه 
احساسـات را تحریک کنـد اغلب سـریع تر از واقعیت 
اشـاعه می یابـد. در هنـگام خطـر عینـی، یعنـی وقتـی 
اسـت.  معقـول  سـریع  واکنـش  دارد،  اهمیـت  زمـان 
امـا حـاال تأثیـر داده هـای »فـوری« دیگـر بـه مسـایل 
مالـی،  بازارهـای  اخبـار،  نمی شـود.  محـدود  امنیتـی 
دوسـتی ها و کار دایمـًا مـا را درگیـر جریـان اطاعات 
می کنـد. در نتیجـه، فاصلـه گرفتـن از ایـن اطاعـات 
و ترسـیم تصویـری مرضی الطرفیـن یـا درسـت تر از 
آنهـا دشـوارتر می شـود. بنابرایـن، ایـن احتمـال وجود 
بی خطـر،  وضعیت هـای  کنیـم  احسـاس  کـه  دارد 
ایـن کـه سـرانجام واقعـًا خطرنـاک  تـا  خطرناک انـد 

. ند شو
در دوران خیـزش پوپولیسـم، و نشـانهگان تـوأم بـا آن 
کـه »بی اعتنایـی بـه حقیقـت« و »قبیله گرایـی« خوانـده 
و تقبیح می شـود، مرسـوم اسـت که آشـفتهگی سیاسی 
را تقصیـر رأی دهندهگانـی بداننـد کـه بـه احساسـات 
خـود میـدان می دهنـد. امـا ایـن کـه بـه مـردم بگوییم 
احساسـات خـود را کنتـرل و از باالدسـتی های عاقل تِر 
خـود پیـروی کننـد، حـرف جذاب یـا موثری نیسـت. 

ویلیام دیویسبخش نخست
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صفحه 6

لود ویک آدامک 
درگذشت
ســویدینی  افغانستان شــناِس  و  تاریخ نــگار  آدامــک،  لودویــک 
ــای آدامــک،  ــه عمــر ۹5 ســاله گی درگذشــت. آق ســه روز پیــش ب
پروفیســورِ متقاعــد دانشــگاه آریزونــای ایــاالت متحــدۀ امریــکا بود. 
لودویــک آثــار فراوانــی در پیونــد بــه تاریــخ و فرهنــگ افغانســتان 
ــفر  ــتان س ــه افغانس ــار ب ــاله یکب ــود، همه س ــه می ش ــته و گفت نوش
ــتند  ــی و مس ــور را بررس ــن کش ــول ای ــاع و اح ــرده و اوض می ک

می ســاخته اســت.
ایــن افغانستان شــناِس ســویدنی کــه عمــر پُربــارش را وقــف 
پرداختــن و معرفــی تاریــخ و فرهنــِگ افغانســتان بــه جهــان کــرده 
ــگاراِن افغانســتان راجــع  ــان و تاریخ ن ــا بســیاری از فرهنگی ــود، ام ب
ــر  ــد. تلخ ناکت ــی ندارن ــر چندان ــته هایش خب ــرد و نوش ــه او، کارک ب
ایــن آنکــه خبــِر مــرگ لودویــک حتــا ســه روز پــس از نشــر آن، بــه 

ــود. ــیده ب ــتان نرس ــان افغانس ــگاران و فرهنگی ــوش تاریخ ن گ
برخــی از تاریخ نــگاران و فرهنگیــان افغانســتان از گفت وگــو و 
مصاحبــه راجــع بــه آدامــک بــا مــا ســرباز زدنــد و دلیــل اش را هــم 
»نداشــتن گــپ« در مــورد او عنــوان کردنــد. امــا چنیــن نیســت کــه 
مــرگ و کارنامــۀ لودویــک آدامــک بــه فراموشــی کامــِل در فضــای 

فرهنگــی افغانســتان ســپرده شــده باشــد.
ــن  ــه ای ــد ب ــاه در پیون ــا کم وکوت برخــی از نویســنده گان کشــور ام
ــد. یاســین رســولی، نویســنده  ــم زدن افغانستان شــناِس ســویدنی قل
ــبوکش از  ــمی فیس ــۀ رس ــور در صفح ــین کش ــان پیش و از دیپلمات
ــه او  ــت ک ــته اس ــرده و نوش ــف ک ــار تأس ــک اظه ــِت آدام درگذش

ــت. ــوده اس ــان ب ــورد و مهرب خوش برخ
بــه گفتــۀ آقــای رســولی، لودویــک در اواخــر زنده گــی اش از 
ــد  ــرده اســت. یاســین رســولی می گوی ــج می ب بیمــاری ســرطان رن
وقتــی در ســال 2۰۰۸ رییــس مرکــز مطالعــات اســتراتژیک وزارت 
ــای لودویــک دعــوت کــرده  ــوده، از آق امــور خارجــۀ افغانســتان ب
تــا بــه افغانســتان ســفر کنــد و او باوجــودی کــه بیمــار بــوده، بــه 
ــل  ــه کاب ــه و ب ــک گفت ــتان لبی ــۀ افغانس ــت وزارت خارج درخواس

ــده اســت. آم
ایــن دیپلمــات ســابق افغانســتان می گویــد کــه لودویــک بســیار روان 
فارســی حــرف مــی زده و نیــز خانمــش افغانســتانی بــوده اســت. در 
بخشــی از نوشــتۀ آقــای رســولی آمــده اســت: »مطالعاتــش در مــورد 
ــتاد  ــۀ اس ــتان )ترجم ــی افغانس ــط خارج ــی و رواب ــخ دیپلماس تاری
ــن  ــۀ ۱۹5۰، معتبرتری ــا ده ــوزده ت ــزن ن ــا( از ق ــد زهم علی محم

منبــع تاریــخ روابــط خارجــی معاصــر افغانســتان اســت«.

د کابـل په مکـروریانـو کـې...
ــه  ــۍ ت ــې ودان ــوې دنګ ــې وروســته ي ــد چ ــې ولګې ــوه پمــپ ک ــه ي ــو پ تېل

ــور شــو. خپ

ــو  ــد، خ ــه دی څرګن ــل ن ــدو الم ــې د اورلګې ــپ ک ــو پم ــه د تیل ــر اوس ت

ــري. ــې دوام ل ــې پلټن ــړاو ی ــه دې ت ــي پ ــي واي چارواک

ــو رئیــس محمــد  ــي څېړن ــل د پولیســو د جنای ــه همــدې حــال کــې د کاب پ

ســامل املــاس ازادي راډيــو تــه وویــل چــې د انســاين تلفاتــو ترڅنــګ دغــه 

پېښــه مــايل زیانونــه هــم لــري.

ــو  ــې د تیل ــه ک ــه پېښ ــې په دغ ــل چ ــه ووی ــو ت ــاس ازادي راډي ــاغيل امل ښ

ــایط  ــه وس ــه او نقلی ــر اپارمتانون ــه ۴۰ ډې ــګ ل ــو ترڅن ــه تل ــپ د له منځ پم

ــوځېديل دي. س

»په دغــه اورلګېدنــه کــې ۴۳ اپارمتانونــه ســوځيديل او درې تنــه وژل 

ــه  ــې زیانون ــڼ مالی ــوځيديل دي او ګ ــم س ــه ه ــه ۷ موټرون ــوي همدارنګ ش

ــې اړويل.« ی

ــې  ــو نهم ــې د پولیس ــېمه ک ــه س ــو پ ــه د مکروریان ــل، پېښ ــوړي ووی نوم

ــوې ده. ــږدې ش ــه نې ــوزې ت ح

ــه ده، څــه مــوده  ــو دا لومــړۍ پېښــه ن ــه ښــار کــې د اور د لګېدل ــل پ د کاب

وړانــدې هــم د دغــه ښــار پــه مرکــزي برخــه کــې پــه یــو مارکیــټ کــې د اور 

د لګېدلــو لــه املــه دکاندرانــو تــه ډېــر اقتصــادي زیــان رســیدلی وو.



صوتــی  رســانه های  از  یکــی  گــزارش  در 
ــدی و  ــدت ناامی ــه از ش ــنیدم ک ــردا( ش ــو ف )رادی
ــوریه  ــت س ــف دول ــای مخال ــتی گروه ه بی سرنوش
امریکایی هــا  اعــام خــروج  از  پــس  به ویــژه  و 
ــی  ــرف ویدیوی ــی داد، از آن ط ــزارش م ــا گ از آنج
کــه  می شــد  داده  نمایــش  شــبکه ها  برخــی  در 
چگونگــی تیربــاران اعضــای اســیر شــده یی یکــی از 
گروه هــای مخالــف دولــت ســوریه توســط اعضــای 
یکــی دیگــر از گروه هــای مخالــف )أحرارالشــام( را 

ــی داد.  ــان م نش
بــا توجــه بــه ســرهم کــردن ایــن حــوادث می تــوان 
ــاق  ــوریه اتف ــود در س ــرار ب ــه ق ــی ک ــت، انقاب گف
ــوریه  ــت س ــت. دول ــه اس ــاد رفت ــر برب ــد، دیگ افت
نســبت بــه هــر زمــان دیگــری بــه یمــن قاطعیــت و 
اســتراتژی روشــنی کــه از جنــگ داشــت بــه پیروزی 
کامــل نزدیــک شــده اســت و آن طــرف گروه هــای 
ــچ  ــه هی ــد ک ــده ان ــی مان ــان باق ــی از مخالف پراکنده ی
برنامه یــی بــرای تولیــد یــک نظــام نداشــتند و حــاال 
کــه نمی تواننــد داشــته باشــند؛ اکثــراً مصــروف قتــل 
ــان  ــه مخالف ــد. کشــورهایی ک ــر ان و کشــتار همدیگ
را تشــویق بــه تبدیــل یــک خیــزش عمومــی 
ــار  ــام عی ــی تم ــگ داخل ــک جن ــه ی مســالمت آمیز ب
ــروردگار  ــا از پ ــا و ربن ــق دع ــون از طری ــد اکن کردن
ــه صــورت  می خواهنــد کــه دولــت بشــار اســد را ب
غیبــی ســرنگون کننــد و هرازگاهــی آرزوی ســقوط 
ــی  ــای برخ ــدن دع ــی ش ــث طوالن ــد باع ــار اس بش
نقــش  شــک  بــدون  می گــردد.  خلیــج  شــیوخ 
کشــورهای دخیــل در جنــگ ســوریه اثــر ملموســی 
در تغییــر میــدان جنــگ و خطــوط موفقیــت داشــته 
ــد  ــا نبای ــت، ام ــاض نیس ــل اغم ــز قاب ــد و هرگ ان
ــر  ــه ه ــت ک ــول اس ــورما معم ــه در کش ــد آنچ مانن
ــار  ــایه ها ب ــه دوش همس ــه ب ــدم از هم ــزی را مق چی
می کنیــم، همــۀ حــوادث ســوریه را معلــول مســتقیم 
عملیــات کشــورهای دخیــل در قضیــۀ ســوریه 
ــی  ــش بیرون ــه نق ــه همیش ــل اینک ــه دلی ــت؛ ب دانس
در یــک انقــاب و یــا یــک خیــزش مردمــی زمانــی 
ــرای  برجســته می گــردد کــه انقــاب ظرفیت هــای ب

ــد و  ــته باش ــی نداش ــازمان دهی داخل ــجام و س انس
ایــن وضعیــت، انقــاب را بــه دامــن دیگــران پرتــاب 
ــی  ــی درون ــه ناکام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب می کن
مخالفــان بشــار اســد علــت نخســتین پیــروزی بشــار 
و شکســت مخالفــان بایــد تلقــی گــردد کــه بــه نوبــۀ 
ــوی  ــه س ــز ب ــی را نی ــورهای بیرون ــای کش ــود پ خ
ایــن منازعــه جلــب کــرده اســت. )گرچه بی.بی.ســی 
ــروزی بشــار اســد را  ــی پی و رســانه های دیگــر غرب
ــس کشــیدن  ــا پ ــران و پ بیشــتر مرهــون روســیه، ای
ــدف  ــه ه ــد ک ــغ می کن ــه تبلی ــن منازع ــکا از ای امری

ــز روشــن اســت(. ــه تبلیغــات نی ــن گون ای
۱.بزرگتریــن مصیبــت دامنگیــر مخالفــان بشــار اســد، 
حضــور و نقــش گروه هــا و ســازمان های تکفیــری و 
نوســلفیزم خاورمیانــه میــان آنهــا بــود. ایــن گروه هــا 
کــه گرفتــار دگم اندیشــی »جنــگ خــود شــان علیــه 
همــه« انــد، بــه شــکل دراماتیکــی بــه چندیــن شــاخه 
ــه  ــد ک ــیم می گردن ــوژی تقس ــن ایدیول ــه چندی و ب
بــه صــورت خــودکار در برابــر همدیگــر وارد کارزار 
و انفاق گــری می شــوند. یــک قســمت عمــدۀ 
ــان صــرف تکفیرگــری و انتحارگــری  ــرژی مخالف ان
ــو  ــا همدیگــر گردیــد. گروه هــای »ن ایــن گروه هــا ب
ســلفی« برنامه یــی بــرای ایــن شــکل دهی یــک 
ــد و از  ــدرن آن ندارن ــای م ــه معن ــی ب ــام سیاس نظ
ــوژی  ــه ایدیول ــا وابســته ب ــات آنه طــرف دیگــر حی
»تنفرپراکنــی« ایشــان علیــه دیگــران )اعــم از شــیعه، 
و...( می باشــد کــه در  ســنی، صوفــی، ســکولر 
صــورت یک جایــی بــا جریان هــای معمــول در 
ــل وجــودی خــود را از دســت می دهــد  جامعــه دلی
و خــود بــه خــود گــروگان تملــق بــه دســتگاه حاکــم 
در  گروه هــای ســلفی  آنچــه  )ماننــد  می گردنــد 

ــد(. ــام می دهن ــر انج مص
 2. اساســًا ســازماندهی جنگــی بــه مراتــب ســخت تر 
ــی و آن  ــازماندهی اجتماع ــه س ــه ب ــت در مقایس اس
ــی شــدن جنــگ  ــد. طوالن ــه طــول انجام هــم کــه ب
ســوریه نشــان داد کــه ســازماندهی جنگــی بــه 
صــورت متعــارف آن می توانــد یــک انقــاب را بــه 
نتیجــه برســاند و یــا حداقــل نگــه دارد؛ جریان هایــی 

ــازماندهی  ــه س ــد همیش ــی دارن ــازوی نظام ــه ب ک
ــارف )در  ــورت متع ــه ص ــود را ب ــی خ ــش نظام بخ
ــه پیــش  چارچــوب معمــول فعالیت هــای نظامــی( ب
ــا از  ــردد ت ــث می گ ــت باع ــن وضعی ــد و ای می برن
یــک طــرف همیشــه اقدامــات نظامــی قابــل کنتــرل 
ــر،  ــرف دیگ ــد و از ط ــی بمان ــروه باق ــرای آن گ ب
فعالیت هــای نظامــی بــه صــورت دوام دار قابــل حفظ 
باشــد. گروه هایــی ماننــد حــزب اهلل لبنــان، حمــاس، 
ــه  ــد و همیش ــا ان ــن گروه ه ــی و... از همی پی.کی.ک
ــف و  ــک تعری ــان دارای ی ــی ش ــای نظام فعالیت ه
ــد  ــرده ان ــاش ک ــوده و ت ــارف ب ــازماندهی متع س
ــد و  کــه هنجارهــای معمــول جنــگ را رعایــت کنن
ــود  ــات خ ــه حی ــده یی ب ــی ش ــورت پیش بین ــه ص ب
ادامــه دهنــد. گروه هــای ماننــد جبهــۀ النصــره، 
داعــش، احرارالشــام و ســازمان های از همیــن قبیــل 
ســازماندهی جنگــی شــان غیرمتعــارف اســت و هیچ 
ــده  اصــل حاکمــی در فعالیت هــای نظامــی شــان دی
ــمن  ــر دش ــک روزی ب ــا ی ــن گروه ه ــود. ای نمی ش
خــود از طریــق انتحــار حملــه می کننــد و روز 
ــازه را انفــاق می دهنــد و همیــن  دیگــر مراســم جن
ــان  ــدن زخمی ــد اعضــای ب ــر ضــرورت ش ــور اگ ط
ــه  خودشــان را )آنطــوری کــه داعــش انجــام داد(، ب
ــان  ــر زندانی ــت دیگ ــک وق ــانند و ی ــروش می رس ف
ــان  ــتهای ش ــاد اش ــر زی ــند و اگ ــان را می فروش ش
ــزاران  ــان صــف نمازگ ــد، خــود را می ــباع نگردی اش
ــد )آنطــوری کــه جریان هــای  یــک مســجد می کفانن
ــد(.  ــا انجــام دادن ــتان و کشــور م ــری در پاکس تکفی
فعالیــت  یــک  نظامــی  فعالیت هــای  اینگونــه 
ــل  ــک طــرف قاب ــد از ی ــارف نیســت و نمی توان متع
کنتــرل باشــد و از طــرف دیگــر ممکــن نیســت ایــن 
ــد. در  ــه یاب ــد ادام ــک رون ــورت ی ــه ص ــتم ب سیس
جنــگ ســوریه نیــز حــزب اهلل بــه حمایــت از دولــت 
اســد هــر روز ســازماندهی متعــارف خــود را تقویــه 
می کــرد و اســتراتژی جدیــدی اتخــاذ می کــرد، 
ــن گروه هــا مشــغول انفــاق دادن مســاجد و  ــا ای ام

ــد.  ــر بودن ــر همدگی ــر و انتحــار در براب تکفی

د کابــل پــه مکروریانــو ســيمه کــې د اورلګېــدو 

ــه  ــو ت ــمېر ۴۷ تن ــو ش ــړو او ټپیان ــې د م ــه ک ــه پېښ پ

دی. رســېدلی 

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، پــه کابــل 

کــې د اورلګېــدو پــه پېښــه کــې ٣ کســان وژل شــوي 

او ۴۴ټپیــان دي.

د دغــه وزارت ویانــد وحیــد مایــار د جمعــې پــه ورځ 

ــه  ــه پېښ ــدو دغ ــل: »د اورلګې ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــه  ــې رامنځت ــور الري ک ــق څل ــه عبدالح ــپه پ ــره ش تې

ــه په کــې ټپیــان شــوي او درې نــور  شــوه چــې ۴۴ تن

ــو  ــل وخــت روغتونون ــه خپ ــان پ وژل شــوي دي، ټپی

تــه انتقــال شــوي، د یادونــې وړ ده چــې د شــپږو تنــو 

ــنې وړ دی.« ــت د اندېښ ــي وضعی روغتیاي

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، اور د 
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د کابل په مکروریانو کې د اورلګېدو پېښې ۳کسان وژيل او ۴۴ یې ټپیان کړي

بخش نخست/ کمال الدین حامد-استاد دانشگاه

افغانستان   به  ارزش 
یک   تریلیون  دالر  منابع  معدنی  دارد

ــی  ــبکۀ زمین  شناسـ ــی شـ ــوول عمومـ ــن، مسـ ــک میدلیـ  جـ
ــه  ــتان بـ ــه افغانسـ ــد کـ ــکا، می گویـ ــدۀ امریـ ــاالت متحـ ایـ

ارزش یـــک تریلیـــون دالـــر منابـــع معدنـــی دارد.
ـــناخته  ـــان  ش ـــر در جه ـــک کشـــور فقی ـــوان ی ـــه عن افغانســـتان ب
ــر  ــون دالـ ــک تریلیـ ــش از یـ ــه ارزش بیـ ــا بـ ــود، امـ می شـ

ـــت.  ـــه اس ـــور نهفت ـــن کش ـــی در ای ـــع معدن مناب
ــتان  ــه افغانسـ ــد کـ ــکا می گویـ ــی امریـ ــبکۀ زمین شناسـ شـ
تقریبـــًا هم شـــکل تگـــزاس اســـت، بـــا چالـــش  و خشـــونت 

ـــرار دارد. ـــیا ق ـــد و آس ـــارۀ هن ـــم ق ـــا نی ب
 شـــبکۀ زمین شناســـی امریـــکا کـــه پـــس از ســـقوط رژیـــم 
طالبـــان کـــه در 2۰۰4 وارد افغانســـتان شـــد، منابـــع طبیعـــی 
افغانســـتان را بـــه بررســـی گرفتـــه اســـت، در ســـال 2۰۰۶ اعـــام 
ـــلفر، 2،2  ـــن س ـــون تُ ـــش از ۶۰ میلی ـــتان، بی ـــه افغانس ـــرده ک ک
ـــی  ـــاب معدن ـــع کمی ـــن مناب ـــون تُ ـــن و ۱،4 میلی ـــن آه ـــون تُ بیلی
ـــره،  ـــا، نق ـــم، ط ـــاد المونی ـــدار زی ـــودیم و مق ـــوم، س ـــد: لیتی مانن
ـــت  ـــت خانشـــین والی ـــروج اســـت. معـــدن کاربونی المـــاس و بی
ـــدن  ـــن مع ـــر ارزش دارد، ای ـــون دال ـــش از ۸۹ بیلی ـــد، بی هلمن

ـــت.  ـــوط اس ـــر مخل ـــاب دیگ ـــی کمی ـــواد معدن ـــا م ب
ــن  ــه بزرگتریـ ــت کـ ــورهایی اسـ ــی از کشـ ــتان یکـ افغانسـ
ـــم  ـــه تی ـــن ک ـــک میدلی ـــت. ج ـــی اس ـــای قیمت ـــع منرال ه مناب
ــری  ــتان رهبـ ــدۀ را در افغانسـ ــاالت متحـ ــی ایـ زمین  شناسـ
ـــال  ـــه در س ـــه ک ـــبکۀ )LiveScience ( گفت ـــه ش ـــد. ب می کن
2۰۱۰ شـــبکۀ بررســـی زمین شناســـی امریـــکا بـــه اســـنادی 
ـــوولیت  ـــه مس ـــات« ک ـــارت و ثب ـــش »تج ـــاع بخ از وزارت دف
بازســـازی افغانســـتان را بـــه عهـــده  داشـــت، دســـت یافتـــه 
اســـت. ایـــن یافته هـــا نشـــان می دهنـــد کـــه منابـــع طبیعـــی 
ـــر ارزش دارد.  ـــون دال ـــش از ۹۰۸ بیلی موجـــود در افغانســـتان بی
ـــن  ـــر تخمی ـــون دال ـــتان آن 3 ترلی ـــت افغانس ـــه دول ـــی ک در حال
زده اســـت. در بیـــش از چهـــار ســـال شـــبکۀ زمین شناســـی 
ــاد  ــرای ایجـ ــای را بـ ــاد »TFBSO« تاش هـ ــکا و نهـ امریـ

ـــد.  ـــام داده ان ـــور انج ـــی کش ـــاحات منرال ـــۀ س نقش
ـــتخراج  ـــان اس ـــتان پیم ـــت افغانس ـــت دول ـــی اس ـــن در حال ای
بزرگتریـــن معـــدن مـــس ]مس عینـــک والیـــت لوگیـــر[  را  
ـــن  ـــا کشـــور چی ـــر ب ـــون دال ـــۀ 3 میلی ـــا هزین ـــاله ب ـــدت 3۰ س م

ـــت. ـــته اس بس
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