
ناتــو دیــروز اعــام کــرده اســت کــه »بیــش از ضــرورت در افغانســتان نخواهنــد 
مانــد«.

ــت در  ــه الزم اس ــی ک ــتر از زمان ــا بیش ــت: »م ــه اس ــی گفت ــر توییت ــا نش ــو ب نات
ــد  ــرا خواه ــی اج ــتان زمان ــان از افغانس ــا خروج م ــد، ام ــم مان ــتان نخواهی افغانس
شــد کــه دســتاوردها و اهداف مــان بــه خطــر مواجــه نشــده و افغانســتان بــه النــۀ 

ــود«. ــل نش ــان تبدی ــرای هراس افکن ــی ب امن
ایــن در حالــی ا ســت کــه منابــع دفاعــی ایتالیــا نیــز دیــروز اعــام کردنــد، وزیــر 
دفــاع ایــن کشــور دســتور آغــاز برنامه ریــزی بــرای بررســی خــروج از افغانســتان 

را تــا یــک ســال آینــده صــادر کــرده اســت.
تصمیــم ایتالیــا بــرای خــروج نظامیانــش از افغانســتان در حالــی اعــام می شــود 
ــرای صلــح در افغانســتان حکایــت  ــان ب ــکا و طالب کــه گزارش هــا از توافــق امری

دارد.
ــح افغانســتان  ــرای گفت وگوهــای صل ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین زلمــی خلی
از پیشــرفت های قابل توجــه در گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان خبــر داد و 
ــت  ــن فرص ــد و از ای ــار بگذارن ــان را کن ــات سیاسی ش ــا اختاف ــت: »افغان ه گف

اســتفاده کننــد«.
ــه  ــزود ک ــانه ها اف ــماری از رس ــس.والن ش ــا م ــو ب ــل زاد در گفت وگ ــای خلی آق
ــرار داده  ــتان ق ــهروندان افغانس ــار ش ــی را در اختی نشســت دوحــه فرصــت خوب
اســت، بــه گفتــۀ او: »از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد. مــا فرصــت ایــن را داریــم 
ــان  ــه پای ــگ نقط ــال جن ــل س ــه چه ــم، ب ــری کنی ــده جلوگی ــع آین ــه از فجای ک
بگذاریــم؛ یــک پایــان خــوب. مــن از همــه می خواهــم کــه بــه ایــن مناســبت از 

ــدوارم کــه چنیــن خواهــد شــد«. ــد و مــن امی خــود تحــرک نشــان دهن
ــت  ــا حکوم ــو ب ــرای گفت وگ ــان را ب ــه طالب ــد ک ــت می گوی ــن نشس او در ای
افغانســتان تشــویق کــرده اســت و سیاســت او تشــکیل یــک گفت وگــوی 

اســت.  »بین االفغانــی«  
ــر  ــان در شــهر دوحــۀ قط ــکا و طالب ــان امری ــح افغانســتان می ــای صل گفت وگوه
بــرای شــش روز جریــان داشــت. زلمــی خلیــل زاد دربــارۀ ایــن نشســت گفتــه کــه 
بــا طالبــان تنهــا روی مســألۀ آتش بــس و خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

بحــث شــده امــا هیــچ توافقــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
ــرای زمینه ســازی  ارگ نیــز اعــام کــرد کــه آقــای غنــی از تاش هــای امریــکا ب

ــد. ــی می کن ــی« قدردان ــرات »بین االفغان مذاک

ــی  ــاع مل ــت وزارت دف ــد سرپرس ــداهلل خال اس
و  امنیتــی  نیروهــای  کــه  می گویــد  کشــور 
دفاعــی بــه النه هــا و مخفیگاه هــای دشــمن 
ــرکوب  ــدت س ــه ش ــان را ب ــرده و آن ــه ک حمل

ــرد. ــد ک خواهن
اردوی  قــول  در  دیــروز  کــه  خالــد  آقــای 
کابــل  در  کماندوهــا  خــاص  عملیات هــای 
صحبــت می کــرد گفــت: »نمی گذاریــم کــه 
ــازد.« ــاآرام س ــردم ن ــی آرام م ــمنان زنده گ دش
نیروهــای ویــژۀ ارتــش دو روز پیــش عملیاتــی، 
ــی  ــت غزن ــان در والی ــدان طالب ــر را از زن 38 نف

رهــا کردنــد.
مراســم  در  ملــی  دفــاع  وزارت  سرپرســت 
قدردانــی از ایــن نیروهــای قطعــه عملیــات 
ــه ملــت افغانســتان  ــام مــن ب خــاص گفــت: »پی
ایــن اســت کــه وعــده کــرده بودیــم کــه 
ــم  ــمن و نمی گذاری ــای دش ــه النه ه ــم ب می روی
ــاآرام  ــا را ن ــت م ــه دشــمنان زنده گــی آرام مل ک

ــازد«. س
وی بیــان داشــت: »پیــام مــن بــه ســربازان ارتــش 
ــت و وزارت  ــری حکوم ــه رهب ــت ک ــن اس ای
دفــاع در کنــار شــما اســت اگــر در زنــدان 
ــتیم و  ــان هس ــه فکرت ــوده ب ــا آرام نب ــتید م هس
ــج  ــما را از رن ــه ش ــه چگون ــم ک ــاش می کنی ت
مشــقت نجــات دهیــم اگــر مریــض بودیــد 
ــت  ــا اس ــه م ــه وظیف ــما ک ــداوی ش ــر ت در فک

ــتیم«. هس

همزمــان باایــن، ســرور دانــش معــاون دوم 
ــد  ــی، می  گوی ــدت مل ــت وح ــت  حکوم ریاس
آغــاز  منظــور  بــه  اخیــر  تاش هــای  کــه 
گفت وگوهــای صلــح و رســیدن بــه توافــق 
ُکلــی بــا گــروه  طالبــان بــه منظــور پایــان جنــگ 
ــت  ــراه اس ــادی هم ــات زی ــا ابهام ــور، ب در کش
ــق  ــادی را خل ــش های زی ــردم پرس ــرای م و ب

ــت. ــرده اس ک
ــی  ــای زلم ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــش ب ــای دان آق
خلیــل زاد نماینــدۀ وزارت خارجــه امریــکا بــرای 
افغانســتان،  در  صلــح  تاش هــای  پیش بــرد 
می گویــد کــه افغانســتان طــرف دار صلحــی 
اســت کــه ایــن کشــور را بــه ســمت جلــو دهــد 

ــد. ــه عقــب برگردان ــه ایــن کــه ب کنــد ن
ــی  ــم معرف ــروز در مراس ــه دی ــش ک ــرور دان س
ــج و  ــت وزارت ح ــب سرپرس ــم منی عبدالحکی
ــد در  ــت هرچن ــرد، گف ــت می ک ــاف صحب اوق
نتیجــۀ تاش هــای برخــی از کشــورها بــه ویــژه 
ــک  ــه ی ــرای رســیدن ب ــد« ب ــۀ »امی ــکا روزن امری
ــت،  ــده اس ــاد ش ــان ایج ــا طالب ــح ب ــق صل تواف
امــا افــزود: »مــا طــرف دار صلحــی هســتیم کــه 
افغانســتان را بــه جلــو هدایــت کنــد نــه ایــن کــه 
مــا را بــه عقــب برگردانــد. مــا طــرف دار صلحــی 
هســتیم کــه بــه جنــگ و منازعــه بــرای همیشــه 
پایــان دهــد، نــه ایــن کــه باعــث تــداوم منازعــه 

بــه اشــکال دیگــر شــود«.
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هـراِس آقای غنـی

از کجـا رسچشمه می گیـرد؟
گفتوگـوها

چگـونهبهصلـحمیرسنـد؟
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اسداهلل خـــــالد:
 دشمن را به شدت سرکوب خواهیم کرد

آگاهان:
تأمیـن صلـح

 نیاز به اجمـاع داخـلی و بیـن المللـی دارد

ناتو:
بیش از رضورت 

در افغانستان نخواهیم ماند
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رییــس  اشــرف غنی  دوشــنبۀ  روز  ســخنرانی 
ــدارش  ــس از دی ــه پ ــی ک حکومــت وحــدت مل
ــۀ  ــدۀ وزارت خارج ــل زاد نماین ــی خلی ــا زلم ب
امریــکا در امــور صلــح افغانســتان از طریــق 
ــه  ــش از آن ک ــد، پی ــر ش ــی نش ــون دولت تلویزی
باشــد،  روشــن گر  و  توضیح دهنــده  بیانیه یــی 
ســخنانی از روی تــرس و هــراس بــود. در ایــن 
ســخنرانِی هفــت دقیقه یــی، آقــای غنــی از صلــح 
ــر  ــۀ داکت ــت و از تجرب ــخن گف ــر« س ــا »تدبی ب
ــای  ــدِن نیروه ــرون ش ــس از بی ــه پ ــب اهلل ک نجی

ــد.  ــار ش ــه آن دچ ــتان ب ــوروی از افغانس ش
گویــا آقــای غنــی خــود را در معــادالت فعلی، در 
ــد. از  ــاس می کن ــب اهلل احس ــر نجی ــگاه داکت جای
ــر  ــده می شــد کــه داکت ســخنرانِی او چنیــن فهمی
ــِی  ــیدی قربان ــاد خورش ــۀ هفت ــب اهلل در ده نجی
توافــق  ســازمان ملــل بــا مجاهدیــن شــده اســت. 
ــح در  ــد صل ــل می خواه ــن دلی ــه همی ــا ب او ام
افغانســتان بــا »تدبیــر« مســتقر شــود. ولــی آقــای 
ــه در آن ســال ها  ــرده اســت ک ــی فرامــوش ک غن
تمــام کشــورهایی کــه امــروز در کنــار افغانســتان 
قــرار دارنــد، از مجاهدیــن در برابــر داکتــر 
نجیــب اهلل دفــاع می کردنــد و هیــچ کشــوری 
بــه جــز اتحــاد جماهیــر شــوروی نبــود کــه بــه 
ــی و تســلیحاتی  داکتــر نجیــب اهلل کمک هــای مال
ــت و  ــن نیس ــروز چنی ــی ام ــد. ول ــورت ده ص
ــد  ــر کشــورهای قدرتمن ــت افغانســتان از اکث دول
ــت  ــی و تســلیحاتی دریاف ــای مال ــان کمک ه جه
ــان  ــورهای جه ــر کش ــار آن، اکث ــد. در کن می کن
از رونــد فعلــِی سیاســی در افغانســتان دفــاع 
ــدرت  ــه ق ــان ب ــک خواه ــدون ش ــد و ب می کنن
رســیدِن طالبــان بــا آن ایده هــا و تفکــرات قــرون 
وســطایی کــه می توانــد جهــان را بــه خطــر 
ــرا  ــرف غنی چ ــس اش ــتند. پ ــد، نیس ــه کن مواج

دچــار هــراس شــده اســت؟  
هــراس آقــای غنــی از جــای دیگــری سرچشــمه 
این کــه  از  پــس  نجیــب اهلل  داکتــر  می گیــرد. 
ــد،  ــرک کردن ــای شــوروی افغانســتان را ت نیروه
لبــاس نظامــی پوشــید و بــا جمــع کــردِن هــزاران 
ــس  ــه همــه ملب ــن از اعضــای حــزِب خــود ک ت

بــه لبــاس نظامــی بودنــد، در پُــل محمــود 
ــراد  ــه ای ــان بیانی ــد و در برابرش ــرون ش ــان بی خ
ــد  ــان بای ــن خودت ــس از ای ــه پ ــت ک ــرد و گف ک
ــب اهلل در  ــر نجی ــد. داکت ــاع کنی ــورتان دف از کش
آن ســال ها حداقــل صدهــزار حزبــی مســلح 
بــا خــود داشــت کــه می توانســتند کــه در 
ــای  ــا آق ــد. ام ــتاده گی کنن ــات ایس ــر حم براب

دارد؟  اشــرف غنی چــه 
داکتــر  بــا  را  آقــای غنــی در حالــی خــود 
ــم  ــک روز ه ــه ی ــد ک ــه می کن ــب اهلل مقایس نجی
حاضــر نیســت از خــط مقــدمِ جبهــه دیــدن کنــد. 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــار دارد ک ــربازانی را در اختی او س
هیــچ اعتمــادی نــدارد. آقــای غنــی می دانــد کــه 
ــی  ــای خارج ــدِن نیروه ــرون ش ــض بی ــه مح ب
از کشــور حتــا اطرافیــاِن او در ارگ نیــز از او 
حمایــت نخواهنــد کــرد. آقــای غنــی کــه بســیار 
ــای  ــی نیروه ــرقوماندان اعل خــوش دارد او را س
ــه  ــر ک ــال اخی ــج س ــد در پن ــد، بای ــلح بنامن مس
ــن  ــه ای ــود، ب ــرده ب ــدرت سیاســی را قبضــه ک ق
نیروهــای  روزی  کــه  می اندیشــید  موضــوع 
ــا  ــد و او ب ــرک می کنن ــتان را ت ــی افغانس امریکای
ــر  ــد از افغانســتان در براب ــی می خواه چــه نیروی
حمــاِت مخالفــان دفــاع کنــد. اگــر در ایــن پنــج 
ســال و پیــش از آن بــرای ایجــاد ارتــش و پولیِس 
ــای غنــی  ــه می شــد، امــروز آق واقعــًا ملــی هزین
ــر  ــت. اگ ــخن نمی گف ــز س ــه تضرع آمی این گون
آقــای غنــی بــه نیروهــای مقاومــت اعتبــار 
ــار خــود دور نمی کــرد،  ــی داد و آن هــا را از کن م
امــروز الزم نبــود کــه در غــِم خــروج نیروهــای 

ــد.  ــی نوحــه ســر ده امریکای
تــرس آقــای غنــی ناشــی از عملکــرد اشــتباه آمیِز 
ــر  ــت. اگ ــته اس ــال گذش ــج س ــودش در پن خ
ــرک  ــتان را ت ــی افغانس ــای امریکای ــروز نیروه ام
ــوع  ــا مجم ــه ب ــت ک ــر اس ــا او حاض ــد، آی کننـ
ــد و  ــی بپوش ــاس نظام ــش لب ــه و حواریون کابین
ــد و  ــان بیای ــود خ ــل محم ــا پ ــاده ت از ارگ پی
ــخنرانی  ــردم س ــرای م ــب اهلل ب ــر نجی ــل داکت مث
ــا از  ــود م ــن خ ــس از ای ــه پ ــد ک ــد و بگوی کن
ــدر  ــا او این ق ــم. آی ــاع می کنی ــود دف ــورِ خ کش

جــرأت دارد و یــا نزدیک تریــن کســاِن او کــه تــا 
ــاال  ــر را ب ــا دال ــول ملــت میلیون ه ــه حــال از پ ب
کشــیده اند، حاضرنــد بــا پوشــیدن لبــاس نظامــی 
و بــه دســت گرفتــن ســاح بــه جنــگ برونــد؟ 
چنــد نفــر از وزرای فعلــی حاضرنــد کــه چنیــن 

ــد؟  ــه اجــرا بگذارن نمایشــی را ب
بــه نظــر می رســد کــه حتــا ســرور دانــش معــاوِن 
ــک ســاعت  ــرای ی ــه ب ــز حاضــر نیســت ک او نی
هــم کــه شــده، از پشــت دیوارهــای ســنگی و تــا 
ــود و از کشــورش  ــرون ش ــدان مســلح بی ــه دن ب
ــی کــه بیــش  ــه دیگران ــد، چــه رســد ب ــاع کن دف
از او در نــاز و نعمــت زنده گــی کرده انــد و 
ــده اســت.  ــان نخلی ــه پای ش ــم ب ــا خــاری ه حت
ــی هــراس دارد. او  ــن وضعیت ــی از چنی ــای غن آق
ــت.  ــوار نیس ــای دش ــِر روزه ــه رهب ــد ک می دان
ــد بــدون  رهبــری نیســت کــه افغانســتان را بتوان
ــه  ــی ک ــی از تهدیدهای ــای خارج حضــور نیروه
ــًا  ــر واقع ــد. اگ ــات بخش ــت، نج ــه آن اس متوج
ــود،  ــردم می ب ــان م ــته از می ــی برخاس ــای غن آق
بایــد اولیــن کســی می شــد کــه از بیــرون شــدِن 
بــه  و  اســتقبال می کــرد  نیروهــای خارجــی 
ــداری از  ــادۀ پاس ــه آم ــی زد ک ــدا م ــش ص مردم
کشورشــان در برابــر تجــاوز خارجــی و نیروهــای 

ــند.  ــان باش ــراِی طالب افراط گ
مــردم افغانســتان صلحــی را کــه بــه بهــای 
و  ملــی  کیــان  و  آزادی هــا  دادِن  دســت  از 
فرهنگی شــان باشــد، قبــول ندارنــد. مگــر در 
ســال های ســلطۀ طالبــان مــردم حکومــِت آن هــا 
را بــه رســمیت شــناختند؟ مگر در گوشــه گوشــۀ 
ــت؟  ــود نداش ــت وج ــته های مقاوم ــور هس کش
آن  در  می کنیــم؟  فرامــوش  را  تاریــخ  چــرا 
ســال ها تنهــا نــام قهرمــان ملــی کفایــت می کــرد 
ــروز  ــرزه درآورد. ام ــه ل ــمن را ب ــه پشــِت دش ک
چــه شــده اســت؟... امــروز متأســفانه افغانســتان 
ــود  ــویی اداره می ش ــون و ترس ــراد زب ــط اف توس
ــدون  ــند و ب ــود می ترس ــایۀ خ ــا از س ــه حت ک

ــد.  ــناب نمی رون ــه تش ــظ ب محاف
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»صلــح« شــاید در لغــت ســهل و ســاده بــه نظــر برســد، امــا تحقِق 
ــی  ــده و موزاییک ــۀ پیچی ــم در جامع ــل، آن ه ــۀ عم آن در صحن
افغانســتان، »کار حضــرت فیــل« اســت. امــا ایــن »حضــرت فیــل« 
نــه امریکاســت، نــه پاکســتان و نــه ســایر کشــورهای منطقــه، بلکۀ 
ــه همــۀ متغیرهــای  ــع و قاطعی ســت ک ــۀ جام ارادۀ ســالم و برنام
درونــی و بیرونــِی داســتاِن صلــح را پوشــش دهــد؛ چــرا کــه در 
غیــر آن، هــر آن چیــزی کــه بــه نــامِ صلــح ارایــه گــردد، شــبحی 
ــی  ــد ول ــم ها را می فریب ــر چش ــداِی ام ــه در ابت ــود ک ــد ب خواه

ــازد. ــت می س ــش را ثاب ــِی خوی ــی و بیهوده گ ــج پوچ به تدری
ــتان  ــِح افغانس ــامِ صل ــر ن ــه زی ــی ک ــۀ آن تاش های ــون هم اکن
ــان دارد، جســت وجوِی فرمایشــِی آن در بیــرون از مرزهــای  جری
ــن  ــر اســت؛ بدی ــتان و قط ــتان و کشــورهایی چــون پاکس افغانس
ــورِ  ــن کش ــورِ قدرتمندتری ــپ رییس جمه ــای ترام ــه آق ــا ک معن
دنیــا ـ امریــکا ـ بــه وزارت خارجــۀ خــود دســتور صــادر کــرده 
کــه صلــح در افغانســتان را هرچــه زودتــر نهایــی ســازند و وزارت 
ــه  ــل زاد را ب ــای خلی ــِح خــود آق ــز ســفیِر صل ــکا نی خارجــۀ امری
ســفرهای متعــدد در کشــورهای منطقــه ســوق داده و می خواهــد 
بــا همــکاری کشــورهای بیرونــِی دخیــل در قضایــای افغانســتان، 

ــاد ســازد.  ســاختماِن صلــح را آب
بیرونــِی مهمــی چــون  متغیــر  بــر  اگرچــه  ایــن تاش هــا 
اســام  آباد تمرکــز کــرده و از رهگــذرِ آن می خواهــد نوعــی 
اجمــاع منطقه یــی و بین المللــی را پیرامــون صلــح افغانســتان 
ــت آن  ــان آورد و در نهای ــه می ــور ب ــن کش ــاصلِح ای ــدۀ پس و آین
را بــا همــکاری حکومــت افغانســتان عملــی ســازد؛ ولــی آن چــه 
در ایــن معادلــه بــه فراموشــی ســپرده شــده یــا بســیار دســت کم 
ــاِت آن   ــت ها و مطالب ــتان و خواس ــۀ افغانس ــده، جامع ــه ش گرفت

اســت.
آقــای خلیــل زاد در مقــام نماینــدۀ صلــِح امریــکا صرفــًا از 
پیچیده گــِی منطقه یــِی صلــح و نقــش کشــورهای همســایه و 
ــد  ــد بای ــد و می گوی ــاد می کن ــتان ی ــای افغانس ــه در قضای منطق
ــا  ــا او گوی ــت. ام ــا مخــرِج مشــترکی یاف ــن پیچیده گی ه ــرای ای ب
ــر  ــده و متکث ــز پیچی ــتان نی ــۀ افغانس ــه جامع ــرده ک ــوش ک فرام
ــدگاهِ همــۀ جریان هــای اجتماعــی ـ سیاســی نســبت  اســت و دی
بــه صلــح بــا طالبــان نیــز بایــد در کنــار دیــدگاهِ کشــورهای منطقه 
و احتمــاالً حامــی طالبــان، مخــرج مشــترکی بیابــد تــا صلــح را از 

ــد. ــل کن ــدار تبدی ــه صلحــی ملــی و پای شــبحی موهــوم، ب
ــق  ــعار محق ــرف و ش ــا ح ــدار ب ــی و پای ــِح مل ــِق صل ــا تحق ام
ــای  ــل عملکرده ــتان به دلی ــۀ افغانس ــه جامع ــرا ک ــردد؛ چ نمی گ
نادرســِت حکومــت موجــود، بیــش از گذشــته قطب بنــدی شــده 
ــان و  ــا طالب ــح ب ــه صل ــی ب ــۀ خاص ــوام از زاوی ــدام از اق و هرک
ــی  ــای غن ــد. آق ــاصلح می نگرن ــتاِن پس ــود در افغانس ــگاهِ خ جای
پنــج ســال عمــِر حکومتــش را خــاِف نــام و رســالتش کــه تأمیــن 
»وحــدت ملــی« بــود، بــا انحصارخواهــی و برتری جویــی، صــرِف 
ــوع برنامــه و  ــارۀ هــر ن نفـــاق قومــی کــرد؛ چنان کــه امــروز درب
ــاوت  ــی قض ــای قوم ــا معیاره ــتان ب ــرای افغانس ــری ب تصمیم گی
ــز  ــِت آن تمرک ــوا و کیفی ــه روی محت ــرد، بی آن ک ــورت می گی ص
ــه  ــی ب ــاق قوم ــل نف ــرای تبدی ــن حســاب، ب ــا ای جــدی شــود. ب
وفــاق ملــی، جامعــۀ افغانســتان بــه روی کار آمــدِن یــک حکومــِت 
ــای  ــام جریان ه ــاِع تم ــه از اجم ــاز دارد ک ــروع نی ــر و مش فراگی
ــی  ــن حکومت ــلمًا چنی ــد. مس ــته باش ــی برخاس ــی ـ اجتماع سیاس
بــا فرمــان و فرمایــش و فشــارِ بیرونــی تشــکیل نمی شــود، مگــر 
این کــه یــک انتخابــاِت شــفاف و عادالنــه تحقــِق ایــن مأمــول را 
فراهــم ســازد. زمانــی کــه یــک حکومــت ملــی، مشــروع و فراگیــر 
ــدار نیــز  ــان آمــد، منطقــًا امــکان تحقــِق صلــح ملــی و پای ــه می ب

ــردد. ــاعد می گ مس
ــرۀ  ــه مناظ ــود ک ــته ش ــه و نوش ــد گفت ــر بای ــن نظ ــه از ای این هم
درگرفتــه پیرامــوِن صلــح بــه دو بخــش تقســیم شــده: بخشــی کــه 
ــش  ــت و بخ ــتان اس ــرون از افغانس ــح در بی ــد صل ــد کلی می گوی
ــد  ــتان بای ــل افغانس ــح در داخ ــد صل ــد کلی ــه می گوی ــری ک دیگ
جســت وجو شــود. حــال آن کــه نظــر بــه ایــن توضیحــات، کلیــد 
صلــح هــم در داخــل و هــم در بیــرون اســت، اگرچــه بایــد بــه 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــت داده ش ــل ارجحی داخ
ــِت  ــورد حمای ــا و م ــِق بیرونی ه ــورد تواف ــه م ــداری ک ــِح پای صل
ــح در  ــای صل ــد از پیچیده گی ه ــد، می بای ــتان باش ــۀ افغانس جامع
هــر دو محیــط )بیرونــی و داخلــی( یــک مخــرج مشــترک بیــرون 
ســاخت و ســاختماِن صلــح را بــر آن بنــا نمــود. آن چــه تــا کنــون 
ــوده  ــی ب ــط بیرون ــز روی محی ــل زاد انجــام داده، تمرک ــای خلی آق
ــته  ــت انگاش ــا کم اهمی ــده ی ــتان را نادی ــِر افغانس ــۀ متکث و جامع

اســت.

صـلح پایـدار 
و بایسـته هـای آن

احمــد عمران
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غنـی آقای  هـراِس 
می گیـرد؟ سرچشمه  کجـا  از 



ــه  ــف ب ــع ضعی ــان از موض ــان همچن ــا طالب ــره ب ــر مذاک اگ
ــا  ــت. ت ــد داش ــت نبای ــۀ مثب ــه نتیج ــدی ب ــرود، امی ــش ب پی
زمانــی کــه بــه لحــاظ سیاســی و نظامــی، دولــت افغانســتان 
ــا ایــن  بــر طالبــان مســلط نشــود، مذاکــره و پایــان جنــگ ب
گــروه متصــور نخواهــد بــود. تــا زمانــی کــه بــاور طالبــان بــه 
پیــروزی از راه نظامــی و زور شکســتانده نشــود، ایــن گــروه 
ــای  ــد داد. تجربه ه ــن نخواهن ــاز دادن ت ــره و امتی ــه مذاک ب
ــا  ــت ســاخته اســت ت ــا ثاب ــگ در کشــورهای دنی ــان جن پای
زمانــی کــه گروه هــای شورشــی در میــدان جنــگ تضعیــف 
ــوند.  ــر نمی ش ــه حاض ــره و مصالح ــه مذاک ــد، ب ــده ان نش
ــر  ــد و فک ــدرت دارن ــه ق ــه ب ــگاه تمامیت خواهان ــان ن طالب
می کننــد از راه نظامــی بــه تمــام قــدرت می رســند؛ تــا وقتــی 
کــه رونــد فعلــی بــه سودشــان باشــد، صلــح نمی کننــد و بــه 
امتیازهــای کوچــک هــم تــن نمی دهنــد. امریکایی هــا و 
حکومــت افغانســتان پیــش از مذاکــره بایــد در میــدان جنــگ 
ــن  ــی ای ــای حمایت ــز پایگاه ه ــد و نی ــف کنن ــان را تضعی طالب
ــدان جنــگ  ــا خــود را در می ــان ت گــروه را بخشــکانند. طالب
ــروه  ــن گ ــوند. ای ــاده نمی ش ــره آم ــه مذاک ــد، ب ــروز بدانن پی
ــز  ــه می ــا گزینه یــی جــز حاضــر شــدن ب ــد فلــج شــود ت بای

ــد. ــی نمان ــان باق ــره برای ش مذاک
در  غنــی  محمداشــرف  ســخنان  از  این هــا،  از  گذشــته 
ــان  ــه گم ــد ک ــر می آی ــرده اســت، ب ــادر ک ــه ص ــی ک بیانیه ی
بی مــورد  صلــح،  گفت وگوهــای  در  حکومــت  زدن  دور 
ــه  ــد ک ــر می آم ــت ب ــس حکوم ــرۀ ریی ــوده اســت. از چه نب
آشــفته و پریشــان اســت و خلیــل زاد آزرده اش ســاخته 
ــرش  ــل زاد تحقی ــد خلی ــر می کن ــی فک ــرف غن ــت. اش اس
کــرده اســت. ســکوت محمداشــرف غنــی در جریــان 
گفت وگوهــای دوحــه نیــز شــاید از ســر امیــدواری بــه ایــن 
ــان  ــا طالب ــح ب ــق صل ــاز تواف ــه او امتی ــل زاد ب ــه خلی ــود ک ب
ــل زاد  ــرد خلی ــور می ک ــاید تص ــی ش ــرف غن ــد. اش را بده
ــد از  ــد و او می توان ــاز را می ده ــن امتی ــته ای ــه او دو دس ب
ــد.  ــتفاده کن ــع خــود اس ــه نف ــات ب ــای انتخاب آن در کمپین ه
ــۀ ارگ و  ــاالً رابط ــه احتم ــد ک ــر می آی ــن ب ــن چنی از قرای
واشــنگتن در آینــده دچــار تنــش شــود. شــاید اشــرف 
امریکایی هــا  و  طالبــان  گفت وگوهــای  مســیر  در  غنــی 
ــر  ــا را زی ــن گفت وگوه ــد و مشــروعیت ای ســنگ اندازی کن
پرســش ببــرد. اشــرف غنــی توافــق بــا طالبــان را در غیــاب 

ــد. ــی می کن ــی اش تلق ــار سیاس ــان اعتب ــتان، پای افغانس
از ســویی هــم، طالبــان حاضــر نیســتند بــا حکومــت وحــدت 
ــروع و  ــت را نامش ــن حکوم ــان ای ــد. آن ــره کنن ــی مذاک مل
جهــت،  یــک  از  می داننــد.  امریکایی هــا  دست نشــاندۀ 
ــا  ــی ب ــرف غن ــت. محمداش ــن اس ــم همی ــر ه ــت ام واقعی
ــال 2014  ــات س ــودش در انتخاب ــع خ ــه نف ــه ب ــی ک تقلب
ســازمان داد، موجــب شــد بحــران انتخاباتــی بــه میــان آیــد 
ــروعیتش  ــه مش ــد ک ــتان روی کار بیای ــی در افغانس و رژیم
ــروز در  ــق دو مدعــی پی ــا تواف ــردم، بلکــه ب ــه از رأی م را ن
انتخابــات، آن هــم بــا مداخلــۀ آشــکار وزیــر خارجــۀ امریــکا 
بــه دســت آورد. معیــار مشــروعیِت حکومــت وحــدت ملــی، 
ــاد  ــۀ ایج ــه توافق نام ــردم، بلک ــی و رأی م ــون اساس ــه قان ن

ــذ  ــا روی کاغ ــه تنه ــی ک ــت. توافق نامه ی ــت اس ــن حکوم ای
مانــد و از عملــی شــدن آن، خبــری هــم نشــد. طالبــان حتمــًا 
ــه  ــا رأی مــردم ب دلیــل شــان همیــن اســت کــه حکومــت ب
ــتان  ــردم افغانس ــوع م ــی از مجم ــده و نماینده گ ــان نیام می

نمی کنــد.
مــردم،  رأی  از  را  مشروعیت شــان  ارگ  متصدیــاِن  اگــر 
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــق م ــه ح ــرام ب ــالم و احت ــات س انتخاب
ــت رد  ــی دس ــا پُرروی ــروز ب ــان ام ــد، طالب ــت می آوردن دس
بــه ســینۀ شــان نمــی زد. عاقه منــدی محمداشــرف غنــی بــه 
»رییــس جمهــوری منتخــب 35 میلیــون افغــان« گفتــن هــم از 
همیــن جــا ناشــی می شــود. او در واقــع تــاوان رســم بــدی 
ــتان  ــه دس ــش ب ــال پی ــه پنج س ــک ب ــه نزدی ــردازد ک را می پ
ــدت  ــی در م ــته، غن ــن گذش ــم زد. از ای ــودش آن را رق خ
حاکمیتــش، تمــام نیروهــای سیاســی را تجریــد کــرد و اجماع 
ــه شــریک 50  ــا ب ــرد. او حت نســبی داخلــی را هــم از بیــن ب
ــات درون   ــرد و در موضوع ــم نک ــش رح ــدی حکومت درص
ــان  ــه طالب ــاال ک ــی را دور زد. ح ــت اجرای ــی، ریاس حکومت
سیاســی  و جریان هــای  گروه هــا  بــا  مذاکــره  خواهــان 
بیــرون حکومــت هســتند، بــه ایــن معنــا اســت کــه طالبــان، 
ــروع تر از او  ــی را مش ــوی غن ــده از س ــد ش ــای تجری نیروه
ــانه  ــه ش ــی را ک ــار کج ــد ب ــی نمی توان ــر غن ــد. داکت می دانن
کــرده اســت، بــه ســرمنزل مقصــود برســاند. او در ســخنرانی 
دو روز پیــش خــود مدعــی شــد کــه از تاریــخ عبــرت گرفتــه 
اســت، امــا ایــن حــرف او زمانــی قابــل قبــول خواهــد بــود 

ــد. ــا کن ــاره احی کــه اجمــاع و اعتمــاد داخلــی را دوب
بــا همــۀ ایــن مــوارد، امــا نیروهــای سیاســی و مــردم 
ــام  ــی به ن ــتیبانی از مجموعه ی ــز پش ــی ج ــتان چاره ی افغانس
دولــت ندارنــد. مــردم افغانســتان در مرحله یــی قــرار گرفتــه 
انــد کــه بایــد از میــان بــد و بدتــر، یکــی را انتخــاب کننــد. 
ــادت  ــا و اعتق ــان باوره ــتان می ــردم افغانس ــد، م ــدون تردی ب
ــه دســت  ــه در 17 ســال گذشــته ب ــی ک ــان و ارزش های طالب
آورده انــد، یکــی را انتخابــات می کننــد و آن دولــت اســت. 
بنابرایــن، متصدیــان حکومــت وحــدت ملــی بایــد دو اصــل 
بســیار مهــم و اساســی را کــه در نزدیــک بــه پنج ســال 
ــه آن وقــع نگذاشــته و بــه حاشــیه راندنــد، در  حاکمیتــش ب
ــه  ــیه ب ــد و آن را از حاش ــر بگیرن ــح در نظ ــرات صل مذاک
متــن وارد کننــد. ایــن دو اصــل، »اجمــاع داخلــی« و »طــرح 
ــان  ــا طالب ــو ب ــرای گفت وگ ــدون« ب ــی م ــوب ارزش چارچ
اســت. حکومــت بایــد اجمــاع داخلــی را در مــدت زمانــی 
ــد و  ــا کن ــاره احی ــت، دوب ــده اس ــی مان ــرش باق ــه از عم ک
ــار  ــره شــود. در کن ــان وارد مذاک ــا طالب ــدرت ب از موضــع ق
ایــن، حکومــت بایــد رویکــردِ متضــادش در قبــال طالبــان را 
کنــار بگــذارد. محمداشــرف غنــی یکبــار اعــام می کنــد کــه 
ــح  ــای صل ــتان را در گفت وگوه ــردم افغانس ــای م ارزش ه
ــون اساســی  ــا در نشســت دیگــری، قان ــد، ام ــی نمی کن قربان
ــد.  ــکش می کن ــل پیش ــرای تعدی ــان ب ــه طالب ــته ب را دو دس
چنیــن موقفــی، تنهــا بــه ســود طالبــان بــرای گرفتــن امتیــاز 
بیشــتر و کان تــر اســت و ســودی بــه حــال مــردم افغانســتان 

نخواهــد رســاند.
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آگاهان:
تأمیـن صلـح نیاز به اجمـاع داخـلی 

و بیـن المللـی دارد

بـرای برقـراری صلـح نیـاز به ایجـاد یک خـط واحد 
سیاسـی در میـان گروه های مختلف داخلـی و حامیان 

بین المللی افغانسـتان اسـت. 
بـه بـاور شـماری از آگاهـان، برقـراری صلـح نیازمند 
یـک حکومـت قـوی و مشـروعی اسـت کـه از دِل 

انتخابـات بیـرون شـده باشـد.
برخـی آگاهـان بـا اشـاره بـه نزدیـک شـدن توافـق  
میـان امریـکا و طالبـان و زمـان برگـزاری انتخابـات 
می گوینـد  پیـش رو،  سـال   در  ریاسـت جمهوری 
کـه بـرای برقـراری صلـح نیـاز اسـت تـا گروه هـای 
مختلـف سیاسـی داخـل افغانسـتان یـک خـط واحد 
شـکل دهنـد و کشـورهای حامـی افغانسـتان و منطقه 
نیـز دیده گاه واحـد در مورد پیروزی صلح افغانسـتان 

باشند.  داشـته 
یوسـف رشـید رییس نهاد انتخابات شـفاف افغانستان 
)فیفـا( در گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید که 
صلـح و انتخابـات دو  پدیـدۀ مهـم در کشـور اسـت، 
امـا برگـزاری انتخابـاِت همه شـمول و شـفاف بـرای 

ایجـاد یـک حکومت ملـی جدی تر اسـت. 
یـک  برگـزاری  اسـت:  بـاور  ایـن  بـه  آقـای رشـید 
بـرای  می توانـد  همه شـمول،  و  شـفاف  انتخابـات  
تکت هـای شـکل گرفتـۀ انتخاباتـی کمـک کنـد تا در 
تمـام والیت هـا کارزارهـای انتخاباتـی را راه انـدازی 

  . کنند
آقـای رشـید می گویـد که تأمیـن صلح نیاز بـه اجماع 
سیاسـی داخلـی و بین المللی دارد، امـا در حال حاضر 
ایـن خـط واحد سیاسـی در داخل و بیرون افغانسـتان 

در رابطـه به صلح شـکل نگرفته اسـت. 
در ایـن حـال، عتیق اهلل امرخیـل آگاه نظامـی می گوید 
کـه اولویـت مـردم افغانسـتان انتخابات اسـت و باید 

برگـزار گردد. 
آقـای امرخیـل بـاور دارد که برقـراری صلـح نیازمند 
ایجـاد یـک حکومت قوی و مشـروع اسـت تـا بتواند 

روند صلـح را مدیریـت کند. 
از برگـزار نشـدن  ابـراز نگرانـی  بـا  آقـای امرخیـل 
انتخابـات  کـه  صورتـی  در  می گویـد:  انتخابـات، 
شـود،  مواجـه  چالـش  بـا  یـا  نگـردد  برگـزاری 
بیرونـی نظیـر  دریچه هـای دسـت درازی کشـورهای 
پاکسـتان، ایران و روسـیه در امور کشـور باز می شود. 
صحبـت  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  کـه  امرخیـل  آقـای 
در  فسـاد  ناشـی  موجـود  وضـع  گفـت:  می کـرد، 
رونـد انتخابات هـای گذشـته اسـت که سـبب شـد تا 
حکومت هـای برآمـده از ایـن فراینـد مردمـی و ملـی 

نباشـد. 
در  کـه  چالش هایـی  بـه  اشـاره  بـا  امرخیـل  آقـای 
حکومـت کنونـی و کمیسـیون انتخابـات وجـود دارد 
گفـت: برخـی افـراد و اشـخاص هسـتند کـه منافـع 
ترجیـح  ملـی  منافـع  بـه  نسـبت  را  خـود  شـخصی 
می دهنـد و ایـن یکـی از چالش هایی اسـت که سـبب 
جلوگیـری ایجاد حکومت ملی و مردمی شـده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه برخی ها بـاور دارنـد، ایجاد 
حکومـت موقـت / عبـوری بـرای تأمیـن صلـح در 

اولویـت قـرار دارد. 
سیاسـی  آگا  و  دانشـگاه  اسـتاد  فریـور،  موسـی 
می گویـد، در صورتـی کـه دولـت خـود را مکلـف و 
مسـوول در برابـر مـردم بدانـد، نسـبت به هـر پدیدۀ 

می دهـد. اولویـت  صلـح  برقـراری  بـرای 
نمی توانیـم  صلـح،  برقـراری  بـدون  کـه  گفـت  او 

تـا  باشـیم،  داشـته  شـفاف  و  همه شـمول  انتخابـات 
زمانـی که صلـح در کشـور برقـرار نگـردد، برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری غیرممکـن و اگـر برگزار 
هـم گـردد، بدتـر از انتخابـات مجلـس نماینـده گان 

بود.  خواهـد 
بـه گفتـۀ او، صلـح بایـد بـه عنـوان یـک مجموعه در 
نظـر گرفتـه شـود، در غیـرآن، آینـدۀ بغرنج تـری در 

انتظارمـردم مـا خواهـد بود.
این آگاه سیاسـی و اسـتاد دانشـگاه می گویـد که برای 
رسـیدن بـه حالـت بهتِر سیاسـی و برقـراری صلح در 
کشـور، نیـاز بـه ایجا یـک حکومت عبـوری / موقت 

است. 
آقـای فریـور بـا اشـاره بـه چالش هـای موجـود در 
نامـزدان  افغانسـتان، گفـت: مـردم،  انتخابـات  رونـد 
معتـرض  نامـزدان  و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
منبـع  را  حکومـت  نماینـده گان،  مجلـس  انتخابـات 
می داننـد.  انتخابـات  رونـد  در  مداخلـه  و  تقلـب 
نظـام  ایـن  توسـط  انتخابـات  برگـزاری  بنابرایـن، 

اسـت.  غیرممکـن 
آقـای فریـور می گویـد: »بـرای برگـزاری انتخابـات 
ریاسـت جمهوری نیـاز بـه ادارۀ موقـت اسـت تا یک 
برگـزاری  و  حکومـت  سرپرسـتی  بی طـرف  گـروه 

انتخابـات را بـه دوش گیـرد«. 
بـا  گفت وگویـش  ادامـۀ  در  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
روزنامـۀ مانـدگار گفـت: تنهـا یک گـروه کوچک که 
در 17 سـال قـدرت را در دسـت دارنـد از برقـراری 
خواهـان  افغانسـتان  مـردم  امـا  می هراسـند،  صلـح 

برقـراری صلـح هسـتند. 
این در حالی اسـت کـه زلمی خلیـل زاد، نمایندۀ ویژۀ 
ایـاالت متحـدۀ امریکا در امـور صلح افغانسـتان گفته 
اسـت کـه روی یـک چارچـوب اصلـی، تفاهم نامـۀ 
صلـح افغانسـتان با طالبـان به توافـق رسـیده اند. قرار 
اسـت در مـاه فبـروری دور جدیـد مذاکـرات میـان 
نماینـده گان طالبـان و امریـکا بـرای نهایی کـردن این 
تفاهم نامـه در دوحـه برگـزار شـود. از سـویی هـم، 

افغانسـتان در 29 سـرطاِن سـال آینـده گـواه برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری خواهـد بـود. رونـد نـام 
 ویسـی نامـزدان بـه پایان رسـیده و در ماه های پسـین 
رونـد رقابـت و کارزارهـای آنـان بـه گونـۀ رسـمی 

آغـاز خواهد شـد.

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

 گفت وگـوها چگـونه
به صلـح می رسنـد؟
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اهمیت نگاه تاریخی به روان شناسی نوین 
و  ذهنیــت  از  آگاهــی  تاریخ گرایــی،  رویکــرد  در 
امــری  گذشــته،  دوران  روان شناســان  پیش فرض هــای 
ــت. در  ــان اس ــی آن زم ــم روان شناس ــرای فه ــروری ب ض
تأکیــد  نکتــه  ایــن  بــر  مقابــل، رویکــرد حال گرایــی 
ــب  ــر حس ــد ب ــی بای ــتۀ روان شناس ــه از گذش ــد ک می کن

آگاه شــد.  امــروزی  معیارهــای  دانــش و 
تاریخ نگاری 

ــتر  ــان، بیش ــان و محقق ــیاری از روان شناس ــاد بس ــه اعتق ب
ــه  ــی ب ــن، قدمت مســایل مطــرح شــده در روان شناســی نوی
ــروزه  ــد ام ــد. هرچن ــری دارن ــۀ بش ــخ اندیش درازای تاری
ــم را از  ــن عل ــروع ای ــی، ش ــان روان شناس برخــی از مورخ
قــرن نوزدهــم در نظــر می گیرنــد و معتقــد انــد کــه در ایــن 
قــرن روان شناســی بــه عنــوان علمــی مجــزا مطــرح شــده، 
ولــی افــرادی همچــون بــی آر هرگنهــان بــا چنیــن برداشــتی 
ــی،  ــخ روان شناس ــاب تاری ــان در کت ــد. هرگنه ــف ان مخال

ــد:  ــان می کن ــن بی ــود را چنی ــِت خ ــت مخالف عل
ــی  ــی را از نقطه ی ــخ روان شناس ــوالً تاری ــا معم ــن روزه »ای
ــه  آغــاز می کننــد کــه علــم مجزایــی شــد. ایــن رویکــرد ب

ــت:  ــش نیس ــل، رضایت بخ دو دلی
1( ایــن رویکــرد میــراث فلســفِی عظیمــی کــه روان شناســی 

را در نهایــت بــه صــوت علــم درآورد، نادیــده می گیــرد. 
ــه  ــی ک ــی از روان شناس ــای مهم ــرد، جنبه ه ــن رویک 2( ای
ــد.  ــذف می کن ــد را ح ــرار دارن ــم ق ــرو عل ــارج از قلم خ

ــرن  ــط ق ــی در اواس ــت روان شناس ــت اس ــه درس ــا این ک ب
بیســتم از روش علمــی تبعیــت کــرده اســت، امــا شــماری 
ــور  ــه مجب ــد ک ــاس نمی کنن ــوذ احس ــان بانف از روان شناس
ــا را  ــد. کار آنه ــروی کنن ــی پی ــکام روش علم ــد از اح ان
نمی تــوان نادیــده گرفــت. )هرگنهــان، 1389، ص 2و3( 
در بررســی تاریــخ روان شناســی، می تــوان یکــی از دو 
 )Stocking(رویکــرد رایــج را انتخــاب کرد کــه اســتاکینک
ــده  ــی نامی ــل حال گرای ــی در مقاب ــوان تاریخ گرای تحــت عن
ــدون  ــی را ب ــته، روان شناس ــی گذش ــت. در تاریخ گرای اس
ــرار  ــورد توجــه ق ــوان م ــا حــال می ت ــۀ آن ب بررســی رابط
داد. بــه تعبیــر دیگــر، در رویکــرد تاریخ  گرایــی، آگاهــی از 
ذهنیــت و پیش فرض هــای روان شناســان دوران گذشــته 
زمــان  آن  روان شناســی  فهــم  بــرای  امــری ضــروری 
ــفه  ــخ فلس ــرح در تاری ــان مط ــتون از مورخ ــت. کاپلس اس
ــارت  ــفه، عب ــی در فلس ــرد تاریخ گرای ــف رویک در توصی

ــرده اســت:  ــه کار ب ــی را ب دقیق
ــد از فلســفۀ دوره خاصــی آگاه شــود،  ــر کســی بخواه »اگ
بایــد بکوشــد از ذهنیــت و پیش پنداشــت های افــرادی کــه 
ــع شــود، صــرف  ظــر  ــد مطل در آن دوره زنده گــی می کردن
ــد  ــهیم باش ــت ها س ــت و پیش پنداش ــه در آن ذهنی از این ک

یــا نباشــد«. )نقــل از هرگنهــان،1389،3( 
ــد  ــه تأکی ــن نکت ــه ای ــی ب ــرد حال گرای ــل، رویک در مقاب
ــب  ــر حس ــد ب ــی بای ــته روان شناس ــه از گذش ــد ک می کن
چنیــن  در  شــد.  آگاه  امــروزی  معیارهــای  و  دانــش 
رویکــردی، روان شناســی نویــن بیانگــر عالی تریــن مرحلــه 
ــات  ــه مراحــل پیشــین مقدم رشــد روان شناســی اســت ک
آن را فراهــم آورده انــد. مطابــق ایــن دیــدگاه، جدیدتریــن، 
بهتریــن نیــز محســوب مــی شــود و بــه همیــن دلیــل روان 
ــز هســت.  ــن روان شناســی نی ــًا بهتری ــی لزوم شناســی فعل
بــه نظــر می رســد کــه تأکیــد صــرف بــر یکــی از 2 
ــتن  ــده انگاش ــی و نادی ــا حال گرای ــی ی ــرد تاریخ گرای رویک
ــی  ــاد محققین ــه اعتق ــود. ب ــد ب ــوب نخواه ــری مطل دیگ
همچــون هرگنهــان و الوت )Lovett( هرچنــد تاریــخ 
ــرای  ــی را ب ــال گرای ــب تر ازح ــردی مناس ــی، رویک گرای
ــه  ــا ب ــد، ام ــم می کن ــی فراه ــخ روان شناس ــی از تاری آگاه
طــور کامــل نمی تــوان حال گرایــی را نادیــده گرفــت. 
ــا مفهــوم روان شناســی،  در بررســی منشــأ یــک اندیشــه ی
همــواره ایــن امــکان وجــود دارد کــه گرفتــار یــک 

ــه  ــه ب ــدان معناســت ک ــن ب ــا شــویم. ای جســتجوی بی انته
ــی  ــه تنهای ــه ب ــت ک ــی را یاف ــوان روان شناس ــدرت می ت ن
بانــی یــک اندیشــه یــا مفهــوم باشــد بلکــه همــواره افــراد 
ــه  ــد. ب تحــت تأثیــر دیدگاه هــای گذشــتگان خــود بــوده ان
همیــن دلیــل هنگامــی کــه از بــزرگان روان شناســی ســخن 
ــه  ــه کســانی اســت ک ــع اشــاره ب ــد در واق ــان می آی ــه می ب
ــک  ــب ی ــده را در قال ــم و پراکن ــم مبه ــه ها و مفاهی اندیش
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــه می دهن ــن ارای ــجم و روش ــام منس نظ
ــی  ــن تداع ــز داروی ــام چارل ــا ن ــواره ب ــل هم ــۀ تکام نظری
می شــود در حالــی کــه ایــن نظریــه قدمتــی هزارســاله دارد. 
ــه  ــه ب ــل ن ــه تکام ــار نظری ــن در کن ــام داروی ــدگاری ن مان
دلیــل مطــرح کــردن آن توســط وی، بلکــه بــه دلیــل مســتند 
ــأله یی  ــن مس ــت. چنی ــه اس ــن نظری ــردن و رواج دادن ای ک
در مــورد فرویــد و مفهــوم انگیــزش ناهشــیار نیــز صــدق 

می کنــد. 

ــن  ــخ ای ــگارش تاری ــخ روان شناســی در ن ــورخ تاری ــر م ه
ــرح  ــج مط ــرد رای ــه رویک ــی از س ــت یک ــار اس ــم ناچ عل

ــد:  ــاب کن ــده را انتخ ش
1( رویکــرد روح زمانــه)Zeitgeist(: درایــن رویکــرد بــر 
عوامــل غیــر روان شــناختی هماننــد انقاب هــا و تحــوالت 
ــرایط اقتصــادی  ــم، ش ــر، فضــای سیاســی حاک ــوم دیگ عل
روان شناســی  اندیشــه های  شــکل گیری  بــر  کــه  و... 
ــرد،  ــن رویک ــود. در ای ــد می ش ــد، تأکی ــذار بوده ان تأثیرگ
ــاره شــده در  ــل اش ــه عوام ــه مجموع مقصــود از روح زمان

ــک مقطــع تاریخــی اســت.  ی
افــراد و  بــزرگ: درایــن رویکــرد،  فــرد  2( رویکــرد 
دانشــمندان مطــرح مــاک قــرار می گیرنــد. طرفــداران ایــن 
رویکــرد معتقــد انــد کــه تاریــخ روان شناســی چیــزی جــز 
ــد  ــان مانن ــمندان و روان شناس ــدادی از دانش ــۀ تع زندگینام

ــت.  ــد نیس ــا فروی ــن ی ــطو، دکارت، داروی ارس
3( رویکــرد تحــول تاریخــی: در چنیــن رویکــردی، نحــوۀ 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوم م ــک مفه ــر در ی ــول و تغیی تح
ــاری  ــوم بیم ــه مفه ــه چگون ــال این ک ــرای مث ــرد. ب می گی
ــای  ــا رویداده ــراد ی ــط اف ــخ توس ــول تاری ــی در ط روان

ــت.  ــرده اس ــر ک ــف تغیی مختل
ــرد  ــرد، رویک ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــروزه م ــه ام آن چ
ــه در  ــت ک ــی اس ــخ روان شناس ــۀ تاری ــی در مطالع التقاط
ــزرگ و  ــرد ب ــه، ف واقــع ترکیبــی از رویکردهــای روح زمان

ــت.  ــی اس ــول تاریخ تح

چرایی مطالعه تاریخ روان شناسی 
ــل را  ــش دلی ــی، ش ــخ روان شناس ــاب تاری ــان در کت هرگنه
ــد  ــر می کن ــخ روان شناســی ذک ــۀ تاری ــت مطالع ــرای اهمی ب

ــد از:  کــه عبــارت ان
مفاهیــم  و  عقایــد  گرفتــن  نظــر  در  چشــم انداز:   )۱
روان شناســی در بســتر تاریخــی، موجــب شــکل گیری 
چشــم انداز تاریخــی و فهــم نظامنــد و منســجم آنهــا 
از  تاریخــی  چشــم انداز  داشــتن  واقــع  در  می شــود. 
موضوعــات روان شناســی، بــه پژوهشــگر و خواننــده کمــک 
می کنــد کــه نحــوۀ شــکل گیری اندیشــه ها و رشــد و 

ــد.  ــرار ده ــود ق ــه خ ــون توج ــا را در کان ــط آنه بس
تاریخــی،  چشــم انداز  پیامــد  عمیق تــر:  آگاهــی   )۲
آگاهــی عمیق تــر از صــورت مســأله های روان شناســی 
امــروز اســت. در واقــع اهمیــت مســایل و ایده هــای مطــرح 
در روان شناســی امــروز، هنگامــی قابــل درک خواهــد بــود 
کــه بــه ســیر پیدایــش و تطــور آنهــا آگاهــی داشــته باشــیم. 
ــی از  ــای روز: یک ــذرا و مده ــال گ ــخیص دادن امی 3( تش
پیامدهــای مطالعــۀ عمیــق تاریــخ روان شناســی، پــی بــردن 
ــک  ــار گذاشــتن ی ــه حــذف و کن ــه اســت ک ــن نکت ــه ای ب
ــورت  ــودن آن ص ــت ب ــل نادرس ــه دلی ــواره ب ــدگاه هم دی
نمی گیــرد، بلکــه گاهــی دیدگاهــی بــه دلیــل از دســت دادن 
ــاز  ــال در آغ ــرای مث ــود. ب ــته می ش ــار گذاش ــت کن محبوبی
ــم مطــرح  ــک عل ــوان ی ــه عن ــه روان شناســی ب ــی ک هنگام
ــدون  ــی ب ــی »کســب آگاه ــه عبارت ــاب« و ب ــم ن شــد، »عل
هرگونــه نگرانــی دربــاره ســودمندی آن« در کانــون توجــه 
روان شناســان قــرار گرفــت، امــا چنیــن رویکــردی چنــدان 
ــد  ــپس رش ــن و س ــه داروی ــا رواج نظری ــت و ب دوام نیاف
ــته  ــار گذاش ــاب کن ــم ن ــوم عل ــر، مفه ــوژی کامپیوت تکنول
ــرداز برجســتۀ شــخصیت  شــد. گــوردون آلپــورت، نظریه پ

ــد:  ــاب می نویس ــن ب در ای
»حرفــۀ مــا هــر از گاهــی تحــت مهمیــز مــد روز پیشــرفت 
مســایل  هرگــز  کــه  می رســد  نظــر  بــه  می کنــد... 
خــود را حــل نمی کنیــم، یــا از مفاهیــم خــود کوفتــه 
نمی شــویم، فقــط از آنهــا خســته می شــویم«. )نقــل از 

هرگنهــان،1389،7( 
ــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده، می تــوان چنیــن نتیجــه  ب
متغیــر  تنهــا  را  واقعیت منــدی  نمی تــوان  کــه  گرفــت 

تعیین کننــده بــرای پذیرفتــه شــدن یــا عــدم پذیرفتــه شــدِن 
یــک عقیــده در نظــر گرفــت. بــه تعبیــر هرگنهــان، چنیــن 
برداشــتی بــه محقــق و خواننــده ایــن امــکان را می دهــد کــه 
بــه ایــن نکتــۀ مهــم پــی ببــرد کــه فرآینــد مهــم یــا درســت 
تلقــی کــردن دانشــی خــاص، حداقــل تــا اندازه یــی ذهنــی 
ــه  ــد از نقــش روح زمان ــد نبای و دل بخواهــی اســت. هرچن
ــد روز شــدن موضوعــات پژوهشــی در روان شناســی  در ُم

غافــل شــد. 
۴( اجتنــاب از تکــرار اشــتباهات: جملــۀ آموزنــدۀ 
بــر  مبنــی   )Georg Santayana( ســانتایانا  جــورج 
این کــه »کســانی کــه نمی تواننــد گذشــته را بــه یــاد 
ــه تکــرار آن هســتند« نشــان از اهمیــت  ــد، محکــوم ب آورن
ــدون شــک  ــات تاریخــی اســت. ب ــگاه تاریخــی و مطالع ن
روان شناســی در ســیر پیدایــش و رشــد خــود بــا اشــتباهات 
و بن بســت های بســیاری مواجــه شــده اســت. بــرای 
 )Phrenlogy( ــی ــی روان ــرش جمجمه شناس ــال، پذی مث
بــه عنــوان این کــه می تــوان از بررســی برآمدگی هــا و 
ــخصیت  ــات ش ــه خصوصی ــی ب ــه پ ــای جمجم تورفتگی ه
فــرد بــرد، از اشــتباهات بــزرگ در تاریــخ روان شناســی بــه 
حســاب می آیــد. از ســوی دیگــر، مکتــب ســاخت گرایی و 
تــاش اعضــای آن در اســتفاده از روش درون نگــری بــرای 
ــه  ــی ب ــت های روان شناس ــر، از بن بس ــر فک ــی عناص بررس

حســاب می آیــد. 
و  بن بســت ها  چنیــن  دادن  رخ  و  شــکل گیری  نفــس 
اشــتباهات از آن جهــت حایــز اهمیــت اســت کــه آینــده گان 
ــودن  ــد ب ــدم مفی ــه ع ــی دارد و ب ــاز م ــا ب ــرار آن ه را از تک

ــازد.  ــون می س ــا رهنم آن ه
ــۀ  ــد مطالع ــی از فوای ــمند: یک ــد ارزش ــع عقای ۵( مناب
ــه  ــردن ب ــی ب ــی، پ ــژه روان شناس ــم به وی ــر عل ــخ ه تاری
ــی  ــرح، ول ــخ مط ــی از تاری ــه در مقطع ــت ک ــدی اس عقای
بــا گذشــت  و  نشــده اند  مواجــه  اقبــال عمومــی  بــا 
زمانــی کوتــاه یــا طوالنــی، دوبــاره در کانــون توجــه قــرار 
گرفته انــد. بــه تعبیــر هرگنهــان، تبییــن چنیــن امــری صرفــًا 
ــن  ــر اســت. ای ــخ امکان پذی ــه از تاری ــوم روح زمان ــا مفه ب
بــه آن معناســت کــه بــرای پذیــرش یــک عقیــده، برخــی از 
ــه  ــرای نمون ــر از شــرایط دیگــر اســت. ب شــرایط مطلوب ت
ــرطی  ــخ های ش ــیار و پاس ــزش ناُهش ــل، انگی ــم تکام مفاهی
پیــش از رایــج شــدن بارهــا مطــرح شــده بودنــد ولــی بــه 
دلیــل عــدم وجــود فضایــی بــرای ارزیابــی نقادانــه، چنــدان 
ــر،  ــارز دیگ ــۀ ب ــد. نمون ــه بودن ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج م
ــز ـ  ــی شــدن)lateralization( عملکــرد مغ ــوم جانب مفه
فرآینــدی کــه بــه وســیلۀ آن، اعمــال و فرآیندهــای مختلــف 
بــه یکــی از نیمکره هــای مغــز نســبت داده می شــود ـ 
ــی از  ــن عقیده ی ــه چنی ــد ک اســت. بســیاری تصــور می کنن
ــراون  ــی کــه ب قدمــت چندانــی برخــوردار نیســت، در حال
ــال  ــش از 100 س ــکوارد )Brown – Sequard( بی ـ س
پیــش در مقاله یــی زیــر عنــوان »آیــا مــا دو مغــز داریــم یــا 

ــه ایــن مســأله اشــاره کــرده اســت.  یــک مغــز؟« ب
۶( کنجــکاوی: حــس کنجــکاوی و تمایــل بــه دانســتن و 
آگاهــی یافتــن از یــک موضــوع و اندیشــه، امــری طبیعــی 
ــتثنا  ــر مس ــن ام ــز از ای ــی نی ــلمًا روان شناس ــت و مس اس

نیســت.
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ــباران، 1389. ــیدمحمدی، ارس س

دو رویکرد 
عمده 

در تاریخ 
روان شناسی

یکی از فواید مطالعۀ تاریخ هر علم 
به ویژه روان شناسی، پی بردن به 

عقایدی است که در مقطعی از تاریخ 
مطرح، ولی با اقبال عمومی مواجه 
نشده اند و با گذشت زمانی کوتاه 
یا طوالنی، دوباره در کانون توجه 

قرار گرفته اند. به تعبیر هرگنهان، 
تبیین چنین امری صرفاً با مفهوم 

روح زمانه از تاریخ امکان پذیر است. 
این به آن معناست که برای پذیرش 
یک عقیده، برخی از شرایط مطلوب تر 

از شرایط دیگر است. برای نمونه 
مفاهیم تکامل، انگیزش ناُهشیار و 

پاسخ های شرطی پیش از رایج شدن 
بارها مطرح شده بودند ولی به دلیل 

عدم وجود فضایی برای ارزیابی 
نقادانه، چندان مورد توجه قرار 

نگرفته بودند

محمدمهدی میرلو
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پولیســي  داســتان هاي  خوانــدِن  کتاب خوان هــا،  بــراي 
ــته  ــراه داش ــي به هم ــۀ متفاوت ــواره تجرب ــي، هم ـ کارآگاه
اســت. زیــرا ایــن موضــوع در مــورد کســاني کــه خوانــدن 
داســتان را بــه ســایر خواندني هــا ترجیــح مي دهنــد، 
مصــداق بیشــتري دارد. نمي تــوان بــراي اثبــات ایــن تجربــۀ 
متفــاوت، بــه دنبــال دالیــل و شــواهد گشــت. اشــخاصي که 
ــه  ــد ک ــد، مي دانن ــتان دارن ــم داس ــا عال ــري ب ــر و نش حش
ــتاِن  ــک داس ــدِن ی ــه از خوان ــي ک ــن از تأثیرات ــخن گفت س
خــوب بــه دســت آورده انــد، بي انــدازه عبــث اســت، چــرا 
ــان  ــه زب ــا اگــر ب ــان آورد و حت ــه زب ــوان آن را ب ــه نمي ت ک
آورده شــود، کامــي بي معنــي و مفهــوم خواهــد شــد کــه 
بیــش از همــه، از تأثیــر آن تجربــه در ذهــن خواهد کاســت. 

ــا نیســت.  ــه خــواب و روی ــباهت ب ــه بي ش ــري ک تأثی
خــواب و رویــا از آن تجاربــي اســت کــه همــۀ آدم هــا در 
زنده گي شــان از ســر مي گذراننــد و بنابرایــن مي داننــد 
ــي  ــان از ماجراهای ــا اطرافیان ش ــد ب ــرگاه مي خواهن ــه ه ک
کــه در رویاهاي شــان گذشــته، ســخن بگوینــد، حــِق 
مطلــب ادا نمي شــود و طــرف مقابــل، وارد آن فضایــي 
ــر  ــروج از آن را غی ــان خ ــا در رویاهاي م ــه م ــردد ک نمي گ

ممکــن مي پنداشــتیم.
ــه،  ــد. چ ــا دارن ــراي م ــي ب ــن وضع ــم چنی ــتان ها ه داس
ــد و در شــکل  ــا ســخن مي گوین ــان روی ــه زب ــا هــم ب آن ه
ــا  ــم و روی ــِر وه ــون تأثی ــري هم چ ــش، تأثی ــي خوی آرمان
را جســت وجو مي کننــد. اگــر مي گوییــم کــه داســتان 
پولیســي ـ کارآگاهــي از تجربــه و تأثیــر متفاوتــي برخوردار 
ــتان ها را  ــاي داس ــِر روی ــاي تأثی ــد ادع ــت بای ــت، نخس اس
بپذیریــم و در ســایۀ آن، از تجربــۀ متفــاوِت آن نــوِع خــاص 

ــم. از داســتان ســخن بگویی
داســتان گو در مقــام کســي کــه ســعي دارد بــه هــر ترفنــدي 
ــان بیشــتري را جــذب ســخِن خــود  ــد مخاطب ــه مي توان ک
کنــد، بایــد از تجاربــي بگویــد کــه مردمــان تنهــا در 
ــد.  ناخودآگاه شــان درگیــرش هســتند و آن را لمــس مي کنن
ــر  ــود را در تأثی ــِت خ ــتان گو موفقی ــه داس ــل این ک ــا دلی ام
ــد، چیســت؟ او  ــان مي جوی ــر ناخــودآگاهِ مردم ــتن ب گذاش
چــه کورســویي در آن جــا دیــده اســت کــه رســیدن بــه آن 

ــد؟ ــداد مي کن ــۀ خــود قلم ــِت حرف را نهای
از  خســته  خــود،  زنده گــي  تکاپــوي  در  مردمــان 
ــه  ــت ک ــي اس ــن روزمره گ ــوند و همی ــي مي ش روزمره گ
آن هــا را بــه نــزد داســتان گو مي کشــاند. آن هــا از او 
ــه  ــد ک ــي ســخن بگوی ــه براي شــان از فضای ــد ک مي خواهن
در آن از روزمره گــي مــال آور خبــري نباشــد و جــان کام 
ــه فضایــي بکشــاند کــه غریــب بنمایــد.  ــان را ب این کــه، آن

ــب، آن را  ــاي غری ــن فض ــت وجوي ای ــتان گو در جس داس
در ناخــودآگاه مخاطبانــش مي یابــد. در واقــع مي فهمــد 
کــه ایــن مردمــان، غربــت را در دروِن خــود گــم کرده انــد. 
پــس آن هــا را بــه تاریک نــاي وجودشــان راهنمایــي 
مي کنــد و مي گویــد ایــن همــان جایــي اســت کــه رویاهــا 
وســیلۀ  امــا  مي بخشــید.  شــکل  را  کابوس هاي تــان  و 
تاریک نــا  بــه آن  بــراي رســاندِن مردمــان  داســتان گو 

ــت؟  چیس
او تــاش مي کنــد کــه از وقایعــي از جنــس روزگارِ آن هــا 
ــود را در  ــاْن خ ــطۀ آن، مردم ــه واس ــا ب ــد ت ــخن بگوی س
ــع  ــه در داســتاِن داســتان گو وقای جــاي کســاني بنشــانند ک
بــر آن هــا مي گــذرد. در ایــن صــورت اســت کــه آن هــا در 
ــم، آن  ــا و توه ــز در روی ــه ج ــوند ک ــرق مي ش ــي غ فضای
را از ســر نگذرانده انــد. زمانــي ایــن فضــا بــه اوج رویایــِي 
ــیده  ــال رس ــه کم ــتان گو ب ــر داس ــه هن ــد ک ــود مي رس خ
ــد  ــا مي توان ــال، تنه ــن کم ــه ای ــیدن ب ــد. او در راه رس باش
ــام  ــت. تم ــتي« اس ــد و آن »نیس ــخن بران ــز س ــک چی از ی
ــتي و  ــز از نیس ــي را، در گری ــان در زنده گ ــوي مردم تکاپ
ــا  ــه، روی ــش از هم ــا بی ــد. آن ه ــه هســتي مي یاب رســیدن ب
ــن  ــر ای ــار مي ســنجند. اگ ــن معی ــا ای ــوِس خــود را ب و کاب
ــد آن  ــت کن ــتي را برداش ــواب، هس ــع خ ــار، از وقای معی
خــواب و رویــا معنــا مي گیــرد و اگــر جــز نیســتي پیامــي 

ــود. ــا مي ش ــوس معن ــد، کاب ــته باش در برنداش
ــاز  ــتي آغ ــا نیس ــتثنا ب ــدون اس ــي ب ــتان پولیس ــم داس عال
ــان  ــود را از هم ــتاِن خ ــارِت داس ــع عم ــود. در واق مي ش
ــن  ــه در ای ــی ک ــد. قاتل ــۀ نیســتي مي نه ــر پای ــداي کار ب ابت
داســتان ها ســتون اصلــي بــه شــمار مــي رود، تــاش 
ــر،  ــخصي دیگ ــدن ش ــتي در افکن ــه نیس ــا ب ــا ب ــد ت مي کن

ــد. ــه ده ــود را ادام ــتِي خ هس
در جایــي کــه مردمــان تــا بــه ایــن حــد در جســت وجوي 
ــتان گو  ــه داس ــتند، چه گون ــتي هس ــز از نیس ــتي و گری هس
ــه  ــد؟ او ک ــاوت باش ــر بي تف ــن ام ــه ای ــبت ب ــد نس مي توان
ــه واســطۀ آن در دل  ــا ب ــي اســت ت در جســت وجوي حیلت
ــاش و  ــن ت ــي را از ای ــه حیلت ــد، چ ــدا کن ــان راه پی مردم

ــد؟ ــر مي یاب ــان باالت ــوي مردم تکاپ
و  ماجراهــا  روایــِت  دل  در  واقعــي  داســتان گوي 
افســانه هایش، مي کوشــد تــا تــرس از نیســتي را در دِل 
مردمــان زنــده کنــد و آنــان را از فرجــامِ مخاطره آمیــز 

شــخصیت هاي خیالــي داســتانش مطلــع ســازد و بــه 
واســطۀ آن، توجه شــان را بــه فرجــام کارِ خودشــان جلــب 
کنــد. زمانــي کــه داســتان گویي توانســت چنیــن آتشــي در 
دل مخاطبانــش بیفکنــد، آن وقــت توانســته آنــان را همــراه 
خــود کنــد تــا بــه تاریک نــاي وجودشــان برونــد. از 
ــي  ــا آتش ــد ت ــاش مي کن ــتان گو ت ــه داس ــت ک همین جاس
ــه ورطه یــي  را کــه پدیــد آورده، شــعله ورتر کنــد و آن را ب
بکشــاند کــه از فــرط گرمــا و دل آزاري، بــه یک بــاره 

ــد آورد. ــي پدی ــود و دل آرام ــوش ش خام
ــا  ــد. آن ه ــر و کار دارن ــي س ــن عوامل ــا چنی ــتان ها ب داس
ــي  ــه حیله های ــان، ب ــه مخاطبان ش ــب توج ــور جل ــه منظ ب
ــز از  ــز گری ــان ج ــاي نهایي ش ــه معن ــوند ک ــل مي ش متوس
نیســتي نیســت. تمامــي داســتان هاي خــوب عالــم ادبیــات، 
ــا نوعــي از  ــد. ام ــد آمده ان ــا پدی ــن معن ــه ای از دل توجــه ب
ــه،  ــب گرفت ــي لق ــتان پولیســي ـ کارآگاه ــه داس ــتان ک داس
ــد  ــود پدی ــي را در دروِن خ ــن معنای ــه چنی ــش از هم بی
آورده اســت. نخســت آن کــه بــدون هیــچ پوششــي اعــام 
ــخن  ــتي س ــد از نیس ــا مي خواه ــا و تنه ــه تنه ــي دارد ک م
ــن صــورِت  ــه ملموس تری ــن موضوعــي را ب ــد و چنی بگوی
ممکــن روایــت مي کنــد. تــا بــدان جــا کــه تمامــي عناصــر 
شــکل دهندۀ داســتان را در ســایۀ توجــه بــه ایــن موضــوع، 

ــد. ــامان مي بخش س
ــاز  ــتي آغ ــا نیس ــتثنا ب ــدون اس ــي، ب ــتان پولیس ــم داس عال
ــان  ــود را از هم ــتاِن خ ــارِت داس ــع عم ــود. در واق مي ش
ــن  ــه در ای ــل ک ــد. قات ــتي مي نه ــۀ نیس ــر پای ــداي کار ب ابت
داســتان ها ســتون اصلــي بــه شــمار مــي رود، تــاش 
ــر،  ــخصي دیگ ــدِن ش ــتي در افکن ــه نیس ــا ب ــا ب ــد ت مي کن
ــول،  ــتي مقت ــه هس ــرا ک ــد. چ ــه ده ــود را ادام ــتِي خ هس
نیســتِي او را در پــي خواهــد داشــت. امــا چنیــن رونــدي، 
ــت  ــون طبیع ــي اســت و قان ــِي زنده گ ــادي و منطق ــیر ع س
بــر آن حکــم شــده اســت. زمانــي کــه شــخص قاتــل، ایــن 
جریــان را بــه ســمت معکوســي ســوق مي دهــد، آن وقــت 
ــش از  ــا پی ــد، ت ــت آن را برنمي تاب ــون طبیع ــه قان اســت ک
ــود،  ــه شــده ب ــل پذیرفت ــول و نیســتِي قات ــن هســتِي مقت ای
امــا زمانــي کــه بــا تخطــي از ایــن قانــون، نیســتي مقتــول و 
هســتي قاتــل پدیــد آمــد، آن وقــت بایــد در جســت و جوي 
چاره یــي بــود کــه ایــن هســتي اشــتباه، نیســتِي ســایران را 
ــِر  ــاي دیگ ــه معن ــد. در این جاســت ک ــته باش ــي نداش در پ

داســتان پولیســي، عیــان مي شــود. اگرچــه در همــان آغــاز 
اعــام شــده کــه نیســتي اســاس کار اســت، امــا این نیســتي، 
ــه در  ــان ک ــت. هم چن ــر اس ــتي هاي دیگ ــظ هس ــراي حف ب
ــاي  ــا، معن ــن معن ــز ای ــدن ج ــل برآم ــت وجوي قات جس

ــدارد. دیگــري در خــود ن
زمانــي کــه داســتاني بــا نیســتي آغــاز مي شــود، نمي توانــد 
توجــِه مخاطبــان را بــه خــود جلــب کنــد. چــرا کــه 
کنجــکاوِي مخاطبــان بــراي شــنیدِن داســتان بــه منظــور پــي 
ــا ســرانجام از نیســتي  ــه آی ــه اســت ک ــن نکت ــه ای ــردن ب ب
ــه ورطــۀ نیســتي فــرو  ــه. وقتــي ب ــا ن خــاص مي شــویم ی
 افتاده ایــم، آن وقــت دیگــر کار از کار گذشــته اســت و 
ــتان  ــا در داس ــدارد. ام ــود ن ــکاوي وج ــراي کنج ــي ب دلیل
ــت  ــر اس ــتي هاي دیگ ــدۀ هس ــتي، تهدید کنن ــي، نیس پولیس
و به خاطــر همیــن کنجــکاوي، مخاطبــان را دوچنــدان 

مي کنــد.
امــا تمــام ایــن حیلت هــاي داســتان گو، در دفــِع ایــن 
تهدیــد از ســر مخاطبــان متمرکــز شــده اســت. او بــا 
ــش  ــرس از نیســتي را افزای ــد، ت ــن تهدی ــردن ای ــده ک پیچی
مي دهــد و کار را به جایــي مي رســاند کــه مخاطــب را 
بــه روزگار حافــظ در زمانــي کــه بیــِت زیــر را مي ســروده 

مي انــدازد:
گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام

گفتا منش فرموده ام تا با تو طراري کند
ــر  ــب در س ــا مخاط ــراري ب ــز ط ــي ج ــتان گو، هدف داس
ــعي دارد  ــدا س ــان ابت ــال از هم ــن ح ــد و در عی نمي پروران
کــه توجــه مخاطــب را بــه آن طــره جلــب کنــد و در تمــام 
ــا طــراري  ــد ت ــظ نمای ــت را حف ــن وضعی طــول مســیر، ای

ــد. ــود را بیاب ــِي خ ــاي واقع معن
ــاي  ــي بن ــه نوع ــک ب ــر ی ــتان ها ه ــي داس ــه تمام ــر چ اگ
ــا  ــته اند، ام ــتي گذاش ــب از نیس ــرِس مخاط ــر ت ــود را ب خ
ــه پولیســي بیــش  ــن موضــوع در داســتان هاي موســوم ب ای
از همــه جلــوه دارد و تــرس در آن مفهومــي رویایي تــر )و 
ــا  ــتي از روی ــه در آن، نیس ــرا ک ــد. چ ــر( مي یاب ناخودآگاه ت
بــه واقعیــت گام نهــاده و تــاش دارد هســتِي واقعــي را بــه 

ورطــۀ رویــا ســوق دهــد.
امــا در پایــان پــس از آن کــه دوبــاره نیســتي در جایــگاهِ رویا 
ــت  ــرد، آن وق ــوه ک ــر جل ــتي واقعي ت ــت و هس ــرار گرف ق
ــرد کــه از تمامــي تجــارب  ــد شــکل مي گی ــي جدی تجربه ی
ــر  ــواب، غی ــون خ ــت و آن را هم چ ــاوت اس ــته، متف گذش

ــد. ــن مي کن ــِل بازگفت قاب

منبع: تبیان

 داستان گوِي واقعي در دِل روایِت ماجراها و افسانه هایش، مي کوشد تا ترس از نیستي را در دِل مردمان زنده کند و آنان را از
 فرجاِم مخاطره آمیز شخصیت هاي خیالِي داستانش مطلع سازد و به واسطۀ آن، توجه شان را به فرجام کاِر خودشان جلب کند. زماني
 که داستان گویي توانست چنین آتشي در دل مخاطبانش بیفکند، آن وقت توانسته آنان را همراه خود کند تا به تاریک ناي وجودشان
 بروند. از همین جاست که داستان گو تالش مي کند تا آتشي را که پدید آورده، شعله ورتر کند و آن را به ورطه یي بکشاند که از فرط

گرما و دل آزاري، به یک باره خاموش شود و دل آرامي پدید آورد



ــًا  ــتان عم ــی 2014، افغانس ــتردۀ انتخابات ــب گس ــا تقل ب
ــا امضــای ســند  ــی ب ــرار گرفــت، ول ــودی ق ــگاه ناب در پرت
کابــل و شــکل گیری حکومــت وحــدت ملــی ایــن بحــران 
خاتمــه یافــت. بــا تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی 
ــدرت  ــتن ق ــر شکس ــی به خاط ــم، یک ــر دو تی ــاِن ه حامی
ــان  ــور نمایندۀش ــر حض ــری به خاط ــر و دیگ بی حدوحص
ــه  ــا ب ــد. آن ه ــند بودن ــبی ُخرس ــورِت نس ــام، به ص در نظ
ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن دو تیــم در تبانــی بــا همدیگــر 
ــد داد و از  ــوق خواهن ــت س ــیِر درس ــه مس ــتان را ب افغانس
جلوگیــری  گذشــته  ســاِل   13 ناهنجاری هــای  تمامــی 
ــد  ــای جدی ــه آرایش ه ــت ک ــری نگذش ــرد. دی ــد ک خواهن
ــا  ــام ب ــی در درون نظ ــۀ تیم ــای حذف گرایان و برخورده
ــد و  ــن افگن ــر زمی ــردم را ب ــد  م ــأس درخــِت امی ــنِگ ی س
نامایمــاِت بیشــتر را ســبب گردیــد. چیدمــان جدیــِد تیمــی 
ــف را بهــت زده کــرد، بلکــه  ــم مخال نه تنهــا طــرف داران تی
تاثیــر ســوء روی مدیریــت، امنیــت، ثبــات سیاســی، اقتصــاد 
و وضعیــت اجتماعــی کشــور گذاشــت و روز تــا روز وضع 
ــی و ولســوالی ها  ــز نظام ــر شــد و مراک ــی کشــور بدت امنیت
ــًا  ــت تقریب ــن حال ــه ای ــرد ک ــان ســقوط ک ــه دســت طالب ب
ــور و  ــی دل خ ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــبت ب ــه را نس هم

بی بــاور ســاخت. 

مــردم و برخــی از آدرس های سیاســی در کنــار برخوردهای 
ــتند  ــور داش ــی، تص ــای غن ــانۀ آق ــار تک منش ــی و رفت تیم
کــه دســت نامرئــی محمــد حنیــف اتمــر، مشــاور پیشــین 
شــورای امنیــت ملــی، در ایــن مــوارد دخیــل اســت و پــس 
از هــر اتفاقــی انگشــت اتهــام بــه ســوی او دراز می کردنــد. 
چــون آقــای رییس جمهــور میــدان مانــورِ گســترده یی 
ــدی  ــی ج ــا پرسش ــود. ام ــرار داده ب ــر ق ــار اتم را در اختی
ــاد  ــۀ اعتم ــر در هال ــای اتم ــا آق ــه: آی ــود ک ــرح می ش مط
غنــی تــاش داشــت چــرخ حکومــت وحــدت ملــی از کار 

ــد؟ ــه گیرن ــردم از آن فاصل بایســتد و م

ــی  ــت  مل ــر ســمت شــورای امنی ــای اتم ــه آق ــی ک در زمان
کشــور را عهــده دار بــود، ناامنــی و بی ثباتــی سیاســی 
رهبــران  میــان  تنــش  می پیمــود.  را  تزایــدی  گــراِف 
بیشــتر  بیشــتر و  حکومــت وحــدت ملــی همــه روزه 

ــت داری  ــًا حکوم ــی عم ــای سیاس ــش تیم ه ــد. کن می ش
را بــه چالــش مواجــه ســاخته بــود. عملــی شــدِن تصامیــم 
ــر  ــا را در ب ــا ماه ه ــا و حت ــی روزه ــی گاه ــک سیاس کوچ
ــل  ــک معض ــه ی ــن ب ــب مأموری ــزل و نص ــت. ع می گرف
ــان  ــه از این می ــود ک ــده ب ــل ش ــی تبدی کاِن درون حکومت
ــس از شــکل گیری  ــه پ ــران کابین ــی وزی ــه معرف ــوان ب می ت
ــا را در  ــه ماه ه ــرد ک ــاره ک ــی اش ــدت مل ــت وح حکوم

ــت. برگرف

ــای  ــم آق ــان تی ــه می ــی ک ــگ منزلتی ی ــن، جن ــر ای عــاوه ب
ــه  ــم راه انداخت ــن تی ــِت ای ــد مهره درش ــوی چن ــی از س غن
ــت  ــت داری و امنی ــر روی حکوم ــز بی تأثی ــود نی ــده ب ش
ــی از یــک منظــر ادارات مســلکی  ــن جنــگ منزلت ــود. ای نب
ــش  ــه گزین ــود ک ــرده ب ــل ک ــی تبدی ــه ادارات ــام را ب نظ
متولیــان رده اوِل آن بــه دور از شایســته گی و مســلکی 
بــودن، بــر اســاس ســلیقۀ شــخصی و تعهــد تیمــی صــورت 
ــی وجــود داشــت  ــت و از ســوی دیگــر، گمانه های می گرف
ــر ســاخته و  ــز متأث ــن برخــورد، رییس جمهــور را نی کــه ای
ــا و  ــذاق تیم ه ــه م ــده ب ــته ش ــون و آراس ــات چندگ معلوم
ــد.  ــه او می رس ــن روز ب ــس از چندی ــواردی پ ــا در م حت
ــت شــد  ــی تقوی ــت غزن ــس از ســقوط والی ــدار پ ــن پن ای
کــه رییس جمهــور 24 ســاعت پــس از ســقوط ایــن شــهر 

ــد. از آن آگاه گردی

ــی را  ــلیقه یی، ادارات امنیت ــی و س ــای تیم ــایۀ برخورده س
ــِت  ــات رده  نخس ــش مقام ــود. گزین ــده ب ــم پیچی ــز دره نی
نیــز ماننــد ســایر وزارت خانه هــا بــدون  ادارات  ایــن 
ــاس  ــه براس ــی بلک ــم نظام ــی و فه ــت توانای در نظرداش
ــن  ــت. ای ــورت می گرف ــی ص ــی و سیاس ــای تیم معیاره
ــربازان را  ــۀ س ــه روحی ــود ک ــواردی ب ــی از م برخــورد یک
تضعیــف کــرده بــود. وضعیــت امنیــت کشــور روز تــا روز 
بدتــر می شــد و شورشــیان طالــب نیرومندتــر می گردیدنــد 
ــت  ــه دس ــزات ب ــا تجهی ــی ب ــات نظام ــا و تأسیس و بیس ه
ــور 45  ــول رییس جمه ــه ق ــه ب ــد؛ چنان ک ــان می افتی طالب
ــم  ــده اند. مته ــته ش ــش کش ــرباز در دورۀ حکومت ــزار س ه
ــای  ــس از آق ــام پ ــات درون نظ ــن نامایم ــه دومِ ای درج
رییــس جمهــور، اتمــر بــود. بــه گونــۀ مثــال: ظاهــر قدیــر 

ــار،  ــت ننگره ــش در والی ــۀ داع ــی در قضی ــورای مل در ش
حــزب جمعیــت اســامی در حادثــۀ رســتاخیز، نماینــده گان 
ــات  ــنایی و حم ــۀ روش ــم و حادث ــش تبس ــزاره در جنب ه
بــر تکایــا اتمــر را متهــم می کردنــد. ایــن ادعاهــا تــا رفتــن 
ــدی  ــه نیرومن ــت ب ــای اتمــر از مشــاوریت شــورای امنی آق

وجــود داشــت.
 پــس از رفتــن آقــای اتمــر از مشــاوریت شــورای امنیــت 
ملــی، وضعیــت سیاســی- امنیتــی کشــور نســبتًا دگرگــون 
ــای اتمــر  ــم گرفــت مهره هــای آق ــی تصمی ــای غن شــد. آق
را از میــان حکومــت بــردارد و یــا دست شــان را از تصامیــم 
درشــِت حکومــت داری کوتــه ســازد. در عــوض مهره هــای 
ــدند  ــده ش ــی گزی ــای امنیت ــری ارگان ه ــه رهب ــلکی ب مس
ــدواری  ــت. امی ــورد داش ــن م ــی را در چندی ــر آن ــه تأثی ک
شــهروندان را نســبت بــه حکومــت تقویــت کــرد و روحیــۀ 
شورشــیان طالــب را بــا حمــات ســنگین هوایــی و حمات 
تهاجمــی در ماه هــای پســین درهــم شکســت کــه در ایــن 
ــرار  ــاج ق ــب آم ــی طال ــزار شورش ــتر از ه ــات بیش حم
گرفتــه و ده هــا فرمانــده ایــن گــروه کشــته شــدند. ایــن آمار 
نشــان می دهــد کــه ایــن حمــات بــا توجــه بــه ســال های 

قبــل بی پیشــینه بــوده و حــاال حکومــت بیشــتر از پیــش در 
ــد. ــم می باش ــان مصم ــودی طالب ــتای ناب راس

ــری  ــس از کناره گی ــده پ ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ب
قرینه هایــی  ملــی  امنیــت  پســت مشــاوریت  از  اتمــر 
وجــود دارد کــه حکومــت بــه رفــع آن هــا دســت و آســتین 
بــر زده اســت. جابه جایی هــای اخیــر در ســکتورهای 
ــان و  ــر طالب ــع در براب ــد و قاط ــای تن ــی و برخورده امنیت
آن  مبیــِن  نظــام  داخــل  در  سیاســی  موقف گیری هــای 

ــد.  می   باش

ــر  ــای اتم ــا آق ــه: آی ــت ک ــرح اس ــش مط ــن پرس ــاال ای ح
بــرای رفتــن بــه ســمت انتخابــات تــاش داشــت حکومــت 
ــی را  ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــد و رهب ــر کن را زمین گی
بی برنامــه و نــاکام نشــان دهــد و بــه مــردم تلقیــن کنــد کــه 
ــا  ــد ت ــت داری را ندارن ــی شایســته گی حکوم ــران کنون رهب
ــا فراهــم گــردد؟   ــان توده ه ــای اتمــر می بســتر انتخــاِب آق
آیــا او می توانــد کشــتی شکســتۀ ایــن کشــور را بــه ســاحل 

برســاند؟

    سید اسماعیل رحیمی 
اولیـن  عبدالقیـوم رحیمـی، والـی جدیدالتقـرر هـرات، در 
لحظـاِت ورود بـه ایـن شـهر و قبـل از تکیـه زدن بر مسـند 
مقـام والیـت، کشـورهای همسـایه را هشـدار داد و گفـت: 
اگـر »خرمسـتی« کننـد، بحـران را بـه داخـل آن کشـورها 

می فرسـتیم. 
امـا از آن جایـی کـه سیاسـت خارجـِی کشـور متکـی بـر 
اسـت،  تروریسـتی  اعمـال  تقبیـح  و  مداخلـه  عـدم  اصـل 
صحبت هـای والـی هرات به شـدت غیردیپلماتیک و ناشـیانه 
بوده و به نوعی هشـدار دادن به کشـورهای همسـایه اسـت 
کـه تـا حـدود قابـِل ماحظه یی دچـار مشـکات داخلی نیز 
هسـتند. همچنـان که همیـن حاال پاکسـتانی ها مکـرراً اذعان 
خراب کارانـه  حمـاِت  و  بمب گذاری هـا  کـه  می نماینـد 

ریشـه در مداخـاِت افغانسـتان دارد. 
تـا حـال هیچ یـک از رهبـران سیاسـی افغانسـتان این گونـه 
عریـان در پیوند به ناامنی  ها در کشـور، کشـورهای همسـایه 
را متهـم و تهدیـد نکرده اند. بدون شـک اظهـارات این چنینی 
نه تنهـا کـه اتهامـاِت وارده را تقویـت می کند، بلکـه می تواند 
بـه عنـوان یـک سـند در سـطوح بـاالی دیپلماتیـک و حتـا 

مـورد  افغانسـتان  علیـه  بین المللـی  ذیربـط  سـازمان های 
اسـتفاده قـرار گیرد. 

پدیـدۀ شـومِ اختطـاف سال هاسـت کـه هـرات را بـه ماتـم 
نشـانده و یکـی از دالیل مهم فرار سـرمایه، رکـود اقتصادی، 
فقـر و بـی کاری، افزایـش معتادین و بروز جرم های سـبک و 
سـنگین بـه حسـاب می آید. مبـارزۀ قاطـع علیه این مشـکل 
بـزرگ، مـورد اسـتقبال همـۀ مـردم قـرار خواهـد گرفت که 
جنـاب والـی صاحـب در قسـمتی از سـخناِن خـود گفـت: 
»هـرات دیگـر جایـگاه امـن بـرای اختطاف گـران نخواهـد 
بـود.« پرسـش این جاسـت کـه آیـا والـی قبلـی و نیروهـای 
امنیتـی، هـرات را جایگاهـی امن برای اختطاف چیان سـاخته 
بودنـد و یـا این کـه با توجـه به فسـاد گسـتردۀ اداری که در 
سیسـتم وجود داشـته و قومانـدان امنیه همیشـه این موضوع 
را بازگـو می کنـد و از جانـب دیگر تشـکیل ناکافی نیروهای 
امنیتـی در حـوزۀ غـرب به خصـوص هـرات، باعـث ایـن 

نابسـامانی ها شـده است؟ 
بـه نظر می رسـد والـی جدیـد هـرات از وضعیِت این شـهر 
تصـورِ درسـتی ندارد. یکی دیگر از سـخناِن ایشـان »کشـتن 
مخالفیـن، دو در مقابـل یـک بـود« یعنـی اگر آن هـا یک تن 

را بکشـند، مـا دو تـن را خواهیم کشـت. 
صدیـق  فرزنـدان  تاش هـای  وصـف  بـا  می دانیـم  همـه 
کشـور در نیروهـای امنیتـی، با آن هـم اکثر اوقات به نسـبِت 

عـدم دلسـوزی مدیـران، کمبـود تجهیـزات و حتـا معاش و 
اعاشـه، ایـن نیروهـا در حـاِل تدافعـی قـرار داشـته و دارند. 
در پانـزده کیلومتـری شـهر پوسـتۀ امنیتـی سـقوط می کنـد 
و اگـر توجـه دلسـوزانه و زحمـاِت شـبانه روزی معـاون و 
سرپرسـت والیـت نمی بـود، چند روز قبل ولسـوالی کشـک 
کهنـه سـقوط کـرده بـود. و همچنـان اگـر قوماندانـی جدید 
کنـدک ولسـوالی ادرسـکن در سـی و پنج کیلومتـری شـهر 
مسـتقر نمی شـد، این ولسـوالی نیـز در معرض خطر سـقوط 
قـرار داشـت. و از جانـب دیگـر در همین نزدیکی هـا، پیکر 
شـهدای سـقوط هیلکوپتـر، اضافـه از یـک ماه در گـرِو یک 

گروهـِک چندنفـرِی مخالفیـن قرار داشـت...
 بـا توجه بـه این که پرونـدۀ صلح روی میـز رییس جمهور و 
جامعـۀ جهانـی قرار دارد، ابراز چنین سـخناِن ناسـنجیده جز 
برانگیختـن احساسـاِت مخالفیـن و شـعله ور کـردن جنـگ، 
چیـِز دیگـری در بر نخواهد داشـت. در نتیجـه، صحبت های 
بـود:  نخواهـد  گزینـه  دو  از  بیـرون  هـرات  جدیـد  والـی 
و  کاغـذی  ُگل هـای  پذیرایـی  در جـو  ایشـان  این کـه  اول 
چپن به دسـتاِن فرصت طلـب قـرار گرفتـه و ندانسـته ارشـاد 
از  برنامـۀ  اسـاس مشـوره و  بـر  این کـه  فرموده انـد و دوم 
غـرب  حـوزۀ  نسـبی  ثبـات  می خواهـد  تعیین شـده  قبـل 
به خصـوص هـرات را به هـم ریختـه، مثلـث شـومِ جنـگ را 

از شـرق تـا شـمال و از شـمال تـا غـرب تکمیـل سـازد. 
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آیا اتمر می تواند 
کشتی شکستۀ سیاسِی 

این کشور  را 
به ساحل برساند؟

خالد نجـوا

والی هرات  با چه برنامه یی به این شهر آمده است؟



   اکونومیست
   برگردان: عرفان ثابتی

سیاسـتمداران همیشـه از گذشته سوءاسـتفاده کرده اند. 
امـا اکنـون نوسـتالژی هـم در کشـورهای ثروت منـد و 
هـم در اقتصادهـای نوظهور رواج یافته اسـت. راسـت 
همگـی  دیکتاتوری هـا،  و  دموکراسـی ها  چـپ،  و 
دارنـد از شـکوه و جـال دوران گذشـته یـاد می کنند. 
حتـا دونالـد ترامـپ هـم وعـده می دهـد کـه »دوبـاره 
ببخشـد«، و شـی جیـن  پینـگ،  امریـکا عظمـت  بـه 
رییس جمهـور چیـن، با جعل اصطـاح »رؤیای چینی« 
می خواهـد یـک قرن حقـارت را به دور انـدازد و چین 
را بـه عصـر زرینـش بازگردانـد. رییس جمهـور جدید 
مکزیـک، آنـدرس مانوئـل لوپـز اوبـرادور، می گویـد 
سـرمایه دارِی  نظـام  برابـر  در  ایسـتادهگی  رسـالتش 
جهانـی و احیـای حاکمیت اقتصادی کشـورش اسـت. 
یاروسـاو کاژینسـکی، قدرت مندتریـن سیاسـت مدار 
کمونیسـم  نشـانه های  آخریـن  می خواهـد  لهسـتانی، 
شـوروی را از بیـن ببرد تا ارزش های قدیمی لهسـتانی 

از نـو زنده شـود.
ایـن افراط در یادآورِی گذشـته در کشـورهای مختلف 
علـل متفاوتـی دارد. در بازارهـای نوظهـور، شـکوه و 
جـاِل گذشـته اغلـب پیش درآمـد پیروزی هـای آینده 
بـه شـمار مـی رود. چیـن، کـه بر اثر رشـد چهل سـال 
گذشـته دگرگون شـده، احسـاس می کند که در آسـتانۀ 
رویـدادی عظیـم قـرار دارد. در دوران نخسـت وزیری 
بـه  هنـد  فزاینـدۀ  ژئوپلیتیکـی  نفـوذ  مـودی  نارنـدرا 

احیـای ملی گرایـی هنـدو انجامیده اسـت.
نوسـتالژی  ثروت منـد  کشـورهای  در  عکـس،  بـر 
معمـوالً بـه قول سـوفیا َگسـتون، عضـو »انجمن هنری 
فراگیـر  و  ترسـناک  »احسـاس  از  ناشـی  جکسـون«، 
بریتانیایی هـا  از  سـوم  دو   تقریبـًا  اسـت.  انحطـاط« 
بـود.  بهتـر  در گذشـته  زندهگـی  کـه  می کننـد  فکـر 
درصـد مشـابهی از فرانسـوی ها نیـز از اوضـاع کنونی 
راضـی نیسـتند. گـزارش امسـال سـازمان ملـل دربارۀ 
خوشـبختی در جهـان نشـان می دهـد کـه نارضایتـی 
امریکایی هـا افزایـش یافتـه اسـت. بـه نظـر اکثریـت 
حـال  در  و  ثروت منـد  کشـورهای  مـردم  از  بزرگـی 
توسـعه، روبات ها و ماشـینی شـدن نابرابری را افزایش 
خواهـد داد و بـه اشـتغال آسـیب خواهـد رسـاند. در 
سـال 2017 نظرسـنجی در 28 کشـور نشـان داد کـه 
بیـش از نیمـی از پاسـخ دهندهگان انتظـار داشـتند کـه 
اوضـاع زندهگی شـان بهبـود نیابـد یـا بدتر شـود. تنها 
15 درصـد از جاپانی هـا فکـر می کنند که فرزندان شـان 

بـود. خواهنـد  والدین شـان  از  ثروت مندتـر 
پژوهش هـای فـراوان نشـان می دهـد کـه خوش بینـی 
اقتصادهـای نوظهـور موجه تـر از بدبینـی کشـورهای 
طـول  جهـان  سراسـر  در  اکنـون  اسـت.  ثروت منـد 
عمـر و تندرسـتی مـردم افزایـش یافتـه اسـت؛ شـمار 
و  اسـت  یافتـه  کاهـش  جنـگ  و  قحطـی  قربانیـان 

گسـترش تحصیـات در حـال از بیـن بـردن تبعیـض 
و تعصـب اسـت. عـاوه بر ایـن، نبایـد از یاد بـرد که 
نـه تابسـتان های ایـام گذشـته آن قـدر باصفـا بـود و نه 

گذشـتۀ کشـورها چنـان شـکوه مند بـوده اسـت.
اما اگر بدبینی و نوسـتالژی را صرفًا نادرسـت بشماریم 
و نادیـده بگیریـم، به اصـل مطلب پی نبرده ایـم. این دو 
نیـروی قدرت منـد بـه سیاسـت شـکل می دهنـد. برای 

مهـار این دو ابتـدا باید آنهـا را فهمید.
در دنیایـی دسـت خوش تغییـر و دگرگونی، نوسـتالژی 
تکیـه گاه بدبین هـا و خوش بین هـا اسـت. فناوری هـای 
می توانـد همـۀ  از جملـه هـوش مصنوعـی،  جدیـد، 
و  حکومـت  میـان  رابطـۀ  و  کنـد  مختـل  را  صنایـع 
شـهروندان را تغییـر دهـد. پـس از دو قـرن، قـدرت 
می شـود.  منتقـل  چیـن  بـه  غـرب  از  دارد  دوبـاره 
زمیـن بیـش از هـر زمـان دیگـری در تاریـخ در حـال 
فرسـودهگی اسـت. آب وهوایـش دارد تغییـر می کنـد. 
اختـاط نـژادی و فرهنگی بیش از پیـش افزایش یافته 

. ست ا
در چنیـن اوقاتـی، مـردم به نوسـتالژی پنـاه می برند تا 
اطمینـان خاطـر یابنـد و عزت نفس پیدا کنند. بسـیاری 
از هـواداران خـروج بریتانیـا از اتحادیـۀ اروپـا امیدوار 
انـد که بعـد از برگزیـت، »بریتانیای جهانـِی« پویا احیا 
شـود. کاتاالن هـا بـه گذشـته یی آرمانـی روی آورده اند 
تـا هویت متمایـزی پیدا کنند. نگرانی از فسـاد و رکود 
سـبب شـده که برزیلی هـا رییس جمهـوری را انتخاب 
از خاطرجمعـِی دوران همـان دیکتاتـورِی  کننـد کـه 
نظامی  یـی یـاد می کنـد کـه سـه دهـه پیـش خـود را 
از شـرش خـاص کـرده بودنـد. وقتـی آقـای ترامـپ 
از صنعـت ذغـال سـنگ و فـوالد حمایـت می کنـد، 
آدم هایـی کـه از بـه حاشـیه رانـده شـدن در صنایـع 
روبـه زوال نگـران بودنـد، ناگهان احسـاس می کنند که 

دوبـاره به دردبخـور شـده اند.
در کشـورهای ثروت منـد، نوسـتالژی نوعـی طغیان در 
برابـر نظـر دیگـران دربـارۀ »پیشـرفت«-و راهـی برای 
دسـت  حـزب  اسـت.  امـور«-  زمـام  »بازپس گیـری 
راسـتی افراطـِی »آلترناتیـو بـرای آلمـان« بیـش از هـر 
جـای دیگری در شـرق این کشـور هـوادار دارد، یعنی 
همـان جایـی کـه رأی دهندهـگان افسـوس می خورند 
که امنیت و همبسـتگی اجتماعی از دسـت رفته اسـت. 
در فرانسـه جلیقه زردهـا شیشـۀ مغازه ها در شـانزه لیزه 
را می شـکنند چـون قادر بـه تأمین معاش نیسـتند. آنها 
معاوضـۀ پیشـنهادِی امانوئل مکـرون میان رفـاه ملی و 

امنیـت اقتصـادِی فـردی را نمی پذیرند.
بنابراین، نوسـتالژی خطرناک اسـت. معترضان ضرورتًا 
نمی خواهنـد کـه تاریخ را بـه عقـب برگردانند-ممکن 
اسـت فقـط بخواهنـد از شـتاب آن بکاهنـد. اما شـاید 
چنیـن تصلبـی تنها احسـاس انحطـاط را تشـدید کند. 
افـزون بـر ایـن، عزت نفسـی کـه هـواداران نوسـتالژی 
تقویـت  را  بیگانه هراسـی  اغلـب  آن انـد  خواهـان 

می کنـد. احیـای ملی گرایـی هنـدو در هنـد بـا افزایش 
مـوارد جنایـت در برابـر مسـلمانان همراه بوده اسـت. 
در غـرب، دست راسـتی ها می گوینـد کـه در گذشـته 
تعـداد سفیدپوسـتان بیشـتر و شـمار فرهنگ  هـا کمتـر 
دسیسـه چینی   هـم  تنـدرو  چپ هـای  اسـت؛  بـوده 
تصادفـی  می کننـد.  محکـوم  را  جهانـی  شـرکت های 
نیسـت کـه دوبـاره سـر و کلـۀ یهودسـتیزی پیدا شـده 
اسـت، از جملـه در حـزب کارگـِر بریتانیـا بـه رهبری 

جرمـی کوربیـِن واپس نگـر.
چـون بیگانه هراسـی مایـۀ بدنامی اسـت، ترقی خواهان 
بی درنـگ هـر گونـه نوسـتالژی را تعصـب می خواننـد 
و تـرس  همـۀ اقشـار جامعـه را نادیـده می گیرنـد. این 
قضـاوت سرسـری یکـی از دالیـل موفقیت چشـم گیر 

پوپولیسـت ها در سوءاسـتفاده از نوسـتالژی اسـت.
ترقی خواهـان مسـأله را بیـش از حـد سـاده می گیرند. 
از نوسـتالژی می تـوان بـه طـور مفیـد اسـتفاده کـرد. 
در آغـاز قـرن بیسـتم هم مـردم اروپـا و امریـکا دربند 
نوسـتالژی بودند زیـرا آمیزه یی از تغییـرات ژئوپلیتیک، 
فنـاوری، و فرهنگـی آنهـا را متأثـر کـرده بـود. سـپس 
دوره یـی از درگیـری و تحـوالت اجتماعی به دسـتیابی 
بـه حـق رأی عمومـی و آمـوزش همگانـی انجامیـد. 
سیاسـت مداران کنونـی می تواننـد از آن زمـان عبـرت 
بگیرنـد. بدیهـی اسـت کـه بایـد بـا حفـظ و تقویـت 
جنـگ  از  کشـورها  همـکاری  بـرای  الزم  نهادهـای 
راه هـای  بایـد  حـال  عیـن  در  امـا  کننـد.  جلوگیـری 
و  ناامنـی  احسـاس  بـا  برخـورد  بـرای  شـجاعانه یی 
از  بیـش  بایـد  حکومـت  بنابرایـن،  بیابنـد.  بیگانگـی 
پیـش بـه شـهروندان کمـک کنـد، بـرای آنهـا آموزش 
مادام العمـر فراهـم کنـد، در نظـام مالیاتـی تجدیدنظـر 
کنـد، قـدرت را بـه شـهرها و منطقه ها واگـذار کند، از 
فجایـع زیسـت محیطی جلوگیـری کنـد و مهاجرت را 

خردمندانـه مدیریـت کنـد.
هـواداران نوسـتالژی بـه چیـزی پی برده انـد. وقتـی بـه 
نظـر می رسـد که شـیوۀ قدیمـی ادارۀ دنیـا از کار افتاده 
و هنـوز شـیوۀ جدیدی بـه وجود نیامده اسـت، باید از 
گذشـته درس گرفـت. وقتی همـه چیز بی معنـا به نظر 
می رسـد، تاریـخ بـه مهمتریـن رشـته تبدیـل می شـود. 

مهـم اسـت که بدانیـم کیسـتیم و از کجـا آمده ایم.
اگر از گذشـته بـه خوبی درس بگیریـم، تعصب از بین 
مـی رود و افق هـای جدیـدی پیـِش رویمـان گشـوده 
می شـود. فهـِم درسـت گذشـته بـه مـا کمـک می کنـد 
تـا دریابیـم کـه بـدون مواجهه بـا تصمیم های دشـوار، 
پیشـرفت ناممکـن اسـت. گاهـی ایـن امـر می توانـد 
الهام بخـش هـم باشـد. پنجـاه سـال پیـش، آپولـو 8 
از پایـگاه کِیـپ کانـاورال در فلوریـدا بـه فضـا رفـت. 
در 24 دسـامبر ایـن فضانـورد از زمین عکـس گرفت، 
تصویـری کـه زمیـن را بـه صورت سـیاره یی سـفید و 
آبی رنـگ، نیمه روشـن و ظاهـراً متحـد نشـان مـی داد.
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ساالر عزیزپور

ساختارگـرایی 
و جایگـاه آن در افغـانستان

مردم دل مشغوِل گذشته  اند

بی گمـان می تـوان، گفـت: بـه همـان گونـه کـه نوشـتن بـه 
مفهـوم امـروزی آن، بـدون آشـنایی بـا فلسـفۀ زبان شناسـی، 
ایـن  نیسـت.  زبان شناسـی ممکـن  نظریـۀ معاصـر  تیـوری و 
داد، درسـت  ادبیـات هـم عمومیـت  در  را می تـوان  دیـدگاه 

شـمرد و پذیرفـت.
بـا دریـغ، در افغانسـتان جایـگاه تیـوری و دیدگاه هایی معاصر 
هـم در زبان شناسـی و هـم در ادبیـات تاهنـوز که هنوز اسـت، 
خالـی اسـت. مهـم نیسـت، چـه می نویسـم. در هرصـورت، 
نوشـتن، نوشـتن اسـت؛ چه یک پیام بسـیار روزمرهگی باشـد 
و چـه یـک متـن بلنـد بـاالی ادبی و متن هـای باز بـه اصطاح 
پسـت مدرن. در همـۀ این هـا نیـاز بسـیار جـدی و بنیـادی بـه 

ایـن تیوری هـا و نظریه هاسـت.
یکـی از ایـن تیوری هـا، تیـوری سـاختارگرایی اسـت کـه بـا 
زیرسـاخت های زبان شناسـی آن، جایـگاه بسـیار برجسـته در 

زبـان و ادبیـات دارد.
ـ بـه مفهوم یک نظریـۀ چندگانه  پرداختـن بـه سـاختار گراییـ 
کـه زبـان فلسـفه، زبان شناسـی، هنر، معمـاری، ریاضـی و... را 
در بـر می گیـردـ در ایـن فرصت کوتاه ممکن و میسـر نیسـت، 
اما از دو نگاه متفاوِت پیشـا دوسوسـوری و پسـا دو سوسوری 

در ایـن جـا به ایـن موضوع می پـردازم.
ــ نگاه سنتی یا پیشا سوسوری

ــ نگاه امروزین یا نگاه پسا سوسوری

نگاه سنتی یا پیشا سوسوری
بـه گمـان پیشاسوسـوری ها، زبـان ابزار وسـیلۀ افهـام و تفهیم 
اسـت. درحالـی  که زبـان به بـاور سوسـوری ها نه تنها وسـیله 
و ابـراز نیسـت، بـل مبنـای تفکـر و اندیشـه اسـت. بـه گمـان 
سوسـوری ها، حقیقـت، واقعیـت عینـی و هـر آنچـه هسـت 
در زبـان تولیـد می شـود و شـکل می گیـرد. پیـش از سوسـور، 
و  نحـوی  مطالعـات  بـه  محـدود  زبان شـناختی  مطالعـات 
بررسـی های تاریخـی یـا اتیمولوژیـک واژه هـا بـود. در واقـع، 
ایـن نگـرش از رویکـرد فلسـفی دوران به ویژه مکتب تسـمیه 
یـا نام گذاری ناشـی می شـد. ایـن رویکـرد ناظر بـر آن بود که 
زبـان نـام جهـان اسـت و هـر واژه یی به مثابۀ برچسـبی اسـت 

کـه بـر اجـزاء و عناصـر عالم واقع چسـپانیده شـده اسـت. 
ترکیبـات مفهومـی، صفـات عبـارات همـه نام هایـی هسـتند 
کـه موقعیت هـای مختلـف و پدیدارهـا را مـورد اشـاره قـرار 
می دهنـد. در ایـن نگـرش هـر واژه با شـی یا قسـمتی از جهان 

ارتباطـی باواسـطه دارد...

ــ نگاه امروزین وپسا سوسوری
سوسـور نگرش کامًا جدیدی را به رویکردهای زبان شـناختی 
وارد کـرد کـه بعدها جنبۀ فلسـفی و معرفت شـناختی پیدا کرد. 
سوسـور نپذیرفـت کـه هـر واژه ارتباطـی ذاتـی با اشـیاء دارد، 
بلکـه مدعـی شـد کـه واژه هـا نشـانه هایی قـراردادی  انـد کـه 
هیـچ ارتباطـی بـه ماهیت اشـیاء نـدارد و تنها چیزی کـه آن ها 
را بـه یک دیگـر پیونـد می زنـد، گونه یـی قـرار داد و پذیـرش 

انتخابی آن اسـت:
نشـانۀ زبانـی نـه یـک چیـز را به یـک واژه بـل یک مفهـوم را 
بـه تصویـری آوایی پیونـد می زند. ایـن پیوند زدن هـا، گفتمان 
دال و مدلـول و داللت هـا، پیوسـت بـه هم نشـینی و جانشـینی 
دیـدگاه سوسـوری مطـرح می شـود که بعد هـا دیـدگاه »ژرف 
سـاخت و روسـاخت« چامسـکی به درک بهتر و بیشـتر زبان و 

ادبیـات یاری می رسـاند.



د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایــع خونــه د عمــران خــان لــه وروســتي اقدامــه چــې 

ــاره خــاص وي هرکلــی کــوي او  ــدر د ۲۴ ســاعتونو لپ ــه مخــې به یــې د تورخــم بن ل

وایــي چــې دا کار بایــد دایمــي وي.

ــه ورځ »۱۳۹۷ کال د  ــې مرســتیال خــان جــان الکــوزي د ســې شــنبې پ د دغــې خون

ــه د دواړو  ــدو رسه ب ــه خاصې ــدر ل ــه بن ــل، د دغ ــه ووی ــو ت ــلواغې ۰۹« ازادي راډي س

ــوړه يش. ــړې کچــه ل ــړې ورک ــل او د راک ــتونزې ح ــو او ســوداګرو س ــورو د خلک ل

ــه دغــه  ــرو، د دوی ل ــې ســتونزې ل ــه تورخــم کــې زیات ــه کــړه: »مــوږ پ نومــوړي زیات

اقدامــه هرکلــی کــوو، دا ښــه کار دی چــې د تورخــم الر د ۲۴ ســاعتونو لپــاره پرانېســتې 

وي هــم بــه موټــرو او هــم خلکــو تــه اجــازه ورکــړل کېــږي، دا اقــدام بــه نــه یــوازې د 

ســوداګرۍ لپــاره اســانتیاوې برابــره کــړي بلکــې لــه پاکســتان رسه بــه زمــوږ ســوداګري 

هــم زیاتــه يش.«

ښــاغلی الکــوزی وایــي، د افغانســتان او پاکســتان تــر منــځ ســوداګري لــه درېیــو تــر 

ــه  ــدو ل ــي ډول د بندې ــدر د مؤقت ــم بن ــختیو او د تورخ ــوا د س ــو راپه دېخ ــورو کلون څل

ــه شــوې وه. ــر۶۰ ســلنه کچــه ټیټ ــه ت امل

د ســوداګرۍ او صنایــع خونــې د معلوماتــو لــه مخــې د دغــو دواړو هېوادونــو تــر منــځ 

د ســوداګریزې راکــړې ورکــړې کچــه لــه درې نیــم میلیــاردو ډالــرو نــه یــو نیــم میلیــارد 

ډالــرو تــه راښــکته شــوې ده.

دا خــرې داســې مهــال مطــرح کېــږي چــې د پاکســتان صدراعظــم عمــران خــان لــه 

خپــل ټويټــر نــه د یــو پیغــام لــه الرې د خپــل حکومــت مســوولو چارواکــو ته الرښــوونه 

کــړې چــې د تورخــم بنــدر د ۲۴ ســاعتونو لپــاره د خاصــون اقــدام وکــړي.

عمــران خــان د شــپږو میاشــتو لپــاره د تورخــم بنــدر خاصېــدو تــه پــه شــارې ویــي 

ــر  ــو ت ــو او د دواړو هېوادون ــوداګرۍ د ځواکمنول ــزې س ــه د دوه اړخې ــدام ب ــې دا اق چ

منــځ اړیکــې دوامــداره کــړي.

ــان د  ــوه کارپوه ــاد پ ــان اقتص ــمېر افغ ــو ش ــې ی ــه دې چ ــې رسه ل ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

پاکســتان لــه دغــه اقــدام هرکلــی کــوي خــو وایــي چــې دا کار د دواړو هېوادونــو تــر 

ــټیز کار  ــد بنس ــې بای ــه ک ــه دې برخ ــوي او پ ــه حل ــتونزه ن ــوداګریزه س ــي س ــځ دایم من

ويش.

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې عبداللــه واحدیــار پــه دې اړه وایــي: »زمــا پــه بــاور دا یــو 

ښــه کار دی او د افغانســتان او پاکســتان د ســوداګرو لپــاره چــې پــه دې برخــه کــې کار 

کــوي یــوه خوشــبیني ده، خــو پــه دوامــداره توګــه زمــوږ دایمــي ســتونزې نــه حلــوي؛ 

ــې  ــه ی ــتان ب ــو پاکس ــې ن ــوې صادرول ــه می ــتان ت ــوږ پاکس ــې م ــه چ ــږي کل ــدل کې لی

تعرفــه لــوړه کــړه او کلــه بــه یــې هــم مــوږ تــه اجــازه نــه راکولــه چــې د کراچــۍ لــه 

بنــدره افغانســتان تــه رايش، دا ټولــې هغــه ســتونزې وې چــې لــه پاکســتان رسه زمــوږ 

ســوداګري راکمــه شــوه.«

ــړې  ــوداګریزې راک ــځ د س ــر من ــو ت ــره، د دواړو هېوادون ــه خ ــار پ ــاغي واحدی د ښ

ــوی دی. ــن ش ــات زیامن ــرې زی ــتان ت ــدل پاکس ــړې راکمې ورک

عبداللــه واحدیــار وایــي چــې د افغانســتان او پاکســتان تــر منــځ ســوداګریزې اړیکــې 

ــوداګرو  ــان س ــت د افغ ــوی حکوم ــواد ن ــه هې ــې د هغ ــې يش چ ــت ښ ــه وخ ــه هغ ب

ــړي. ــل ک ــايس ډول ح ــه اس ــتونزې پ ــوداګریزې س ــي او س ټرانزیټ
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مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر گفتــه اســت 
کــه در جریــان یــک هفتــۀ گذشــته 17 تــن بــه جــرم قاچــاق 

مــواد مخــدر بــه زنــدان محکــوم شــده انــد.
ایــن مرکــز همچنــان گفتــه اســت کــه ایــن افــراد در پیونــد 
بــه 10 قضیــه قاچــاق مــواد مخــدر از نقــاط مختلــف 

ــد. ــده ان ــوم ش ــدان محک ــه زن ــت و ب ــتان بازداش افغانس
بربنیــاد خبرنامه یــی کــه دیــروز ســوی مرکــز عدلــی و 
ــن  ــیده، ای ــر رس ــه نش ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب قضای
17 تــن در جریــان یــک هفتــه گذشــته تــا 1۶ ســال زنــدان 

ــد. ــده ان ــوم ش محک
ــه  ــدر گفت ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل مرک
ــی  ــفی و امنیت ــای کش ــوی ارگان ه ــراد ازس ــن اف ــت: »ای اس
ــواد مخــدر  ــرام م ــش از 50 کیلوگ ــه قاچــاق بی ــاط ب در ارتب
نــوع هروییــن، بیــش از 173 کیلوگــرام تریــاک، بیــش از 398 
کیلوگــرام چــرس و بیــش از 11 کیلوگــرام مــواد مخــدر نــوع 
شیشــه از نقــاط مخلتــف کشــور بازداشــت و بــا دوســیه های 

ــه ایــن مرکــز فرســتاده شــده بودنــد«. شــان ب
ایــن درحالــی اســت کــه چنــدی پیــش نیــز 18 تــن در پیونــد 
بــه 13 پرونــدۀ قاچــاق مــواد مخــدر از ســوی ایــن مرکــز بــه 
زنــدان محکــوم شــده  بودنــد. ایــن مرکــز در آن زمــان گفتــه 
ــدان  ــا 10 ســال زن ــه 3 ت ــراد بازداشــت شــده ب ــه اف ــود ک ب

محکــوم شــده انــد.

ــن، در  ــور پوتی ــژۀ رییس جمه ــتادۀ وی ــوف، فرس ــر کابل ضمی
ــر خارجــۀ پاکســتان،  ــا شــاه محمــود قریشــی، وزی ــدار ب دی
ــر اهمیــت نقــش  ضمــن ســتایش از تاش هــای پاکســتان، ب
ــد برقــراری صلــح در افغانســتان تأکیــد  ایــن کشــور در رون

کــرد.
آقــای قریشــی نیــز بــه نوبــۀ خــود بــه کابلــوف اطمینــان داد 
کــه کشــورش از تــاش بــرای اســتقرار صلــح در افغانســتان 
ــه اســت،  ــراری آرامــش و شــکوفایی منطق ــا راه برق ــه تنه ک

دســت بــر نمــی دارد.
ایــن ســفر در پــی تمرکــز جامعــۀ جهانــی بــا حــل و فصــل 

سیاســی درگیــری 17 ســاله افغانســتان انجــام شــد.
ــا  ــۀ تاش ه ــه ادام ــته ب ــپتامبر گذش ــکو س ــام آباد و مس اس
در چارچــوب رأی زنی هــای مســکو بــرای حمایــت از رونــد 

صلــح تحــت امــر افغانســتان موافقــت کردنــد.
ــور  ــه منظ ــرات ب ــه ک ــران ب ــن و ای ــیه، چی ــتان، روس پاکس
یافتــن راه حــل سیاســی مشــکل افغانســتان، بــه ویــژه ظهــور 
داعــش در ایــن کشــور درگیــر جنــگ، وارد گفت وگــو 

ــدند. ش

د سوداګرۍ خونه: 

د تـورخـم بنـدر پـرانېسته بایـد دایمـي وي

اوراق  قلـم   )33( تـدارکات  اعـان  موضـوع: 
مطبـوع مـورد ضـرورت شـفاخانه والیتـی تخار

شـفاخانه والیتـی تخـار ازتمـام داوطلبـان واجد 
شـرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی)33( 
نمبرتشـخیصیه  دارای  مطبـوع  اوراق  قلـم 
MoPH/GDCM/HRP/Takhar ph/
وآفرهـای  نمـوده  اشـتراک   G0۶/1398/NCB
سربسـته خویـش را اعتبـار ازنشـراعان الی 21 
روز تقویمـی مطابق شـرایط شـرطنامه به لسـان 
دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائه 

. یند نما
تضمیـن آفـر مبلـغ 30,000  افغانـی بـه شـکل 
پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول 
می باشـد، جلسـه آفرگشـایی به روز چهار شنبه  
1حـوت  1397 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهر در 
اطـاق جلسـات  دهلیـز اول  منـزل اول آمریـت 
شـفاخانه والیتـی تخـار دایرمیگـردد ، شـرایط 
اهلیـت باارائـه اسـناد ضروری میباشـد ، آفرهای 

دیـر رسـیده وانترنتـی قابـل پذیرش نمیباشـند.
شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
غیرقابـل  پـول  افغانـی   500 مبلـغ  درمقابـل  را 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت  بازگشـت 
1. شـفاخانه والیتـی تخـار. شـهر تالقان شـماره 

تمـاس:079752410۶ 
وزارت   – هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .2
صحت عامه کابل شـماره تمـاس:0700892888 
مـاده  فقـره)3(  مطابـق  قـرارداد  عقـد  نـوت:  
دوازدهـم قانون تدارکات، مشـروط بـه منظوری 

بودجـه مـی باشـد.

موضوع: اعـان تـدارکات )54( قلم ریجنت 
های البراتـوار وبانکخـون و)31( قلم ملزمه 

طبی شـفاخانه والیتی سـرپل
واجـد  داوطلبـان  ازتمـام  سـرپل  والیتـی  شـفاخانه 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)54( 
قلـم مـواد البراتـواری وبانکخـون و)31( قلـم ملزمه 
MoPH/GDCM/ نمبرتشـخیصیه  دارای  طبـی 
نمـوده  اشـتراک   G01/1398/HRP/SPS/NCB
ازنشـراعان  اعتبـار  را  وآفرهـای سربسـته خویـش 
الـی 21 روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه 
لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارائه 

. یند نما
تقسـیم تـدارکات بـه دوالت ذیل هریـک : )54( قلم 
قلـم  مـواد البراتـواری وبانکخـون 80,000 و )31( 
ملزمـه طبـی 50,000 افغانـی بـوده ، تضمیـن آفـر به 
شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکی قابـل قبول 
مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روزسـه شـنبه 30 
دلـو 1398 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در صالـون 
 ، دایرمیگـردد  سـرپل  والیتـی  شـفاخانه  کنفرانـس 

شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضـروری میباشـد.
را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
درمقابـل مبلـغ 500 افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت 
شـماره  سـرپل  شـهر  سـرپل.  والیتـی  شـفاخانه   .1

تمـاس:0787797757
2. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت 

عامـه کابل شـماره تمـاس:0700892888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می 

. شد با

ــم  ــی)1( قل ــه داوطلب ــوت ب ــان دع ــوع: اع موض
ــم  ــواری و)25( قل ــواد البرات ــم م ــیجن،)59( قل آکس

ــان ــی بغ ــفاخانه والیت ــی ش ــه طب ملزم
اداره  شـفاخانه والیتـی بغـان از تمـام داوطلبـان واجـد 
شـرایط دعـوت مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی   )1( 
قلـم  آکسـیجن ،)59( قلـم مـواد البراتـواری وبانکخـون 
MoPH/ و)25( قلـم ملزمـه طبـی دارای نمبـر تشـخیصیه

G01/1398/GDCM/HRP/BGN/NCB
اشـتراک نمـوده  نقـل چـاپ شـده شـرطنامه مربـوط را 
در مقابـل پرداخـت مبلـغ )500 ( افغانـی پـول غیـر قابـل 
، آفـر هـای خویـش را مطابـق  بازگشـت بدسـت آورده 
تـدارکات  قانـون وطرزالعمـل  شـرایط شـرطنامه و طبـق 
طـور سربسـته از تاریخ نشـر اعان الی سـاعت   2:00بجه 
بعـد از ظهـر  روز  چهـار شـنبه  تاریـخ 1 حـوت1397 
بـه  صنـدوق آفـر هـا کـه در شـعبه تـدارکات مدیریـت 
اداری  شـفاخانه والیتـی بغـان  واقع  شـهر پلخمری جاده 

صحـت عامـه   گذاشـته شـده اسـت  ارایـه نماینـد.
سـه الت  بـه  فـوق  نمبرتشـخیصیه  دارای  تـدارکات      
ذیـل : )1( قلـم آکسـیجن تضمیـن آفـر70,000 ، )59( قلم 
مـواد البراتـواری  وبانکخـون تضمین آفـر۶0,000 و )25( 
قلـم ملزمـه طبـی تضمیـن آفـر 30,000 افغانـی می باشـد، 
آفـر گشـائی بـه روز پنـج شـنبه  تاریـخ 2 حـوت 1397 
سـاعت 10:00 بجـه قبـل از ظهـر  در  صالـون کنفرانـس 
هـای شـفاخانه والیتـی بغـان منـزل اول متصل بـه تعمیر 
جراحـی  تدویـر میگـردد، آفرهـای دیـر رسـیده وانترنتـی 

پذیرفتـه نمی شـود.
درمقابـل  را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس 
مبلـغ 500 افغانـی پـول غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورند 

اند: قرارذیـل 
شـماره  پلخمـری  شـهر  بغـان.  والیتـی  شـفاخانه   .1

0700703702 تمـاس:
2. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامه 

کابل شـماره تمـاس:0700892888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقره)3( مـاده دوازدهـم قانون 

تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد.

در هفتۀ گذشته 1۷ تن به جرم قاچاق 
مواد مخدر به زندان محکوم شدند

روسیه تاش پاکستان 
در روند صلح افغانستان را ستود


