
شــورای اجرایــی اتحادیــۀ ملــی 
دیــروز  افغانســتان  ژورنالیســتان 
ــه  ــد ک ــی گفتن ــش اعالمیه ی ــا پخ ب
جلــو  داخلــه  وزارت  سرپرســت 
را  اطالعــات  بــه  را  دسترســتی 

گرفتــه اســت.
در اعالمیــۀ ایــن اتحادیــه آمــده 
اســت: پــس از آن کــه امــراهلل صالــح 
بــه عنــوان سرپرســت وزارت داخله 
تعییــن شــد، امریه یــی را صــادر 
ــوبان  ــاد آن منس ــر بنی ــه ب ــرد ک ک
ــی  ــر بخش ــش و نش ــس از پخ پولی
از اطالعــات و معلومــات منــع شــده 

ــد. بودن
بــه بــاور اتحادیــۀ ملــی ژورنالیســتان 
ــواردی،  ــه در م ــتان: آن امری افغانس
بــه  دسترســی  قانــون  مخالــف 
وجــود  بــا  و  بــود  اطالعــات 

زمینــه  ایــن  در  کــه  مالحظاتــی 
و  حامــی  نهادهــای  ســوی  از 
رســانه ها  و  خبرنــگاران  صنفــی 
مطــرح شــد، وزارت داخلــه بــه 
نگرانی هــای موجــود، توجــه نکــرد.

در بخشــی از ایــن اعالمیــه همچنــان 
ــر از  ــای اخی ــده اســت: در روزه آم
ویــژه  بــه  مختلــف  والیت هــای 
جوزجــان،  بدخشــان،  تخــار، 
هلمنــد، هــرات، غــور و برخــی 
شــکایت های  والیــات،  از  دیگــر 
زمینــۀ  در  گســترده یی  و  پیهــم 
و  مســووالن  پاســخ گویی  عــدم 
ــش های  ــه پرس ــس ب ــوران پولی مام
مطــرح  رســانه ها،  و  خیرنــگاران 

. می شــود
ــانه ها  ــدان رس ــگاران و کارمن خبرن
در ایــن والیــات گفتــه انــد کــه 

هیــچ یــک از مســووالن و مامــوران 
ــۀ  ــه ارای ــتند ب ــس، حاضــر نیس پولی
ــان  ــد. آن ــه آنهــا بپردازن اطالعــات ب
ــی  ــا در گزارش های ــد، حت ــه ان گفت
کــه بــه ســود پولیــس اســت و 
ــس  ــتاوردهای پولی ــا و دس کارکرده
هــم  بــاز  می دهــد،  نشــان  را 
مقامــات و ماموریــن پولیــس حاضــر 
ــتند. ــانه ها نیس ــا رس ــت ب ــه صحب ب

ژورنالیســتان  ملــی  اتحادیــۀ 
افغانســتان، از ایــن برخــورد وزارت 
داخلــه ابــراز نگرانــی شــدید کــرده 
ــرد و  ــچ ف ــه هی ــت ک ــه اس و گفت
نهــادی صالحیــت محدودســازی 
ــه در  ــات را ک ــه اطالع ــی ب دسترس
چارچــوب قوانیــن نافــذ کشــور 

ــدارد. ــت، ن ــده اس ــف ش تعری
ژورنالیســتان  ملــی  اتخادیــۀ 
بــر  تأکیــد  بــا  افغانســتان 
تضمیــن  قانونــی  چارچوب هــای 
دسترســی  و  بیــان  آزادی  کننــدۀ 
بــه اطالعــات، از وزارت داخلــه 
ــه  ــریعًا ب ــداً و س ــه ج ــته ک خواس
ایــن وضعیــت رســیده گی کــرده 
و بــار دیگــر زمینــۀ گــردش آزاد 

ســازد. فراهــم  را  اطالعــات 
از  شــماری  نیــز  ایــن  از  پیــش 
نهادهــای دیگــر حامــی فعالیت هــای 
ــن  ــز ای ــتان نی ــانه یی در افغانس رس
کار وزارت داخلــه را نقــد کــرد و آن 
را مغایــر بــه احــکام قانــون خوانــده 

ــد. بودن

انتخابــات  برگــزاری  از  ســه ماه 
ــا  ــذرد، ام ــتان می گ ــی افغانس پارلمان
ــات  ــی انتخاب ــج ابتدای ــوز نتای ــا هن ت
بــه گونــۀ کامــل اعــالم نشــده اســت. 
از میــان تمامــی والیــات، هنــوز نتایج 
ــوزۀ  ــل و ح ــی کاب ــات پارلمان انتخاب
کمیســیون  ســوی  از  کوچی هــا 

ــت. ــده اس ــالم نش ــات اع انتخاب
ــل  ــه دلی ــزان ب ــات ۲۸ و ۲۹ می انتخاب
ــه  ــی ک مشــکالت گســترده یی مدیریت
داشــت، بــا انتقادهــای زیــادی روبه رو 
ــج  ــس نتای ــگان مجل ــت. نماینده اس
اعــالم شــده از ســوی کمیســیون 
انتخابــات را زیــر ســوال می برنــد 
ــیون  ــن کمیس ــه ای ــد ک ــد دارن و تأکی
آرای  شــفافیت،  هیچ گونــه  بــدون 

ــد. ــرده ان ــمارش ک ــی را ش انتخابات
انــد،  مدعــی  مجلــس  اعضــای 
بــه  نــه  انتخاباتــی  کمیســیون های 
ــه  ــد و ن ــرام کــرده ان آرای مــردم احت
ــه ثبــت می رســد  بــه شــکایاتی کــه ب
بــه گونه یــی درســت رســیدهگی 
می کننــد. آنــان تأکیــد دارنــد کــه 
انتخابــات  کمیســیون  کمشــینران 
ــر  ــزار دال ــا ه ــن ده ه ــدل گرفت در ب
اعــالم  برنــده  را  نــاکام  نامــزدان 

کردنــد.
نماینــده گان، فســاد گســتردۀ اعضــای 
کمیســیون را یکــی از دالیــل بحــران 
ــر  ــده و ب ــی خوان ــات پارلمان انتخاب
محاکمــه و مجــازات تمامــی اعضــای 
و کارمنــدان بلنــد پایــه کمیســیون 

ــد. ــد کردن ــات تأکی انتخاب
در  نماینــده گان  از  برخــی 
ــد از  ــاد تن ــا انتق ــروز ب ــت دی نشس
کمیســیون های انتخاباتــی می گویــد 
آبــروی  کمیســیون ها  ایــن  کــه 
ــاالری  ــی و مردم س ــۀ دموکراس پروس

بردنــد. را 
ــان  ــدۀ بدخش ــان، نماین ــان اهلل پیم ام
در مجلــس گفــت کــه کمیســیون 
ــتان  ــت افغانس ــروی مل ــات آب انتخاب
و پروســۀ مردم ســاالری را بــرد و 
ــب را  ــر از تقل ــر پُ ــات سراس انتخاب
برگــزار کــرد. او گفــت کــه شــماری 
از متعرضــان از ۲۶ روز بــه ایــن ســو 
دســت بــه اعتــراض زده انــد و دروازه 
ــت، مســتوفیت و کمیســیون های  والی
انتخاباتــی را بســته انــد، امــا نــه 
ــیون های  ــن کمیس ــه ای ــت و ن حکوم
ــاورده  ــرو نی ــه آب ــم ب ــی خ انتخابات

ــد. ان
اکــرام الدیــن معصومــی، نماینــدۀ 
ــات  ــه انتخاب ــاور دارد ک ــز ب تخــار نی
ــی و  ــا بدنام ــۀ او ب ــه گفت ــی ب پارلمان
ــو  ــن عض ــد. ای ــزار ش ــوایی برگ رس
مجلــس تأکیــد دارد کــه شــماری 
ــت  ــار بیس ــرض در تخ ــراد معت از اف
روز صــدای شــان را بلنــد کــرده انــد، 
ــه  ــه ب ــت ک ــی نیس ــچ مرجع ــا هی ام
ــد. ــه کن ــراد توج ــن اف اعتراضــات ای

بــه  متهــم  انتخابــات،  کمیســیون 
تقلــب ســازمان یافتــه و مهندســی 
آرای انتخابــات پارلمانــی انــد. دو 
ــماری از  ــران ش ــز ناظ ــش نی روز پی
ــک  ــل در ی ــی در کاب ــزاب سیاس اح
کمیســیون  ایــن  خبــری  نشســت 
ــول،  ــل پ ــه در مقاب ــرد ک ــم ک را مته
بــرای نامــزدان مشــخص رای درســت  

. می کننــد
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په افغـانستان کـې دننـه د 

درملنـې ښه امکـانات بـرابـر 

شـوي

چــرا
 بـرِق کـابل بـی وفـاست؟ 
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صفحه 3

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان: 
امراهلل صالح  جلو دسترسی به اطالعات را گرفته است

اعضای مجلس: 
مسووالن کمیسیون انتخابات باید محاکمه شوند

جنگ افغانستان چهـره عـوض کـرده است؟
آگـــاهان:

د  خو موقف  ن  کستا پا
ا ر ن  لبا طا به  نسبت 
ست ا ه  د ا د دست  ز  ا  

 تا زمانی که افغانستان گامی در راستای همکاری با 
پاکستان برندارد، نباید انتظار داشت که پاکستان 

حسن نیت نشان دهد.
وحید مژده ضمن  این که سفر داوودزی به 

پاکستان را بدون نفع برای صلح افغانستان تلقی 
می کند، باور دارد که  باز یگران جدیدی وارد 

میدان جنگ افغانستان شده اند و آن طور که فکر 
می شود دیگر پاکستان نقش تعیین کننده در صلح 

افغانستان ندارد



هیأتـی از شـورای عالـی صلح قـرار اسـت امروز 
وارد پاکسـتان شـود. بـه گفتۀ سـخنگوی شـورای 
صلـح، هیـأِت این شـورا بـا مقام های پاکسـتانی و 
همچنیـن افـرادی که دارای نفوذ بر طالبان اسـتند، 
دیـدار می کنـد تـا در آینـده زمینـۀ گفت وگوهای 
رو در رو فراهـم شـود. ظاهراً ایـن خوش بینی که 
گـروه طالبـان در آینده بـا هیأت افغانسـتان دیدار 
خواهـد کـرد، پـس از سـفرهای وزیـر خارجـۀ 
پاکسـتان بـه کابـل تشـدید یافتـه اسـت. قریشـی 
وزیـر خارجۀ پاکسـتان بـرای مقام هـای حکومِت 
وحـدت ملی وعـده داده که زمینـۀ گفت وگوهای 
صلـح را بـا طالبـان فراهـم می سـازد. امـا این کـه 
واقعـًا پاکسـتان چنیـن زمینه یـی را فراهـم سـازد، 
نیسـت. در حـال حاضـر،  کامـاًل روشـن  هنـوز 
طالبـان نشسـت جـده را که بـه دعـوت مقام های 
عربسـتان سـعودی قـرار بـود برگـزار شـود، رد 
اسـت  گفتـه  گـروه  ایـن  سـخنگوی  و  کرده انـد 
کـه بـه هیـچ صـورت حاضـر نیسـتند بـا هیـأت 

افغانسـتان دیدار داشـته باشـند.
بـا  خـود  گفت وگوهـای  ادامـۀ  طالبـان  اکنـون 
زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ امریـکا در امـور صلـح 
افغانسـتان را می خواهنـد در قطـر جایـی که دفتر 
سیاسـِی ایـن گـروه در آن موقعیـت دارد، انجـام 
این بـار  طالبـان  کـه  این جاسـت  جالـب  دهنـد. 
دلیـل امتنـاِع خـود از دیـدار بـا هیـأت افغانسـتان 
را مواضـع حکومـت در قبـال نیروهـای خارجـی 
کـه  گفتـه  طالبـان  سـخنگوی  اسـت.  خوانـده 
حکومـت کابـل خواهـان ادامـۀ حضـور نظامیـان 
خارجـی در افغانسـتان اسـت و بـه همیـن دلیـل 
خودشـان  گفتـۀ  بـه  امـروز  تـا  کـه  گـروه  ایـن 
نیروهـای  خـروج  بـرای  زیـادی  »قربانی هـای 
خارجـی از افغانسـتان داده انـد«، نمی خواهـد کـه 
بـا هیـأت چنیـن حکومتـی مذاکـره کنـد. حـاال با 
ایـن موضع گیـری تـازه، یـک بـار دیگـر بـه نظـر 
دور  وارد  صلـح  گفت وگوهـای  کـه  می رسـد 

شـد.  خواهـد  بُن بسـت  از  تازه یـی 
متأسـفانه سیاسـت های کشـورهای خارجی و هم 
حکومت گـراِن افغانسـتان سـبب شـده کـه گـروه 
طالبـان بیشـتر از گذشـته زیاده خـواه شـود. ایـن 
گـروه حـاال اولتیماتـوم و شـرایط تعییـن می کنـد 
و جـای گفت وگوهـا را مشـخص می سـازد. در 
حالـی کـه همیـن چنـد سـال پیـش ایـن گـروه 
بـه جـز غارهـای کـوه و برخـی مناطـق قبایلـی 
پاکسـتان، هیـچ جـای امنـی بـرای خـود در روی 
سیاسـت  نمی توانسـت.  کـرده  سـراغ  زمیـن 
تضرع آمیـز حکومت گـراِن افغانسـتان از یک سـو، 
از  بهره برداری هـای کشـورهای منطقـه و جهـان 
وضعیـت به نفع خود از دیگرسـو و عدم قاطعیِت 
جنگـی در میدان هـای نبـرد سـبب شـده اند کـه 
طالبـان خـود را در موقعیـِت برتـر احسـاس کنند 
خـود  زیاده خواهی هـای  دامنـۀ  بـر  روز  هـر  و 

یند. ا بیفز
 ارگ نشـینان چیـزی کـه از گفت وگوهـای صلـح 
می داننـد، رجزخوانـی اسـت و این کـه یـک سـر 
بگوینـد »ایـن گفت وگوهـا بایـد تحـت مالکیـت 
افغان هـا« برگـزار شـود. امـا ایـن را نمی داننـد که 
رفتـن بـه سـوی میـز مذاکـره و پی ریـزی بنــای 

صلـح در کشـور بـه سیاسـت، تدبیـر، منطـق و 
فهـم نیـز نیـاز دارد. حکومـت افغانسـتان بـا مغـز 
وضعیـت  مدیریـت  توانایـی  اگـر  خـود  متفکـِر 
محسـوس  پیشـرفت های  خیلـی  می داشـت،  را 
در زمینـۀ صلـح بایـد بـه دسـت می آمـد. در گام 
نخسـت، حکومـت افغانسـتان باید تـالش می کرد 
کـه با راه انـدازی یـک کنفرانس جهانـی در رابطه 
بـا صلـح در افغانسـتان و منطقـه، دیدگاهی واحد 
مختلـف  بازیگـران  میـان  در  زمینـه  ایـن  در  را 
بـه وجـود مـی آورد. در وضعیـت فعلـی کـه هـر 
کشـور و گروهـی بـه شـکلی از گفت وگوهـای 
صلـح اسـتفاده می بـرد و عمـاًل ایـن گفت وگوهـا 
بـه هرج ومـرج کشـیده شـده، ممکـن نیسـت کـه 
نتیجـۀ دلخواه به دسـت بیایـد. نخسـتین گام باید 
در ایجـاد تفاهـم جهانـی و منطقه یـی در رابطـه 
بـا صلـح می بـود کـه تمـام بازیگـران منطقه یی و 

جهانـی در یـک راسـتا عمـل می کردنـد.
 امـروز هـر کشـوری کـه بـا طالبـان رابطـه پیـدا 
کـرده، بـر اسـاس منافِع خـود در حـاِل گفت وگو 
بـا این گروه اسـت. روسـیه یک چیـز می خواهد، 
ایـران چیـزی دیگـر، پاکسـتان در پـی هدف های 
کشـورهای  و  چیـن  و  امریـکا  و  اسـت  خـود 
عربـی نیـز منافـِع خـود را در ایـن گفت وگوهـا 
جسـت وجو می کننـد. آن چـه کـه هیـچ توجهـی 
بـه آن نمی شـود، منافـع مـردم افغانسـتان اسـت 
زیـرا  می سـوزند؛  جنـگ  آتـش  در  عمـاًل  کـه 
منطـق  از  فهمـی  نـه  افغانسـتان  حکومت گـراِن 
گفت وگـو دارنـد و نـه هـم می داننـد کـه چگونه 
کننـد،  مدیریـت  کشـور  نفـع  بـه  را  وضعیـت 
آن گاه یک سـره فریـاد می زننـد کـه گفت وگوهـا 
این کـه  مثـل  باشـد.  افغان هـا  مالکیـت  در  بایـد 
گفت وگوهـای صلـح هم مثـل پول های بـادآوردۀ 
کشـورهای جهـان به افغانسـتان اسـت کـه بدهند 

دسـِت آن هـا تـا میـان خـود تقسـیم کننـد. 
و  رهبـری  توانایـی  افغانسـتان  حکومـت  وقتـی 
مدیریـِت گفت وگوهـای صلح را ندارد، مشـخص 
اسـت کـه وضعیت بهبـود پیدا نمی کنـد و رهبری 
آن بـه  دسـِت آن نمی افتـد. بهتـر آن اسـت وقتـی 
آقـای غنـی و همگنـاِن او فکـری در قبـال صلـح 
ندارنـد، کسـی را از میـان طالبـان اسـتخدام کننـد 
تـا برای شـان یـاد بدهـد کـه چگونـه از وضعیـت 
بـه نفـع کشـور اسـتفاده کننـد. آن گونـه کـه مـن 
بایـد  شـوربختانه  می کنـم،  دنبـال  را  شـرایط 
گفـت کـه طالبـان خیلـی بهتـر و موثرتـر در ایـن 
شـورای  ناکامی هـای  برمی دارنـد.  گام  زمینـه 
افغانسـتان قبـل از آن کـه در  صلـح و حکومـت 
اقدام هـای کشـورهای دیگـر دیـده شـود، باید در 
جسـت وجو  آن  سیاسـت گراِن  ندانم کاری هـای 
شـود. وقتی یک انگشـت را به سـوی کسـی دراز 
می کنـی، چهـار انگشـِت دیگـر به سـوی خودت 

نشـانه مـی رود. 
متأسـفانه عامـل اصلـِی پیچیـده شـدن و بـه درازا 
سـران  صلـح،  گفت وگوهـای  شـدِن  کشـیده 
حکومـت اسـتند و نـه کسـان دیگـری. شـاید در 
نیـز  ایـن زمینـه کشـورها و گروه هـای دیگـری 
و  فعلـی  رهبـران  انـدازۀ  بـه  امـا  باشـند  مقصـر 
قبلـِی حکومـت مقصـر نیسـتند. این هـا بودنـد که 
بـا لباس هـای آخریـن ُمـد دنیـا در نشسـت ها و 
کنفرانس هـا شـرکت کردنـد بـدون آن که حتا سـِر 
سـوزنی اندیشـه و تفکـر را بـا خـود برده باشـند. 
جنـگ افغانسـتان کـه از مـردمِ آن ظالمانـه قربانی 
انـد  رهبرانـی  همیـن  آن  ادامـۀ  دلیـل  می گیـرد، 
کـه خواسـته و ناخواسـته بـر سرنوشـت کشـور 
حاکـم شـده اند و بـدون آن کـه بتواننـد خـرج جِو 
دو مرکـب را از هـم سـوا کننـد، خـود را »متفکـر 

جهانـی« لقـب داده انـد.
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ــه احتمــاِل قــوی تنهــا پایتخــت در جهــان اســت کــه  ــل ب کاب
ــمرده  ــا ش ــک رؤی ــا ی ــاعته نه تنه ــرِق بیست وچهارس در آن ب
می شــود، بلکــه اساســًا بــرق و روشــنایی بــه عنــوان مهم تریــن 
ــوردار  ــان برخ ــات و اطمین ــهری از ثب ــاِت ش ــش در خدم بخ
نیســت و هــر آن بــه دلیــِل یــک حادثــۀ جــدی یــا یــک بهانــۀ 
ــاِق  ــچ اتف ــردد و هی ــع گ ــاِی روز قط ــد روزه ــی می توان واه

ــد.  خاصــی هــم نیفت
ــتان  ــِل زمس ــه در فص ــل ک ــه کاب ــتان ب ــی ازبیکس ــرق واردات ب
بــه گونــۀ نوبتــی بــه خانه هــای مــردم جریــان می یابــد، 
ــل  ــن فص ــار در ای ــرای چندمین ب ــانه ها ب ــزارش رس ــرار گ ق
ــۀ  ــان در منطق ــی و طالب ــای امنیت ــری نیروه ــل درگی ــه دلی ـ ب
سنگ ســوراخ ِ ولســوالی دوشــی بغــالن ـ قطــع گردیــده اســت. 
ــای  ــرق والیت ه ــتان، ب ــی ازبیکس ــرق واردات ــع ب ــا قط ــه ب البت
پــروان، کاپیســا، میــدان وردک، غزنــی، لوگــر و پکتیــا نیــز در 

ــل قطــع شــده اســت.   ــارِ کاب کن
ــی در  ــه زنده گ ــت ک ــی اس ــی درحال ــی و خاموش ــن بی برق ای
ــته  ــرق وابس ــرژی ب ــه ان ــا ب ــام عرصه ه ــروز در تم ــاِی ام دنیـ
ــر کشــوری  ــی در ه ــریاِن بســیار حیات ــک ش ــرق ی اســت و ب
شــمرده می شــود. کابــل امــا بــه عنــوان یــک پایتخــِت شــش -
ــزرِگ  ــی و حضــور وزارت خانه هــا و نهادهــای ب  هفــت  میلیون
ــور  ــر کش ــهروند از سرتاس ــا ش ــوِع میلیون ه ــِل رج ــی، مح مل
ــوا،  ــِی ه ــش آلوده گ ــا چال ــودن ب ــل مواجــه ب ــه دلی اســت و ب
بیــش از همــۀ والیــات بــه بــرق وابســته اســت و نبــود آن و یــا 
ــی  ــانۀ بی کفایت ــز نش ــزی ُج ــررِ آن، چی ــای مک قطع وخرابی ه
دولــت و پاســخ گو نبــودِن شــرکت برشــنا یــا همــان »آورنــدۀ 

ــت.  ــنی ها« نیس روش
ــرق در پایتخت هــاِی جهــان اســت  ــن ب ــل، بی وفاتری ــرق کاب ب
ــرژی و شــرکِت  ــر از وزارت ان ــه غی ــِل بی وفایــی آن را ب و دلی
برشــنا بایــد در جاهــاِی دیگــری از جملــه فرهنــِگ اجتماعــی 
و سیاســِی افغانســتان جســت وجو کــرد؛ همــان فرهنگــی کــه 
ــزان  ــت و می ــه از حکوم ــاِت جامع ــارات و مطالب ــرۀ انتظ دای
پاســخ گویِی نهــاد قــدرت نســبت بــه مــردم را تعییــن می کنــد. 
بســیار راحــت اســت کــه دولــت را بــه صــورِت ُکل و وزارت 
انــرژی و شــرکت برشــنا را بــه  صــورِت خــاص بــه بی برنامه گی 
و ناکاره گــی و حتــا فســاد متهــم کنیــم و بگوییــم کــه طــی ایــن 
هفــده ســال هیــچ کارِ زیربنایــی و بزرگــی بــرای تولیــد بــرق 
ــت  ــاعته در پایتخ ــرِق ۲4س ــۀ ب ــت کم عرض ــل و دس در داخ
نداشــته اند و فقــط بــه بــرِق وارداتی یــی تکیــه کرده انــد 
ــتان،  ــط تروریس ــۀ آن توس ــِع باج خواهان ــار قط ــر ب ــا ه ــه ب ک
هزینــۀ وصــل مجــددِ آن ـ کــه شــامل پرداخــت پــول بــرق بــه 
ــِت روزهــای بی برقــی و پرداخــت  ــده باب کشــورهای صادرکنن
بــاج بــه تروریســتان اســت ـ بــه دوِش مــردمِ فقیــر و مظلومــی 
می افتــد کــه هیچ وقــت بــه معنــای واقعــی، لــذت بــرق 
ــام  ــن اته ــه در ای ــۀ نهفت ــا نکت ــیده اند. ام ــنایی را نچش و روش
ــی و  ــگ اجتماع ــادی صــادق اســت، فرهن ــا حــدودِ زی ــه ت ک
ــردم  ــرای م ــت را ب ــر و مظلومی ــن فق ــه ای ــت ک سیاسی یی س
و آن ناکاره گــی و عــدمِ پاســخ گویی را بــرای حکومــت و 

ــان آورده اســت.  ــه می ــاِن امــور ب متولی
ــۀ  ــت، عرض ــراری امنی ــد برق ــه نمی دانن ــی ک ــه و مردم جامع
ــه  ــی ب ــوال عموم ــت از ام ــۀ حفاظ ــهری و هزین ــات ش خدم
دوش حکومــت اســت؛ جامعــه و مردمــی کــه هربــار بــا قطــع 
بــرق، عاجزانــه بــه ســراغ جنراتــور می رونــد و در فصل هــای 
آن  در  کــه  می پردازنــد  را  برقــی  بل هــای  نیــز  بی برقــی 
خســارِت برشــنا از ناحیــۀ قطــع بــرق لحــاظ شــده؛ اصــوالً و 
ــات شــهرِی  ــِت مســوول و خدم ــک حکوم ــًا صاحــِب ی منطق

ــد.  ــد ش ــدار نخواهن پای
ــه  ــی ک ــِخ مردم ــی در پاس ــیار راحت ــه بس ــواره ب ــنا هم برش
از هزینــۀ مــورد مطالبــۀ ایــن شــرکت در فصــل زمســتان 
برف کــوچ  یــا  جنــگ   وقــوع  از  ناشــی  بی برقی هایــی  و 
شــکایت داشــته اند، می گویــد کــه: وقتــی بــرق وارداتــی قطــع 
می گــردد، همــان مقــدار بــرِق اندکــی کــه بــه خانه هــای مــردم 
راه می یابــد، بــرق حرارتــِی تولیــد شــده در داخــل اســت کــه 

ــود!   ــذاری می ش ــل نرخ گ ــِت تی ــه قیم ــر ب نظ
ــی و  ــِگ اجتماع ــه را فرهن ــِق ظالمان ــن منط ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــا زمانــی کــه »مـــا« حکومــت  سیاســِی افغانســتان بپذیــرد و ت
ــه  ــا ب ــام عرصه ه ــود در تم ــزارِ خ ــردم و خدمت گ ــِل م را عام
ــتان  ــهرهای افغانس ــام ش ــل و تم ــرق کاب ــم، ب ــاب نیاوری حس

ــد.   ــد مان ــا خواه ــان بی وف همچن

چــرا
 بـرِق کـابل بـی وفـاست؟ 

احمـد عمـران

کلید 
صلح

دسِت   در   
نابخردان

امروز هر کشــوری که با طالبــان رابطه 

پیدا کرده، بر اســاس منافِع خود در حاِل 

گفت وگو با این گروه است. روسیه یک چیز 

می خواهد، ایران چیزی دیگر، پاکستان در 

پی هدف های خود است و امریکا و چین و 

کشــورهای عربی نیز منافِع خود را در این 

گفت وگوها جســت وجو می کنند. آن چه که 

هیچ توجهی به آن نمی شــود، منافع مردم 

افغانستان اســت که عماًل در آتش جنگ 

می ســوزند؛ زیرا حکومت گراِن افغانستان 

نه فهمــی از منطق گفت وگــو دارند و نه 

هم می دانند کــه چگونه وضعیت را به نفع 

کشور مدیریت کنند، آن گاه یک سره فریاد 

می زننــد که گفت وگوها بایــد در مالکیِت 

افغان ها باشــد. مثل این که گفت وگوهای 

صلح هم مثل پول های بادآوردۀ کشورهای 

جهان به افغانستان است که بدهند دسِت 

آن ها تا میان خود تقسیم کنند



افغانســتان  قطب گرایی هــای جدیــد در مــورد صلــح 
شــکل گرفتــه اســت و بــه تدریــج دیــده می شــود 
ــتان،  ــرف و پاکس ــر در یک ط ــران و قط ــیه، ای ــه روس ک
ــب  ــر قط ــرف دیگ ــارات در ط ــعودی و ام ــتان س عربس

ــد. ــرار دارن ق
ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای شــماری از آگاهــان مســایل سیاســی ب
ــه  کــه عــدم برگــزاری نشســت جــده نشــان داد کــه وزن
ــران، روســیه و قطــر ســنگین تر  ــه طــرف کشــورهای ای ب
ــود  ــابق خ ــش س ــف و نق ــر موق ــتان دیگ ــده و پاکس ش

ــدارد. ــان ن ــه طالب نســبت ب
سیاســی  تحلیل گــران  از  شــماری  میــان،  ایــن  در 
ــده در  ــش تعین کنن ــان نق ــتان همچن ــه پاکس ــد ک می گوین

دارد. افغانســتان  صلــح  گفت وگوهــای  مســایل 
بــه بــاور آنــان، اگــر پاکســتان موافــق نباشــد، حتــا 
ــن  ــتان تأمی ــح در افغانس ــد صل ــم بخواهن ــان ه ــر طالب اگ
نمی شــود، پاکســتان می توانــد گروه هــای دیگــری را 

ــد. ــدان کن وارد می
ــده  ــت ج ــزاری نشس ــدم برگ ــس از ع ــا پ ــن واکنش ه ای
ــزاری آن  ــدم برگ ــی ع ــل اصل ــود عام ــه می ش ــه گفت ک

ــود. ــراز می ش ــت، اب ــر اس ــیه و قط ــران، روس ای
نشســت جــده کــه انتظــار می رفــت بــه روز چهــارم مــاه 
جنــوری برگــزار شــود و طالبــان یــک بــار دیگــر بــر میــز 

گفت وگــو بنشــینند، برگــزار نشــد.
ذبیــح اهلل مجاهــد، ســخنگوی طالبــان بــه رســانه ها گفــت 
ــارۀ  ــا در ب ــتند، ام ــه نداش ــت را در برنام ــن نشس ــه ای ک
ــه زودی خواهنــد  ــا امریکایی هــا ب نشســت بعــدی شــان ب

گفــت.
ــد  ــان می ده ــراً نش ــان، ظاه ــازۀ طالب ــارات ت ــن اظه ای
ــکا، پاکســتان، عربســتان ســعودی و  ــای امری ــه تالش ه ک
ــا  ــو ب ــرای گفت وگ ــان ب ــانیدن طالب ــر کش ــارات از به ام
ــده   ــه رو ش ــازه روب ــدهای ت ــا س ــتان ب ــت افغانس حکوم

اســت.
وحیــد مــژده آگاه مســایل سیاســی و از کارمنــدان پیشــین 
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ ــت طالب حکوم

می گویــد: »قطب گرایی هــای جدیــد در مــورد صلــح 
ــران  ــیه، ای ــود. روس ــده می ش ــج دی ــه تدری ــتان ب افغانس
ــعودی و  ــتان س ــتان، عربس ــرف و پاکس ــر در یک ط و قط

ــد«. ــرار دارن ــارات در طــرف دیگــر قطــب ق ام
ــده  ــت ج ــزاری نشس ــدم برگ ــد: ع ــژده می گوی ــای م آق
نشــان داد کــه وزنــه بــه طــرف کشــورهای ایــران، روســیه 
و قطــر ســنگین تر شــده و پاکســتان دیگــر موقــف و 

ــدارد. ــان را ن ــه طالب نقــش ســابق خــود نســبت ب
او تأکیــد کــرد کــه ایــن تحــول نشــان دهندۀ جنــگ پنهــاِن 
ــا  ــژده: ت ــای م ــۀ آق ــه گفت ــد در افغانســتان اســت. ب جدی
ــد  ــدگاه واح ــک دی ــه ی ــه ب ــورهای منطق ــه کش زمانی ک
ــح در افغانســتان نرســند، صلحــی  ــه آوردن صل نســبت ب

ــود. ــد ب در کار نخواه
کلید در دست پاکستان

ــوز  ــه تاهن ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــماری از آگاه ش
هــم نقــش پاکســتان در پیونــد بــه صلــح افغانســتان 

اســت. تعیین کننــده 
احمــد ضیــای رفعــت اســتاد دانشــگاه کابــل بــه ایــن بــاور 
ــی در  ــداف جداگانه ی ــه اه ــورهای منطق ــه کش ــت ک اس
افغانســتان دارنــد و بایــد مــوردی هــر کــدام آن شــناخته و 

پیرامــون آن بحــث شــود.
آقــای رفعــت کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت می کــرد، 
گفت وگوهــای صلــح  مســایل  در  پاکســتان  گفــت:  
افغانســتان نقــش تعین کننــده دارد و کلیــد حــل مشــکالت 

ــن کشــور اســت. افغانســتان در دســت ای
بــه بــاور او: »تــا زمانی کــه دولت هــای افغانســتان و 
ــق  ــه تواف ــور ب ــح در کش ــر آوردن صل ــر س ــتان ب پاکس
نرســند، کشــورهای منطقــه هــم نمی تواننــد نقــش تعییــن 

ــند«. ــته باش ــری داش ــده و موث کنن
ــر  ــران، روســیه، چیــن، قطــر و .... ب او تأکیــد دارد کــه ای
ســر صلــح افغانســتان توافــق کــرده انــد، امــا نکتــۀ اصلــی 
ــا اگــر  ایــن اســت کــه اگــر پاکســتان موافــق نباشــد، حت
طالبــان هــم بخواهنــد صلــح تأمیــن نخواهــد شــد، 
پاکســتان می توانــد گروه هــای دیگــری را جایگزیــن 

ــد. ــان کن طالب
بــه گفتــۀ ایــن اســتاد دانشــگاه: کشــورهای ماننــد ایــران، 
ــش  ــی نق ــورهای عرب ــماری از کش ــن و ش ــیه، چی روس
ــاد  ــل اعتم ــد قاب ــد هن ــوری مانن ــد و کش ــذار دارن اثرگ
ــود را در  ــت خ ــتر منفع ــد بیش ــاور او: »هن ــه ب ــت. ب نیس

ــد«. ــتان می دان ــگ افغانس ــۀ جن ادام
ــه  ــی ک ــا زمان ــتان ت ــدگاه هندوس ــرد: از دی ــد ک او تأکی
ــد،  ــش باش ــه و تن ــر منازع ــتان درگی ــا افغانس ــتان ب پاکس
ــرات وارد  ــر تغیی ــد کمت ــا هن ــود ب ــرز خ ــتان در م پاکس
می کنــد، پــس ادامــۀ جنــگ در افغانســتان بــه نفــع 

ــت. ــتان اس هندوس
ــد: »عربســتان ســعودی می خواهــد  اســتاد رفعــت می گوی
ــعله وار  ــگ را ش ــان جن ــد طالب ــی مانن ــای افراط گروه ه
ــی  ــت افراط ــک حکوم ــه ی ــور ک ــن کش ــا ای ــد ت نگه دارن
و بنیادگرایــی دارد، معطــوف شــود بــه ســمت ســایر 

افراطی هــا«.
ــوراً در راســتای  ــزود: »اگــر عربســتان ســعودی مجب او اف
ــد  ــالش خواه ــد، ت ــازی کن ــش ب ــان نق ــح افغانتس صل
ــتان  ــرا در افغانس ــی و واپس گ ــای افراط ــا گروه ه ــرد ت ک
حاکــم شــوند. بنابرایــن، بایــد افغانســتان در مــورد نقــش 
کشــورهای منطقــه در آوردن صلــح دقــت الزم را داشــته 

باشــد«.
داوودزی امروز به پاکستان می رود 

قــرار اســت محمدعمــر داوودزی، نماینــدۀ ویــژۀ رییــس 
ــروز در  ــح، ام ــی صل ــاع منطقه ی ــور اجم ــت در ام حکوم
یــک ســفر چهــار روزه همــراه بــا نماینــدۀ وزارت خارجــۀ 
ــس  ــه و ریی ــر خارج ــا وزی ــو ب ــرای گفت وگ ــور ب کش
ســتاد ارتــش پاکســتان، بــه اســالم آباد بــرود و پــس از آن 

ــه دیگــر کشــورهای منطقــه نیــز ســفر کنــد. ب
مســووالن در شــورای عالــی صلــح می گوینــد، مأموریــت 
آقــای داوودزی در ایــن ســفر، »گفت وگــو و جلــب 
همــکاری عملــی پاکســتان در بــارۀ آغــاز مذاکــرات صلــح 
میــان حکومــت افغانســتان و طالبــان و نیــز حمایــِت 
ــتان  ــح افغانس ــی صل ــاع منطقه ی ــتان از اجم ــی پاکس عمل

ــت. ــتانی« اس ــای پاکس ــا مقام ه ب
ــه  ــای رفعــت در مــورد نتیجــۀ ســفر داوودزی ب احمدضی
پاکســتان می گویــد: زمانــی دیپلماســی میــان افغانســتان و 
ــن  ــتان در تأمی ــه افغانس ــد ک ــه می  رس ــه نتیج ــتان ب پاکس

ــد. ــوردار باش ــی برخ ــتان از واقع بین ــا پاکس ــه ب رابط
او می گویــد: مــا همــواره روابــط پیچیــده و پُرتنــش 
ــط  ــن رواب ــه ای ــی  ک ــا زمان ــتیه ایم، ت ــتان داش ــا پاکس ب
پُرتنــش پایــان نیابــد و مشــکالت تاریــخ میــان افغانســتان 
ــتان  ــکاری از پاکس ــار هم ــود، انتظ ــل نش ــتان ح و پاکس

ــت. ــض اس ــتباه مح اش
ــی  ــه افغانســتان گام ــا زمانی ک ــد: ت ــای رفعــت می افزای آق
در راســتای همــکاری بــا پاکســتان برنــدارد، نبایــد انتظــار 

داشــت کــه پاکســتان حســن نیــت نشــان دهنــد.
در ایــن میــان، وحیــد مــژده ضمــن  این کــه ســفر داوودزی 
بــه پاکســتان را بــدون نفــع بــرای صلــح افغانســتان تلقــی 
می کنــد، بــاور دارد کــه  بازی گــران جدیــدی وارد میــدان 
جنــگ افغانســتان شــده انــد و آن طــور کــه فکــر می شــود 
ــتان  ــح افغانس ــده در صل ــش تعین کنن ــتان نق ــر پاکس دیگ

نــدارد.
ــه نقــش  ــالش دارد ک ــژده: پاکســتان ت ــای م ــۀ آق ــه گفت ب
ــدف از  ــد و ه ــان ده ــده نش ــان تعین کنن ــود را همچن خ
ســفر اخیــر وزیــر خارجــۀ پاکســتان بــه ترکیــه هــم ایــن 
ــا روســیه دارد.  ــک ب ــط نزدی ــه رواب ــه چــون ترکی ــود ک ب
بنابرایــن، پاکســتان تــالش دارد تــا ترکیــه را بــه نفــع خــود 

وارد میــدان رقابــت ســازد.
ــح افغانســتان  ــی صل ــه شــورای عال ــن درحالی ســت ک ای
ــان دارِ  ــتان مهم ــون پاکس ــه  چ ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب
ــد  ــری می توان ــس نقــش موث ــان افغانســتان اســت، پ طالب

ــد. ــته باش ــح داش ــای صل در گفت وگوه
مســووالن در شــورای عالــی صلــح می گوینــد کــه 
نماینــدۀ حکومــت در امــور اجمــاع منطقه یــی صلــح 
بــه پاکســتان مــی رود، زیــرا پاکســتان »مهمــان دار رهبــری 
ــان را تشــویق  ــد طالب ــان افغانســتان« اســت و می توان طالب

ــد. ــح کنن ــه پیوســتن صل ب

ــال  ــي، دا مه ــه وای ــتې ټولن ــتان د رسې میاش د افغانس

پــه هېــواد کــې دننــه د افغانســتان ماشــومانو د درملنــې 

ښــه امکانــات برابــر شــوي دي.

پــه  وایــي،  ټولنــه  میاشــتې  رسې  د  افغانســتان  د 

ــه  ــه ناروغــۍ د اخت افغانســتان کــې د زړه د ســوري پ

ماشــومانو ۶۰ ســلنه زمینــه برابــره شــوې، خــو پــه دې 

ناروغــۍ د اختــه کســانو ۱۵ ســلنه تلفــات د اندېښــنې 

دي. وړ 

ــارز  ــاب مب ــې نی ــکرتر جرنال ــې س ــه ټولن د دې خیری

د دوشــنبې پــه ورځ یــو شــمېر روغتونونــو تــه د زړه د 

ســوري پــه ناروغــۍ د اختــه کســانو د ورپېژندلــو پــه 

ــه کســانو  ــه دې ناروغــۍ د اخت ــل، پ ــډه کــې ووی غون

ــه  ــه دې وروســته ب ــو ل ــه کت ــه پ ــو ت ــې امکانات د درملن

ــې  ــواد ک ــه هې ــه پ ــه دنن ــو درملن ــلنه ناروغان د ۴۰ س

ــږي. کې

نومــوړې وايــي: »د خوښــۍ ځــای دی چــې یــو 

ــه  ــې دنن ــوې چ ــره ش ــه براب ــه زمین ــو ت ــمېر ناروغان ش

ــر  ــال ډې ــه ويش، اوس مه ــې درملن ــې ی ــواد ک ــه هې پ

ــه  ــا ن ــو اړتی ــه د تل ــر ت ــوي او به ــر ش ــات براب امکان

ــږي.« ــدل کې لې

پــه روان میــادي کال کــې د افغانســتان رسې میاشــتې 

ــدف  ــه ه ــې پ ــومان د درملن ــې رسه ۲۲۴۹ ماش ټولن

ــا دا  ــه وین ــارز پ ــن مب ــو د مېرم ــوي، خ ــر ش راجس

ــېده. ــه رس ــې ۱۷۴۲ ت ــرکال ک ــه تې ــمېره پ ش

دغــه ټولنــه وايــي، پــه افغانســتان کــې د زړه د ســوري 

ــې  ــومان د درملن ــلنه ماش ــه ۶۰ س ــۍ اخت ــه ناروغ پ

ــه اســتول کېــږي. ــد ت ــاره هن لپ

 ۲۰۰۸ لــه  ټولنــه  میاشــتي  رسې  د  افغانســتان  د 

ــومانو  ــوریو ماش ــه زړه س ــې د پ ــادي کال راهیس می

ــې د ۱۵۳۲۰  ــورې ی ــه پ ــې تراوس ــوي چ ــه ک درملن

ــت  ــدف وررسه ثب ــه ه ــې پ ــومان د درملن ــان ماش افغ

ــايس. ــار ب ــې انتظ ــور ی ــوي او ۶۶۴۶ ن ش

ــل،  ــارز ووی ــاب مب ــرې نی ــې م ــه ټولن د دې خیری

تــر اوســه هنــد، چیــن، د قطــر رسې میاشــتې ټولنــې 

او یــو شــمېر حاجیانــو د افغــان ماشــومانو د درملنــې 

ــاره مرســتې کــړي. لپ

دوی وايــي، دولــت هــم لــه دې ټولنــې رسه یــو 

میلیــون ډالــره مرســته کــړې ده.

ــه  ــه ســوري د اخت ــه دغــې ټولنــې رسه ثبــت د زړه پ ل

ناروغــی یــو ماشــوم پــار غــام جیــاين وايــي چــې 

لــور یــې یــې ښــه شــوی ده:

ــه ده  ــې ناروغ ــه چ ــې لیدل ــور م ــه ل ــې خپل ــه چ »کل

ډېــر خپــه کېــدم، ځورونکــی حالــت دی او تــر ټولــو 

دې تــه ځورېــدم کلــه چــې مــې لــور پیغلــه يش 

خلــک بــه ورتــه پیغــور ورکــوي او هغــه بــه خــره نــه 

وه چــې پــار یــې د پنځــه لکــه پیســو تــوان نــه درلــود 

ــه کــوم.« ــو منن ــه ټول او شــکر دی رکــه روغــه ده ل

پــه همــدې حــال کــې د افغــان رسې میاشــتې د خیریه 

ټولنــې ســکرتر جرنالــه نیــاب مبــارز وویــل، دا مهــال 

بېابېــل  اتــه  ټولنــې رسه  میاشــتې  افغــان رسې  د 

ــو دا  ــې دي، څ ــې روان ــوي او هڅ ــه کار ک روغتونون

روغتونونــه ډېــر يش او افغــان ماشــومانو تــه دننــه پــه 

هېــواد کــې د درملنــې ســل پــه ســلو امکانــات برابــر 

يش.

خــو د ولــي جرګــې د روغتیــا کمېســیون غــړي 

ــت  ــمېره د قناع ــو دا ش ــتانۍ د روغتونون ــن نورس پروی

ــي. ــه ګڼ وړ ن

د نومــوړې پــه وینــا شــته روغتونونــه هــم معیــاري کار 

ــه  ــې د رسې میاشــتې ټولن ــه وینای ــه يش کــوالی او پ ن

ــر  ــواده به ــه هې ــاره ل ــې لپ ــومانو د درملن ــد د ماش بای

زمینــې برابــرې کــړي.
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جنگ افغانستان 
چهـره عـوض 

کـرده است؟

ناجیه نوری 

آگاهان:

است ه  د ا د دست  ز  ا ا  ر ن  لبا طا به  نسبت  د  خو موقف  ن  کستا پا

د رسې میاشتې ټولنه:

په افغـانستان کـې دننـه د درملنـې ښه امکـانات بـرابـر شـوي



یکـــی از عوامـــِل مهـــم کـــه راه انگیـــزۀ 
ــد و تحـــول  این جهانـــی اســـالم را در راه رشـ
ـــالم  ـــدِن اس ـــدل ش ـــت، مب ـــه اس ـــعه( گرفت )توس
ــت  ــا جماعـ ــگ بـ ــِب هم رنـ ــک مذهـ ــه یـ بـ
اســـت. مبـــدل شـــدن یـــک دیـــِن پویـــا، 
این جهانـــی و رســـتگارمحور بـــه یـــک ســـبک 
اخـــالِق فیودالـــی فاقـــد حـــس ســـروری بـــر 
ـــۀ  ـــک مجموع ـــطح ی ـــه س ـــالم را ب ـــان، اس جه
ـــرده داری،  ـــام ب ـــی نظ ـــم یعن ـــل از فیودالیس مکم
ــوار  ــری، خـ ــی و چندهمسـ ــام ارباب رعیتـ نظـ
ــان  ــلطه درآوردِن زنـ ــر سـ ــه زیـ ــمردن و بـ شـ
مبـــدل ســـاخت)ترنر، 13۹1 :۲4۹-۲4۸(. ایـــن 
ـــی  ـــن مســـلمان، خال ـــزد منتقدی ـــر در ن ـــاِی وب ادع
از ایـــراد نیســـت. از آن چـــه در اندیشـــۀ وبـــر 
انگیـــزِش  به حیـــِث شـــرایط و الزمه هـــای 
ــوارد  ــوان مـ ــوده، می تـ ــرح بـ ــی مطـ این جهانـ
ـــهرهای  ـــروی کار آزاد، ش ـــرد: نی ـــاد ک ـــر را ی زی
خودگـــردان، متشـــخصاِن شـــهری و قانـــون  
عقالنـــی )حقـــوق  عقالنـــی( اســـت کـــه بـــه 
پیام هـــای  انگیزشـــی  نقـــش  و  تحـــوالت 
اســـالم بـــر ســـاخت های سیاســـی، اجتماعـــی 
ـــادی از  ـــالق اقتص ـــت، اخ ـــی و در نهای و فرهنگ
چنیـــن نگاهـــی می نگریســـت. بـــا صرف نظـــر 
ـــا  ـــر، ام ـــته های وب ـــتِی نوش ـــتی و نادرس از درس
در بـــاِب جامعـــۀ افغانســـتان به خصـــوص بـــا 
ـــی  ـــور، نوع ـــن کش ـــر ای ـــخ معاص ـــر تاری ـــه ب تکی
ــه  ــبت بـ ــه نسـ ــی و لذت جویانـ ــگاه تجملـ نـ

اشـــیا و زنـــان حاکـــم بـــوده اســـت.
موروثـــِی  اســـالم  سلســـله های  بـــا 
فرهنـــِگ  یـــک  عباســـی ها،  به خصـــوص 
انگیزشـــی  واژه گان  مجموعـــه  و  متفـــاوت 
ــر  ــه بـ ــد کـ ــم شـ ــالمی حاکـ ــۀ اسـ در جامعـ
ـــد  ـــد تأکی ـــرداری و تقلی ـــاط، فرمانب ـــم، انضب نظ
ــان ارتـــش و  ــد میـ ــۀ پیونـ ــه زمینـ داشـــت کـ
ــریعت  ــاخت. شـ ــاعد سـ ــا را مسـ ــر علمـ قشـ
ــدون و  ــط مـ ــی از ضوابـ ــه مجموعه یـ ــم بـ هـ
تغییرناپذیـــر زنده گـــی، به حیـــث یگانـــه زبـــاِن 
مشـــروع حاکـــم بـــه  رفتـــار مبـــدل شـــد)ترنر، 

13۹1: ۲54(. بـــا بســـته شـــدِن بـــاب اجتهـــاد 
ــوع داوری،  ــر نـ ــاب هـ ــر بـ ــالم، دیگـ در اسـ
ـــن رفـــت و  ـــوآوری و بروزســـازی احـــکام از بی ن
پیـــروان شـــرع مقـــدس در یـــک موضـــع تقلیـــدی 
و پذیـــرِش بی چون وچـــرا بـــه  عبارتـــی بـــدون 
ـــه انجـــام آن  ـــی کـــه مکلـــف ب ـــی عمل فهـــم چرای
ـــدند.  ـــدل ش ـــت مب ـــاِن بی حرک ـــه تابع ـــد، ب بودن
ـــه بســـط و طـــرح واژه گان  ـــاب ب ـــن ب علمـــا در ای
ــاع  ــر از اوضـ ــه متأثـ ــد کـ ــی  پرداختنـ انگیزشـ
ـــر  ـــی متأث ـــه  عبارت ـــری و ب ـــاری و موروثی گ درب
از شـــرایط اجتماعـــی، فرهنگـــی و اقتصـــادی 
ـــه کاری  ـــه محافظ ـــرانجام ب ـــه س ـــود ک ـــم ب حاک
و حفـــظ وضـــع موجـــود می انجامیـــد و فاقـــد 
هـــر نـــوع نقـــش انگیزشـــی بـــرای تغییـــر و 
دگرگونـــی بـــود. مـــدارس و نهادهـــای دینـــی 
عمـــاًل مطابـــق مقتضیـــات و ســـلطه و نفـــوذ 
طبقـــۀ مســـلط جامعـــه عمـــل می کردنـــد 
ــال  ــرای انتقـ ــن بـ ــانی مطمیـ ــه یـــک نشـ و بـ
ایـــن پیـــام بـــرای دیگـــر قشـــرهای جامعـــه 
مبـــدل شـــده بودنـــد. در دقیق تریـــن عبـــارت، 
ــا  ــق بـ ــرا، منطبـ ــی تقدیرگـ ــه دینـ ــالم بـ اسـ
الزامـــات موروثی گـــری- نظامی پـــرور و دیـــن 
ـــات در  ـــن خصوصی ـــه ای ـــد ک ـــدل ش ـــدی مب تقلی
ــدا  ــه جـ ــای ایـــن دیـــن در نهایـــت بـ رگه هـ
ـــری  ـــدن بش ـــالم از کاروان تم ـــیر اس ـــادِن مس افت

انجامیـــد.  
ـــن و انگیزشـــی در دوره هـــای  واژه گاِن هنجارآفری
ــه  ــی محافظه کارانـ ــالم، واژه گانـ ــی اسـ طوالنـ
بـــود. در بُعـــد اعتقـــادی بـــا ضعیـــف شـــدِن 
دایـــرۀ نفـــوذ مکتـــب اهـــل رأی و مکتـــب 
ماتریـــدی در اســـالم و بســـط اندیشـــه های 
اشـــاعره و سلفیســـم )اهـــل حدیـــث( عمـــاًل 
ــان در  ــزش انسـ ــۀ انگیـ ــی در زمینـ تقدیرگرایـ
ــوع  ــر نـ ــم و راه هـ ــالمی، حاکـ ــع اسـ جوامـ
فعالیـــت عقل محورانـــه و اجتهـــادی را بســـتند. 
سلســـله های صاحبـــان اقتـــدار در جامعـــۀ 
ـــۀ  ـــع طبق ـــع و قم ـــه قل ـــت ب ـــالمی از آن جه اس
متوســـط در عمـــل متوســـل شـــدند و عمـــاًل 

ـــاز  ـــای نوس ـــاروری نیروه ـــرایط ب ـــا و ش زمینه ه
و تجـــار را تضعیـــف کردنـــد کـــه مشـــروعیت 
ـــای  ـــا و نهاده ـــت علم ـــر حمای ـــی ب ـــا متک آن ه
ـــن  ـــت و تضمی ـــا حمای ـــود. ب ـــن ب ـــی و مقلدی دین
بقـــای ســـلطنت سلســـله های  مشـــروعیت 
اســـالمی، نیـــازی بـــه نقـــش دیگـــر نیروهـــا 
و گروهـــا محســـوس نمی شـــد کـــه ایـــن 
ـــعه  ـــرای توس ـــام ب ـــگاه ع ـــک ن ـــودِ ی ـــر نب بیانگ
ــح  ــلمین را واضـ ــع مسـ ــی در جوامـ و نوگرایـ
ــان  ــگاه در میـ ــوع نـ ــن نـ ــه ایـ ــازد کـ می سـ
زمـــام داران در کشـــورِ مـــا به طـــور عـــام 
ـــخ  ـــیر تاری ـــر، س ـــب دیگ ـــوده از جان ـــادق ب ص
فکـــر اســـالمی یک ســـان نبـــوده، بعـــد از هـــر 
ــام  دوره یـــی رکـــود و انحطـــاط گروهـــی به نـ
ـــرد  ـــیوع عملک ـــرده و ش ـــد ک ـــر بلن ـــن س مصلحی
حاملیـــِن دیـــن را نقـــد کردنـــد کـــه از جملـــه 
در قـــرون پســـین، اصالح طلبـــان نـــام آوری در 
میـــان مســـلمان ظهـــور کردنـــد. ایـــن گـــروه 
ــد  ــای جدیـ ــف مجموعه هـ ــال تعریـ ــه  دنبـ بـ
انگیزه هـــا بـــرای اســـالم اســـت، پیرامـــون 
ـــد  ـــرح کردن ـــایلی را ط ـــی مس ـــوالت اجتماع تح
کـــه وبـــر در تحلیـــل خـــود از اســـالم ارایـــه 
کـــرده اســـت. ریشـــۀ اصلـــِی تحلیل هـــای 
ایـــن  حول وحـــوِش  در  اصالح طلبـــان 
ــالق  ــا اخـ ــی بـ ــالم دینـ ــه اسـ ــد کـ می چرخـ
 عمل گـــرا، این جهانـــی و مرتبـــط بـــا سیاســـت 
ـــر اصـــالح فکـــر،  ـــوده و ب ـــی ب و مســـایل  اجتماع
شـــیوۀ زنده گـــی و دیـــن داری تأکیـــد می کنـــد 
و بـــر پـــاک کـــردن اســـالم از آموزه هـــای 
ــومی  ــادات و رسـ ــده از عـ ــی و برآمـ غیرعقلـ
ــل  ــاب در تقابـ ــالم نـ ــۀ اسـ ــا روحیـ ــه بـ کـ
قـــرار داشـــته کـــه جریان هـــای قوم محـــور 
)ناسیونالیســـتی( و تصـــوف مارابوتیســـم جـــزِو 
شـــاخص ایـــن گروه هـــا در تمـــدن اســـالمی 

محســـوب می شـــود. 
تصـــوف  انگیزشـــی  واژه گان  و  ارزش هـــا 
تضعیـــف  در جهـــت  و  تقابـــل  در  عمـــاًل 
اقتصـــاد، عمل گرایـــی اجتماعـــی و روحیـــۀ 
مهم تریـــن  دارد.  قـــرار  دگرگونی خواهـــی 
ـــی اســـالم را  ـــدۀ مســـیر تمدن ـــِل انحراف دهن عوام
می تـــوان مـــوارد زیـــر برشـــمرد: صوفی گـــری، 
تقلیـــد کورکورانـــۀ مســـلمانان از ســـنت ها، 
خودکامه گـــی نظامـــی ســـالطین )به خصـــوص 
تـــرک( کـــه درســـت ترین تحلیـــل را در ایـــن 
مـــورد ســـیدجمال الدین بیدارگـــر مشـــهور 
ـــروی  ـــد از پی ـــت: »بای ـــام داده اس ـــلمان انج مس
حـــدس و گمان هـــا اجتنـــاب کـــرده و نبایـــد 
ــش دل  ــاکاِن خویـ ــد از نیـ ــرف تقلیـ ــه صـ بـ
ـــان  ـــدون بره ـــان ب ـــر انس ـــرا اگ ـــد. زی ـــوش کن خ
ــه  ــرده و بـ ــاور کـ ــا دلیـــل، چیزهایـــی را بـ یـ
پیـــروی از نظـــرات غیرمبرهـــن عـــادت کنـــد 
و بـــه تبعیـــت و پیـــروی از نیـــاکان خویـــش 
ــت  ــر از فعالیـ ــِن او ناگزیـ ــد، ذهـ ــع باشـ قانـ
ــت  ــج حماقـ ــد و به تدریـ ــاز می مانـ ــری بـ فکـ
ــر، 13۹1:  ــق می آید)ترنـ ــر او فایـ ــی بـ و کودنـ
۲۶1(. اصالح طلبـــاِن مســـلمان بـــر جایـــگاه 
هـــر دو عنصـــر شـــریعت و عقـــل در پهلـــوی 
هـــم تأکیـــد داشـــته و آن را شـــاخصۀ اصلـــی 

جامعـــۀ اســـالمی می داننـــد. 
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ــن:  ــا گفت ــورد آن ه ــی در م ــردن و مطالب ــراد را ب ــی اف ــام واقع • ن
ــده می شــود.  ــد، داســتان تان زن ــام می بری ــراد واقعــی ن ــی از اف ــن وقت همچنی
ــا  ــه آن ه ــع ب ــی راج ــان مطالب ــخصیت ها و بی ــای ش ــتفاده از نام ه ــا اس ب
واقعی شــان کنیـــد، بــه عنــوان مثــال: »احمــد یــک مــرد کوچــِک الغرانــدام 
ــود  ــوِق خ ــراد ماف ــا اف ــت، او ب ــیاه اس ــمان س ــی و چش ــت گندم ــا پوس ب

ــد.« ــان می کن ــود را بی ــِر خ ــو و نظ ــی گفت وگ به راحت
ــوع  ــا موض ــد ب ــتان بای ــد: داس ــط باش ــخنرانی مرتب ــوع س ــا موض • ب
ســخنرانی مرتبــط باشــد. ضمنــًا اگــر در ســخنرانی اشــتباه  کردیــم، می توانیــم 

ــم. ــران کنی ــوی آن را جب ــتاِن خــوب و اجــرای ق ــک داس ــا ی ب
ــا از  ــتان های م ــم در داس ــعی کنی ــاز: س ــای تصویرس ــتفاده از واژه ه • اس
ــی  ــای آن از کلمات ــم و به ج ــودداری کنی ــی خ ــای انتزاع ــردن کلمه ه به کارب
ــه  ــی ک ــم، کلمات ــتفاده کنی ــوند اس ــس می ش ــه ح ــواس پنجگان ــا ح ــه ب ک
تصویرســازند و می توانیــم آن هــا را تجســم کنیــم. بــه عنــوان مثــال: »ســیب« 
ــی  ــم ول ــور کنی ــم آن  را تص ــون می توانی ــت چ ــاز اس ــۀ تصویرس ــک کلم ی
ــن  ــترک بی ــر مش ــک تصوی ــت و ی ــی اس ــه انتزاع ــک کلم ــازی« ی »بهینه س

ــدارد. ــان ها ن ــۀ انس هم
ــایی  ــی و چش ــه، بویای ــنوایی، المس ــی، ش ــواس بینای ــردن ح ــر ک • درگی
ــا  ــۀ آن ه ــواس پنجگان ــی از ح ــراد یک ــۀ اف ــتان :هم ــزای داس ــه اج ــراد ب اف
ــا آن  ــود را ب ــوِن خ ــان پیرام ــت و جه ــر اس ــا قوی ت ــواس آن ه ــۀ ح از بقی
ــاظ  ــه لح ــراد ب ــی اف ــال: بعض ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر درک می کنن ــتر و بهت بیش
ــه  ــه ب ــد ک ــتر درک می کنن ــدن بیش ــا دی ــان را ب ــد و جه ــداری، قوی ترن دی
ــر  ــد، بهت ــز را ببینن ــک چی ــی ی ــراد وقت ــن اف ــد. ای ــا دیداری هــا می گوین آن ه
ــی  ــد یعن ــنیداری، قوی تران ــاظ ش ــه لح ــراد ب ــی اف ــد. بعض ــش می کنن درک
ــی اند  ــراد حس ــی اف ــد، و بعض ــر درک می کنن ــنوند بهت ــزی را بش ــی چی وقت
و وقتــی چیــزی را حــس کننــد بهتــر آن  را درک می کننــد. بنابریــن در 
ســخنرانی و تعریــِف داســتان بایــد طــوری داســتان را تعریــف کــرد کــه هــر 
ســه گــروه بتواننــد داســتان را از دریچــۀ درِک خودشــان درک نماینــد یعنــی 
فــرد دیــداری بتوانــد داســتان را تصویرســازی نمایــد، فــرد شــنیداری بتوانــد 
صــدای افــراد داســتان را بشــنود و فــرد حســی بتوانــد داســتان را حــس کنــد.
از  یکــی  مخاطبــان  از  ســوال  پرســیدن  بپرســید:  پرســش  یــک   .1
ــان  ــا از هم ــارکت آن ه ــه و مش ــب توج ــرای جل ــا ب ــن روش ه قدرتمندتری
ــر  ــان به طــور غی ــک ســوال مخاطب ــا پرســیدن ی شــروع ســخنرانی اســت. ب
ــر موضــوع ســخنرانی  ــا درگی ــِن آن ه ــد و ذه ــه پاســخ فکــر می کنن ارادی ب
ــخنرانی  ــد س ــما می خواهی ــر از ش ــد نف ــال: »چن ــوان مث ــه عن ــردد. ب می گ
خوبــی ارایــه کنیــد.« البتــه بایــد توجــه کــرد کــه گاهــی هــدف پرســش و 
پاســخ نیســت، بلکــه جلــب توجــه مخاطبــان بــه موضــوع ســخنرانی اســت. 
ــان  ــاده و آس ــیار س ــد بس ــود بای ــرح می ش ــه مط ــش هایی ک ــن پرس همچنی
باشــد تــا مخاطبــان بتواننــد به راحتــی بــه آن پاســخ دهنــد. بــه گونــۀ مثــال: 
»چنــد نفــر از شــما امــروز از انترنــت اســتفاده کــرده اســت؟« اگــر ســخنران 
از مخاطبــی ســوال پرســید و مخاطــب پاســخ را نمی دانســت، بایــد ســریعًا از 
آن فــرد بگــذرد تــا آن شــخص حــِس بــدی پیــدا نکنــد وگرنــه زمینــه را برای 
شکســِت خــود فراهــم کــرده اســت. پیشــنهاد می شــود بــه عنــوان ســخنران، 
ســوالی را کــه مطــرح می کنیــد از مخاطبانــی کــه داوطلــب هســتند، آن ســوال 
را بپرســید تــا نتیجــۀ خوبــی کســب نماییــد. یــک روش دیگــر بــرای ســوال 
پرســیدن، ســوال بالغــی اســت کــه خودتــان بــه آن ســوال،جواب می دهیــد. 
البتــه ایــن ســوال بــه انــدازۀ یــک ســوال واقعــی قــدرت و جذابیــت نــدارد؛ 
ــک  ــادن در ی ــک افت ــت و از ریس ــریع تر اس ــه س ــاز را دارد ک ــن امتی ــا ای ام

ــی اجتنــاب می کنــد.  بحــث طوالن
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ــن  ــا بزرگ تری ــه ی ــداد در نظامی ــه در بغ ــی  ک ــی زمان غزال

ــان  ــرد و هم زم ــس می ک ــان تدری دانشــگاه اســالمی آن زم

ریاســِت نظامیــه را بــه دوش داشــت، تعلیــِم فلســفه 

را بــدوِن اســتاد آغــاز کــرد؛ بــرای این کــه از اتهــام 

ــا دو  ــال )ی ــه س ــِد س ــد، بع ــی  یاب ــفه رهای ــتِن فلس ندانس

ــن  ــی و اب ــار فیلســوفان )ارســطو، فاراب ــۀ آث ــال( مطالع س

ســینا(، کتــاِب مقاصدالفالســفه)۶( را تألیــف کــرد. او 

ــق  ــوفان از منط ــِش فیلس ــرح دان ــه ش ــاب، ب ــن کت در ای

ــاِب  ــات پرداخــت. ســپس کت ــات و طبیعی ــا الهی ــه ت گرفت

به رشــتۀ  را  فیلســوفان(  تُهافت الفالســفه)=یاوه گویی 

تحریــر درآورد. ایــن کتــاب، در زمینــه و زمانــۀ خــودش، 

ــۀ  ــه در طلیع ــود و چنان ک ــر ب ــذار وبی نظی ــی تأثیر گ کتاب

ــالم،  ــان اس ــرب جه ــزرِگ مغ ــوف ب ــم، فیلس ــخن گفت س

ــود را  ــفی خ ــاِب فلس ــن کت ــی، مهم تری ــد اندلس ــِن رش اب

در پاســخ بــه همیــن کتــاِب غزالــی تألیــف کــرد؛ عنــوان 

ــد در  ــن رش ــود؛ اب ــت ب ــد، تُهافت الُتهاف ــن رش ــاِب اب کت

ــه  ــت، چنان ک ــاع برخاس ــه دف ــفه ب ــاب از فالس ــن کت ای

ــارۀ فالســفه محکــوم  ــی درب ــه یاوه گوی ــی را ب خــودِ غزال

ــاد  ــی ی ــاب، از گروه ــۀ کت ــی در خطب ــا غزال ــرد. و ام ک

ــر از  ــمندی برت ــی و هوش ــود را در تیزبین ــه خ ــد ک می کن

دیگــران دانســته و تکالیــف شــرعی را جــدی نمی گیرنــد 

و تعبــدات شــرع و حــدودِ آن را ناچیــز می شــمارند. 

ــه نظــر  ــد( ب ــه احتمــاًل همــان فالســفه ان ــن گــروه )ک ای

ــد.  ــری ندارن ــِل دیگ ــری، دلی ــِث نظ ــز مباح ــی، ج غزال

ــزی  ــای هول انگی ــروه، شــنیدِن نام ه ــن گ ــِر ای منشــای کف

چــون ُســقراط، بُقــراط، افالطــون، ارســطو و امثــال ایشــان 

اســت. مخالفــت غزالــی بــا فالســفه از زمانــی آغــاز شــد 

کــه وی شــروع بــه خوانــِش کتاب هــای آنــان کــرد؛ 

ــار  ــاور دارد، از آث ــودش ب ــه خ ــا را چنان چ ــتِر خطاه بیش

ــه  ــا آن ک ــت؛ ب ــه اس ــینا دریافت ــی و ابن س ــطو، فاراب ارس

ــر  ــِت فک ــی و نجاب ــه تیزهوش ــردم ب ــاِن م ــفه در می فالس

و تحقیــق شــهیر انــد؛ غزالــی ایــن تیزهوشــی را تقلیــدی 

بــه  او  نمی دانــد.  َکم مایه گــی  ُجــز  چیــزی  و  بیــش 

ــی  ــتر از تیزهوش ــردی بیش ــه: »کم ِخ ــت ک ــاور اس ــن  ب ای

ــوری بیشــتر  ــر اســت، و ک ــه نجــات نزدیک ت بی نتیجــه ب

ــن  ــِت او در ای ــۀ ســالمت.« مأموری ــن، مای ــِی کج بی از بینای

ــالت و ســخناِن  ــواع تخی ــا از ان ــاب واضــح  اســت: »م کت

باطلــی کــه مایــۀ فریــب آن هــا )فیلســوفان( بــوده اســت، 

ــز  ــه ُکِل آن ج ــازیم ک ــن می س ــم و روش ــرده برمی داری پ

ــث  ــی مباح ــه، غزال ــت« در ادام ــل نیس ــوی بی حاص هیاه

ــرده و  ــه ک ــته تجزی ــه ســه دس ــفه را ب ــات فالس و اختالف

می گویــد کــه منظــور او، نــوع ســوِم ایــن مباحــث اســت 

ــوط  ــن مرب ــولِ  دی ــِی از اص ــه اصل ــا ب ــزاع در آن ه ــه ن ک

ــان،  ــدوِث جه ــه ح ــوط ب ــِث مرب ــد مباح ــود؛ مانن می ش

ــاور  ــه ب ــه ب ــا ک ــِر تن ه ــاِن حش ــده گار و بی ــاِت آفری صف

ــه  ــتند. چنان ک ــوارد هس ــن م ــر ای ــوفان منک ــی، فیلس غزال

گفتیــم، غزالــی بیســت  مســأله را در کتــاِب تُهافــت مطــرح 

ــه کــرده  ــان  را تخطئ کــرده اســت کــه در هفــده مــورد آن

ــورد  ــر. اینــک آن ســه مســأله را م و در ســه مســأله تکفی
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ــم:  ــرار می ده ــکاش ق کن

ــدۀ فیلســوفان  مســالۀ نخســت)7(: ابطــاِل عقی

ــان ــازِی جه ــا بی آغ ــودن ی ــم ب ــه قدی ب

ــِر  ــوفان نظ ــۀ فیلس ــاِن هم ــوان می ــد نمی ت گرچن

ــر  ــی، نظ ــاورِ غزال ــه ب ــا ب ــت، ام ــت یاف یک دس

جمهــور متقدمــان و متأخــراِن ایشــان، مؤیــِد 

ــد  ــفه، باورمند ان ــم اســت. فالس ــودِن عال ــِم ب قدی

ِتعالــی، و معلــول و  »جهــان همیشــه همــراهِ خدای 

مســاوِق او بــوده و از او )خداونــد( تأخــِر زمانــی 

ــول  ــه معل ــان صــورت ک ــه هم ــته اســت، ب نداش

مســاوِق علــت اســت و نــور مســاوق خورشــید؛ 

ــدِم  ــد تق ــر او، مانن ــی ب ــدِم باری تعال ــه تق و این ک

ــی و  ــدِم ذات ــی تق ــت، یعن ــول اس ــر معل ــت ب عل

ــی.«  ــدِم زمان ــه تق ــی، ن رتبه ی

ــت،  ــه  اس ــه گفت ــود در مقدم ــه خ ــی چنان ک غزال

جهــِت نقــِد ایــن  طائفــه )فالســفه( از آموزه هــای 

هــر مکتــب و فرقــه اســتمداد جســته تــا ادلــۀ آنان 

ــد؛  ــت کن ــچ« ثاب ــر ســِر هی را »هیاهــوی بســیار ب

ــی رود«. از  ــار م ــا کن ــختی ها کینه ه ــرا »در س زی

ــا در ردِ اندیشــۀ فالســفه از خــودِ  ــن  رو، حتّ همی

آن هــا کمــک جســته اســت؛ چنان چــه، بــاور دارد 

کــه افالطــون برخــالِف ســایر فالســفه و ارســطو، 

ــت)چیزی  ــته اس ــاور داش ــم ب ــدوِث عال ــه ح ب

به ســاده گی  افالطــون  اثبــات آن در آرای  کــه 

ــد(.  ــد آم ــت نخواه به دس

ــم و  ــارۀ عال ــفه درب ــوق، فالس ــل ف ــن دالی ضم

حــادث و قدیــم بــودن آن، ســخناِن بســا بســیاری 

ــه را، در ســه  ــن ادل ــی تمــام ای ــد کــه غزال گفته ان

ــا  ــل اول آن ه ــرده اســت: دلی دســته گــردآوری ک

ــان  ــر زم ــِر ب َــم( ناظ ــان )عال ــودِن جه ــم ب در قدی

ــی اســت. در دلیــل نخســت  نیســت، بلکــه رتبه ی

ــم  ــادث از قدی ــدورِ ح ــه ص ــد ک ــفه گفته ان فالس

محــال اســت؛ آن هــا اســتدالل کرده انــد کــه وقتــی 

قدیــم را در حــاِل در نظــر بگیریــم کــه فی المثــل 

او صــادر نشــده و ســپس صــادر  از  جهــان 

می شــود، مســلماً عــدِم صــدورِ آن مرجحــی 

)ترجیحــی( بــرای وجــود آن نبــوده  بلکــه صــدورِ 

آن )عالـَـم( ممکــِن محــض بــوده  اســت. در دلیــِل 

دوم دربــارۀ قــدِم عالـَـم فالســفه مدعی انــد، کســی 

ــان متأخــر از خدا ســت و  ــد اســت جه ــه معتق ک

خداونــد بــر آن تقــدم دارد، به ناچــار بایــد پذیــرا 

ــه  شــود کــه خــدا از حیــِث ذات مقــدم اســت، ن

از حیــِث زمــان؛ ماننــد تقــدم یــک)1( بــر دو )۲( 

ــود  ــد در وج ــت؛ هرچن ــی اس ــدم طبیع ــه تق ک

ــر  ــراهِ یکدیگ ــن دو هم ــی، ممکــن اســت ای زمان

بــوده باشــند و ماننــد تقــدم علــت بــر معلــول، از 

قبیــل حرکــت شــخص بــر حرکــِت ســایه اش، یــا 

هماننــد حرکــِت دســت در آب. این هــا از حیــِث 

ــت و  ــت اس ــی عل ــا یک ــتند ام ــر هس ــان براب زم

ــوفان،  ــاور فیلس ــه ب ــس ب ــول. پ ــری معل آن دیگ

منظــور قـِـَدِم یــا قدیــم بــودِن عالـَـم، زمانــی نیســت؛ 

بلکــه فرازمانــی و از جنــس علــت و معلــول اســت 

ــی. در  ــاً زمان ــه لزوم ــی دارد ن ــدِم درجه ی ــه تق ک

ــودِ  ــه وج ــده اند ک ــی ش ــفه مدع ــوم فالس ــِل س دلی

جهــان پیــش از وجــودش ممکــن بــوده اســت؛ زیرا 

ــن  ــپس ممک ــد س ــع باش ــدا  ُممتن ــت ابت ــال اس مح

ــه  ــی همیش ــدارد یعن ــازِ ن ــکان آغ ــن ام ــود، و ای ش

ثابــت اســت و جهــان همیشــه ممکن الوجــود بــوده 

اســت؛ زیــرا هیــچ  حالــی وجــود نــدارد کــه بتــوان 

دانســت.  ممتنع الوجــود  آن  حــال،  در  را  جهــان 

غزالــی بــر ایــن رأی در مقــام اعتــراض گفتــه اســت 

ــت؛  ــوده اس ــدوث ب ــه ممکن الح ــان همیش ــه جه ک

پــس هیچ وقــت نیســت کــه نتــوان احــداِث جهــان 

را در آن تصــور کــرد و هــرگاه جهــان را از ازل 

ــن  ــود؛ در ای ــد ب ــادث نخواه ــم، ح ــود بدانی موج

صــورت وجــود آن )عالـَـم( نــه بــر اســاِس امــکان، 

ــه اقتضــای ضــرورت(  بلکــه از روی خــالف آن )ب
ــود.  خواهــد ب

ــاج  ــک احتج ــفه، از ی ــه فالس ــی در ردِ اندیش غزال

ریاضــی نیــز کار گرفتــه اســت۸؛ اطالعــات او، 

دربــارۀ ریاضیــات و افــالک باوجــود مخالفــت 

ــت!  ــز اس ــم، اعجاب انگی ــرن پنج ــختش، در ق سرس

بــر اســاس ایــن اســتدالل، قــدِم عالــم منطقــاً 

مســتلزِم ایــن امــر اســت کــه افــالک )ســیارات( و 

ــردش  ــۀ گ ــت مرتب ــا اســت، بی نهای آن چــه در آن ه

ــر  ــم ب ــه می توانی ــد ک ــی می گوی ــرده  باشــند؛ غزال ک

ــک  ــاًل فل ــنجیم، مث ــی بس ــبات ریاض ــای محاس مبن

خورشــید در هرســال یک بــار کامــل می گــردد، 

ــر  ــتری در ه ــِک مش ــال و فل ــر سی س ــل در ه زح

ــب  ــا فلک الکواک ــتم ی ــمان هش ــال و آس دوازده س

در هــر 3۶000 ســال. وی نســبت بیــِن گــردِش 

ــب  30/ 1  ــر تی ــه ت ــالک را ب ــایر اف ــید و س خورش

-1۲1/، -1/3۶000 ســال آورده و می گویــد کــه 

ــی  ــا نا متناه ــن گردش ه ــاً ای ــرض التزام ــن ف ــا ای ب

انــد و در زمــاِن نامتناهــی رخ داده انــد یــا می دهنــد، 

ــا  ــا ی ــن گردش ه ــه ای ــارض دارد؛ از آن جایی ک تع

ــد.  ــن  اســاس، متناهی ان ــر ای ــا زوج، ب ــرد اســت ی ف

ــَدم  ِ ــه ق ــت ک ــن اس ــی ای ــتدالل غزال ــور از اس منظ

ــی  ــی غیِرمتناه ــتلزِم گردش های ــم، مس َ ــتِن عال دانس

ــد  ــا می گوی ــه م ــن اســتنتاج ب ــه ای  اســت، درحالی ک

ــا زوج  ــالک ی ــردِش اف ــا گ ــا ی ــن گردش ه ــه ای ک

ــبه؛  ــِل محاس ــد و قاب ــس متناهی ان ــرد، پ ــا ف ــد ی ان

ــفه  ــه فالس ــه چنان ک ــت ن ــادِث اس ــم ح ــذا عال ل
ــی.  ــم و ازل ــد قدی گفته ان

مسالۀ دوم: 

ــفه  ــِر فالس ــل دوِم تکفی ــه از عوام ــأله ک ــن  مس ای

ــی  ــطو مدع ــاِن ارس ــفه از زم ــی فالس ــت؛ یعن اس

ــوده  ــات ب ــر کلی ــِم ب ــد ج عال ــه خداون ــده اند ک ش

و بــر جزییاتــی کــه بــا انقســاِم زمــان بــه »هســت«، 

ــم  ــوند، عِل ــیم می ش ــود« تقس ــد ب ــود« و »خواه »ب

ــفه  ــته یی از فالس ــد دس ــا می کن ــی ادع ــدارد. غزال ن

بــر ایــن  بــاور انــد کــه او )خداونــد( جــز بــه ذات 

خویــش علــم نــدارد؛ و دســتۀ دیگــری از فالســفه، 

ــد  ــرد، گفته ان ــرار می گی ــز در آن ق ــینا نی ــه ابن س ک

ــن  ــم دارد. ای ــش عل ــر غیِرخوی ــد( ب ــه او )خداون ک

ــل  ــی قائ ــم ُکل ــد عل ــه خداون ــفه، ب ــته از فالس دس

انــد و مدعــی  انــد کــه چیزهــا را بــه علــم ُکلــی اش 

می شناســد. بــر ایــن مبنــا، علــِم خداونــد در انــدروِن 

ــده و حــال،  ــرد و گذشــته و آین ــرار نمی گی ــان ق زم

تغییــری در آن ایجــاد نمی کنــد. در عیــن حــال، 

معتقدنــد کــه ذره یــی در آســمان ها و زمیــن از 

علــِم خداونــد بیــرون نیســت؛ چــرا کــه خداونــد 
جزییــات را بــه نحــِو ُکلــی می شناســد. ایــن 
بــود خالصه یــی از دیــدگاه فالســفۀ مشــایی 
)فیلســوفانی کــه نســب فکــری آن هــا بــه ارســطو 
مشــاییان  بــه  اســالم  جهــان  در  برمی گــردد، 
ــارۀ علــم خداونــد بــه کلیــات  معــروف انــد( درب
ــف  ــه در ردی ــوم ک ــالۀ س ــا مس ــات. و ام و جزیی
کتــاب در مســالۀ بیســتم قــرار گرفتــه، قــرار ذیــل 

اســت. 
مسالۀ سوم:

مســالۀ بیســتم در الهیــات اســالمی و اصــول 
ــیار  ــالۀ بس ــی دارد؛ مس ــت ذات ــالم اهمی ــِن اس دی
ــفه را در آن  ــی فالس ــه غزال ــزی ک جنجال برانگی
بــه کفــر محکــوم کــرد. ایــن بحــث هــم از دیــد 
فالســفه و هــم متکلمیــن، فقهــا و صوفیــه مــورد 
بحــث و فحــص قــرار گرفتــه اســت. بــدوِن 
مطالعــۀ تطبیقــی در میــان آرای فالســفۀ اســالمی، 
ــت؛  ــت یاف ــا دس ــی آن ه ــه رأی نهای ــوان ب نمی ت
ــا  ــأله اکتف ــر مس ــه ذک ــًا ب ــا صرف ــن این ج بنابری

می کنــم. 
ــه  ــد ک ــن باوران ــه ای ــد: فالســفه ب ــی می گوی غزال
ــه  ــه ب ــا )جســم ها( محشــور نمی شــوند )البت تن ه
ــا نحــوۀ  ــد، ام وجــود آخــرت اعتقــاد کامــل دارن
محشــور شــدن موجــودات، مــورد اختــالف بــوده 
ــذا  ــد؛ ل ــاز نمی گردن ــه بدن هــا ب اســت( و ارواح ب
نفــس پــس از مــرگ بــه صــورِت ســرمدی باقــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــا لذت ــوأم ب ــا ت ــن بق ــد و ای می مان
ــف  ــوان توصی ــی اش نمی ت ــل بزرگ ــه دلی آن  را ب
کــرد؛ همچنــان درد را.  غزالــی می گویــد کــه ســه 
مــورد اســت کــه فالســفه بــه آن دربــارۀ آخــرت 
اعتقــاد دارنــد و مخالــف صریــح شــریعت اســت: 
ــای  ــکارِ درده ــا؛ ب. ان ــِر تن ه ــکارِ حش ــف. ان ال
جســمانی در بهشــت؛ و انــکارِ دردهــای جســمانی 

در دوزخ. 
ــم،  ــوق آوردی ــه در ف ــأله یی را ک ــه مس ــان: س پای
از دالیــل تکفیــِر فالســفه نــزدِ امــام غزالــی بــوده  
ــر آرای  ــی ب ــِر غزال ــاِت دیگ ــم اعتراض ــت. ه اس
ــن ســینا و هــم پاســخ های  فالســفه، هــم آرای اب
ــزرگ  ــوِف ب ــی، فیلس ــد اندلس ــِن رش ــدیِد اب ش
ــده  ــته، نیام ــن کوتاه نوش ــی در ای ــه غزال ــاء ب مش
اســت. باشــد تــا فرصــِت دیگــر کــه اوراقــی را در 

ــم.  مــوارد فــوق ســیاه کنی
واهلل اعلم باالصواب

   
مراجع

ــق،  ــض المنط ــالم، نق ــیخ االس ــه، ش ــن تیمی 1. اب
ــی،  ــع االول ــی، الطب ــد الفیق ــه، محمدحام صحح

 .5۶ ص:  1۹50م، 
 Al-Ghazali, the :۲. نگاه کنید به
 just Balance, A translation with
 introduction and notes, by: D.P
 Ashraf printing ,1978 ,Brewster
.press, Lahore
فکــری  حیــاِت  محمــد،  امــام  غزالــی،   .3
ــح، ترجمــه،  ــن الضــالل(، تصحی غزالی)المنقــذ م
تحلیــل و نقــد: مهــدی کمپانــی زارع، نشــر نــگاه 

معاصــر، تهــران، 13۹1، صــص: 7۲-3۶.
4. غزالــی، ابوحامــد محّمــد، ُمختصــر احیــاء 
ــح  ــد صال ــق محم ــه و تحقی ــن، ترجم ــوم الدی عل
ســعید، انتشــارات کردســتان، 1377، ص: ۲۶. 

5. همو، ص: 31
ــفه،  ــد الفالس ــد، مقاص ــد محّم ــی، ابوحام ۶. غزال
مترجــم دکتــر محّمــد خزائلــی، نشــر نمــاد، 13۹1. 
غزالــی، ابوحامــد محمــد، تهافــت   .7
الفالســفه، ترجمــۀ حســن فتحــی، نشــر حکمــت، 
13۹1، صــص: 3۹-75، 175-1۸5 و ۲74-۲55. 
در  فلســفه  ســیر  ماجــد،  فخــری،   .۸
جهــان اســالم، هیــأت مترجمــان زیــر نظــِر 
ــا، 13۹4، ص:  ــر آریان ــوادی، نش ــراهلل پورج نص

 .۲ 4 ۲

فیلسوفان به روایِت امام غزالیرح



ــت  ــدوق حمای ــوی صن ــده از س ــه ش ــار ارای آم
از کــودکان ســازمان ملــل متحــد، یونیســف، 
ــل  ــل تّام ــتان، قاب ــد در افغانس ــارۀ زاد و ول در ب
اســت و دولــت مســوولیت دارد تــا در ایــن زمینــه 
ــت  ــرا را روی دس ــل اج ــی و قاب ــات منطق اقدام

ــرد. گی
ــتین  ــه در نخس ــرد ک ــالم ک ــراً اع ــف اخی یونیس
روز ســال ۲01۹، بیــش از ســه هزار نــوزاد در 
افغانســتان بــه دنیــا آمده انــد و هــرگاه ایــن آمــار 
ــون و  ــم، یک میلی ــر بگیری ــال درنظ ــک س را در ی
نودوپنــج هــزار نــوزاد در کشــور متولــد خواهنــد 
شــد. میــزان مرگ ومیــر هــم در افغانســتان خیلــی 
ــۀ  ــر در نتیج ــزار نف ــا ه ــاالنه ده ه ــت و س باالس
خشــونت های مســلحانه، حــوادث طبیعــی و 
ابتــال بــه بیماری هــا جــان می دهنــد و ایــن 
مســأله تاحــدی توانســته از رشــد خیلــی ســریع 

ــد. ــری کن ــتان جلوگی ــت در افغانس جمعی
در حــال حاضــر  افغانســتان  رقــم جمعیــت 
حــدود ســی میلیــون نفــر تخمیــن زده می شــود، 
امــا احتمــال ایــن کــه بیشــتر از ایــن رقــم باشــد 
خیلــی زیــاد اســت. آخریــن ارزیابی هــای وزارت 
اقتصــاد نشــان می دهــد کــه جمعیــت افغانســتان 
ــت از  ــد جمعی ــت و رش ــش اس ــال افزای در ح
۲.03 درصــد در گذشــته بــه ۲.14 درصــد رســیده 
اســت. افزایــش بی رویــه جمعیــت در افغانســتان، 
ــال  ــی در قب ــوار و منف ــای ناگ ــد پیامده می توان
ــا  ــون ب ــتان هم اکن ــرا، افغانس ــد. زی ــته باش داش

کمبــود منابــع اقتصــادی و آبــی دســت وپنجه 
ــرم می کنــد. خــط فقــر همه ســاله بلندتــر رفتــه  ن
ــال  ــی، در س ــک جهان ــزارش بان ــاس گ و براس
ــر خــط  ــر زی ــون نف ــج میلی ــه پن ــک ب ۲001 نزدی
فقــر قــرار داشــتند، امــا ایــن رقــم در ســال ۲01۶، 

ــه شــانزده میلیــون نفــر رســید. ب
ــر و  ــای فقی ــم در خانواده ه ــد ه ــتر زاد و ول بیش
روستانشــین کــه از امکانــات اقتصــادی، آموزشــی 
و صحــی کمتــری برخــوردار انــد، صــورت 
از مزایــای رشــد  ایــن خانواده هــا  می گیــرد. 
ُکلــی اقتصــاد در کشــور نیــز کمتریــن بهــره  

می گیرنــد.
اقتصــادی  تحلیــل  یــک  در  جهانــی  بانــک 
می نویســد کــه افزایــش جمعیــت بــا بلنــد رفتــن 
خــط فقــر اقتصــادی در افغانســتان رابطۀ مســتقیم 
ــرگاه  ــل، ه ــن تحلی ــاس ای ــت. براس ــته اس داش
ــه باالتریــن  رشــد اقتصــادی در افغانســتان هــم ب
ــن کشــور  ــم شــهروندان ای حــد آن برســد، بازه
ــوردار  ــان برخ ــورت یک س ــه ص ــای آن ب از مزای
ــه  ــد ک ــی می گوی ــک جهان ــد. بان ــد ش نخواهن
رشــد اقتصــادی در افغانســتان همه شــمول و 
ــر نیســت و تنهــا بیســت درصــد جمعیــت  فراگی
ایــن کشــور از مزایــای رشــد اقتصــادی بهره منــد 
ــرگاه  ــه ه ــدار داده ک ــک ُهش ــن بان ــده اند. ای ش
ــه  ــورت عادالن ــه ص ــادی ب ــد اقتص ــای رش مزای
ــز  ــده نی ــادی در آین ــد اقتص ــود، رش ــع نش توزی
ــه کاهــش فقــر در افغانســتان  ــد منجــر ب نمی توان

شــود.
در کشــورهای دیگــر کــه از وضعیــت اقتصــادی 
ــت و  ــد، رشــد جمعی ــز برخــوردار ان مناســب نی
زاد و ولــد کنتــرل می شــود. امریــکا کــه از همــه 
لحــاظ از قدرت مندتریــن کشــورهای جهــان 
ــه  ــدام ب ــا اق محســوب می شــود، خــود خانواده ه
ــال ۲017،  ــد. در س ــان کرده ان ــرل جمعیت ش کنت
امریــکا پــس از ســی ســال گــواه کمتریــن زاد و 
ولــد در ایــن کشــور بــود؛ هرچنــد خــود دولــت 
در ایــن زمینــه دخالتــی نداشــت. ایــران در دهــۀ 
ســخت گیرانه یی  سیاســت های  میــالدی   70
بــرای کنتــرل جمعیــت وضــع کــرد و همین طــور 
چیــن در ســال 1۹7۹ سیاســت تک فرزنــدی 
ــن  ــا وضــع چنی ــن کشــورها ب ــرد. ای را وضــع ک
اقتصــادی  شــرایط  توانســت  پالیســی هایی، 
بهتــری را بــرای آینــدۀ شــان تهداب گــذاری 
ــل  ــن  کشــورها به دلی ــد برخــی از ای ــد. هرچن کنن
از  بــا بعضــی  سیاســت ها و تضادهایــی کــه 
ــت های  ــال سیاس ــد، اعم ــر دارن ــورهای دیگ کش
کنتــرل جمعیــت را ســاده تر و حتــا از بیــن 

برده انــد.
ــد  ــرای زاد و ول ــی ب ــچ برنامه ی ــتان هی در افغانس
وجــود نــدارد و خانواده هــا در ایــن زمینــه بــدون 
ــی   ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه زیربناه ــه متوج آنک
و آینــدۀ فرزندان شــان باشــند، در زاد و ولــد 
خودمختارنــد. بنــًا هیــچ تناســبی میــان زاد و ولد و 
شــرایط اقتصــادی، آموزشــی، صحــی و اجتماعــی 
ــا و  ــی از جاده ه ــروز در خیل ــدارد. ام ــود ن وج
ــه  ــد ک ــم می خورن ــه چش ــی ب ــا والدین خیابان ه
ــته و  ــان نشس ــم قدش ــد و نی ــد ق ــد فرزن ــا چن ب
دســت بــه گدایــی دراز کرده انــد. هــرگاه کنترلــی 
بــر زاد و ولــد وجــود داشــته باشــد، ممکــن بــود 
شــاهد پــدران، مــادران و کــودکان گدای گــر 
ــودک  ــا ک ــور میلیون ه ــم و همین ط ــری بودی کمت
ــد  ــای شــاقه روی نمی آوردن ــه انجــام کاره ــا ب م

ــدند. ــروم نمی ش ــرورش مح ــوزش و پ و از آم
بــا  تنهــا  نــه  افغانســتان  در  خانواده هــا 
توانایــی  و  اقتصــادی  شــرایط  درنظرداشــت 
ــرده،  ــه نک ــد توج ــرل زاد و ول ــان در کنت خودش
بلکــه بیشــتر بــه صــورت مغرضانــه بــه افزایــش 
زاد و ولــد پرداخته انــد. امــروز در بخشــی از 
مناطــق جنوبــی و شــرقی کشــور رســمًا در نتیجــۀ 
ــا  ــی ب ــدروان مذه ــی از تن ــی برخ ــات منف تبلیغ
ــت  ــو مخالف ــین پولی ــای واکس ــرای کمپاین ه اج
طــوری  مذهبــی  تنــدروان  ایــن  و  می شــود 
تبلیغــات می کننــد کــه کمپاین هــای واکســین 
ــت  ــش جمعی ــور کاه ــه منظ ــا ب ــۀ غربی ه برنام
ــر  ــت ام ــه واقعی ــی ک ــت؛ در حال ــلمانان اس مس

ــت. ــن نیس چنی
ــری  ــرای جلوگی ــا ب ــت ت ــاز اس ــال، نی ــا این ح ب
آینــده،  در  جدی تــر  بحران هــای  بــروز  از 
دولــت در راســتای کنتــرل زاد و ولــد اقــدام 
ــا  ــه ب ــن زمین ــت در ای ــدام دول ــد اق ــد. هرچن کن
توجــه بــه حاکمیــت باورهــای ســنتی و مذهبــی 
در افغانســتان دشــوار اســت، امــا ناگزیــر اســت و 
ــش زاد و  ــرای کاه ــی ب ــوق های خاص ــد مش بای

ــرد. ــر بگی ــد درنظ ول

توافــق  پاکســتان  و  عربــی  متحــدۀ  امــارات 
بــه  مشــترک  گونه یــی  بــه  کــه  کرده انــد 
گفت وگوهــای صلــح افغانســتان همــکاری کننــد 
تــا صلــح و ثبــات در ایــن کشــور تأمیــن شــود.
ــارات دو روز  ــد ام ــی عه ــد، ول ــن زاه ــد ب محم
پیــش در دیــدار بــا عمــران خــان، نخســت  وزیــر 
ــا گفت وگوهــای  پاکســتان توافــق کــرده اســت ت

صلــح افغانســتان را کمــک کنــد.
ــن  ــد، در ای ــزارش  دادن ــتانی گ ــانه های پاکس رس
ــه اســت،  ــه در پاکســتان صــورت گرفت ــدار ک دی
ــان دو  ــور همچن ــان کش ــایل می ــر مس ــزون ب اف
ــح و  ــن صل ــرای تأمی ــا ب ــد ت ــق کردن طــرف تواف

ــد. ــز کار کنن ــتان نی ــات در افغانس ثب
ــه  ــان ب ــی همچن ــده عرب ــارات متح ــد ام ولیعه
ــا  ــارزه ب ــی مب ــی و چگونگ ــرکوب هراس افکن س
تروریســم نیــز بــا نخســت وزیــر پاکســتان بحــث 

ــد. ــادل نظــر کــرده ان و تب
ــر  ــت وزی ــان، نخس ــران خ ــم عم ــوی ی ه از س
ــارات  ــات ام ــه از اقدام ــه ک ــز گفت ــتان نی پاکس
متحــدۀ عربــی بــرای مذاکــرات صلــح افغانســتان 

ــا هراس افکنــی  ــارزه مشــترک ایــن کشــور ب و مب
در  را  امــارات  نقــش  و  کــرده  قدردانــی 

گفت وگوهــای صلــح مهــم دانســته اســت.
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زاد و ولـد 
در افغانستان

گفت وگوهای صلح؛

درآمـدی بر دوِر تازه یی از جنـگ

امارات متحدۀ عربی و پاکستان برای کمک به گفت وگوهای صلح افغانستان توافق کردند

ــه  ــتان کـ ــگ افغانسـ ــورد جنـ ــح در مـ ــرات صلـ ــا و مذاکـ گفت وگوهـ
این بـــار صـــورت و ســـیرِت متفـــاوت دارد، احتمـــال مـــی رود کـــه 
بـــه نتیجـــه برســـد. چـــه چیـــز شـــرایط ایجـــاد ایـــن صلـــِح همچنـــان 
ــاینده گِی  ــی و فرسـ ــت نظامـ ــت؟ بُن بسـ ــم آورده اسـ ــکننده را فراهـ شـ
ـــۀ  ـــدود فاجع ـــِن ح ـــرا رفت ـــر؟ ف ـــرِف درگی ـــر دو ط ـــرای ه ـــگ ب ـــد جن رون
ـــی  ـــراِن محل ـــق بازیگ ـــش و تواف ـــش تن ـــل؟ کاه ـــای تحم ـــانی از مرزه انس
ـــادی در  ـــران اقتص ـــتان؟ بح ـــح در افغانس ـــۀ صل ـــورد نقش ـــی در م و منطقه ی

ــتان؟ ابتـــکار بین المللـــی در برگـــزاری مذاکـــرات صلـــح؟  افغانسـ
ـــه  ـــا آن چ ـــت. ام ـــوارد زود اس ـــن م ـــری در ای ـــر نتیجه گی ـــرای ه ـــوز ب هن
ــه  ــتان بـ ــح در افغانسـ ــای صلـ ــرات و گفت وگوهـ ــورد مذاکـ ــه در مـ کـ
تجربـــه درآمـــده: این هـــا همـــواره درآمـــدی بـــر دور تازه یـــی از جنـــگ 

بوده انـــد. 
ـــان، داســـتانی دراماتیـــک اســـت: داســـتان  ماجـــرای افغانســـتان از چشـــم طالب
ـــه  ـــواری ک ـــت خورده و مت ـــری و شکس ـــزار نف ـــِک چنده ـــروه کوچ ـــک گ ی
ـــی  ـــکو، ابوظب ـــرات در مس ـــز مذاک ـــه می ـــود را ب ـــتان خ ـــیۀ افغانس از حاش
ـــان  ـــرد. طالب ـــل ک ـــران تحمی ـــه ته ـــک ب ـــعودی و این ـــتان س ـــپس عربس و س
ـــتان  ـــردم افغانس ـــش و م ـــا ارت ـــتمراً ب ـــون، مس ـــا اکن ـــال های ۲000 ت از س
جنگیده انـــد. طالبـــان بارهـــا موفـــق شـــده اند کـــه کنتـــرل بســـیاری از 

ـــد.  ـــت گیرن ـــور را در دس ـــاِت کش والی
ــوان  ــی نمی تـ ــی محلـ ــاده گی در قابـ ــا به سـ ــتان را امـ ــتان افغانسـ داسـ
ــا  ــور و حتـ ــن کشـ ــر از ایـ ــتان فراتـ ــرای افغانسـ ــرد. ماجـ ــت کـ روایـ
ـــی،  ـــۀ آن در ابوظب ـــپس ادام ـــکو و س ـــرات در مس ـــت. مذاک ـــه اس خاورمیان
ـــکار  ـــدارد. آش ـــی ن ـــوِی درون افغان ـــه رنگ وب ـــران هیچ گون ـــتان و ته عربس
اســـت کـــه بـــدون مجموعـــه تحـــوالت و توافقـــاِت صریـــح و ضمنـــی 

ــود. ــز محقـــق نمی شـ فراافغانـــی هرگـ
ـــی  ـــرات قبل ـــه دورِ مذاک ـــبت ب ـــتان نس ـــار در افغانس ـــح، این ب ـــناریوی صل س
ـــای  ـــان دیدگاه ه ـــرای طالب ـــت. ب ـــاوت اس ـــوده، متف ـــق نب ـــز موف ـــه هرگ ک
ـــان در  ـــه طالب ـــور ک ـــت. همان ط ـــوردار نیس ـــت برخ ـــدان از اهمی ـــل چن کاب
ـــه   ـــل را ب ـــت کاب ـــه دول ـــد ک ـــالم نمودن ـــه صراحـــت اع ـــرات مســـکو ب مذاک

ـــان  ـــز آن ـــل نی ـــه در عم ـــد ک ـــوم گردی ـــک معل ـــند، این ـــمیت نمی شناس رس
ـــت،  ـــت بردار نیس ـــل دس ـــا کاب ـــد. ام ـــت نمی دهن ـــل اهمی ـــت کاب ـــه دول ب
ـــران  ـــرا رهب ـــرد؛ زی ـــهم بگی ـــه س ـــن پروس ـــد در ای ـــعی می کن ـــی س هرازگاه
ـــۀ  ـــه در پروس ـــد ک ـــف گردیده ان ـــی واق ـــی به خوب ـــدت مل ـــت وح حکوم
ـــان  ـــا طالب ـــد. ام ـــرار گرفته ان ـــیه ق ـــاًل در حاش ـــده و عم ـــح دور زده ش صل
تاهنـــوز بـــه دولـــت کابـــل روی خـــوش نشـــان نـــداده و ایـــن خـــود 

ـــت. ـــل اس ـــت کاب ـــودِن دول ـــیه ب ـــان گِر در حاش نش
در ایـــن تحـــوالت جایـــگاه مـــردم افغانســـتان چیســـت و کجاســـت؟ حکومـــت 
ـــه نحـــوی مـــردم  ـــا نفـــوذ، ب ـــراد ب ـــا تیمـــی از اف وحـــدت ملـــی ســـعی دارد ب
ـــد،  ـــح گردی ـــه تصری ـــا چنان چ ـــازد، ام ـــریک س ـــه ش ـــن پروس ـــز در ای را نی
ـــه  ـــد ب ـــه رس ـــند، چ ـــمیت نمی شناس ـــه رس ـــل را ب ـــت کاب ـــا دول ـــان حت طالب
ـــن  ـــد. بنابرای ـــی کنن ـــتان نماینده گ ـــردم افغانس ـــه از م ـــوذی ک ـــراد ذی نف اف
ـــردم  ـــه شـــده اند. حـــذف م ـــده گرفت ـــن ماجـــرا محـــذوف و نادی ـــردم در ای م
ـــوولیِت  ـــه و مس ـــورت گرفت ـــی ص ـــه کس ـــِت چ ـــه  دس ـــح، ب ـــۀ صل از پروس

ـــه  دوش کیســـت؟ آن  ب
 بـــدون شـــک، گروهـــی کـــه بـــه مـــردم و رأی و نظـــِر آن هـــا اهمیـــت 
نمی دهـــد، گـــروه طالبـــان اســـت. طالبـــان گروهـــی ناشـــناخته نیســـت. 
ـــال و  ـــوده و اعم ـــا ب ـــِت آن ه ـــه -دس ـــور ب ـــور کش ـــام ام ـــال زم ـــد س چن
رفتارشـــان در حافظه هـــا نقـــش بســـته اســـت. ســـالخی ها، سنگســـارها، 
از یـــاد مـــردم  قتل عام هـــا و در ُکل جنایت هـــای طالبـــان هرگـــز 
نمـــی رود. اکنـــون علی رغـــم این کـــه ظاهرشـــان آراســـته شـــده و بـــه 
انگلیســـی روان صحبـــت می کننـــد، همچنـــان »طالـــب« باقـــی مانده انـــد، 
ـــز  ـــت و همه چی ـــی ارزش اس ـــان ب ـــرای آن ـــان ب ـــر و آزادی زن ـــوق بش حق
ـــرِف  ـــن ح ـــا ای ـــد. ام ـــی می کنن ـــش بررس ـــِک خوی ـــره  و تاری ـــِک تی را از عین
تازه یـــی نیســـت. آن چـــه کـــه تـــازه اســـت، ضعـــف و فرســـوده گی و از 
ـــردم  ـــته  از م ـــه نتوانس ـــت ک ـــی اس ـــدت مل ـــت وح ـــی حکوم ـــا افتاده گ پ
ــع و  ــی مقاطـ ــردم را در تمامـ ــگاهِ مـ ــام و جایـ ــد و مقـ ــی کنـ نماینده گـ
ـــۀ  ـــردم از پروس ـــدِن م ـــذف ش ـــِی ح ـــوول اصل ـــد. مس ـــظ کن ـــرایط حف ش
ـــه  ـــتر از همیش ـــد بیش ـــردم بای ـــت. م ـــی اس ـــدت مل ـــت وح ـــح، حکوم صل
متوجـــه ایـــن موضـــوع باشـــند کـــه دیگـــر حکومـــت وحـــدت ملـــی 
ـــداری  ـــان پاس ـــت آن ـــرده و از سرنوش ـــاع ک ـــان دف ـــوِق آن ـــد از حق نمی توان

ـــد. کن

مسـیح



اوایـل سـال گذشـتۀ میـالدی، »مجمـع 
جهانـی اقتصـاد« مقالهیـی منتشـر کـرد 
یـک  در  مـا  کـه  داد  آن هشـدار  در  و 
قدمـِی زیـر و رو شـدن اقتصـاد جهانی 
ایسـتادهایم. نویسـندهگان مقالـه اظهار 
نظـر کـرده بودنـد کـه احیـا و ارتقـای 
بـر  بـرای  امـروز  کارگـران  مهـارت 
فـردا  پیچیـدۀ  مشـاغل  گرفتـن  عهـده 
ضـروری اسـت. تقریبًا در همـان زمان، 
بـاراک  امریـکا،  وقـت  رییس جمهـور 
اوبامـا، از لـزوم آموزش علـوم رایانه یی 
در تمـام سـطوح تحصیلـی امریـکا، از 
دبسـتان تا دبیرسـتان، سـخن گفـت. او 
گفـت: »ما باید شـرایطی فراهـم کنیم تا 
تمـام کـودکان مـا بـرای شـغلهای آینده 
بتواننـد  تنهـا  نـه  یعنـی  باشـند.  آمـاده 
مهارتهـای  بلکـه  کننـد،  کار  رایانـه  بـا 
برنامهریـزی و تحلیلـی رایانه یـی را نیز 
بیاموزنـد تـا اقتصـادِ نوآوری در کشـور 
ایـن  امـا حقیقـت  تقویـت شـود.«  مـا 
اسـت کـه تنها درصـد ناچیـزی از مردم 
در جهاِن پسـاصنعتی نهایتـًا در کارهای 
مربـوط به مهندسـی نرمافـزار، فن آوری 
زیسـتی، یـا تولیدات پیشـرفته مشـغول 
خواهنـد شـد. همانطـور که ماشـینهای 
غولپیکـر انقـالب صنعتـی باعث کاهش 
درجـۀ اهمیـت نیـروی عضالنـی بـرای 
انسـانها شـد، انقـالب اطالعاتـی نیز به 
مـا ایـن فرصـت را می دهـد تا بـه جای 
رقابـت بـا تـوان فنـی رایانه هـا، مکمـل 
مهـم  از شـغلهای  بسـیاری  باشـیم.  آن 
آینـده بـه مهارتهـای نـرم نیـاز دارد، نه 

بـه علم جبـر پیشـرفته.
در سـال 1۹۸3، آرلی راسل هوکسچایلد 
کار  »نیـروی  اصطـالح  جامعهشـناس 
عاطفـی« را سـاخت تـا بیانگـر فرایندی 
باشـد که بـه تأمین مطالبـات عاطفی در 
مشـاغل مربوط می شـود. او به بررسـی 
شـگردهایی پرداخت کـه مهمانداران به 
کار می برنـد تـا در صـورت مواجـه بـا 
مسـافران خشـونت گر رفتار دوستانهیی 
کارفرمای شـان  را کـه خطـوط هوایـی 
کننـد  حفـظ  می کننـد  طلـب  آنهـا  از 
عمیـق  نفـس  قبیـل  از  شـگردهایی   –
بـه خـود کـه  آرام  یـادآوری  کشـیدن، 
یـا  کنـد،  حفـظ  بایـد  را  خونسـردی 
ایجاد حس دلسـوزی نسـبت به مسـافر 
بدخلـق. یکـی از مهمانـداران توضیـح 
داد: »مـن سـعی می کنـم یـادم باشـد که 
اگـر مسـافر دارد زیاد می نوشـد، شـاید 
بـا خـودم  پـرواز می ترسـد.  از  خیلـی 
بچـۀ کوچـک  یـک  مثـل  او  می گویـم 

» است.
بخـش  مـدامِ  شـدِن  کوچـک  امـروزه 
صنعتـی نشـان می دهـد کـه بیشـتر مـا 
کارمـان  در  کـه  وقتـی  مثـال،  )بـرای 
مسـتقیمًا با مشـتری سـر و کار داریم و 
یـا وقتـی که بـا تیـم خـود در پروژهیی 
مهارتهـای  بـه  می کنیـم(  همـکاری 
دمینـگ،  دیویـد  داریـم.  نیـاز  عاطفـی 
متخصـص اقتصـاد آموزش در دانشـگاه 
هـاروارد، در سـال ۲015 دریافـت کـه 
تقریبـًا تمـام شـغلهایی کـه در سـالهای 

1۹۸0 تا ۲01۲ رشـد کردند شـغل هایی 
از  باالیـی  درجـات  بـه  کـه  بودنـد 
مهارتهـای اجتماعـی نیـاز داشـتند. این 
هافنـر،  رزمـری  کـه  اسـت  حالـی  در 
وب سـایت  در  انسـانی  منابـع  رییـس 
کاریابـی »کریـر بیلدر«، در مـاه جنوری 
بـه شـبکۀ بلومبـرگ گفـت کـه امسـال 
مقایسـه  در  اسـتخدام،  بـرای  شـرکتها 
بـا دورههـای بهبـود اقتصـادی سـابق، 
بیشـتر برای مهارتهـای اجتماعی ارزش 
قایـل می شـوند. او گفـت: »وجـه تمایز 
کارگری کـه کارِ باکیفیـت ارایه می دهد 
و کارگـری که فقـط کار را راه می اندازد 
برخـورداری از مهارتهـای نـرم اسـت.«
فـن آوری در تمام حوزههـای اقتصادی 
دارد نیروهـای کار انسـانی را بـه درون 
آمـازون  می رانـد.  عاطفـی  کار  قلمـرو 
خردهفروشـِی  در  آمـازون  مقلـدان  و 
اجنـاس دارنـد به سـرعت بـازار خرید 
می بلعنـد.  را  روزمـره  فروشـهای  و 
واقعـی  فروشـگاههای  حیـات  امـا 
)غیرمجازی( به اشـخاصی بسـته اسـت 
کـه گپ زدن با فروشـنده را بر فشـردن 
همیـن  می دهنـد.  ترجیـح  دکمـه  یـک 
حـاال هـم در بحـث دربـارۀ دفترهـای 
پسـت محلی، موافقـان حفـظ دفترهای 
پسـت بیشـتر از ایـن کـه بـر خدمـات 
ایـن دفترهـا تأکیـد کننـد )خدماتـی که 
اینترنتـی  بـه صـورت  می شـود  اغلـب 
انجـام داد(، بـه ارزش ایـن مراکـز برای 
زندهگـی اجتماعـِی یـک جامعه اشـاره 

می کننـد.
محـوری  نقـش  تاریـخ،  طـول  در  مـا 
نیـروی کار عاطفی را به ضـرر کارگران 
و مراجعانشـان نادیـده گرفتهایـم. برای 
مثـال، بـه گفتـۀ جـورج تـی. پترسـون 
کـه یـک پژوهشـگر خدمـات اجتماعی 
و مشـاور ادارۀ پولیس نیویورک اسـت، 
افسـران پولیـس هشـتاد درصـد زمـان 
خدماتـی  کارهـای  در  را  کاریشـان 
می گذراننـد. افسـران پولیـس هـر روز 
بـه درِ خانههـای خانوادههـا می روند تا 
در دعوایـی میانجیگـری کننـد یا به یک 
بحـران روانـی رسـیدهگی کننـد. با این 
حـال، در اداره هـای پولیـس در امریـکا 
تمرکـز آمـوزش تقریبًا کاماًل بر اسـتفاده 
از اسـلحه، تکنیکهـای دفاعـی، و قانون 
جزایـی اسـت. به ایـن ترتیـب، عجیب 
نیسـت کـه دایـم تلفنهایـی بـرای کمک 
از طـرف مـردم بـه پولیـس می شـود که 

خبـر از ایـن می دهنـد کـه یـک عضـو 
ترافیـک  در  خانواده شـان  بی حـواِس 
گیـر کـرده اسـت، ولـی بعـد می بیننـد 
کـه عزیزشـان جلـوی چشم شـان تیـر 

می خـورد.
در حیطۀ پزشـکی، یکی از حساسـترین 
زمانـی  پزشـک  یـک  کار  لحظههـای 
تشـخیص  بـرای  بیمـار  بـا  کـه  اسـت 
پرسـوجو  نـوع  می گذرانـد.  بیمـاری 
بـرای رسـیدن بـه تشـخیص می توانـد 
را  بیمـار  یـک  زندهگـی  چشـمانداز 
کامـاًل تغییـر دهـد. این کاری اسـت که 
)برخالف عمـل جراحی کـه روباتهایی 
بـا دقـت فراانسـانی مشـغول یادگیـری 
آن هسـتند( هیـچ فن آوری یـی نمیتواند 
حـال  همـان  در  شـود.  آن  جایگزیـن 
کـه هـوش مصنوعی بـه عنـوان ابزاری 
می کنـد،  پیشـرفت  تشـخیص  بـرای 
افتادهانـد کـه  ایـن  پزشـکان بـه فکـر 
چطـور می تواننـد مکمـل ایـن مهـارت 
ماشـینی باشند. در گزارشـی از »سازمان 
خدمـات بهداشـت ملـی« بریتانیـا )ان.
اچ.اس( در سـال ۲013، اینگونه نوشـته 
شـده اسـت: »این سـازمان می توانسـت 
صدهـا هـزار نیـروی دارای مهارتهـای 
فـن آوری مناسـب امـا عـاری از حـس 
در  ولـی  کنـد.  اسـتخدام  را  دلسـوزی 
آن صـورت، مـا نمیتوانسـتیم نیازهـای 

بیمـاران را برطـرف کنیـم.«  
مـا بـرای این کـه گـواه رشـد تقاضا در 
دنیـای واقعـی بـرای کارگرانـی باشـیم 
دارای حـس همـدردی هسـتند و  کـه 
آرامـش  دیگـران  بـه  چطـور  می داننـد 
دیدگاه مـان  تغییـر  بـه  نیـاز  ببخشـند، 
داریـم. بـه ایـن معنـا کـه الزم اسـت از 
تمرکـز تکبُعـدی بر پیشـرفت تحصیلی 
بـه عنوان تنهـا راه موفقیت دور شـویم. 
اکثـر  در  کـه  کارگرانـی  بـرای  یعنـی 
مواقـع عمومـًا بـه عنـوان »نیـروی کار 
قـرار  غفلـت  مـورد  غیرمتخصـص« 
می گیرنـد، ارزش و دسـت مزد بیشـتری 
قایـل شـویم و قـدر مهارتهایـی را کـه 
اغلـب بیشـتر نـزد زنـان طبقـۀ کارگـر 
یافـت می شـود تـا مـردان تحصیلکـرده 

بدانیـم.
اولیـن محلـی که گـواه این تغییر اسـت 
پزشـکی  بـه  مربـوط  مشـاغل  حـوزۀ 
چشـمانداز  حـوزه،  ایـن  در  اسـت. 
ُکلـی مراقبتهـای بهداشـتی و درمانـی به 
سمت بیشـتر شـدن کارگرانی که دارای 

حـال  در  هسـتند  عاطفـی  مهارتهـای 
کار  نیـروی  آمـار  مرکـز  اسـت.  تغییـر 
امریـکا پیشـبینی می کنـد، در حالـی که 
در سـالهای ۲014 تـا ۲0۲4 موقعیتهـای 
شـغلی برای پزشـکان و جراحـان تا 14 
درصـد افزایـش می یابـد، سـه حرفهیی 
کـه مسـتقیمًا بـه مراقبت هـای پزشـکی 
کمکهـای  )یعنـی  می شـوند  مربـوط 
مراقبتـی شـخصی، مراقبتهـای خانهگی، 
و دسـتیارِی پرسـتاری( تـا ۲۶ درصـد 
ایـن  از  کـدام  هیـچ  می کننـد.  رشـد 
سـه حرفـه نیاز بـه مـدرک دانشـگاهی 
نـدارد و در حـال حاضر این سـه حرفه 
میلیـون   5 از  بیشـتر  رفتـه  هـم  روی 
استخدامشـده دارد، در حالـی که شـمار 

پزشـکان 70۸ هـزار نفـر اسـت.
کارهایـی کـه مسـتقیمًا بـه مراقبت های 
بهداشـتی و درمانـی مربـوط می شـوند 
عاطفـی  کارِ  نیـروی  اقتصـادِ  بـرای 
اهمیـِت زیـادی دارنـد. بلـه، ایـن کارها 
اغلـب قـدرت بدنـی زیـادی الزم دارند 
)بـرای مثـال، قـدرت کمـک بـه یـک 
بیمـار بـا تـوان حرکـت محـدود بـرای 
شست وشـو و بیـرون آمـدن از تخـت(. 
حتـا شـاید تـا حدی بـه دانش پزشـکی 
هـم نیـاز داشـته باشـد. امـا همانطـور 
کـه اینـگ بیتـس، پژوهشـگر آموزشـی 
 ۲007 سـال  در  شـفیلد،  دانشـگاه  در 
اعـالم کـرد: تحقیقـات میدانـی نشـان 
مهارتهـای  مهمتریـن  کـه  اسـت  داده 
الزم بـرای کارآمـوزاِن مراقبِت مسـتقیم 
آلودهگـی،  بـا  مقابلـه  مهارت هـای 

خشـونت، و مـرگ هسـتند.
شـرکتکنندهگان در تحقیـق اینگ بیتس 
گروهـی از دختران شـانزده سـاله بودند 
کـه وارد یـک برنامـۀ آمـوزش حرفهیی 
شـده بودنـد تـا بـرای کار »کمـک بـه 
سـال مندان در منـزل« آمـاده شـوند. این 
امیـدوار  قبـاًل  کـه  مراقـب«،  »دختـران 
بودنـد کـه بتوانند در محیطهـای مربوط 
یـا  اجنـاس،  فـروش  یـا  کـودکان،  بـه 
مشـاغل دفتـری کار کنند، اغلـب از این 
کارهـا هراس داشـتند. آنهـا از تجربیات 
فـرد  از  دیـدن  آسـیب  مثـل  سـختی 
سـال مند، سـر و کار داشـتن بـا بیماران 
سـردرگم، گـواه مـرگ بـودن، کمک به 
مرتـب کـردن جسـد، و تماس مسـتقیم 
از  یکـی  گفتنـد.  انسـان  فضـوالت  بـا 
یـک  کـه  می آمـد  یـادش  کارآمـوزان 
بـار دیـده اسـت کـه یکـی از بیمـاران 
بـا مدفـوع خـود بـازی می کنـد: »مـن 
مجبـور شـدم کـه دسـتها و ناخنهایـش 
را بسـابم و لبـاس زیـر و همـۀ لباسـش 
را در بیـاورم. نشـاندمش و گفتـم میروم 
کـه لباسـت را بیاورم. وقتی که برگشـتم 
دیـدم بـاز مدفـوع کـرده و دارد بـا آن 
مجبـور  آدم  می دانیـد  می کنـد.  بـازی 
اسـت بـا چیـزی که بـه سـویش پرتاب 
شـده مواجه شـود... آدم باید یـاد بگیرد 

بدهد.« کـه جاخالـی 
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محمد مرادی

چـرا         صـلح        افغـانستان 
رسـد؟ نمـی   انجـام  سـر  به 

تیتــر یادداشــتم صحیــح نیســت و بایــد می نوشــتم کــه چــرا منازعــۀ 
ــه  ــا این ک ــد؟ ب ــان نمی یاب ــتان پای ــم در افغانس ــورهای متخاص کش
می شــود،  انجــام  افغانســتان  صلــح  به نــام  اخیــر  تالش هــای 
ــت های  ــا و نشس ــن دیدوبازدیده ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
ــان  ــه پای ــوز ب ــد یــک جنــگ اســت کــه هن ــح، بخشــی از رون صل
ــح«  ــۀ »صل ــه کلم ــا ب ــن تالش ه ــن از ای ــده ایم. م ــک نش آن نزدی
یــاد کــردم امــا شــما آن را »جنــگ« بخوانیــد. روســیه، در جنــگ بــا 
امریــکا قــرار دارد و تــالش می کنــد در چارچــوب پروســۀ مســکو، 
ــف  ــد. تعری ــه دهن ــکا ادام ــر امری ــتاده گی در براب ــه ایس ــان ب طالب
صلــح افغانســتان از دیــدگاه روســیه، زدن پــوزۀ امریــکا بــه خــاک 
ــد.  ــان باش ــام« در ام ــر »عموس ــی اش از ش ــرو جنوب ــا قلم ــت ت اس
ــد،  ــور نمی کن ــینان، خط ــه کرملین نش ــه در مخیل ــأله یی ک ــا مس تنه
صلــح اســت. امریــکا هــم بیــکار ننشســته اســت و ســعی دارد کــه 
بــه هــر طریقــی شــده، هزینه هــای نظامــی و تلفــات انســانی خــود 
ــا  ــح، معن ــکا واژۀ صل ــرای امری ــد. ب ــش ده ــتان کاه را در افغانس
ــری  ــت، جلوگی ــم اس ــپ مه ــرای اداره ترام ــه ب ــه آنچ ــدارد بلک ن
ــمنان  ــخ دش ــازی روی ُم ــتان و ب ــی در افغانس ــای نظام از هزینه ه
ــت.  ــتان اس ــدان افغانس ــران در می ــیه و ای ــن، روس ــل چی ــود مث خ
تکلیــف پاکســتان از روز نخســت بــا صلــح افغانســتان روشــن بــود. 
ــون  ــه اکن ــده ک ــتان خندی ــردان افغانس ــش دولت م ــه ری ــان ب او چن
ادارۀ کابــل بــاورش شــده کــه پاکســتان َمــرد صلــح نیســت. ایــران 
ــی  ــع مل ــن مناف ــتان، درصــدد تأمی ــح افغانس ــرات صل ــم از مذاک ه
ــالق  ــکا را در بات ــت دارد امری ــرف دوس ــت. او از یک ط ــود اس خ
ــد،  ــعی می کن ــر س ــرف دیگ ــه دارد و از ط ــرگرم نگ ــتان س افغانس
داعــش و عوامــل امریــکا و کشــورهای عربــی بــه مرزهایــش 
ــی اش، از  ــع مل ــن مناف ــران، تأمی ــرای ای ــروز ب ــوند. ام ــک نش نزدی
ــه  ــی ب ــورهای عرب ــان، کش ــن می ــت. در ای ــر اس ــز مهمت همه چی
خصــوص عربســتان ســعودی نیــز بــرای مذاکــرات صلح افغانســتان 
پــا پیــش گذاشــته اند امــا در واقــع، ایــن یتیم هــای سیاســی امریــکا، 
ــر  ــران آن را آُج ــا ای ــتند ت ــود هس ــان خ ــظ لقمه ن ــال حف ــه دنب ب
ــًا  ــتان، عمدت ــح افغانس ــرات صل ــا در مذاک ــور عرب ه ــد. حض نکن
بــرای ذهن مشــغولی ایــران و اندکــی بــرای ســرگرم کــردن روســیه 
ــه  ــور در خاورمیان ــن دو کش ــارهای ای ــا از فش ــه ت ــورت گرفت ص
ــا  ــه اروپ ــن اتحادی ــه و همچنی ــن و ترکی ــد، چی ــود. هن ــته ش کاس
ــن  ــح ای ــوع صل ــژه موض ــتان و به وی ــألۀ افغانس ــوص مس در خص
کشــور، در بالتکلیفــی به ســر می برنــد. آنــان مدت هــا اســت 
ــی  ــوز جــواب منف ــا هن ــتند، ام ــردن هس ــتخاره ک ــال اس ــه در ح ک
ــا  ــد ی ــان یاب ــگ در افغانســتان پای ــا جن ــه آی ــد ک ــت نگرفته ان و مثب
ــم  ــی ه ــه خس ــتان را ب ــت افغانس ــی دول ــط، کس ــن وس ــه. در ای ن
ــزو  ــل، ج ــز ادارۀ کاب ــر نی ــت حاض ــد و در یادداش ــاب نمی کن حس
نخودی هــای ایــن بــازی اســت و ارزش بحــث کــردن نــدارد. البتــه 
جایــگاه طالبــان در ایــن بــازی، متفــاوت اســت. اصــاًل طالبــان تــوپ 
ایــن بــازی هســتند کــه همــه بــه دنبــال آن بــه راه افتاده انــد. برخــی 
ــر  ــوپ انعطاف پذی ــن ت ــس ای ــه جن ــد ک ــور می کنن ــران، تص بازیگ
ــه  ــاور دارد ک ــده ب ــا نگارن ــرد. ام ــازی ک ــا آن ب اســت و می شــود ب
جنــس آن از پارچــه کثیــف و ســفت اســت و بــه ســر هــر کســی 
کــه بخــورد، هــم گیــج و هــم نجــس می شــود. بعضــی بازیگــران، 
ــالش  ــن ت ــرای همی ــد و ب ــی برده ان ــان پ ــت طالب ــن خاصی ــه ای ب
ــب را  ــا رقی ــد ت ــود بکوبن ــان خ ــرق رقیب ــه ف ــه آن را ب ــد ک می کنن
هــم گیــج و هــم نجــس کننــد. اکنــون بایــد پــی بــرده باشــید کــه 
ــم را  ــه انجــام نمی رســد. ببخشــید، عبارت ــح افغانســتان ب چــرا صل
ــید  ــرده باش ــی ب ــد پ ــون بای ــه اکن ــم ک ــح می کن ــه تصحی ــن گون ای
ــد.  ــان نمی یاب چــرا منازعــه کشــورهای متخاصــم در افغانســتان پای
ــتان  ــردم افغانس ــنده و م ــازی، نویس ــب ب ــه ش ــن خیم ــاال در ای ح

ــد! ــه کار کنن ــه چ ــد ک ــوت مانده ان ــات و مبه م

لیویا گرشون/ برگردان: پروانه حسینی

بخش نخست
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کنش  هــا و واکنش هــای تاریخــی و جغرافیایــی میــان 
ــه  ــا هم ــت؛ ام ــته اس ــود داش ــتان وج ــتان و پاکس افغانس
ــد دهــه  ــرای چن ــه دو طــرف ب ــد ک مشــتاقانه انتظــار دارن
 چالــش افغانســتان راه حــل پیــدا کننــد: نگاهــی میــان امیــد 
ــواه،  ــر پختونخ ــت خیب ــتخبارات ایال ــدی. ادارۀ اس و ناامی
ــت  ــش سیاس ــردم را در بخ ــا م ــردم ب ــاط م ــد ارتب واح
ــراً  خارجــی و اقتصــادی خــود ایجــاد کــرده اســت و اخی
ــان«  ــاه خ ــای »پادش ــط نهاده ــی را توس ــت بین الملل نشس
ــت،  ــن نشس ــده گان ای ــتراک کنن ــام اش ــرد، تم ــزار ک برگ

ــح  ــد صل روی داشــتن رابطــۀ اقتصــادی – سیاســی و رون
ــد. ــد کردن تأکی

ــوان در ســه بخــش  ــط افغانســتان - پاکســتان را می ت رواب
ــادی  ــی، اقتص ــط تاریخ ــش اول رواب ــرد؛ بخ ــه ک خالص
ــرف  ــنده گان دو ط ــان باش ــی می ــۀ بوم ــی و رابط – سیاس
مــرز دو کشــور زنده گــی دارنــد. افغانســتان در نیــم قــارۀ 
ــترک  ــرز مش ــا م ــا تنه ــردم م ــق دارد. م ــخ عمی ــد تاری هن
جغرافیایــی نــه بلکــه دارای فرهنــگ بومــی، نویســنده گان 
دارای  طــرف  دو  هــر  مشــترک  انــد.  ســرگرمی  و 

ــا  ــعار موالن ــد اش ــوفان، مانن ــنده  گان و فیلس ــعار، نویس اش
جالل الدیــن محمــد بلخــی، ســیدجمال الدین افغانــی، 
ــا، غنــی خــان و ...، نــه تنهــا شــاعر، هنرمنــدان   حمــزه باب
ــد  ــال محم ــد خی ــد. مانن ــروده  ان ــترک س ــا مش ــز ب ــا نی م
رفیــق، اســتاد شــاه ولــی، ناشــناس کــه بــه شــکل متــوازن 

ــد.  ــرار دارن ــد ق ــط دیورن ــرف خ در دو ط
علــوم انسان شناســی، نشــان می دهــد کــه سلســله مراتــب  
ــزی  ــیای مرک ــه آس ــتان ب ــهروندان پاکس ــتر ش ــی بیش ژن
می رســد کــه افغانســتان در قســمت جنوبــی آن قــراردارد.  
ــردم  ــا م ــردم ب ــکاری م ــاط هم ــای ارتب ــی از نمونه ه یک
تیــم ملــی کرکــت اســت کــه افغانســتان در میــدان بــازی، 
توســط مربــی کرکــت پاکســتان یــاری می شــد. دوســتی و 
مهمــان نــوازی از فرهنــگ قدیمــی هــر دو کشــور اســت. 
هــر دو کشــور افغانســتان – پاکســتان جایــگاه بلنــد 
تبعیــض  نبــود  دارنــد،  بین المللــی  رده بندی هــای  در 
ــای شــناخته شــده و  ــر، اتفاق ه ــا فق ــارزه ب جنســیتی و مب

اســت.  جانبــه  دو  همکاری هــای  نشــان دهندۀ 
ــت.  ــور اس ــان دو کش ــادی می ــط اقتص ــألۀ دوم، رواب مس
پاکســتان تــا ســال ۲015 روابــط تجــاری خوبــی بــا 
افغانســتان داشــت و هزینــۀ تبــادل کاالهــای تجــاری میــان 

ــید.  ــر می رس ــون دال ــه 3 بیلی ــور ب دو کش
امــا بــا بــروز چالش هــای سیاســی میــان دو کشــور، 
روابــط تجــاری نیــز کاهــش یافتــه، موضــوع قابــل 
ــا  ــی رود ب ــد م ــه امی ــرای پاکســتان – افغانســتان ک درک ب
برقــراری صلــح در منطقــه ایــن موضــوع نیــز حــل گــردد. 
افغانســتان و پاکســتان دارای منابــع  طبیعــی  وافــر  انــد کــه 

می توانــد ســبب افزایــش روابــط تجــاری میــان دو کشــور 
 »cpec« ــی ــروژۀ زمین ــتان در پ ــکاری افغانس ــردد. هم گ
پاکســتان، ماننــد همــکاری در پروژ هــای اقتصــادی - 
ــتان  ــتان – پاکس ــیایی« افغانس ــا، eu و آس ــی »نیفت منطقه ی
ــا  ــا ب ــت دارد؛ ام ــور اهمی ــر دو کش ــرای ه ــه ب ــت ک اس
ــاد  ــبب دوری و ایج ــی س ــای سیاس ــه چالش ه ــف ک تأس
ــی  ــت. ول ــده اس ــت ش ــان دو مل ــاد در می ــکالت زی مش
ــد گســترۀ  برقــراری صلــح و همــکاری منطقه یــی، می توان
بــزرگ را در رونــد برقــراری صلــح و انکشــاف در جهــان 
ــای  ــد. همکاری ه ــته باش ــیا داش ــوب آس ــژه در جن به وی
ــردد و  ــر می گ ــا و فق ــو چالش ه ــبب مح ــی س ــان دولت می

ــد.  ــه می کن ــش مواج ــه چال ــم را ب تروریس
ــه سیاســت  ــل ب ــرام متقاب ــر دو کشــور احت ــای ه راهبرده
ــی در  ــای منطقه ی ــا و همکاری ه ــت، تالش ه ــی اس داخل
رونــد دســت یابی بــه صلــح در امــر مبــارزه بــا تروریســم  

ــی اســت.  مهــم و حیات
 پــس از دیــدار مقامــات دو کشــور در ســال ۲01۸ و 
ــا طالبــان و  آغــاز گفت وگوهــای صلــح نماینــدۀ امریــکا ب
ــن  ــه ای ــد نشــان می هــد ک ــن رون حضــور پاکســتان در ای
ــورد و  ــد خ ــت نخواه ــه بن بس ــته ب ــد گذش ــه مانن پروس
ــه  ــات در منطق ــح و ثب ــه ایجــاد صل ــی ب ــای پنهان تالش ه
به ویــژه افغانســتان تمــام می گــردد. رونــدی کــه پاکســتان 
در آن نقــش بــازی کــرده اســت و امیــد مــی ر ود کــه ســال 
۲01۹ ســال برقــراری صلــح در افغانســتان و پاکســتان 

باشــد. 

ــاِن  ــتی از متهم ــش فهرس ــه دو روز پی ــور داخل وزارت ام
جرم هــای جنایــی در کابــل را منتشــر کــرد. وزارت داخلــه 
از مــردم افغانســتان خواســته اســت تــا در شناســایی ایــن 
ــد. در  ــکاری کنن ــن وزارت هم ــووالن ای ــا مس ــان ب متهم
ــای  ــده و موقعیت ه ــرم انجــام ش ــم، ج ــن فهرســت اس ای
ــووالن در وزارت  ــت. مس ــده اس ــرم درج ش ــکاب ج ارت
ــراد  ــن اف ــت ای ــی از در بازداش ــر ک ــد ه ــه ان ــه گفت داخل
همــکاری کنــد، »مکافــات مــادی و معنــوی« خواهــد شــد.
ــووالن در  ــت، مس ــن فهرس ــر ای ــس از نش ــب پ ــک ش ی
وزارت داخلــه همچنــان اعــالم کردنــد کــه فهرســِت 
مجرمــان خطرنــاک و »نیمــۀ باالیــی« را هــم منتشــر 
ــه  ــور داخل ــش، ســخنگوی وزارت ام ــب دان ــد. نجی می کن
در صفحــۀ فیســبوکش نوشــته اســت: »پالیســی و برخــورد 
ــت  ــت، فهرس ــاال اس ــه ب ــن ب ــکاران از پایی ــا جنایت ــا ب م
ــت و  ــت اس ــرم جنای ــی ه ــۀ تحتان ــده، از نیم ــر ش منتش
مــا بــه طــرف نیمــۀ بــاالی ایــن هــرم در حرکتیــم. منتظــر 

ــید«. باش
ــتقبال  ــماری از آن اس ــت، ش ــن فهرس ــر ای ــال نش ــه دنب ب
ــاور  ــن ب ــه ای ــاد. مســتقبالن ب ــم انتق ــد و شــماری ه کردن
انــد کــه نشــر فهرســت در شناســایی و بازداشــت متهمــان 
ــای  ــزان جرم ه ــد، می ــد ش ــد و ســبب خواه کمــک می کن
جنایــی در ســطح شــهر کابــل پاییــن بیایــد؛ امــا منتقــدان 
ــه نشــر فهرســِت متهمــان مصــداق  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب
ــاختن« اســت. ــوش دار س ــوش را گ ــۀ مشــهورِ »بی گ مقول
ــس بــا  ــن پ ــه متهمــان از ای ــد ک ــمار می گوین ــن ش ای
احتیــاط رفتــار می کننــد و نیــز نشــر ایــن فهرســت توجیــه 
حقوقــی نــدارد. شــفیق اهلل شــهیر، اســتاد دانشــگاه در 
صحفــۀ فیســبوکش نوشــته اســت کــه همه گانــی ســاختن 
فهرســت اســامی متهمــان دو چالــش »بســیار عمــده« دارد.
ــن فهرســت  ــن چالش هــا را چنی ــه ای ــای شــهیر در ادام آق
کــرده اســت: از این کــه برأت الذمــه، حالــت اصلــی 

ــا  ــدام دادگاه ب ــوز ک ــی، هن ــد حقوق ــس از دی ــت، پ اس
صالحیــت مجــرم بــودن ایــن افــراد را ثابــت نکــرده اســت 
و نشــر ایــن فهرســت می توانــد ســبب صدمــه رســیدن بــه 
آبــرو و حیثیــت کســانی شــود کــه نام هــای شــان در ایــن 

فهرســت درج شــده اســت.
بــه بــاور ایــن اســتاد دانشــگاه: نشــر ایــن فهرســت نه تنهــا 
ــد  ــراد نمی شــود، بلکــه می توان ــن اف موجــب بازداشــت ای
ــتر از  ــا بیش ــازد ت ــر س ــر و محتاط ت ــراد را بیدارت ــن اف ای

ــد. ــد و مخفــی بمانن ــرار کنن چنــگ پولیــس ف
در ســویی دیگــر، محمداکــرام اندیشــمند، نویســنده و 
ــاي  ــار نام ه ــه انتش ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــگار ب تاریخ ن
مجرمــان جنایــی تحــت تعقیــب و تقاضــای همــکاری برای 
بازداشــت آنــان، اقــدامِ »بســیار بســیار عاقالنــه، عادالنــه و 

ــت. ــجاعانه« اس ش
ــت  ــته اس ــبوکش نوش ــۀ فیس ــمند در صحف ــای اندیش آق
ــده داده اســت،  ــه وع ــه ک ــه آن گون ــر وزارت داخل ــه اگ ک

ــب  ــِي صاح ــران درون حکومت ــدان و غارت گ »دزدان، فاس
ــس و  ــن و ریی ــا معی ــر ت ــد از وزی ــام و کرســي هاي بلن مق
جنــرال، اعــم از آن هــاي کــه بــر کنــار شــده اند و آن هــاي 
کــه هنــوز صاحــِب مقــام و مشــغول دزدي و فســاد انــد« 
را افشــا کنــد، یــک گام بلنــد بــه ســوي عدالــت و امنیــت 

ــود. ــته مي ش برداش
ــاور ایــن نویســنده: »جنایتــکاران و مجرمــان متکــرر  ــه ب ب
از  خطرناک تــر  و  بدتــر  دولتــي  دزدان  و  فاســدان  و 

تروریســتان و تروریســم هســتند«.
همزمــان باایــن، روز گذشــته ســخنگوی وزارت امور داخله 
اعــالم کــرد کــه نشــر فهرســت متهمــان، بــه بازداشــِت آنان 
ــخنگوی وزارت  ــش، س ــب دان ــت. نجی ــرده اس ــک ک کم
ــن  ــامل ای ــش ش ــه نام ــن ک ــک ت ــه ی ــد ک ــه می گوی داخل
ــس  ــه پولی ــود را ب ــادرش خ ــا م ــراه ب ــود، هم ــت ب فهرس
ــم  ــن مته ــه ای ــد ک ــش می گوی ــای دان ــرد. آق ــلیم ک تس
حاضــر شــده در دســتگیری اعضــای بانــدی کــه در آن کار 

ــد. ــکاری کن ــس هم ــا پولی ــرد، ب می ک
ــت  ــی اس ــان مدع ــه همچن ــور داخل ــخنگوی وزارت ام س
کــه مضــاف بــر ایــن، در ۲4 ســاعِت پــس از نشــر 
فهرســت، 5 تــن از افــراد شــامل جــدول بــه کمــک مــردم 
ــه  ــز خــود را ب ــن دیگــر نی شناســایي و بازداشــت و دو ت

ــد. ــلیم کردن ــس تس پولی
ــه  ــت ب ــه دس ــور داخل ــد وزارت ام ــری جدی ــراً رهب اخی
ــهروندان  ــِت ش ــای مثب ــه واکنش ه ــت ک ــی زده اس اقدامات
را در پــی داشــته اســت. نشــر فهرســت متهمــان بــه جرایــم 
جنایــی در کابــل، یکــی از ایــن مــوارد اســت. ایــن اقــدام 
ــرد کــه بارهــا باشــنده گان شــهر  ــی صــورت می گی در حال
کابــل از بیشــتر شــدن جرم هــای جنایــی در پایتخــت 
ــر،  ــرقت موت ــلحانه، س ــرقت مس ــد. س ــرده ان ــکایت ک ش
قتــل و ســرقِت تلفون هــای همــراه، از جرایمــی اســت کــه 

ــه ســتوه آورده اســت. ــل را ب ــر باشــنده گان کاب اخی
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صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام
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افق تازۀ روابط افغانستان  و پاکستان

وزارت داخله پس از نشر لیست مجرمان: 

از پایین شروع کرده ایم و به باال می رسیم
روح اهلل بهزاد


