
رییــس دانشــگاه پزشــکی کابــل می گویــد کــه ســازمان 
بین المللــی انــرژی هســته یی بــرای ســاخت یــک 
مرکــز درمــان بیماری هــای ســرطانی در کابــل، 27 

میلیــون دالــر ســرمایه گذاری می کنــد.
ــس دانشــگاه پزشــکی  ــف، ریی ــا ظری ــر شــیرین آق داکت
کابــل دیــروز دوشــنبه، 15 دلــو در مراســم گرامی داشــت 
از روز جهانــی مبــارزه بــا ســرطان در کابــل گفــت کــه 
ــز  ــه مراک ــتان ب ــردم افغانس ــدی م ــرورت ج ــر ض بناب
درمــان بیماری هــای ســرطانی، ســازمان بین المللــی 
ــان  ــز درم ــک مرک ــا ی ــر دارد ت ــته یی در نظ ــرژی هس ان

ــد. ــاد کن ــل ایج ــا را در کاب ــن بیماری ه ای
ایــن مرکــز در  بیــان داشــت کــه  آقــای ظریــف 
ــا ســرمایه گذاری 27  ــل ب ــاد شــهر کاب بیمارســتاِن علی آب
میلیــون دالــری ســازمان انــرژی اتمــی ســاخته می شــود 
کــه ظرفیــت تشــخیص و درمــان بیماری هــای ســرطانی 

ــد داشــت. را خواه
در همیــن حــال، نســرین اوریاخیــل رییــس بنیــاد 
ــای  ــم، بیماری ه ــن مراس ــرطان در ای ــه س ــارزه علی مب
ــد.  ــور خوان ــوش« در کش ــونامی خام ــرطانی را »س س
ــه  ــر ب ــزار نف ــل ه ــش از چه ــاالنه بی ــه س ــت ک او گف
ــوند  ــا می ش ــتان مبت ــرطانی در افغانس ــای س بیماری ه
ــل  ــه دلی ــن ب ــزار ت ــش از 15 ه ــان، بی ــن می ــه از ای ک
ــه امکانــات تشــخیص و  فقــدان یــا کمبــود دسترســی ب

درمــان جــان می دهنــد.
ــور  ــارج از کش ــه خ ــهروندان ب ــافرت ش ــزان مس او می
ــای  ــان بیماری ه ــرای درم ــد ب ــژه پاکســتان و هن ــه وی ب
ســرطانی را چشــم گیر خوانــد گفــت کــه مراکــزی 
ــاری در کشــور  ــن بیم ــرای تشــخیص ای ــون ب ــه تاکن ک

ــتند. ــی نیس ــد کاف ــده ان ــاخته ش س
ــک  ــوان ی ــه عن ــرطان ب ــو س ــر مح ــل ب ــو اوریاخی بان
»ضــرورت ملــی« تأکیــد کــرد و از حکومــت، نهادهــای 
افغانســتان  تاجــران  و  مدنــی  جامعــۀ  بین المللــی، 
خواســت کــه بــرای محــو ســرطان ســرمایه گذاری 

ــد. کنن
ــت وزارت  ــی سرپرس ــه صدیق ــن، کامل ــا ای ــان ب همزم
ــی و  ــکتور خصوص ــه س ــت ک ــارت گف ــت و تج صنع
تاجــران بنابــر ضــرورت ایجــاد مراکــز درمــان ســرطان 
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــد س ــل، عاقه من در داخ

می باشــند.
ــی  ــه زودی نشســتی در ُدب ــه ب ــزود ک ــی اف ــو صدیف بان
دایــر خواهــد شــد کــه در جریــان آن، بــه ســرمایه گذاری 
ــرطانی  ــای س ــان بیماری ه ــز درم ــاخت مراک ــرای س ب

تشــویق خواهــد شــد.
همچنــان ســیما ســمر، رییــس کمیســیون حقــوق بشــر 
ــر  ــه فق ــت ک ــار داش ــت اظه ــن نشس ــتان در ای افغانس
ــه  ــهروندان ب ــای ش ــدۀ ابت ــل عم ــوادی، عوام و بی س
ســرطان می باشــد. او مبــارزه بــا فقــر را راهــکاری 
اساســی بــرای کاهــش بیمــاری کشــندۀ همچــون 

ــرد. ــوان ک ــرطان عن س
ــداد  ــض از تع ــد و نقی ــای ض ــه آماره ــت ک ــی اس گفتن
ــر  ــور نش ــرطانی در کش ــای س ــه بیماری ه ــان ب مبتای
ــداد  ــش تع ــا روی افزای ــال، ام ــن ح ــا ای ــود. ب می ش
مبتایــان بــه ایــن بیمــاری توافــق وجــود دارد. تاکنــون 
ــده  ــدازی نش ــاط راه ان ــن ارتب ــخصی در ای ــی مش بررس
اســت. ابتــای ســاالنه 40 هــزار نفــر بــه ســرطان آمــاری 

ــت شــده اســت. ــز بهداشــتی ثب ــه در مراک اســت ک
گفتنــی اســت کــه بنیــاد مجادلــه بــا ســرطان اخیــراً یــک 
ــن  ــه ای ــان ب ــداد مبتای ــخیص تع ــرای تش ــی را ب بررس

مــرض روی دســت گرفتــه اســت.
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مسکو امروز میزبان مناینده گان 

غیرحکومتی در مورد صلح است
حضــور  بــا  را  نشســتی  روســیه  مقام هــای  مانــدگار: 
نماینــده گان طالبــان و اعضــای و نماینــده گان احــزاب و 
ــنبه، 16  ــروز سه ش ــتان ام ــی-مذهبی افغانس ــای سیاس جریان ه

دلــو بــرای دو روز در مســکو برگــزار خواهــد کــرد.
ــن  ــه در ای ــت ک ــه اس ــتان گفت ــیه در افغانس ــفارت روس س
نشســت هیــچ یــک از مقام هــای روســی و دیگــر کشــورهای 
ــل  ــد داشــت. ســفارت روســیه در کاب منطقــه حضــور نخواهن
می گویــد کــه نشســت مســکو از جانــب »اتحادیــۀ مهاجریــن 

ــدازی شــده اســت. ــان« در روســیه راه ان افغ
اســماعیل خــان،  امیــر  حامــد کــرزی، محمــد محقــق، 
گلبدیــن حکمتیــار، حکمــت خلیــل کــرزی، عبدالســام 
ــور  ــد ن ــی و عطامحم ــس قانون ــر، یون ــف اتم ــف، حنی ضعی
ــن  ــت در ای ــرار اس ــه ق ــد ک ــی ان ــت ترین چهره های از درش

ــد. ــتراک کنن ــت اش نشس
اشــتراک کننــده گان افغانســتانی ایــن نشســت گفتــه انــد 
ــرات  ــاز مذاک ــتای آغ ــم در راس ــدم مه ــت، ق ــن نشس ــه ای ک
ــان،  ــۀ آن ــه گفت ــود. ب ــد ب ــی« خواه ــمول بین االفغان »همه ش
ــن نشســت دعــوت شــده  ــز در ای ــح نی ــی صل از شــورای عال
اســت، امــا مســووالن در ایــن شــورای دیــروز بــه رســانه های 
گفتنــد کــه در ایــن نشســت اشــتراک نمی کننــد. عمــر داووزی، 
ــت  ــه نشس ــش ب ــح در واکن ــورای صل ــۀ ش ــس دبیرخان ریی
مســکو گفتــه اســت کــه تاش هــای پراکنــده در رونــد صلــح، 

ــازد. ــر می س ــد را پیچیده ت ــن رون ای
ــه در  ــت ک ــتی اس ــن نشس ــکو، دومی ــروز در مس ــت ام نشس
ــزار  ــت روســیه برگ ــی دول ــه میزبان ــر ب ــاه اخی ــان ســه م جری
ــده  ــه ش ــت گفت ــن نشس ــای ای ــوت نامه ه ــود. در دع می ش
اســت کــه ایــن نشســت بــه میزبانــی عبــاس اســتانکزی رییــس 
ــر حامــد کــرزی  ــان در قطــر برگــزار می شــود. دفت ــر طالب دفت

ــه شــده اســت. ــن نشســت گفت ــده ای هــم تســهیل کنن
ــک  ــه ی ــد ک ــه ان ــی گفت ــش خبرنامه ی ــا پخ ــان ب ــروه طالب گ
ــتانکزی  ــیرمحمدعباس اس ــت ش ــه ریاس ــری ب ــأت ده نف هی
ــود.  در  ــیه می ش ــازم روس ــت ع ــن نشس ــتراک در ای ــرای اش ب
ایــن خبرنامــه آجنــدای نشســت صلــح مســکو »درک درســت 
قضیــۀ افغانســتان، ابــراز دیدگاه هــا، گشــودن راه بــرای تفاهــم 
ــده  ــده ش ــل« خوان ــدون ادارۀ کاب ــف ب ــای مختل ــا گروه ه ب

اســت.
ــارت اســامی  ــه »ام ــد ک ــزوده ان ــان اف ــه طالب ــن خبرنام در ای
ــف شــرعی  ــا، موق ــالم از فرصت ه ــتفادۀ س ــا اس ــد ب می خواه
ــد،  ــکار نمای ــف آش ــای مختل ــه جهت ه ــود را ب ــی خ و اصول
پالیســی و خــط  مشــی خــود را در قبــال پایــان اشــغال، صلــح 
ــح  ــح و توضی ــتان تصری ــدۀ افغانس ــور و آین ــی در کش دائم

دهــد.«



حاکـِم ارگ در حالـی کـه ایـن روزهـا به صـورِت 
کم سـابقه دسـتپاچه و سراسـیمه به نظر می رسـد، 
مدعـی شـده کـه بـا آوردن اصاحـاِت همه جانبه 
در کمیسـیون انتخابـات، کاری خواهـد کـرد کـه 
نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری در ظـرِف »دو 
روز« اعـام شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه نتایج 
انتخابـات پارلمانـی، بیشـتر از سـه مـاه می شـود 
کمیسـیون  سـوی  از  غیرقانونـی  به صـورِت  کـه 
انتخابـات بـه گـروگان گرفتـه شـده و بـا ضعـِف 
کاری و مدیریتـی، ایـن کمیسـیون تا هنـوز موفق 
نشـده کـه نتایج نهایِی انتخابـات پارلمانی را اعام 
کنـد. حاال معلوم نیسـت کـه حاکـِم ارگ چه نوع 
خواهـد  اجـرا  بـه  را  طرزالعملـی  و  میکانیسـم 
گذاشـت کـه کمیسـیون بتوانـد در ظـرِف دو روز 
نتایـج انتخابـات را اعـام کنـد. بـه نظر می رسـد 
ایـن وعـده نه تنهـا قابلیـت اجرایـی نـدارد، بل در 
ادامـۀ همـان دروغ هایی سـت کـه او در نزدیک به 
پنـج سـاِل گذشـته به صـورِت دوام دار بـه خـوردِ 

اسـت.  داده  مردم 
حکومـت آقـای غنـی بـه اندازه یـی از اعتبـار و 
مشـروعیت سـاقط شـده کـه بـه گفتـۀ اعضـای 
فعلـی کمیسـیون انتخابـات، تـا هنوز هیـچ مدرِک 
مالـی برای برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
وجـود نـدارد و حتـا گمـان بـرده می شـود کـه 
کمیسـیون انتخابـات بـا توجه به وضعیـت جارِی 
کشـور موفق نشـود که چنین پولی را از کشـورها 
و نهادهایـی کـه در امـر انتخابـات افغانسـتان را 
کمـک می  کننـد، دریافـت کنـد. آن چـه کـه آقـای 
و  انتخابـات  کمیسـیون  در  اصاحـات  از  غنـی 
اعـام نتایـج در ظـرِف دو روز سـخن می گویـد، 
تنهـا برای الپوشـانِی وضعیِت سـردرگم و آشـفتۀ 
حکومـت اوسـت. حکومتـی کـه در ظـرف پنـج 
سـاِل گذشـته فقط برای مـردم افغانسـتان مصیبت 
و غـم بـه ارمغـان آورده اسـت. اگـر کارنامۀ آقای 
غنـی با آن همـه سـوءمدیریت مـورد ارزیابی قرار 
گیـرد، چیـزی جز ناکامـی و سـرافکنده گی در آن 
یافـت نخواهـد شـد. همیـن دو روز پیـش بود که 
»سـیگار« یـا بـازرس ویـژۀ امریکا برای بازسـازی 
افغانسـتان اعـام کـرد کـه حکومـت آقـای غنـی 
فقـط بـر 53 درصـد از خاِک این کشـور حاکمیت 
نفـوذ طالبـان  دارد و 47 درصـد آن عمـًا زیـر 

اسـت. شـاید با توجـه به همیـن پیشرفت هاسـت 
کـه امـروز طالبـان دم از پیــروزی در میـدان نبرد 
می زننـد و حتـا حاضر نیسـتند کـه بـا نماینده گان 

آقـای غنـی دور یـک میـز بـه مذاکره بنشـینند. 
تنهاتریـن  و  منزوی تریـن  امـروز  غنـی  آقـای 
سـاِل  چهـل  در  افغانسـتان  کـه  حاکمی سـت 
او  انـزواِی  گذشـته در خـود دیـده اسـت. حتـا 
بـا سـران حکومـِت پـس از کودتـای 7 ثـور هـم 
قابل مقایسـه نیسـت. حداقـل سـران حکومِت آن 
زمـان برخـی اقدام هایـی را انجـام می دادنـد کـه 
مـردم از نظـر اقتصـادی در وضعیـِت بحرانی قرار 
نگیرنـد. امـا امروز آقـای غنی چه کرده اسـت؟ او 
حکومتـی را اداره می کنـد کـه به صورِت پیوسـته 
عرصـۀ  در  و  می دهـد  تحویـل  دروغ  مـردم  بـه 
خدمات رسـانی از کمتریـن ظرفیت هـا برخـوردار 
اسـت. آقـای غنـی زمانـی کـه حاکـم ارگ شـد، 
مـردم  بـه  را  سـبزی  و  سـرخ  باغ هـای  چنـان 
نشـان  داد کـه فکـر می کردی بـه زودی افغانسـتان 
خواهـد  قـرار  پیشـرفته  کشـورهای  ردیـِف  در 
گرفـت و مشـکل جنـگ نیـز بـر اسـاس مدیریِت 
خارق العـادۀ جنـاب ایشـان و تیـم متخصصـی که 
در اختیـار دارد، در ظـرف چنـد مـاه بـه گونـۀ 
قطعـی حل وفصـل می شـود. امـا امـروز نـه تنهـا 
شـاهد  سیاسـی  و  اقتصـادی  بُعـد  از  افغانسـتان 
پیشـرفتی نبـوده، بـل عمـًا بخش های وسـیعی از 
کشـور به دسـت نیروهای افراط گـرا و جنایت کار 
سـقوط کـرده اسـت و هیچ گونه حاکمیـِت دولتی 

در آن هـا بـه چشـم نمی خـورد. 
از سـران و شـخصیت های  امـروز عده یـی  اگـر 
ملـی و جهـادی بـرای شـرکت در یـک نشسـِت 
صلـح بـه مسـکو می رونـد، تقصیـِر آن بـه دوش 
حاکـم ارگ اسـت که نتوانسـت در عرصـۀ تأمین 
امنیـت و صلـح، گام مثبتـی بـه جلـو بـردارد. امـا 
امـروز تمـام تریبون هـای ارگ فعـال شـده و بـر 
کسـانی کـه به نشسـت مسـکو دعـوت شـده اند، 
دشـنام و سـرزنش نثـار می کننـد؛ درحالی که قرار 
نیسـت در نشست مسـکو هیچ تصمیِم خاصی در 
مـورد آینـدۀ افغانسـتان گرفته شـود. این نشسـت 
فقـط می توانـد بازشـدِن دریچه یـی باشـد کـه بـه 
مذاکـرات صلـح کمـک کنـد و بـرای طرف هـای 
مختلـف فرصـت دهـد کـه دیدگاه هـا و نظـراِت 

در  نشسـت ها  این گونـه  کننـد.  مطـرح  را  خـود 
گذشـته نیـز بـه کمـک نهـاد کانادایـی موسـوم به 
»پگـواش« در برخـی کشـورهای جهـان با حضور 
مخالفـان مسـلِح دولت و شـخصیت های سیاسـی 
و جامعـۀ مدنـی کشـور برگزار شـده بـود. معلوم 
نیسـت کـه چـرا حـاال ارگ از نشسـت مسـکو 
آقـای  این همـه احسـاس خطـر می کنـد؟ وقتـی 
غنـی نمی توانـد برای صلـح و برگـزاری انتخاباِت 
عادالنـه و شـفاف کاری انجــام دهـد، چـرا مانع 
می شـود کـه دیگـران در ایـن عرصه وارد میــدان 

؟  ند شو
از سـوی دیگـر، وضعیـت فعلـی در افغانسـتان، 
نیامـده اسـت. در  به وجـود  ناگهانـی  یک شـبه و 
به وجـود آمـدن چنیـن حالتـی، حکومـِت فعلـی 
کامـًا مقصر هسـت. بخشـی بزرگی از مشـکات 
برمی گـردد  کشـور  امـروزِ  امنیتـِی  و  سیاسـی 
مشـخص  فـرد  چنـد  مخـرِب  فعالیت هـای  بـه 
بـه  نسـبت  را  جامعـه  ُکِل  کـه  ارگ  داخـِل  در 
فعالیت هـای حکومـت، مظنـون سـاختند و میـان 
مـردم و حکومـت فاصلـه به وجود آوردنـد. آقای 
غنـی در پنـج سـاِل گذشـته به جـای این کـه خود 
به  دلیـل نـگاهِ  را بـه مـردم نزدیـک کنـد، عمـًا 
تحقیرآمیـز بـه اطرافیـان، از جامعـه فاصله گرفت. 
نابسـاماِن  بهبـود وضعیـت  در  آن کـه  به جـای  او 
کشـور از نیروهـا و اندیشـه های مختلفـی کـه در 
درون جامعـه جمع اند، اسـتفادۀ بهینـه ببرد، عما 
آن هـا را بـه منتقـدان و حتـا بدخواهـاِن حکومت 
مبـدل کـرد. ولـی در عـوض، بـه طالبـان تضـرع 
پاکسـتان  از  و  کننـد  حمایـت  او  از  کـه  نمـود 
خواسـت کـه برایـش زمینـۀ مذاکـره و گفت وگو 
بـا مخالفاِن مسـلح را فراهم سـازد. متأسـفانه ادارۀ 
آقـای غنـی ناکارآمدتـر از آن اسـت کـه بتوانـد 
نقـش فعـال و مثبـت در روند صلح داشـته باشـد. 
امـروز از برکـِت همیـن ادارۀ ناکام و فاسـد، گروه 
طالبـان در موقعیتـی قـرار گرفته که شـرایط وضع 
می کنـد و از انحـاِل ارتـش و نهادهـای حکومتی 
در افغانسـتان دم می زنـد. اگـر آقـای غنـی واقعـًا 
رهبـری مردمـی و بـا صاحیـت می بـود، امـروز 
کشـورهای  معاملـۀ  گـرو  در  افغانسـتان  منافـع 

نمی گرفـت.  قـرار  قدرتمنـد 
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قــرار اســت امــروز نشســتی در مســکو بــه اشــتراِک طالبــان و 
ــر شــود. ســفارت  ــای سیاســی افغانســتان دای برخــی جریان ه
ــرف  ــت از ط ــن نشس ــه ای ــت ک ــه اس ــل گفت ــیه در کاب روس
ــاِن آن  ــی میزب ــاد افغان ــک نه ــه ی ــیه نیســت؛ بلک ــت روس دول
ــی  ــان و برخ ــروز طالب ــد، ام ــه باش ــه هرچ ــا قص ــت. ام اس
رهبــران و چهره هــای سیاســی در مســکو بــا هــم دیــدار 
ــر ســِر گفت وگــو  ــکا و روســیه ب ــان امری ــت می ــد. رقاب می کنن
بــا طالبــان از مدتــی بــه این طــرف شــدت یافتــه اســت. 
ــده گان  ــا نماین ــان را ب ــه شــکل رســمی طالب ــار ب مســکو یک ب
ــه شــکل  ــز نشــاند و حــاال هــم ب ــی صلــح در می شــورای عال
ــه چنیــن اقدامــی زده  اســت. بحــث ایــن  غیررســمی دســت ب
ــای  ــدِن دیداره ــا ش ــد از افش ــل و بع ــاه قب ــت از یک م نشس
رو در روِی چندین مرتبه یــی زلمــی خلیــل زاد بــا طالبــان 
مطــرح شــده اســت. امریکایی هــا بارهــا بــا طالبــان دیدارهایــی 
داشــته اند و در آخریــن مــورد گفتــه شــده کــه هــر دو طــرف 
ــات  ــن تفاهم ــی ای ــوز چگونه گ ــیده اند. هن ــی رس ــه تفاهمات ب
مشــخص نیســت؛ امــا بحــث خــروج نیروهــای امریکایــی بــه 

ــت.  ــده اس ــده ش ــات خوان ــل توافق ــن اص ــوان مهم تری عن
در چنیــن حالتــی، مســکو زمینه یــی را بــرای رو در رو ســاختِن 
ــاعد  ــتان مس ــی افغاس ــای سیاس ــی جریان ه ــا برخ ــان ب طالب
ــرف  ــک ط ــد از ی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــزی ک ــت؛ چی ــرده اس ک
ــر،  ــب دیگ ــکو دارد و از جان ــکا و مس ــت امری ــه در رقاب ریش
ــد  ــعی دارن ــتان س ــل افغانس ــت گران در داخ ــی از سیاس برخ
ــز اســتفاده  ــۀ خی ــوان یــک تخت ــه عن کــه از نشســت مســکو ب
ــورهای کان از  ــاال کش ــه ح ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ــد. ام کنن
ــتفاده  ــان اس ــم رقابت های ش ــتان در تنظی ــح افغانس ــث صل بح
ــاک اســت؛  ــرای افغانســتان به شــدت خطرن ــن ب ــد و ای می کنن
ــل  ــدان تقاب ــه می ــت ک ــتان دهه هاس ــگ افغانس ــه جن چنان ک

ــت. ــوده اس ــای کان ب قدرت ه
ــده  ــف نگران کنن ــاد مختل ــان از ابع ــا طالب ــو ب ــث گفت وگ بح
ــی  ــدت مل ــت وح ــری حکوم ــا رهب ــد و حت ــر می رس ــه نظ ب
یعنــی ریاســت جمهوری کــه همیشــه از بحــث طالبــان و صلــح 
بــا آنــان، بــه عنــوان یــک ابــزار در تعامــات سیاســی داخلــی 
اســتفاده می کــرد، حــاال درک می کنــد کــه ممکــن اســت 
ــه  ــه زودی ب ــان دارد، ب ــان جری ــا طالب ــدار ب ــام دی ــه ن آن چــه ب
مصیبتــی برایــش تبدیــل شــود و قــدرت را از دســِت او بــه در 
ــش را  ــدیدترین مخالفت های ــی ش ــل، غن ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
ــن  ــرده اســت. در چنی ــرح ک ــان مط ــا طالب ــح ب ــا بحــث صل ب
ــا  ــکا ب ــای امری ــار دیداره ــکو در کن ــت مس ــی، نشس احوال
طالبــان، تشــدید رقابت هــا را روی مســأله نشــان می دهــد 
ــاال  ــتان ب ــی را در افغانس ــای سیاس ــال تنش ه ــن ح و در عی
می بــرد و ســر کاِف صلــح را نیــز از دســت مــردم افغانســتان 
ــدید و  ــل ش ــک معض ــه ی ــد و آن را ب ــرون می کن ــان بی و جه

ــازد.  ــل می س ــده تبدی پیچی
ــِت موجــود  ــه از وضعی ــد ک ــی ان ــا گروه ــان تنه اگرچــه طالب
ــا  ــازه جشــنی برپ ــان ت ــرای آن ــد و ب ــتفاده می برن به شــدت اس
ــورد  ــته گی در م ــتان چنددس ــرای افغانس ــا ب ــت؛ ام ــده اس ش
ــته گی  ــه یک دس ــت ک ــاک اس ــدازه خطرن ــان ان ــه هم ــح ب صل
آن هــم می توانــد خطرنــاک باشــد؛ زیــرا آن چــه کــه تــا کنــون 
ــتان  ــح افغانس ــرای صل ــد ب ــه باش ــه ک ــم، هرچ ــا می کنی تماش
نیســت بلکــه تاش هایی ســت کــه می توانــد بدبختی هــای 

ــی داشــته باشــد.  دیگــری را هــم در پ
ــد ایــن اســت کــه افغانســتان در  تنهــا راهــی کــه باقــی می مان
ــاِت  ــق انتخاب ــد از طری ــت بای ــدمِ نخس ــی در ق ــرایط کنون ش
ــق  ــد از طری ــِت مشــروع گــردد و بع ــک دول مشــروع دارای ی
ــرات  ــرای مذاک ــه ب ــات، زمین ــده از انتخاب ــِد برآم ــت جدی دول
ــد در  ــم بای ــا ه ــان مســاعد شــود و بســتر گفت وگوه ــا طالب ب
ــوص  ــان به خص ــورهای جه ــردد. کش ــم گ ــور فراه ــودِ کش خ
امریــکا و روســیه در صورتــی کــه مایــل بــه ایجــاد صلــح در 
ــده  ــروع برآم ــِت مش ــا دول ــل ب ــد در تعام ــد، بای ــتان ان افغانس
ــِل  ــل معض ــه ح ــاعی ب ــریک مس ــک تش ــات، در ی از انتخاب
افغانســتان بپردازنــد. در آن صــورت، مــا بــه یــک صلــح پایــدار 
ــِر  ــر س ــان و ب ــِر طالب ــر س ــه ب ــی ک ــا در صورت ــیم؛ ام می رس
گفت وگوهــای صلــح میــان کشــورهای کان بزکشــی صــورت 
ــا  ــود و قدرت ه ــه و پارچــه می ش ــاله توت ــگاه گوس ــرد، آن بگی
ــدان  ــن می ــاز در ای ــان ب ــای دست داشتۀش ــه و پارچه ه ــا توت ب
و در دور دایــرۀ حــاِل خویــش می چرخنــد و می تازنــد و 

ــان شــدیارتر خواهــد شــد.   ــِم آن ــر ُس افغانســتان زی

طالبـان-صلـح؛
بزکشـیامریکـاوروسیـه

احمــد عمران

دروغ های حـاکِم ارگ
غنی امروز منزوی ترین و تنهاترین حاکمی ست که افغانستان در چهل ساِل گذشته در خود دیده است. حتا انزواِی او با سران 

حکومِت پس از کودتای 7 ثور هم قابل مقایسه نیست. حداقل سران حکومِت آن زمان برخی اقدام هایی را انجام می دادند 
که مردم از نظر اقتصادی در وضعیِت بحرانی قرار نگیرند. اما امروز آقای غنی چه کرده است؟ او حکومتی را اداره می کند که 
به صورِت پیوسته به مردم دروغ تحویل می دهد و در عرصۀ خدمات رسانی، از کمترین ظرفیت ها برخوردار است. آقای غنی 
زمانی که حاکم ارگ شد، چنان باغ های سرخ و سبزی را به مردم نشان  داد که فکر می کردی به زودی افغانستان در ردیِف 

کشورهای پیشرفته قرار خواهد گرفت و مشکل جنگ نیز بر اساس مدیریِت خارق العادۀ جناب ایشان و تیم متخصصی که در 
اختیار دارد، در ظرف چندماه به گونۀ قطعی حل وفصل می شود. اما امروز نه تنها افغانستان از بُعد اقتصادی و سیاسی شاهد 
پیشرفتی نبوده، بل عماًل بخش های وسیعی از کشور به دست نیروهای افراط گرا و جنایت کار سقوط کرده است و هیچ گونه 

حاکمیِت دولتی در آن ها به چشم نمی خورد



شــماری از شــهروندان می گوینــد کــه رونــد گفت وگوهــای 
ــرار دارد و مــردم  ــی از ابهــام« ق ــان در »هاله ی ــا طالب صلــح ب

در ایــن رونــد هیــچ ســهمی ندارنــد.
همچنــان  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  آنــان 
مســتقیم  ربــط  صلــح  گفت وگوهــای  کــه  می گوینــد 
ــن  ــا از ای ــت ت ــردم اس ــق م ــردم دارد و ح ــی م ــا زنده گ ب
نماننــد. بی خبــر  آن  از  و  کننــد  نظــارت  گفت وگوهــا 
ــان در گفت وگوهــای صلــح  ــه گفتــۀ شــهروندان، نقــش آن ب
ــن  ــه ای ــا ب ــگ اســت و حکومــت و امریکایی ه بســیار کمرن

ــد. ــه نمی گذارن ــچ وقع موضــوع هی
ــه  ــد ک ــل می گوی ــنده گان کاب ــی از باش ــی، یک ــد زمان فری
نظــام طالبانــی را تجربــه کــرده اســت و از ایــن گــروه، »جــز 
ــدارد.  ــن ن ــه ذه ــری ب ــرۀ دیگ ــت«، خاط ــت و دهش وحش
ــان  ــش را طالب ــام آزادی های ــه تم ــد ک ــی می گوی ــای زمان آق
ــت،  ــر نیس ــون حاض ــد و اکن ــه ان ــی از او گرفت در نوجوان
آزادی هایــی را کــه بــه دســت آورده اســت، قربانــی شــوند.
بــه  امریــکا  نماینــده گان  و  حکومــت  بی توجهــی  از  او 
دیــدگاه مــردم در قبــال صلــح انتقــاد می کنــد و بیــان 
ــردم  ــا و دســتاوردهای م ــت آزادی ه ــران دول ــی دارد: »رهب م
ــد.  ــان می کنن ــی ش ــای سیاس ــی بازی ه ــتان را قربان افغانس
مــردم کــه طــرف اصلــی طالبــان و قربانی هــای اصلــی 
ــا  ــت و امریکایی ه ــرای حکوم ــتند، ب ــتان هس ــِگ افغانس جن
ــا  ــان، وارد گفت وگــو ب ــا دور زدن آن هیــچ مهــم نیســت و ب

ــد«. ــده ان ــان ش طالب
ــوق در  ــجوی حق ــادری، دانش ــز به ــر، عزی ــوی دیگ در س
دانشــگاه کابــل بــه ایــن بــاور اســت کــه هرگونــه گفت وگــو 
بــا گروه هــای شورشــی، بایــد از مجــرای مــردم بگــذرد، در 
غیــر آن، مشــروعیت نخواهــد داشــت. آقــای بهــادری اظهــار 
مــی دارد کــه حکومــت و امریکایی هــا بایــد جزئیــات واقعــی 
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــان را ب ــا طالب ــان ب ــای ش گفت وگوه

گــزارش بدهنــد.
او می گویــد کــه گفت وگوهــا بایــد واضــح و آشــکارا 
ــه  ــد. ب ــد و اعمــال نظــر کنن ــردم بدانن ــا م ــرد ت صــورت گی
ــد  ــد بدانن ــردم حــق دارن ــوق: »م ــن دانشــجوی حق ــۀ ای گفت
ــان گفت وگــو شــده اســت؟ روی  ــدام شــعبۀ طالب ــا ک ــه ب ک
کــدام مــوارد بحــث می شــود و روی کــدام مــوارد بــه توافــق 
رســیده انــد؟ دولــت افغانســتان و پشــتیبانان افغانســتان بایــد 
ــخص  ــتی مش ــای تروریس ــایر گروه ه ــا س ــان ب ــف ش تکلی
ــا  ــود ی ــو می ش ــا گفت وگ ــن گروه ه ــا ای ــا ب ــه آی ــد ک کنن

ــگ؟« جن
عزیــز بهــادری کــه ظاهــراً بــه اوضــاع سیاســی و اطاعــات 
ــدون  ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــراف دارد، ب ــتان اش افغانس
ــو  ــه گفت وگ ــِش کشــورهای همســایۀ افغانســتان، هرگون نق
در پیونــد بــه پایــان جنــگ افغانســتان، بــه بن بســت خواهــد 
انجامیــد. او پیشــنهاد می کنــد کــه امریــکا و کشــورهای 
کننــدۀ  تمویــل  کشــورهای  ســایر  و  پاکســتان  بــزرگ 
ــن  ــا ای ــد ت ــرار دهن ــار ق ــر فش ــی را زی ــای شورش گروه ه
کشــورها بــر ســر راه صلــح افغانســتان ســنگ اندازی نکننــد.
همزمــان بــا ایــن، تمیــم قربانــی، یکــی دیگــر از دانشــجویان 
کابــل می گویــد کــه حکومــت همیشــه از َدرِ تضــرع در برابــر 

گــروه طالبــان وارد شــده اســت. او از کمرنــگ بــودِن نفــش 
ــار  ــد و اظه ــاد می کن ــح انتق ــای صل ــردم در گفت وگوه م
ــه  ــح، همیش ــال صل ــت در قب ــع حکوم ــه موض ــی دارد ک م

ــوده اســت. ــزل ب متزل
آقــای قربانــی بیــان مــی دارد: »گاهــی طالبــان بــرادر خوانــده 
می شــوند، گاهــی مخالــف سیاســی. گاهــی بــه آنــان دعــوت 
ــر  ــه حکومــت داده می شــود و گاهــی در براب ــه پیوســتن ب ب
ــوارد  ــن م ــام ای ــود؛ تم ــادر می ش ــه ص ــتور حمل ــان دس ش
نشــان دهندۀ متزلــزل بــودن موضــع حکومــت در برابــر 

ــت.« ــی اس ــا شورش ــایر گروه ه ــان و س طالب
ایــن دانشــجو می گویــد کــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــردم،  ــد از آدرس م ــدارد و نمی توان ــی« ن ــروعیت مردم »مش
ــون اساســی و ســایر ارزش هــای مــردم را وارد آجنــدای  قان
بحــث شــان بــا طالبــان کنــد. بــه گفتــۀ او: بایــد یــک رژیــم 
ــد  ــتان روی کار بیای ــردم افغانس ــت آرای م ــا اکثری ــی ب مل
ــی  ــردم و سیاس ــتوانۀ م ــا پش ــم ب ــن رژی ــس از آن، ای و پ
و از موضــع قــوی وارد گفت وگــو بــا طالبــان و ســایر 

گفت وگوهــا شــود.
عایشــه نظــری، کارمنــِد یکــی از نهادهــای دولتــی همچنــان 
از فراموشــی بانــوان در گفت وگوهــای صلــح نگــران اســت 
ــان  ــر سرنوشــت ش ــان ب ــه طالب ــه از روزی ک ــد ک و می گوی
حاکــم شــوند، بیــم دارنــد. بانــو نظــری اظهــار مــی دارد کــه 
ــت و  ــان، حکوم ــان طالب ــه می ــد از آنچ ــق دارن ــوان ح بان

امریکایی هــا می گــذرد، آگاه باشــند.
او از دولــت و نماینــده گان امریــکا بــرای پایــان جنــگ 
وارد  ضعیــف  موضــع  از  تــا  می خواهــد  افغانســتان 
ــاور  ــه ب ــرا ب ــا گروه هــای شورشــی نشــوند، زی گفت وگــو ب
ــان را  ــد و آن ــان می ده ــه طالب ــتر ب ــور بیش ــن کار مان او: ای

ترغیــب بــه گرفتــن امتیازهــای کان می ســازد.
اخیــر  کــه  مطــرح می شــوند  در حالــی  گفته هــا  ایــن 
ــردم  ــه نیمــی از م ــازه نشــان داده اســت ک ــک پژوهــش ت ی
افغانســتان از فراینــد صلــح بی خبــر انــد. نتایــج ایــن 
ــردم  ــد م ــش از 60 درص ــه بی ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه
ــِح حکومــت  ــی صل ــن دوره ی ــد گفت وگوهــای چندی از رون
ــن  ــه در ای ــد ک ــرده و گفته ان ــری ک ــراز بی خب ــان اب ــا طالب ب
زمینــه از آنــان دیــدگاه خواســته نشــده اســت. بربنیــاد ایــن 
ــل  ــورهای دخی ــت و کش ــد دول ــردم نمی دانن ــش، م پژوه
ــح  ــه صل ــان را ب ــرط ها طالب ــم و پیش ش ــدام میکانیس ــا ک ب

دعــوت می کننــد.
ایــن پژوهــش کــه از ســوی آقــای عمــر صــدر انجــام شــده 
اســت، بیانگــر آن اســت کــه بانــوان بیشــتر از مــردان، طالبــان 
ــی از پاســخ دهنده گاِن  ــد. حــدود نیم را »تروریســت« می دانن
نظرســنجی کــه اکثریــت شــان بانــوان هســتند، نظــر خوبــی 
در مــورد طالبــان نداشــتند؛ 1۸ درصــد، ایــن گــروه را 
ــد  ــت و 13 درص ــد تروریس ــتان، 13 درص ــمنان افغانس دش
ــان  ــان نش ــنجی همچن ــن نظرس ــد. ای ــده ان ــزدوران خوان م
ــی در  ــیار کم ــت بس ــان از محبوبی ــروه طالب ــه گ ــد ک می ده
بیــن مــردم افغانســتان برخــوردار انــد و ۹0 درصــد مــردم بــا 

ــف هســتند. ــن گــروه مخال سیاســت و رفتارهــای ای
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وزارت اطالعات و فرهنگ:
صفحه هایی که خشونت و حساسیت های قومی را 

دامن بزنند مسدود می کنیم

ــبوک،  ــامل فیس ــه ش ــی ک ــبکۀ اجتماع ــد ش ــه یکص ــد ک ــگ می گوین ــات و فرهن ــووالن در وزارت اطاع مس
ــد. ــرده ان ــدود ک ــود را مس ــرام و... می ش ــپ، تلگ ــر، وتس تویت

ــن  ــه ای ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــگ ب ــات و فرهن ــن نشــرات وزارت اطاع فاضــل ســانچارکی، معی
ــد. ــت می کردن ــی فعالی ــای مافیای ــتی و بانده ــای تروریس ــع گروه ه ــه نف ــبکه ها ب ش

ــا ایــن، مســووالن در نهــاد حمایــت کننــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان می گوینــد کــه رســانه های  همزمــان ب
اجتماعــی نقــش ســازنده یی در تمدنــی بشــری داشــته اســت و دارد.

فاضــل ســانچارکی، معیــن نشــرات وزارت اطاعــات و فرهنــگ می گویــد کــه اخیــراً بیــش از 100 صفحــۀ  
ــه وزارت  ــد ک ــد. او می افزای ــرده ان ــدود ک ــی را مس ــتی و مافیای ــای تروریس ــه گروه ه ــوط ب ــتعار مرب مس
ــه حساســیت های قومــی دامــن  ــا ب ــا صفحه هایــی کــه خشــونت را ترویــج کننــد و ی اطاعــات و فرهنــگ ب

ــد. ــرده و حــذف می کن ــی ک ــد، برخــورد قانون بزنن
ــود  ــر ب ــت: قراب ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــد شــدن اس ــه قانونمن ــانچارکی ب ــای س آق
وزارت اطاعــات و فرهنــگ در همــکاری بــا نهادهــای حمایــت کننــدۀ رســانه ها و وزارت مخابــرات، بــرای 
ــا  ــا ب ــازد، ام ــدی بس ــون جدی ــی از آن، قان ــتفادۀ قانون ــی و اس ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــی اس چگونه گ

ــت. ــرار گرف ــانه های ق ــدۀ رس ــت کنن ــای حمای ــت نهاده مخالف
معیــن نشــرات وزارت فرهنــگ اظهــار داشــت کــه قانونمنــدی اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــرای برخــی 
ــزود:  ــد. او اف ــاز مان ــدن ب ــی ش ــد و از عمل ــی ش ــت تلق ــانه ها محدودی ــی رس ــای حام ــانه های و نهاده رس
ــار دوم روی  »جهــت قانونمنــد شــدن نشــرات شــبکه های اجتماعــی قــرار بــود مصوبــۀ ایــن قانــون بــرای ب
دســت گرفتــه شــود، امــا بنابــر مشــکاتی نتوانیســتیم کار تصویــب ایــن قانــون را ادامــه دهیــم و از نهــاد هــای 
زیربــط و مســوول خواســته شــده اســت تــا در زمینــه تصویــب آن دور یــک میــز نشســته و بــه یــک نتیجــه 

ملمــوس دســت یابنــد«.
ــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان  ــی نهــاد حمایــت کنن ــن، عبدالمجیــب خلوتگــر، رییــس اجرای ــا ای ــان ب همزم
ــا انتقــال اطاعــات و معلومــات و مبادلــۀ افــکار و عقایــد عمومــی،  می گویــد کــه وســایل ارتبــاط جمعــی ب

در راه پیشــرفت فرهنــگ و تمــدن بشــری نقــش بزرگــی دارد.
ــت  ــا اهمی ــر ب ــانه های دیگ ــایر رس ــه س ــبت ب ــی نس ــر زمان ــی را از نظ ــبکه های اجتماع ــر ش ــای خلوتگ آق
خوانــده و می گویــد: شــبکه های اجتماعــی بــا ســرعت فوق العاده یــی رویداد هــا را انعــکاس می دهــد. 
ــل اتفاقــی رخ می دهــد در  ــه حــدی اســت کــه وقتــی در کاب اهمیــت رســانه های اجتماعــی در جامعــۀ مــا ب

ــرد.  ــر می گی ــان را در ب ــام افغانســتان و جه ــه تم ــد ثانی چن
او بــه ایــن بــاور اســت کــه اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و وســایل دیجیتالــی در کشــور افزایــش یافتــه 
ــر  ــت در سراس ــدۀ انترن ــتفاده کنن ــون اس ــون و 2 میلی ــده از تیلف ــتفاده کنن ــون اس ــدوداً ۹ میلی ــامل ح ــه ش ک

ــود.  ــتان می ش افغانس
در ایــن میــان، شــهروندان نیــز از بیشــتر شــدن شــبکه های اجتماعــی و دسترســی بــه انترنــت ابــراز خرســندی 
می کننــد و می گوینــد از ایــن طریــق در عرصــه آمــوزش و پــرورش، دانســتن مطالــب، آگاه شــدن از 

ــه موقــع و ارتباطــات مشــکات شــان کاهــش یافتــه اســت. اطاعــات ب
لینــا شــیرزاد، فعــال جامعــۀ مدنــی و یکــی از کاربــران شــبکه های اجتماعــی بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
ــرای کســب و تبــادل  ــزار مفیــدی ب انترنــت و ســرویس های ارایــه شــده در قالــب آن، در عیــن حــال کــه اب

اطاعــات اســت، امــا می توانــد مخــرب نیــز باشــد.
بانــو شــیرزاد می افزایــد کــه انترنــت ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه هــم  می توانــد موجــب فســاد گــردد و هــم 
ابــزاری بــرای آمــوزش، تعلیــم و رشــد علمــی، فرهنگــی و اجتماعــِی جوانــان و نوجوانــان. ایــن فعــال مدنــی 
ــل ارتباطــی  ــدل کــرده و پ ــک دهکــدۀ کوچــک مب ــه ی ــه شــبکه های اجتماعــی جهــان را ب ــی دارد ک ــان م بی

میــان همــه افــراد جامعــه گردیــده اســت.
بانــو شــیرزاد امــا از بیشــتر بــودن هزینــۀ خدمــات انترنتــی و تیلفونــی انتقــاد می کنــد و از وزارت مخابــرات 
ــردن  ــم ک ــی روی ک ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــج اس ــی و تروی ــهولت و دسترس ــت س ــا جه ــد ت می خواه

ــد. ــی جــداً توجــه کنن ــی و انترنت ــای تیلفون هزینه ه
در ســویی دیگــر، حبیب الرحمــن باشــندۀ ولســوالی درایــم والیــت بدخشــان از نبــود ســهولت های خدمــات 
ــن ولســوالی  ــی در ای ــه شــبکه های مخابرات ــود پای ــد: نب ــد و می گوی ــت شــکایت می کن ــن والی ــی در ای انترنت
مــردم را بــه چالش هــای بســیاری روبــه رو ســاخته اســت. آقــای حبیب الرحمــان می افزایــد: در کل، فعالیــت 
ــت و  ــنده نیس ــه بس ــن منطق ــردم ای ــای م ــع نیازمندی ه ــرای رف ــی ب ــرکت های مخابرات ــۀ ش ــا دو پای ــک ی ی

ــد. ــاد را می پیماین ــات جهــت حــل مشــکات شــان فاصله هــای زی ــردم در بســیار اوق م
اواز وزارت مخــارات می  خواهــد در جهــت پوشــش شــبکه های مخابراتــی در مناطــق دوردســت، برنامه هایــی 
ــا در  ــتیم ت ــال، خواس ــن ح ــازد. در همی ــم س ــان فراه ــرای ش ــات را ب ــه خدم ــته و هم ــت داش را روی دس
ــه  ــم حاضــر ب ــای پیه ــا تماس ه ــا ب ــیم، ام ــته باش ــز داش ــرات را نی ــورد نظــر مســووالِن وزارت مخاب ــن م ای

ــدند. ــخ گوی نش پاس

شهروندان در واکنش به گفت وگوهای صلح:

بهدیـدگـاههـایما
وقعـیگـذاشتهنمـیشـود

روح اهلل بهزاد

شفیق اهلل نظری



سال l10 شمارۀ مسلسل l2429 سه شنبه16 دلو/ بهمن l1397 29جمادی االول l1440 5 فبروری 2019
www.mandegardaily.com

تماس چشمی برای چیست؟
•  تمـاس چشـمی بـرای جلـب توجـه حضـار اسـت و توسـط آن می تـوان 

توجـه مخاطبـان را بـرای مدتـی بـه سـمِت خـود معطـوف داشـت.
•  تماس چشمی برای متقاعد کردِن جانب مقابل استفاده می شود.

•  تمـاس چشـمی بـرای به نمایش گذاشـتِن جرأت اسـت. عـدم موجودیت 
تمـاس چشـمی، ضعـف و کم جرأتـی را به نمایـش می گذارد.

•  تمـاس چشـمی باعـث دل گرمـی سـخنران، تشـویق حاضـران و سـبب 
دوسـت داشـتِن شـما می شـود. 

)یادداشـت: تمـاس چشـمی با یـک مخاطب، سـبب خسـته گی و بی احترامی 
بـه متباقی حاضران می شـود.(

ده دلیل برای تماس چشمی
1.  تمرکـز چشـمان تان، دقت تـان را افزایـش می دهـد. زمانـی کـه چشـماِن 
شـما تصویـر بزرگ تـری را نـگاه می کنـد، تصویرهـای بزرگ تـر و بیشـتری 

بـرای تجزیـه و تحلیـل بـه مغز می فرسـتد.
2.  زمانـی کـه در برقراری تماس چشـمی بـا طرف مقابل تان ناکام می شـوید، 

فـردی جذاب و قابـل اعتماد به نظـر نمی آیید.
3.  زمانـی کـه در هنـگام صحبت در چشـمان طرف مقابل تان نـگاه نمی کنید، 
آن هـا نیـز تمایـل کمـی در نـگاه کـردن بـه شـما نشـان می دهنـد و زمانی که 
بـه شـما نـگاه نکننـد و شـما صحبـت کنیـد، بـدون شـک افکارشـان متوجه 
چیزهـای دیگـری خواهد شـد و کامًا بـه چیزهایی که گفتید دقـت نخواهند 

کرد.
4.  زمانـی کـه دقیـق بـه چشـمان طـرف مقابـل نـگاه می کنیـد و صحبـت 
می کنیـد، شـما دقیقـًا در حـال انتقـال حـِس بـاور و متقاعـد شـدن هسـتید.
5.  زمانی کـه هنـگام صحبـت بـه چشـمان طرف هـای مقابـل نـگاه می کنیـد، 
آن هـا بیشـتر مایـل می شـوند بـه شـما نـگاه کننـد، بیشـتر تمایـل می یابنـد به 
شـما گـوش بدهنـد. پس اگـر می خواهیـد که دیگران درسـت حرِف شـما را 

گـوش کننـد، بایـد بـه آن ها نـگاه کنید.
6.  قابلیـت برقـراری تمـاس چشـمی بـا طـرف مقابـل حتـا بـدون نیـاز بـه 
صحبـت و تعریـف از خـود می توانـد حـس اعتمـاد باالیـی در طـرف مقابل 

از شـما ایجـاد کند.
7.  زمانـی کـه شـنونده گاِن شـما احسـاس می کننـد صـورت آن هـا توسـط 
چشـم های شـما بررسـی می شـود، تمایـل بیشـتری بـه برقـراری ارتبـاط بـا 

یافت.   خواهنـد  شـما 
۸.  شـنوندۀ شـما از یـک شـنوندۀ غیرفعـال و خاموش تبدیل به یک شـنوندۀ 
فعـال می شـود. مـن ایـن را تجربـه نمـوده ام؛ زمانـی که شـما تماس چشـمی 
را همـراه مخاطـب برقـرار می کنیـد، اگـر او بـا پهلوفیـِل خـود در حـال گپ 
زدن باشـد، می گویـد متوجـه باشـیم که سـخنران به  سـوی ما نـگاه می کند و 

آن زمـان همـه آرام به شـما گوش می سـپارند.
بـه  بایـد  شـما  شـنوندۀ تان،  بـا  خـوب  دیالـوِگ  یـک  داشـتن  بـرای    .۹
سـیگنال های دریافـت شـده از طـرف مقابل تـان پاسـخ دهیـد. اگـر احسـاس 
ناراحتـی می کننـد، شـما نیـز ایـن حـس را از طریق تُن صـدا و نگاه مسـتقیم 

بـه چشمان شـان )بـرای انتقـال بیشـتر احسـاس( انتقـال دهیـد.
10.  زمانـی کـه بـه چشـمان طـرف مقابل نـگاه می کنید، بعـد از 3 تـا 5 ثانیه، 
سـرعت صحبت های تـان کمتر می شـود. ایـن یعنی صـدای شـما تأثیرگذارتر 
خواهـد شـد و کنتـرل کامـل بـر صدای تـان را به دسـت خواهیـد آورد. یکـی 
از قدرتمندتریـن ابزارهای سیاسـت مداران در سـخنرانی، همین روش اسـت. 
برقـراری تمـاس چشـمی بـا دیگران هنـگام صحبت کـردن ، این احسـاس را 
بـه آن هـا می دهـد کـه شـما بـرای آنـان اهمیـت قایـل هسـتید و می خواهیـد 
صحبت های تـان توسـط آن هـا شـنیده  شـود. امـا در واقعیت شـما کارِ خاصی 
بـرای جلـب نظرشـان انجـام نمی دهیـد، تنهـا کاری کـه می کنیـد، ایجـاد یک 

دریچـۀ انتقـال احسـاِس قدرتمند بین چشـماِن شـما و آن هاسـت. 

رسول خان امین /بخش سی وهفتـم

    حسین امامی

ــا آن  ــته ب ــته و ناخواس ــا خواس ــه م ــایلی ک ــی از مس یک
ــت.  ــر اس ــل و نظ ــالۀ عم ــن مس ــتیم، همی ــر هس درگی
ــم  ــان را بدانی ــِف عمل م ــه تکلی ــم ک ــا می خواهی بیشــتر م

ــن  ــِت ماجــرا ای ــا واقعی ــم. ام ــل بزنی ــه عم ــد دســت ب و بع
ــتیم،  ــل هس ــه عم ــور ب ــی مجب ــی از زنده گ ــه جاهای ــت ک اس
ــه آن بینــش و اندیشــۀ الزم  ــل از این کــه از حیــث »نظــر« ب قب
رســیده باشــیم. بــه تعبیــر دیگــر، فوریــت و اضطــرارِ عمــل در 
ایــن مرحلــه مطــرح اســت. اگــر در ایــن مرحلــه، دســت بــه 
ــه در فلســفۀ  ــد. البت ــاری عمــل کرده ای ــه اعتب ــد، ب عمــل نزنی
اخــاق، اعمــال بــه دو دســته تقســیم می شــوند: اعمالــی کــه 
ارتــکاب عمــل هســتند و اعمالــی کــه تــرک عمــل هســتند. 
ــی  ــه کاری، نوع ــا ب ــردِن م ــل نک ــوارد، عم ــی از م در برخ

ــم  ــه انجــام می دهی عمــل اســت؛ در هــر دو صــورت کاری ک
ــی  ــمول داوری اخاق ــم، مش ــر می کنی ــام آن صرف نظ ــه از انج و کاری ک
قــرار می گیــرد. اگــر بخواهیــم بــه اصطــاح فاســفۀ »پراگماتیــک« 
)عمل گرایانــه( نســبت نظــر و عمــل را ترســیم کنیــم، می توانیــم بــه چنــد 
ــر  ــخ فلســفه نظ ــه در تاری ــد مســایلی ک ــم؛ مانن ــاره نمایی ــم اش ــالۀ مه مس
ــدم  ــر مق ــه »نظ ــًا این ک ــد، مث ــب می کن ــان جل ــه خودش ــوفان را ب فیلس
ــه آن  ــا عمــل؟« ایــن پرســش بســیار مهمی ســت کــه فیلســوفان ب اســت ی

ــد.  پرداختــه ان
ــت،  ــوفان اس ــه فیلس ــور توج ــواره مح ــه هم ــری ک ــِم دیگ ــوع مه موض
این کــه: آیــا نظــر صفــت ذاتــی ماســت یــا عمــل؟! آیــا خــود عمــل زاییــدۀ 
ــی، نوعــی  نظــر نیســت؟ برخــی مدعــی شــده اند کــه خــود فعالیــت عمل
ــوند،  ــاق می ش ــمول داوری اخ ــه مش ــی ک ــت. آن چیزهای ــر نیس از نظ
ــِی  ــد ذهن ــم فرآین ــا می توانی ــتند؛ م ــا نیس ــی م ــای بیرون ــًا کرداره صرف
ــم  ــی می توانی ــم، یعن ــرار بدهی ــی ق ــز مشــمول داوری اخاق ــان را نی خودم
ــک  ــه ی ــم و ب ــت کنی ــی صحب ــای ذهن ــی و رذیلت ه ــای ذهن از فضیلت ه
اعتبــار، هماننــد برخــی از فیلســوفان، منطــق را شــاخه یی از اخــاق کنیــم 
و بــه نوعــی نظــر را در دل عمــل بگنجانیــم. پرسشــی کــه این جــا مطــرح 
ــری  ــتۀ نظ ــک هس ــی ی ــر عمل ــا در ه ــا م ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای می ش
ــد.  ــده باش ــری درنیام ــکل نظ ــه ش ــده ب ــن ای ــه ای ــد ک ــم؟ هرچن نمی یابی
اگــر بــه بحث هــای هایدگــر در هســتی و زمــان، نظــر کنیــم، می بینیــم در 
ــه فهــم دیــده می شــود، هرچنــد  عمــل ورزی روزمــره، عنصــری مربــوط ب

کــه ایــن فهــم مــا از نــوع بینــش نظــری نیســت. 
از ابتــدای تاریــخ فلســفه، بحــث نظــر و عمــل بــرای فیلســوفان از 
ــاوت  ــوفان دوران متف ــه فیلس ــوده و توج ــوردار ب ــی برخ ــت ویژه ی جذابی
را بــه خــودش جلــب کــرده اســت. فیثاغــورث می گویــد: زنده گــی 
هماننــد جشــن اســت؛ افــرادی کــه بــه ایــن جشــن می آینــد، رویکردهــای 
مختلفــی بــرای حضورشــان دارنــد؛ برخــی بــرای داد و ســتد، برخــی بــرای 
رقابــت و برخــی هــم بــرای نظــر می آینــد. افــرادی کــه بــرای نظــرورزی 
ــن گروهــی  ــن برتری ــن گــروه هســتند. ای ــن ای ــد، برتری ــه می آین ــه صحن ب
ــتان  ــرون باس ــفه و در ق ــد، در فلس ــاد می کن ــا ی ــورث از آن ه ــه فیثاغ ک
ــه مســالۀ نســبت  ــۀ دیگــر پاســخ ب ــد. نمون ــگاه خــود را حفــظ می کن جای
نظــر و عمــل را می توانیــم در افاطــون ببینیــم. بــرای افاطــون تیوری هــا 
یــا نظرکــردن درحقیقــت اشــیا بایــد باشــد و آن باالتریــن مرتبه یــی اســت 
ــم  ــی مه ــرای افاطــون خیل ــه آن جــا برســد. ب ــرار اســت فلســفه ب ــه ق ک
نیســت کــه فیلســوف بــه جزییــات زنده گــی هــر روزۀ مــا توجــه نداشــته 
باشــد. بــرای افاطــون مقولــۀ نظــر از اهمیــت ویژه یــی برخــوردار اســت، 
ولــی او نظــر را از عمــل جــدا نمی دانــد و تزهــای اخاقــی افاطــون کــه 
ــت،  ــت اس ــر معرف ــر ب ــت ناظ ــا فضیل ــد، ی ــد نمی کن ــته ب ــس دانس هیچ ک

ــه همیــن موضــوع اســت.  مربــوط ب
اگــر شــما صاحــب نظــر باشــید، اهــل عمــل هــم هســتید؛ بــه ایــن معنــا 
ــد نظــری  ــاره نشــده اســت و بُع ــوز دو پ ــزد افاطــون حکمــت هن ــه ن ک
ــطو  ــار ارس ــا در آث ــد، ام ــیعی دارن ــط وس ــم رب ــا ه ــت ب ــی حکم و عمل
ــارۀ  ــی درب ــم. ارســطو کتاب ــه راحتــی احســاس می کنی ایــن دوپاره گــی را ب

اخــاق می نویســد و در خــال آن مطــرح می کنــد 
کــه خدایــان نیک بخت تریــن هســتند، چــون کارشــان 
ــدم  ــه تق ــن موضــوع ب ــا طــرح ای نظــرورزی اســت. ارســطو ب
ــد  ــرح می کن ــطو مط ــا ارس ــد، ام ــد می کن ــل تأکی ــر عم ــر ب نظ
ــم؛  ــت کنی ــاق صحب ــارۀ اخ ــم درب ــا می خواهی ــی م ــه وقت ک
ــه  ــرادی ک ــم. اف ــده بگیری ــه دی ــراد مجــرب را ب ــۀ اف ــد تجرب بای
ــه آن  ــتند ک ــی هس ــب بصیرت ــد، صاح ــده ان ــه ش دارای تجرب
ــه  ــود. در اندیش ــل نمی ش ــرف حاص ــرورزی ص ــرت از نظ بصی
ــده  ــه وضــوح دی ــر عمــل ب ــار نوافاطونی هــا تقــدم نظــر ب و آث
می شــود و نوافاطونی هــا بــرای نظــر جایــگاه ویژه یــی در 
ــر اســاس همیــن  نظــر می گیرنــد و مفهــوم صــدور افاطونــی ب
دیــدگاه اســت و نظــر جنبــۀ هستی شناســی بــارزی پیــدا 

می کنــد. 
ــود.  ــی می ش ــه آدم ــت ک ــا کار اس ــی ب ــس، آدم ــد مارک از دی
ــا  در تعبیــر مارکــس، آدمــی حیــوان کارگــر اســت و مارکــس ب
طــرح ایــن موضــوع عنــوان می کنــد کــه برخــی از مســایل نظــری راه حــل 
نظــری ندارنــد و راه حــل آنهــا عملــی اســت؛ یعنــی مــا بــرای این کــه فــان 
مســالۀ دورۀ خودمــان را حــل کنیــم، بایــد بــا کنــش آن را طــرح کنیــم. در 
واقــع بــا پراکســیس مســایل تیــوری خودمــان را حــل کنیــم. کانــت کــه بــا 
ــۀ اهــل  ــان زد هم ــِل نظــری، زب ــی از عق ــِل عمل ــی عق طــرح بحــث جدای

فلســفه اســت. 
ــن  ــات ذه ــلیم و حی ــمان دراورش ــر، آیش ــع بش ــر وض ــه اث ــاس س ــر اس ب
ــرد.  ــی ک ــل بررس ــر و عم ــبت نظ ــارۀ نس ــت را درب ــیر آرن ــوان س می ت
ــلیم  ــمان در اورش ــاب آیش ــرا در کت ــن ماج ــت در ای ــف آرن ــۀ عط نقط
مطــرح می شــود، امــا شــکل سیســتماتیک تِر ایــن بیــان را در حیــات ذهــن 
می بینیــم. مســالۀ مهــم کتــاب وضــع بشــر، زنده گــی وقــف عمــل اســت؛ 
ــب  ــم در دو قال ــم، می توانی اگــر وضــع بشــر را از طبیعــت بشــر جــدا کنی

ــم.  ــی کنی ــی آن را بررس ــری و عمل ــات نظ حی
ــد.  ــل می کن ــر و عم ــتبداد نظ ــارغ از اس ــل را ف ــف عم ــات وق ــت حی آرن
ــد و کاوش  ــودش کاوش می کن ــار خ ــه اعتب ــل را ب ــف عم ــات وق او حی
را بــدون پیش داوری هایــی کــه اهــل نظــر نســبت بــه اهــل عمــل داشــتند 
ــر،  ــف نظ ــر وق ــد ب ــل کن ــر را حم ــف نظ ــای وق ــه معیاره ــدون آن ک و ب
ــز  ــم تمی ــت را از ه ــف عمــل ســه فعالی ــت در زنده گــی وق ــرد. آرن می گی
ــد و  ــی را کار می نام ــد، یک ــی نام ــت م ــا را زحم ــی از آن ه ــد؛ یک می ده
ــان  ــت می ــد. آرن ــه می دان ــص کلم ــای اخ ــه معن ــل ب ــم عم ــری را ه دیگ
ــی  ــی از زنده گ ــت را بخش ــود و زحم ــل می ش ــز قای ــت و کار، تمیی زحم
عمل گرایانــه عنــوان می کنــد کــه در پــی تأمیــن معــاش و گــذران 
ــوان  ــی عن ــات زنده گ ــت را از ضروری ــود و زحم ــع می ش ــی واق زنده گ
می کنــد. پیونــد ضــرورت و زحمــت بــا وجــود این کــه بــرای آرنــت مهــم 
اســت و بــه نظــر او، پایــۀ فعالیت هــای ماســت، در مراتــب زنده گــی وقــف 
عمــل در پایین تریــن مرحلــه قــرار می گیــرد. کار بــرای آرنــت بــه معنــای 
ــی  ــه مفهــوم آرنت ــا داشــتن جهــان ب ــت برپ ــرای آرن ســاختن اســت. کار ب

اســت. 
ــث از  ــت بح ــا آرن ــت، حت ــردن طبیع ــانی ک ــی انس ــدگاه او یعن کار از دی
هنــر را هــم در بحــث از کار می گنجانــد. آرنــت در وضــع بشــر بــه 
ــع  ــه واق ــل ب ــل عم ــی اه ــا گوی ــه در دورۀ م ــد ک صراحــت مطــرح می کن
هنرمنــدان هســتند. عمــل از دیــدگاه آرنــت در صــدر فعالیــت عملــی مــا 
قــرار می گیــرد. بــه نظــر آرنــت، انســانی ترین وجــه مــا در عمــل خــودش 
ــارغ از  ــت ف ــرداری اس ــل ک ــت، عم ــدگاه آرن ــد. از دی ــان می ده را نش
ضرورت هــای زنده گــی و دغدغــۀ جهان ســازی و انکشــاف خویشــتن 
ــان اســت،  ــان آدمی ــر می ــر تکث ــوم ب ــه مق ــی ک ــن اذهان ــی بی ــا در محمل م
ــخن  ــار و س ــه گفت ــل ک ــطۀ عم ــه واس ــا ب ــع م ــرد. در واق ــورت می گی ص
هــم ذیــل ایــن عمــل قــرار می گیــرد، در یــک بســتری کــه فضــای ظاهــر 
ــع  ــم و در واق ــکار می کنی ــان را آش ــتِی خودم ــت، کیس ــرای ماس ــدن ب ش
انســان بــودِن خودمــان را در معــرض داوری دیگــران قــرار می دهیــم. ایــن 

ــت.  ــم هس ــت ه ــدۀ سیاس ــت تعریف کنن ــرای آرن ــت ب فعالی

وضع بشر در دوراهِی نظر و عمل
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با هر دلی که شاد شود شاد می شوم
آباد هر که گشت، من آباد می شوم

در دام هر که رفت، شریِک غَمش منم
از بند هر که َرست، من آزاد می شوم
بینم اگر که باِل فغان در دلی شکست

من بر لبش نشسته و فریاد می شوم
با این نبردِ سخت که با صخره ها کنم

روزی حریف تیشۀ فرهاد می شوم
تا خوب تر بیان کنم ای زنده گی ترا

طبِع خیام و خامۀ بهزاد می شوم
چون بوی گل، که گاهِ شگفتن شود پدید

من از میاِن شعِر خود ایجاد می شوم
فانی به پای هیچ کسی خم نشد سرت

آخر من از غروزِ تو برباد می شوم!

هــر چنــد، زنده یــاد رازق فانــی شــاعر شــهیر 
قالب هــای  در  افغانســتان  معاصــر  بلندپایــۀ  و 
فارســی دری،  معاصــر  و  کاســیک  گوناگــوِن 
ــت؛  ــروده اس ــدگاری س ــده و مان ــعرهای ارزن ش
ــه دان  ــاعر نکت ــن ش ــِت ای ــهرت و محبوبی ــا ش ام
وابســته  و  مرهــون  بیشــترینه  سخن ســنج،  و 
بــه غزل هــای شــیوا و ارزشــمندش می باشــد. 
ــی را  ــاعر گرام ــن ش ــای ای ــه غزل ه ــن همیش م
ــای  ــاعرانه و دیدگاه ه ــکار ش ــا اف ــم و ب می خوان

بشردوســتانه اش انــس و الفــت دایمــی دارم. غــزِل 
ــوم«،  ــاد می ش ــود ش ــاد ش ــه ش ــی ک ــر دل ــا ه »ب
غزلــی سرشــار از بینــش و احســاِس نوع دوســتانه 
شــهکارهای  و  فانــی  شــهکارهای  از  و  اســت 
ــه  غــزل معاصــر افغانســتان محســوب می شــود ک
آغــازی بســیار ســاده و خالــی از صنعت هــای 
ــاد  ــاد شــود ش ــه ش ــی ک ــر دل ــا ه ــی دارد. ب بدیع
می شــوم؛ جمله یــی بســیار ســاده و خالــی از 
تشــبیه و اســتعاره و دیگــر صنایــع بدیعــی اســت، 
ــا بخواهــی از عواطــِف  ــن مصــراع ســاده ت ــا ای ام
ــت.  ــز اس ــتی لبری ــاِس نوع دوس ــاعرانه و احس ش
بشردوســت،  و  هدفمنــد  انســاِن  یــک  بــرای 
ــی  ــر دل ــا ه ــد: ب ــه می گوی ــی ک ــنیدن صدای ش
ــه  ــاد هرک ــوم ... آب ــاد می ش ــود ش ــاد ش ــه ش ک
ــه و  ــیار پُرجاذب ــوم؛ بس ــاد می ش ــن آب ــت، م گش
تســلی دهنده و شــادی آور اســت. آری؛ بســیار 
ــه  ــی ک ــوارا و لذت بخــش اســت شــنیدِن صدای گ
پیــام آور یــک اندیشــۀ بشردوســتانه و انســان محور 
اســت و می گویــد: در دام هــر کــه رفــت، شــریِک 
غَمــش منــم ... از بنــد هــر کــه َرســت، مــن 
ــه  ــتین چ ــاِن راس ــک انس ــرای ی ــوم؛ ب آزاد می ش
حادثــۀ میمونــی خوش تــر از ایــن اســت کــه 
ــداد  ــا شــده و چــه روی ــد ره ــد انســانی از بن ببین
انســانی را  این کــه  از  اندوه بخش تــر  نامیمونــی 

ــد؟ ــاهده کن ــدان مش ــد و زن در بن

ایــن غــزل  اوِل  بیــت  فانــی در دو  شــادروان 
مانــا، از صنایــع بدیعــی و ظرایــف و دقایــِق 
بیــت  در  امــا  نمی بــرد  اســتفاده یی  شــاعرانه 
ــه  ســوم قــدرت شــاعرانه و اســتادی خویــش را ب
ــه  ــر ک ــم اگ ــد: بین ــذارد و می نویس ــش می گ نمای
ــش  ــر لب ــن ب ــت ... م ــی شکس ــان در دل ــاِل فغ ب
نشســته و فریــاد می شــوم. وقتــی فغــان بــال پیــدا 
ــاد  ــه فری ــاعر ب ــکند و ش ــی می ش ــد و دردل می کن
بلنــدی مبــدل می شــود تــا بــه مــدد دل شکســته  و 
بی صدایــی بشــتابد و صدایــش شــود؛ شــعریت و 
جنــون شــاعرانه در ایــن غــزل بــه کمــال هنــری و 
جوهــر شــاعرانه می رســد و خواننــده را غافل گیــر 
می کنــد. در چهــار بیــت بعــدی نیــز خصوصیــات 
ــد  ــهودی دارن ــور مش ــری، حض ــای هن و آرایه ه
ــال  ــال و کم ــه اوج جم ــی را ب ــختۀ فان و کام س
ــزل  ــن غ ــاه بیت ای ــا ش ــر ب ــانند. و در آخ می رس
می شــود:  غافل گیــر  خواننــده  انســانیت آموز، 
ــای هیــچ کســی خــم نشــد ســرت ...  ــه پ ــی ب فان

ــوم! ــاد می ش ــو برب ــروزِ ت ــن از غ ــر م آخ
در ایــن غــزل بشــکوه و اســتادانه، رازق فانــی 
و  انســان محور  افــکار  مانیفســت  واقــع  در 
نقاشــی  و  ترســیم  را  خویــش  عدالت گســتِر 
شــعر  مخاطبــاِن  و  خواننــده گان  و  می کنــد 
ــتری  ــرورزی و مهرگس ــمت مه ــه س ــش را ب خوی
ــی  ــد. روان رازق فان ــوت می کن ــتی دع و همزیس
ــی  ــوان یک ــه عن ــود، ب ــده ب ــا زن ــه ت ــاد ک ــاد ب ش
بلنــد شــعر معاصــر  متفــاوت و  از صداهــای 
افغانســتان بــا چــراغ هنــر شبســتان زنده گــی 
ــور  ــد ن ــور بخشــید و مانن همنوعــان خویــش را ن

پیوســت. جاودانه گــی  بــه 

کاووس 
ــه در  ــت ک ــاهانی اس ــی از پادش ــاد یک ــر کی قب کاووس پس
شــاهنامه داســتان مفصلــی دارد. کاووس صدوپنجــاه ســال 
ــود و  ــی کم خــرد ب ــدر ول ــرد و پادشــاهی مقت پادشــاهی ک
هــم او بــود کــه پســرش ســیاووش را بــه دلیــل پای بنــدی 
ــد و  ــا افراســیاب، از خــود ران ــح ب ــد و پیمــان صل ــه عه ب
ســیاووش بــه ناچــار بــه ســوی ســرزمین تــوران رفــت کــه 
ــطوره یی  ــز و اس ــتان غم انگی ــرت، داس ــن هج ــا از ای بعده

ســوگ ســیاووش پیــش آمــد. 
ــه  ــود ب ــعار خ ــت از اش ــه بی ــظ در س ــال، حاف ــر ح ــه ه ب
ناپایــداری دنیــا و سرگذشــت کاووس اشــاره می کنــد: 

که آگه ست که کاووس و کی کجا رفتند 
که واقف ست که چون رفت تخت جم برباد 

کی بود در زمانه وفا؟ جام می بیار 
تا من حکایت جم و کاووس کی کنم 
تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار 

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو 
سیاووش 

حافــظ در غزلیــات خــود فقــط یک بــار بــه داســتان و نــام 
ســیاووش پســر کاووس کــه بــه تــوران و دربــار افراســیاب 
پناهنــده شــد و فرنگیــس دختــر افراســیاب را بــه همســری 
ــه  ــرکان ب ــاه ت ــیاب ش ــت افراس ــت به دس ــد و در نهای گزی

ــد:  ــاره می کن ــد، اش ــته ش ــی کش ــورت مظلومانه ی ص
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود 

شرمی از مظلمه خون سیاووش اش باد 
افراسیاب، شاه ترکان 

در بیــت بــاال، حافــظ بــه افراســیاب یــا همــان شــاه تــرکان، 

اشــاره دارد. افراســیاب پادشــاهی ســتمکار و پهلــوان نامــدار 
و جادومنــش و بدخــوی تــوران و حریــف و هماورد رســتم 
و کشــندۀ دامــاد و پناهنــده اش، ســیاووش اســت، کــه 
ــظ  ــه دســت کیخســرو کشــته شــد. حاف خــود ســرانجام ب
ــر  ــیاب پس ــر افراس ــز ب ــر نی ــت زی ــار بی ــن در چه هم چنی

ــد:  ــارتی می نمای ــی اش ــنگ توران پش
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 

جام کیخسرو طلب، کافراسیاب انداختی 
شوکت پور پشنگ و تیغ عالم گیر او 

در همه شهنامه شد داستان انجمن 
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

شاه ترکان فارغ ست از حال ما، کو رستمی؟ 
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت 

دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم 
رستم، تهمتن 

ــاص  ــارت خ ــی و مه ــا زیرک ــظ ب ــر حاف ــت زی در دو بی
ــارت وی به دســت  ــژن و اس ــتان بی ــه داس ــم ب خــودش، ه
شــاه تــرکان و زندانــی بــودن او در چــاه، و هــم بــه نجــات 
ــدار شــاهنامه اشــاره دارد:  ــوان نام وی توســط رســتم، پهل

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 
شاه ترکان فارغ ست از حال ما، کو رستمی؟ 
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت 

دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم 
کیخسرو 

یکــی از پادشــاهانی کــه حافــظ در اشــعار خــود بــا اســتفاده 
ــوده،  ــاره نم ــا اش ــداری دنی ــر ناپای ــت وی، ب از سرگذش

کیخســرو پســر ســیاووش اســت: 

بیفشان جرعه بر خاک و حال اهل دل شنو 
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد 

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار 
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو 

گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 
جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی 

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان 
که صد جمشید و کیخسرو غام کمترین دارد 

خسرو پرویز 
ــز و  ــز از پروی ــت نی ــود در دو بی ــات خ ــظ در غزلی حاف
ــرد و  ــام می ب ــاه مشــهور ن ــز پادش ــان خســرو پروی ــا هم ی
ــه خســرو و شــیرین نیــز کــه  در ضمــن در همــان حــال ب

ــارتی دارد:  ــت، اش ــده اس ــاهنامه آم ــا در ش ــتان آن ه داس
حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان 
که لبش جرعه کش خسرو شیرین من ست 

سپهر برشده پرویز نیست خون افشان 
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویزی است

 بهرام گور 
ــرده  ــاد ک ــظ از وی ی ــه حاف ــاهانی ک ــر از پادش ــی دیگ یک
اســت، بهــرام گــور اســت. بهــرام گــور در صیــد و شــکار 
ــر داشــت و در  ــی بی نظی ــر مهارت ــد و تی ــا کمن گوره خــر ب

شــاهنامه در این بــاره داستان ســرایی شــده اســت. 
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار 

که من پیمودم این صحرا، نه بهرام ست و نه گورش 
فریدون، سیامک، بهمن، قباد، دارا، اردوان 

ــیامک  ــارتی دارد، س ــا اش ــظ بدان ه ــه حاف ــاهانی ک از پادش

پســر کیومــرث، فریــدون، بهمــن و قبــاد، دارا و اردوان 
اســت: 

شکل هال هر سر مه می دهد نشان 
از افسر سیامک و ترک کاه زو 

تاج شاهی طلبی، گوهر ذاتی بنمای 
ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی 

قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش 
ز کاسه سر جمشید و بهمن ست و قباد 

دارا، اردوان 
تخت تو مسند جمشید و کی قباد 

نام تو غبن افسر دارا و اردوان 
آیینه سکندر جام می است بنگر 

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

پی نوشت:  
1ـ بررســی اســاطیر در دیــوان حافــظ ـ دکتــر محمــد 
همایــون ســپهر فرهنــگ مــردم ایــران ـ شــماره 10 ـ 13۸6
2ـ دیــوان عزلیــات ـ حافــظ شــیرازی ـ بــه کوشــش دکتــر 
خلیــل خطیــب رهبــرـ  چــاپ شــانزدهمـ  انتشــارات صفــی 

علی شــاه ـ 1374
3ـ لغت نامۀ دهخدا ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 1372

ــی ـ  ــز اتابک ــش پروی ــه کوش ــی ـ ب ــاهنامه فردوس 4ـ ش
انتشــارات علمــی و فرهنگــی ـ 1375

انتشــارات  ـ  خرمشــاهی  بهاء الدیــن  ـ  حافظ نامــه  5ـ 
علمی و فرهنگی و سروش 1366. 

فانـــــی؛
صدای متفاوِت شعر معاصر فارسی

بخش دوم و پایانیحجت اهلل مهریاری

نیما صورتگر



ــت  ــران حکوم ــان، رهب ــا طالب ــا ب گــرم شــدن دیداره
وحــدت ملــی بــه شــدت در برابــر آن قــرار گرفته انــد.
نشســت  دو  در  دلــو   15 دوشــنبه،  دیــروز  آنــان 
ــای  ــد. آق ــان تاختن ــا طالب ــو ب ــر گفت وگ ــه ب جداگان
ــذرا را  ــح گ ــوان صل ــچ عن ــه هی ــه ب ــت ک ــی گف غن
نمی پذیــرد و بــه طالبــان هشــدار داد و در عیــن حــال 
عبــداهلل گفــت کــه طالبــان هیــچ تغییــری نکرده انــد و 

ــع اســت. ــن مان ــن بزرگتری ای
ــه  ــان این ک ــا بی ــی ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم س
ــده  ــت دور زده نش ــح، حکوم ــای صل در گفت وگوه
ــا  ــخص و ی ــچ ش ــه هی ــه ب ــتند ک ــان داش ــت، بی اس
گروهــی اجــازه نمی دهنــد بــه بهانــۀ صلــح بــه نظــام 

ــد. ــه بزنن ــتان صدم ــی افغانس ــی امنیت دفاع
محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــای  ــه خانواده ه ــون ب ــع کوپ ــم توزی ــروز در مراس دی
بــرای  کــه  گفــت  امنیتــی  نیروهــای  شــهدای 
هیچ کســی بــه بهانــۀ صلــح، اجــازۀ صدمــه رســانیدن 
ــای  ــد. آق ــی را نمی ده ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ب
غنــی خطــاب بــه طالبــان گفــت: »بایــد ایــن ذهنیــت 
ــا،  ــر تانک ه ــار دیگ ــه یکب ــد ک ــرتان دور کنی را از س
طیــارات و ســایر تجهیــزات را بــه قیمــت آهــن کهنــه 

ــید«.  ــایه بفروش ــه همس ب
در ســوی دیگــر داکتــر عبــداهلل در دیــدار با مســووالن 

رســانه ها در ریاســت اجرایــی، ضمــن انتقــاد از رونــد 
ــوول  ــه مس ــت ک ــح گف ــای صل ــود گفت وگوه موج
ــو  ــح و گفت وگ ــرای صل ــاع ب ــدن اجم ــان نیام ــه می ب

بــرای پایــان جنــگ، حکومــت افغانســتان اســت. 
ــاور  ــران حکومــت وحــدت ملــی ب ــا منتقــدان رهب ام
دارنــد کــه آنــان بحــث صلــح بــا طالبــان را بــه عنــوان 

ــد.  ــه کار می برن ــزار انتخاباتــی و تبلیغاتــی ب یــک اب
جزئیات مذاکرات

ــت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
وحــدت ملــی دیــروز در دیــدار بــا شــماری از 
مســووالن رســانه ها در مــورد برخــی از جزئیــات 
ــا بــا طالبــان توضیــح داد. او  ــرات امریکایی ه مذاک
ــا وجــود »هیاهــوی رســانه یی« و ســر و  گفــت کــه ب
صداهــای زیــاد، تاکنــون در رفتــار و موقــف طالب هــا 
هیــچ تفاوتــی نیامــده و روی هیــچ مســأله یی در 

ــت.  ــده اس ــق نش ــان تواف ــا طالب ــرات ب مذاک
او در واکنــش بــه نشســت مســکو بــا حضــور 
رهبــران سیاســی و نماینــده گان طالبــان در مــورد 
ــت  ــد محوری ــت: بای ــار داش ــتان اظه ــح افغانس صل
ــرا  ــد؛ زی ــتان باش ــت افغانس ــح، دول ــت های صل نشس
ــد. او  ــامی می گوین ــارت اس ــم ام ــوز ه ــان هن طالب
گفــت کــه تــا هنــوز طالبــان غیــر از امــارت اســامی 
ــد  ــول نکرده ان ــری را قب ــرح دیگ ــچ ط ــان، هی خودش

و بزرگتریــن مانــع در رونــد صلــح »عــدم تغییــر 
ــت. ــان اس ــع« طالب موض

عبــداهلل گفــت: اگــر نیروهــای خارجــی از افغانســتان 
ــتن  ــرای پیوس ــی ب ــچ دلیل ــان هی ــوند، طالب ــرون ش بی
ــه  ــت ک ــد. او گف ــح ندارن ــرات صل ــۀ مذاک ــه پروس ب
ــر اســتقرار پایگاه هــای دایمــی  ــی ب ــچ توافقــی مبن هی
ایــاالت متحــده در افغانســتان صــورت نگرفتــه اســت 
و خــروج بخشــی از نیروهــای امریکایــی  بــه معنــای 
روز قیامــت نیســت؛ زیــرا اکثــر نقــاط کشــور توســط 

ــوند. ــت می ش ــتان محافظ ــی افغانس ــای امنیت نیروه
چرا حکومت از روند صلح انتقاد می کند؟

و  پراکنده گــی  دلیــل  بــه  کــه  گفــت  عبــداهلل 
میــدان  افغانســتان،  سیاســی  قشــر  چنددســته گی 
تبلیغــات در پیونــد بــا رونــد صلــح بــه دســت طالبــان 
افتــاده اســت. رییــس اجرایــی اضافــه کــرد: »مــا بایــد 
ــم، مســوولیت عــدم  ــت خاتمــه بدهی ــن وضعی ــه ای ب
ــه دولــت  ــرای صلــح، ب موفقیــت در ایجــاد اجمــاع ب
ــم  ــت ک ــردم را دس ــل م ــد عق ــا نبای ــردد م ــر می گ ب

ــم«. بگیری
ــد  ــی از رون ــدت مل ــت وح ــان حکوم ــاد رییس انتق
کــه  می شــود  ابــزار  حالــی  در  گفت وگو هــا 
اخیــراً گفت وگوهایــی میــان نماینــده گان طالبــان 
ــده  ــام ش ــد دور انج ــر در چن ــا در قط و امریکایی ه

ــن  ــا در ای ــان و امریکایی ه ــده گان طالب ــت. نماین اس
امــا  کرده انــد؛  توافــق  مــواردی  روی  نشســت ها 
مشــخص نیســت کــه روی کــدام مــوارد توافــق 
ــچ  ــا هی ــن نشســت، ام ــه اســت. در ای صــورت گرفت
نماینده یــی از حکومــت افغانســتان حضــور نداشــت. 
تأکیــد  همــواره  شــان  نشســت های  در  طالبــان 
ــره  ــی مذاک ــا حکومــت وحــدت مل ــه ب ــد ک ــرده ان ک
نمی کننــد، امــا حاضــر انــد بــا ســایر احــزاب و 
کننــد.  مذاکــره  افغانســتان  سیاســی  جریان هــای 
پــس از آنکــه زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ امریــکا 
ــان را  ــا طالب ــدارش ب ــات دی ــت، جزئی ــن نشس در ای
ــراً  ــاخت، ظاه ــریک س ــتان ش ــت افغانس ــا حکوم ب

حکومــت را شــکوکه و عصبانــی کــرده اســت.
چنــد روز پیشــتر هــم، شــیر محمــد عباس ســتانکزی، 
رهبــر هیــأت طالبــان در گفت وگوهــای صلــح گفــت 
ــد،  ــو نمی کنن ــتان گفت وگ ــت افغانس ــا حکوم ــه ب ک
ــزاب  ــیون، اح ــل سیاس ــتان مث ــردم افغانس ــا م ــا ب ام
گفت وگــو  قومــی  و  مذهبــی  بــزرگان  سیاســی، 
ــس از  ــه پ ــت ک ــار داش ــان اظه ــد. او همچن می  کنن
ــان  ــدن آن ــا و وارد ش ــا امریکایی ه ــان ب ــق طالب تواف
ــش  ــروه ارت ــن گ ــتان، ای ــی افغانس ــد سیاس ــه رون ب

ــرد.  ــد ک ــل خواه ــتان را منح افغانس
ایــن حــرف آقــای ســتانکزی اکنــون بــا واکنش هــای 
افغانســتان  مــردم  مجمــوع  در  و  حکومــت  تنــد 
ــه نظــر میرســد کــه  ــه رو شــده اســت. بنابرایــن ب روب
ــم  ــت هایی ه ــا بنبس ــان ب ــا طالب ــرات ب ــد مذاک رون

ــت.  ــه اس مواج
صلح بعد از انتخابات

ــا  ــه شــده اســت ت ــم ارای ــی دیگــری ه ــا طرح های ام
ــرای صلــح نتجــه بدهــد.  ــد موجــود ب رون

ریاســت  انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
جمهــوری و رییــس تیــم وفــاق ملــی، بــه ایــن بــاور 
ــح  ــای صل ــت و گوه ــث گف ــد بح ــه بای ــت ک اس
افغانســتان بعــد از برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف و 
حکومــت برامــده از آن روی میزگذاشــته شــود. تــا از 

ــود. ــو ش ــان گفت  وگ ــا طالب ــوی ب ــک آدرس ق ی
ــا ارایــه طرحــی بــرای صلــح گفتــه   آقــای مســعود ب
اســت کــه حکومــت کنونــی کــه چنــد روزی بــه پایان 
ــار  ــا اعتب ــرای طــرف ه ــده اســت، ب ــی مان کارش باق
نــدارد و نیــز مشــروعیت الزم را بــرای پیگیــری 
رونــد صلــح نــدارد و بایســتی ایــن رونــد بــه بعــد از 

ــود.   ــول ش ــات موک انتخاب

نی... یغورها و تاریخ طوال او
مشـکل ایـن بـود کـه آرمان شـهر دینی-سیاسـی بودایـی کینـگ، مسـلمانان را بـه 
خـود راه نـداد. آن طـور کـه الورسـکوگ در نوشـته اش در ارتبـاط بـا نمایشـگاه 
توصیـف می کنـد، تـا قـرن هجدهـم دربـار کینـگ قوانینـی تبعیض آمیـز تدویـن 
کردنـد کـه مسـلمانان را هـدف قرار مـی داد، همچـون اعـان اینکه هر گروه سـه 
نفـره یـا بزرگ تـر از مسـلمانان کـه سـاح حمل کننـد، مجرم شـناخته می شـوند.
ایـن موضـوع مسـلمانان معتـدل را بـه سـوی شورشـیان مسـلمان سـوق داد و 
مشـکات سلسـله ی کینـگ را افزایـش داد. در یـک مارپیـچ نزولـی که به شـکلی 
حـزن آور آشناسـت، دولـت در حالـی کـه از اسـطورۀ شـامبهاال برای بسـیج کردن 
حامیـان سلسـلۀ کینـگ اسـتفاده می کـرد، تدریجـًا واکنش هـای خشـونت آمیزتری 
از خـود نشـان داد. یـک نقاشـی بزرگ که در مـوزه ی گیمه ]در پاریـس[ نگه داری 
می شـود و در نمایشـگاه روبین نمایش داده خواهد شـد، اسـتحکاماتی کوهسـتانی 
را در راسـت تصویـر می کنـد و در سـمت چپ، جنـگ نهایی با اسـام در جریان 

است. 
*

امـروزه اگـر چـه دولت چیـن دیگر آرمان شـهر گرایِی یـک دولت دینـی بودایی را 
نـدارد امـا سیاسـت گذاری های مشـابهی را که با قهـر و تاش برای اسـتحاله توأم 
اسـت، در قبـال اقلیت هـای قومـی بـه اجـرا می گـذارد. وقتـی حـزب کمونیسـت 
چیـن کـه بـه قومیـت چینـی متعلـق بـود در سـال 1۹4۹ بـه قـدرت رسـید، از 
سیاسـت گذاری های اسـتالینِی ایجـاد ملیت هـا تقلیـد کـرد. پنجـاه و شـش ملیـت 
شناسـایی شـدند، از جملـه چینـی، مغولی، و اویغـور، و هر کدام به عنـوان تکه یی 
از قطعـات پازلـی کـه جمهوری خلق را شـکل دادنـد، مورد پذیرش قـرار گرفتند.
همچـون دوران امپراتـوری، ایـن سیاسـت گذاری کمتـر از آنچـه ظاهـراً بـه نظـر 

می آمـد مداراگـر بـود. در دوران مائـو، همـۀ اقلیت هـا قـرار بـود در یـک اخـوت 
کمونیسـتی ذوب شـوند. در دوران اصـاح کـه از اواخر دهۀ 1۹70 تا حدود سـال 
2010 بـه طـول انجامیـد، انتظـار بـر ایـن بود کـه پیشـرفت تمامی تفاوت هـا را از 
میـان بـردارد، بـه طوری کـه گروه هـای قومیتی به جـای دنبال کـردن فرهنگ های 

خـود، در پی کسـب پول باشـند.
بـه  متعلـق  کـه  افراطی تـری  سیاسـت گذاری  های  دولـت،  اخیـر،  سـال های  در 
شوونیسـِم چینـِی هان اسـت اتخاذ کرده اسـت. حـال دولت بیانیه هایـی عجیب در 
بزرگ داشـت اسـطوره های چینـی صـادر می کند، از قبیـل اعام »امپراتـور زرد« به 
عنـوان »بنیان گـذار ملـت چیـن«، در حالی کـه در واقعیـت، ملت چیـن از چندین 
قومیـت تشـکیل شـده و اغلـب آنهـا هیچ پیونـدی با امپراتـور زرد ندارنـد. دولت 
همچنیـن گام هایی برداشـته تا با تخریب کلیسـاها و مسـاجد رؤیت پذیری اسـام 
)و مسـیحیت( را در چیـن کاهـش دهـد، در حالـی کـه آنچـه را دین هـای بومـی 

می دانـد رواج می دهـد: بودیسـم، تائویسـم، و ادیـان محلی.
ایـن سیاسـت گذاری متعصبانـه یکـی از دالیـل اصلـی رنج های ژین ژیانگ اسـت. 
تحـت لـوای مبارزه با تروریسـم بسـیاری از اقدامات دولت خود اسـام را نشـانه 
گرفته انـد. مغازه هایـی در ژین ژیانـگ بـه فـروش الـکل و تنباکو مجبور شـده اند و  
از روزه گرفتـن دانشـجویان دانشـگاه در مـاه رمضان جلوگیری شـده اسـت. زناِن 
بـا حجـاب و مردانـی کـه ریش بلند دارند به طور سیسـتماتیک از سـوار شـدن بر 

بعضـی از وسـایل نقلیه عمومـی محلی منع شـده اند.
افتـادن مجـدد یـک شـیوۀ دوران مائـو اسـت:  ایـن جریـان بـه راه  نقطـۀ اوج 
کمپ هـای بازآمـوزی. در آن زمـان ایـدۀ ایـن کمپ هـا آن بـود کـه کسـانی که از 
پیشـینۀ طبقاتـی بـدی هسـتند تأدیب شـوند؛ حـال این کمپ هـا به مسـلمانانی که 
بـه انـدازۀ  کافـی اسـتحاله نشـده اند تخصیـص یافتـه اسـت. در ابتدا اخبـار مرتبط 
بـا ایـن موضـوع شـایعه و شـاید حتـا اغراق آمیـز بـه نظـر می آمدنـد؛ چیـزی کـه 

در قـرن بیسـت و یکـم بـه نظـر ناممکن می آمـد. امـا اخیراً دولـت وجـود آنها را 
تأییـد کـرده و می گویـد کـه وجود آنها بـرای کنتـرل افراطی گری ضروری اسـت.

در طـول چهار سـال گذشـته حـزب کمونیسـت یک میلیـون عضو قومیـت چینی 
را بـه میـان اویغورهـا فرسـتاده اسـت تـا به آنهـا شـادمانی یک زندهگی سـکوالر 
را بیاموزنـد. همان طـور کـه دارن بایلـر انسان شـناس در افشـا گری مفصـل خـود 
در وب سـایت ChinaFile متعلـق بـه Asia Society توصیـف می کنـد، ایـن 
موضـوع شـامل زیـر نظـر داشـتن چیز هایـی اسـت کـه دولـت آنهـا را رفتارهـای 
توسـط  دولتـی  تلویزیـون  نکـردن  تماشـا  ماننـد  می کنـد،  تلقـی  افراط گرایانـه 
اویغورهـا یـا آویـزان کـردن کتب دعـای مذهبی از دیـوار. در ابتدا بسـیاری تصور 
کردنـد کـه ایـن یکـی از داسـتان های باورنکردنـی امروزی اسـت، اما رسـانه های 

دولـت چیـن آن را تأییـد کردند.
در ماه هـای گذشـته، نشـانه هایی دیـده شـده کـه ایـن کارزار از ژین ژیانـگ فراتـر 
رفتـه و بـه مسـلمانان هویـی رسـیده، یعنـی نوادهـگان نخسـتین مسـلمانان که در 
اسـتان نینگ ژیـا تمرکـز دارنـد امـا همچنین در سراسـر چیـن پراکنده هسـتند. در 
نینگ ژیـا، قبه هـای اسـامی و عایم زبـان عربی در حـال تخریب هسـتند، و اذان 

گفتـن ممنوع اعام شـده اسـت.
شـاید وسوسـه شـویم که تمام این ها را فقـط زیاده روی های معمول کمونیسـت ها 
بشـماریم؛ چیـزی کـه در ژنتیـک حـزب هسـت و باعـث می شـود در برخـورد با 
مشـکات به سـرکوب و خشـونت روی آورد. اما تاریخ طوالنی سـرکوب اسـام 
بـه مشـکاتی قدیمی تـر و ریشـه دارتر در جهان بینـی چینـی اشـاره دارد. از همـه 
نگران کننده تـر، همیـن سـنت ها هسـتند کـه دولت با ترویـج آنها در صـدد تقویت 
حقانیـت خویـش اسـت، بـه جای آنکـه جامعه یـی کثرت گرا بسـازد که نسـبت به 

ادیـان، عقایـد و دیدگاه هـای مختلف بردبار باشـد.
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یـک مـاه پیـش، مـن چندیـن روز در شـهر ممنوعـه بودم، 
کاخ عظیمـی کـه در وسـط پکن قـرار گرفتـه و امپراتوران 
چیـن از آنجـا نزدیـک بـه پنجصد سـال بـر این سـرزمین 
فرمـان  می راندنـد. مـن بـرای شـرکت در یـک کنفرانـس 
دربـارۀ دیـن و قـدرت در امپراتـوری چیـن بـه آنجـا رفته 
بـودم، امـا افکار مـن متوجـه دغدغه های معاصرتری شـده 
بـود: وضعیـت اسـفناک اویغورهـا در ایالـت ژین ژیانـگ 
در کرانـۀ باختـری چیـن، از جملـه بـه دلیـل کمپ هـای 
بازآمـوزی کـه بـا هـدف در هم شکسـتن ایمـان ایشـان بـه 

اسـام برپا شـده اسـت. 
وقتـی در پایـان کنفرانـس، میزبانان مان مـا را به بخش هایی 
از ایـن مجموعـه، از جملـه بـه سـالن صلـح امپراتـوری، 
نیسـتند،  دسـترس  قابـل  توریسـت ها  بـرای  کـه  بردنـد 
شـباهت های سیاسـت گذارِی دینـی در دوران امپراتـوری 
و در دوران معاصـر مـرا بـه حیـرت انداخـت. ایـن یـک 
معبـد دائوئیسـتی بـود کـه در اوایـل دهـۀ 1400 در تقدیر 
از »جنگ جـوی برتـر« یـا ژِن ُوو سـاخته شـده بـود، کسـی 
کـه اولیـن امپراتور سلسـلۀ مینـگ بیرون رانـدن مغوالن از 
چیـن را مدیـون کمک هـای او می دانسـت. وقتـی گـروه 
دیگـری از بادیه نشـینان، یعنـی مانچوهـا، سلسـلۀ مینـگ 
را در سـال 1644 شکسـت دادنـد، بسـیاری از عمـارات 
مربـوط بـه مینگ هـا را ویـران سـاختند، امـا این سـالن را 
حفـظ کردنـد و حتـی در هـر سـال نـوی قمـری در آن به 
عبـادت پرداختنـد. برای کاسـتن از نارضایتی هـای چینی ها 
از تسـلط خارجی هـا بـر خـود، چه راهـی بهتـر از عبادت 

در مراقـد چینـی وجود داشـت؟
ایـن موضـوع در خصـوص دیگر ادیـان هم، بـه ویژه دین 
بودایـی، کـه امپراتـوران مانچـو آنهـا را بـا شـور و شـوق 
مـورد حمایـت خـود قـرار می دادنـد، صـدق می کـرد. و 
البتـه آنهـا هم مراسـم  شـمنی خـود را در شـهر ممنوعه به 
اجـرا در می آوردنـد. در واقـع، بـا این که ما اغلب از شـهر 
ممنوعـه بـه عنـوان یـک کاخ سـخن می گوییـم، در اصـل 
ایـن شـهر شـامل بیـش از 65 معبـد اسـت کـه بـه تمامی 

ادیـان بـزرگ امپراتـوری تعلـق دارند.
تمامـی ادیان بـزرگ امپراتوری به جز اسـام. همانند چین 
امـروز، امپراتوری کینگ یـک امپراتـوری چند قومیتی بود، 
امـا فـرض بنیادیـن بـر ایـن بود کـه حکومـت بایـد مورد 
تأییـد بـودن یـا نبـودن آنهـا را تعییـن کنـد. دولت نسـبت 
بـه ادیانـی کـه در امپراتـوری ادغـام می شـدند، رفتـاری 
بسـیاری سـخاوت مندانه داشـت. امـا در قبـال آنهایـی کـه 
بـه  بخشـندهگی  ایـن  نبـود،  ادغام پذیـر  اعتقادات شـان 

سـرکوب تبدیـل می شـد. 
ادیـان ابراهیمـی چالشـی ویـژه برای دیـدگاهِ دینـی چینی 
ایجـاد می کردنـد. یهودیـت، مسـیحیت و اسـام مدعـی 
هسـتند کـه راهـی منحصـر بـه فـرد بـه سـوی رسـتگاری 
هسـتند: تنهـا یـک خدا وجـود دارد، خدای ما، و اگر شـما 
از او تبعیـت نکنیـد بـه جهنـم می رویـد. ایـن نسـخه یی 
بسـیار سـاده شـده از ایـن ادیـان غنـی و پیچیـده اسـت، 
قلـب  در  حقیقـت  بـه  نسـبت  یگانه بینانـه  دیـدگاه  امـا 
بـرای  کـه  چیـزی  دارد،  قـرار  اعتقـادی  نظام هـای  ایـن 

بـود. مشکل سـاز  چینـی  التقاط گرایـی 
ایـن مشـکل را در ارتبـاط بـا مسـیحیت در چیـن می توان 
بـه روشـن ترین شـکل ماحظه کـرد. مسـیحیت زمانی در 
چیـن پایگاهـی محکـم یافـت کـه ماتئـو ریچـی و دیگـر 
ژزوئیت هـا بـه پکـن رسـیدند، ماجرایی که از حدود سـال 
1600 آغـاز شـد امـا تنها یک قـرن دوام یافـت. چیزی که 

کوشـش های آنهـا را نقـش بـر آب کـرد، اصـرار کلیسـای 
کاتولیـک بـر ایـن موضوع بود که پرسـتش نیـاکان در میان 
چینی هـا بـا یگانه پرسـتی در تضـاد اسـت. وقتـی پـاپ به 
امپراتـور نامه یـی نوشـت و از او خواسـت کـه چینی هـا 
مراسـم تدفیـن خـود، از جملـه عبـادت نیـاکان را، تـرک 
کننـد، امپراتـور در واکنشـی کـه تـا حـدی قابل فهـم بود، 
مسـیحیت را بـه عنـوان یـک فرقـۀ متوهـم و مشکل سـاز 
اواسـط قـرن هفدهـم  تنهـا در  ایـن دیـن  ممنـوع کـرد. 
قایق هـای  کـه  زمانـی  یافـت،  رسـمیت  مجـدد  میـادی 
جنگـی غربـی چیـن را مجبـور بـه قبـول دوبـارۀ مبشـران 

مذهبـی خود سـاختند.
اسـام هـم بـا مشـکات مشـابهی مواجه شـد. اسـام در 
مقایسـه بـا مسـیحیت حضـوری بسـیار طوالنی مدت تر در 
چیـن داشـته )1300 سـال( و ریشـه هایی بسـیار عمیق تـر 
در آن دارد، بـه طـوری کـه شـهرهای بزرگـی ماننـد پکـن 
و ژی آن مسـاجدی پرشـکوه و باسـتانی دارنـد و هـزاران 
روسـتا کـه اغلـب ساکنان شـان مسـلمان هسـتند، بـه طور 
پراکنـده در سراسـر ایـن کشـور موجود اسـت. )بـا این که 
چیـن کلیسـاهای بـزرگ بسـیاری نیـز دارد، اغلـب آنهـا 
نسـبتًا متأخر هسـتند و به دسـت مبشـران خارجی سـاخته 

شـده اند، و نتیجـه ی هزاران سـال تاریـخ نیسـتند.(
بـه رغـم ایـن تاریـخ طوالنـی، حاکمـان چینـی همـواره 
در زمینـۀ چگونگـی پذیـرش حضـور اسـام بـا مشـکل 
مواجـه بوده انـد. در اوایـل ایـن موضـوع دغدغـۀ بزرگـی 
بـرای حاکمـان چینـی نبـود. ایـن دیـن در قـرن هفتـم در 
زمـان سلسـلۀ تانـگ، یعنـی دورانـی کـه جامعـۀ چینـی 
بـاز و جهان شـهر گرا بـود، بـه چیـن وارد شـد و در طـول 
سلسـله ی بعـدی یعنـی سلسـلۀ سـانگ )از قـرن دهـم تـا 
سـیزدهم( دوام آورد و در ایـن دوران مسـلمانان بـه عنوان 

واسـطۀ امپراتـور در تجـارت عمـل می کردنـد.
شـدند.  آغـاز  مشـکات  بعـدی،  سلسـلۀ  طـول  در  امـا 
سلسـلۀ یوان که توسـط ارتش مغـوِل چنگیز خان تأسـیس 
شـد، از مسـلمانان به عنـوان مأمـوران جمـع آوری مالیات 
اسـتفاده کردند. بسـیاری از مسـلمانان به این ترتیب بسـیار 
ثروتمنـد شـدند و در عیـن حـال، نفرت شـدیدی در میان 
رعایـای امپراتوری چین نسـبت به ایشـان برانگیخته شـد. 
بـه منظـور فرونشـاندن ایـن نفـرت بـود کـه دربـار یـوان 
سیاسـت  گذاری هایی  مسـلمانان  قـدرت  تضعیـف  بـرای 
را کـه بـرای مـا امروزه بسـیار آشـنا هسـتند، آغـاز کردند. 
کوبـای خـان، بزرگ تریـن امپراتـور یـوان، غـذای حال، 
)کـه در  بـا دختـر عمو/دایی/عمه/خالـه  ازدواج  و  ختنـه 
فرهنـگ مسـلمانان آن زمان مرسـوم بـود( را ممنـوع کرد. 
در نتیجـه، بسـیاری از خانواده هـای بـزرگ مسـلمان، چین 

تـرک کردند. را 
سلسـلۀ بعـدی، یعنـی سلسـله ی مینـگ، نسـبت بـه جهان 
بیـرون بسـیار بسـته بودنـد و بـه همیـن دلیـل نیـازی بـه 
تجـار مسـلمان وجـود نداشـت. ایـن سلسـله همچنیـن بر 
مناطـق عمدتـًا مسلمان نشـین گانسـو یـا نینگ ژیـا و نیـز 
ژین ژیانـگ امروزی، کـه در آن زمان بخشـی از امپراتوری 
مغـول بـود، حکم رانی نمی کـرد. در سـرزمین درونی چین 
هـم مسـلمانانی زندهگـی می کردنـد، امـا آنها بـرای دربار 

چیـن دغدغـۀ مهمـی نبودند.
وقتـی سلسـلۀ کینـگ در سـال 1644 بـه قـدرت رسـیدند 
ایـن وضعیـت اساسـًا تغییـر کـرد. سلسـلۀ کینـگ نـه تنها 
از مهارت هـای رزمـی گذشـته برخـوردار بودنـد )اسـب 
مـدرن  سـاح های  از  بلکـه  کمان گیـری(  و  سـواری 

توانایی هـا  ایـن  و  می کردنـد  اسـتفاده  نیـز  تفنـگ  ماننـد 
بـا قـدرت اقتصـادی حاصـل از زندهگـی صدهـا میلیـون 
چینـی پشـتیبانی می شـد. این ترکیـب دسـتگاه جنگی غیر 
قابـل شکسـتی را بـه وجـود آورد کـه مردمان بادیه نشـین 
شـمالی را کـه طـی هزاره هـا چیـن را تهدید کـرده بودند، 
شکسـت داد، مرزهـای غربـی امپراتوری را گسـترش داد، 
تبـت را فتـح کـرد و تـا آسـیای مرکـزی گسـترش یافـت. 
اکنـون ناگهـان امپراتـوری چیـن بـر مناطق مسلمان نشـین 
وسـیعی حاکـم شـده بـود. )کـودکان در مـدارِس چینـی 
یـاد می گیرنـد کـه سلسـلۀ کینگ تنهـا حاکمیت از دسـت 
رفتـۀ سـنتِی چیـن را بـر زنجیـره ای از آبادی هـا کـه راه 
آورد،  دسـت  بـه  دوبـاره  می دادنـد،  تشـکیل  را  ابریشـم 
امـا ایـن قرائتـی متوهمانـه و ملی گرایانـه از تاریـخ اسـت. 
بـا این کـه می تـوان دوره هایـی را در تاریـخ چیـن یافـت 
کـه سلسـله هایی چـون هـان و تانـگ روابـط تجـاری و 
دیپلماتیـک با شـرق دور داشـتند و گاهی عملیـات نظامی 
در اطـراف کشـور انجـام می دادنـد، و حتـا به طـور موقت 
ایـن مناطـق را کنتـرل کـرده بودنـد، واقعیـت ایـن اسـت 
کـه سلسـله ی کینگ بیشـتر شـبیه یـک امپراتـوری باروتِی 
غربـی بـود و از برتـری فنـاوری و بازوهـای یـک دولـت 
بوروکراتیـک برای مسـتعمره  سـاختن سـرزمین های جدید 

می کـرد.(  اسـتفاده 
را  موقعیـت  ایـن  خـود  ژین ژیانـگ،  منطقـه،  ایـن  نـام 
توضیـح می دهـد. از دیـد واژهگانـی، ایـن کلمه بـه معنای 
مقابـل  در  چینـی  ملی گرایـان  اسـت.  جدیـد«  »مناطـق 
خواهنـد گفـت کـه ایـن تنها دیـدگاه سلسـلۀ کینـگ بوده 
اسـت و بـه عـاوه خواهنـد گفـت که ایـن منطقه همیشـه 
بخشـی جدایی ناپذیـر از سـرزمین تحـت حاکمیـت چیـن 
بـوده اسـت. امـا حتـا اگـر کسـی بپذیـرد کـه ایـن منطقـه 
در دورانـی در گذشـتۀ دور )مثـًا در اوج سلسـله ی تانگ 
در قـرن هشـتم( تحـت حاکمیـت چیـن بـوده اسـت، یک 
هـزاره بعـد مردمـی کـه در آن زندهگی می کردنـد خود را 
چینـی نمی دانسـتند، شـبیه چینیـان نبودند، چینـی صحبت 
نمی کردنـد، ارزش هـا و اسـطوره ها و داسـتان های چینـی 
را بـه اشـتراک نداشـتند، و روی هـم رفتـه، نمی خواسـتند 
جـزو چیـن باشـند. به ایـن ترتیب بـود کـه مجموعه یی از 

شـورش ها آغـاز شـد کـه تا امـروز هـم ادامـه دارد.
*

امپراتـوری کینـگ بـه ظاهر یـک امپراتوری چنـد فرهنگی 
و شـمول گرا بـود: بـرای مثـال، بسـیاری از بناهـای دوران 
چینـی،  داشـتند:  زبـان  چهـار  بـه  نوشـتارهایی  کینـگ 
منچوریـن، مغولـی و تبتـی. امـا ایـدۀ آنهـا این بـود که هر 
یـک از ایـن گروه هـا منطقـۀ جغرافیایـی جداگانـۀ خـود 
را دارنـد: منچورین هـا در سـرزمین های نیـاکان خـود در 
شـمال شـرقی چیـن در نزدیکـی کـره، مغوالن در شـمال، 
تبتی هـا در دشـت وسـیع غربـی، و چینی هـا در جنـوب و 

شـرق ایـن مناطق.
شـاید اسـام می توانسـت در ایـن جهان بینـی ادغام شـود 
زیـرا مسـلمانان عمدتـًا در والیت هـای کرانـۀ غربـی مانند 
گانسـو، نینگ ژیـا و ژین ژیانـگ سـاکن بودند. مشـکل این 
بـود کـه حضـور طوالنی مدت آنهـا در چین بـه معنای آن 
بـود کـه بسـیاری از آنـان بـه صـورت پراکنده در سراسـر 
کان شـهر ها و شـهرهای کوچک تـر امپراتـوری زندهگـی 
می کردنـد. ایـن موضـوع تنظیم یـک سیاسـت گذاری موثر 
را بـرای فرمان روایـان کینـگ دشـوار می کـرد. آنهـا فرمان 
دادنـد کـه مسـلمانان می تواننـد رعایایی ارزش مند باشـند، 

امـا همچنیـن سیاسـت هایی انحصار گرایانـه علیـه تمامـی 
مسـلمانان بـه اجـرا  درآوردنـد، و هرگـز آنهـا را در نظـام 
دینـی ملـی ادغـام نکردنـد. به همیـن دلیل هیچ مسـجدی 

در شـهر ممنوعـه وجـود ندارد. 
فرمان روایـان کینـگ بـرای مقابلـه بـا تهدیـدی کـه از یک 
شـورش اسـامی در ژین ژیانـگ احسـاس می کردنـد، بـه 
دیـن محبـوب خـود یعنـی بودیسـم تبتـی روی آوردنـد. 
بودیسـم تبتـی نـه تنهـا میـان تبتی هـا بلکـه میـان مغـوالن 
نیز به شـکلی گسـترده رواج داشـت، و بنابراین به شـکلی 
مفیـد دو گـروه مهـم قومیتـی را بـه یکدیگر پیونـد می داد. 
مانچو هـا کـه اصـًا پیـرو آنیمیسـم بودنـد نیـز به سـرعت 
بـه ایـن دیـن گرویـده بودنـد. اگـر چـه ایـن همـان گونه 
از بودیسـم کـه قـوم چینـی از آن تبعیـت می کردنـد نبـود، 
دسـت کـم شـاخه یی از همـان دیـن بـود و بنابرایـن بـا 

اعتقـادات چینـی ناسـازگار نبود.
در  مقاومـت  بـه  مسـلمانان شـروع  کـه  زمانـی  بنابرایـن 
یـک  دربـار  کردنـد،  کینـگ  مقابـل حاکمیـت سلسـله ی 
بـه کار گرفـت  را  تبتـی  بودیسـم  از  داسـتان قدرت منـد 
تـا بـا اسـام مقابله کنـد. ایـن داسـتان، داسـتاِن شـامبهاال 
پنهانـی بـود کـه گفتـه می شـد در  سـرزمین اسـطوره یی 
دوردسـت ترین جاهـای هیمالیـا قـرار دارد )غربی هـا بـا 
ایـن داسـتان ارتباطـی رمانتیک دارنـد و همین داسـتان در 
قـرن بیسـتم به ایجاد اسـطورۀ شـانگری ال کمک کـرد.( اما 
اصـل داسـتان در واقـع داسـتانی دربارۀ انتقامـی خونین در 
آخرالزمـان اسـت. در قرون دهم و یازدهم در شـمال هند، 
بودیسـم رو بـه انحطـاط بـود و فاتحـان مسـلمان مقصـر 
از  شـامبهاال  اسـطوره یی  داسـتان  می شـدند.  شـمرده  آن 
ایـن قـرار بود کـه این شـهر آخریـن پناهـگاه کوهسـتانی 
بوداییـان پس از فتح سرزمین هایشـان به دسـت مسـلمانان 
تصـور می شـد. در روز داوری، درهـای شـامبهاال گشـوده 
خواهنـد شـد و لشـگری بـزرگ از بوداییـان برای کشـتار 

مسـلمانان از آن سـرازیر خواهنـد شـد.
گرچـه معمـوالً بـا تلقـی ایـن داسـتان بـه عنـوان تمثیلـی 
خشـونت  جهـان،  در  هـوس  و  حـرص  نابـودی  از 
واقـع  در  )و  داده شـده،  کمرنـگ جلـوه  آن  در  موجـود 
را  آن  مسـلمان  زاویـۀ ضـد  آن  روایت هـای  از  بسـیاری 
ناگفتـه می گذارنـد(، سلسـلۀ کینـگ از آن بـرای توجیـه 
نوعـی ضدجهـاد اسـتفاده کردنـد. حاکمـان کینـگ بـرای 
بزرگ داشـت شـامبهاال معابـدی سـاختند، و هزینـۀ تهیـۀ 
هـزاران پـرده ی نقاشـی را فراهـم کردنـد تا رعایـای خود 
را بـه جنگیـدن بـا اسـام تشـویق کننـد. بعضـی از ایـن 
نقاشـی ها در مـوزۀ هنـری روبیـن در نمایشـگاهی تـازه با 
عنـوان »دیـن و امپراتـوری« در معـرض دید قـرار خواهند 
گرفـت، نمایشـگاهی کـه در مـاه فبـروری آغـاز بـه کار 
خواهـد کـرد. یکـی از کسـانی کـه بـه انتخاب آثـار هنری 
بـرای ایـن نمایشـگاه کمـک کـرده، یوهـان اِلِوْرْسـکوگ 
از دانشـگاه متودیسـت جنوبـی داالس اسـت. او نیـز در 
کنفرانـس مـا در پکـن حاضـر بود و مـا در حال قـدم زدن 
در میـان قصرهـا و گفت وگـو دربـارۀ موضـوع اسـام در 
چیـن در گذشـته و حـال، یـک صبـح لذت بخـش را بـا 

هـم گذراندیـم.
الورسـکوگ بـه مـن گفـت: »مـا نمی توانیـم بگوییـم کـه 
اسـام بـا چیـن و فرهنـگ چینی ناسـازگار اسـت. اسـام 
بـرای 1300 سـال در چیـن بوده اسـت و بیشـتر این مدت 

تعامـات صلح آمیـز بوده انـد.« 
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و طالبان ــکا  امری چگونه 
کردند؟ پیدا  اعتمــاد  به همدیگر   

خلیلـزاد مذاکـرات را بـه سـمتی بـرده کـه مذاکـرات امریکا-طالبان را 
در اصـل از گفت وگوهـای بین االفغانـی جـدا کـرده، امـا بـا مهـارت 
بـه هـم پیونـدک زده اسـت. طبیعـی اسـت کـه یـک ابرقـدرت منتظـر 
تعییـن تکلیـف، مصلحت اندیشـی یـا حتـا خواهـش دیگـران نمی ماند. 
توافقـات میـان امریـکا و طالبـان واقعـی اسـت، هر دو طـرف همدیگر 
را بـه انـدازۀ کافـی می شناسـند. تاکنـون خلیـل زاد مذاکـرات را خیلـی 
روشـن و واقعـی پیـش بـرده اسـت. طالبـان از امریـکا می خواهـد تـا 
نیروهایـش را خـارج کند و در عـوض، امریکا از طالبـان می خواهد که 
دیگـر میزبـان بنیادگرایـان بین المللـی نشـوند؛ یعنـی طالبان شـرطی را 
پذیرفتـه انـد کـه خودبخود اجرا شـده اسـت. القاعـده از بیـن رفته و با 
جانشـینش داعش دشـمنی سـختی دارد. در تیوری شـاید روزی برسـد 
کـه طالبـان از امریـکا بـرای زدن داعش حتا کمـک بخواهـد. خلیل زاد 
هـم شـرطی را قـول داده که قبًا ترامـپ اعام کرده بـود و مطمینًا حتا 
بـدون مذاکـره انجام مـی داد. این یک ترفنـد ظاهراً برد-بـرد در تکنیک 
مذاکـره اسـت کـه خلیل زاد بـا مهارتی بی نظیـر آن را روی میـز مذاکره 

بـه بلندتریـن قیمت بـه طالبان/پاکسـتان می فروشـد.
امریـکا خـوب فهمیده اسـت کـه حتا اگـر خواهـان پایگاه هـای دایمی 
در افغانسـتان باشـد بایـد آن را بـا طالبـان توافـق کنـد. بـه صـورت 
دیفاکتـو، طـرف اصلـی، طالبـان اسـت، نـه حکومـت تحت الحمایه در 
کابـل. چنـان که اکنـون نیز بـا توافق ارتش پاکسـتان -که ظاهـراً خیلی 
ضدامریکایـی اسـت- امریکا در پاکسـتان چندین پایـگاه  عملیاتی دارد. 
امـا امریـکا نیـاز دارد کـه حتـا از پایگاه هـای دایمی کـه در موافقت نامۀ 
امنیتـی بـا حکومـت امضـا کـرده بـود نیـز دسـت بکشـد تـا حمایـت 
پاکسـتان و کشـورهای منطقه مانند روسـیه، چین و ایران را در پروسـۀ 
صلـح بـه دسـت آورد. در سـفرهای اخیـر خلیـل زاد بـه این کشـورها، 
حتمـًا ایـن موضوع بحث شـده اسـت. در کوتاه مـدت، امریـکا فقط به 
یـک نیـروی ویـژۀ حمایت از سـفارتش -بزرگترین سـفارت امریکا در 
جهـان در کابـل بنا شـده اسـت- و منافع این کشـور در افغانسـتان نیاز 
دارد کـه مطمینـًا طالبـان نیـز بـا حضور آن هـا مخالفت نشـان نمی دهد.

امریـکا نمی خواهـد از افغانسـتان شکسـت خورده بیـرون شـود. حفـظ 
پرسـتیژ بین المللـی بـرای یـک ابرقـدرت یعنـی حفـظ حکومـت بـر 
افغانسـتان  در  امریکایـی  پُرسـتارۀ  برحـال  جنـراالن  تمامـی  جهـان. 
جنگیده انـد. جنرال هایـی کـه کرکترهـای افسـانه  یی فیلم هـای جنـگ 
سـتاره گان بودنـد. امریکا در یـک دهۀ اخیر بعـد از 200۸ تاکنون، فقط 
بـه خاطـر حفظ آبرو و نام و نشـان ایـن  قهرمانانش در افغانسـتان مانده 
تـا شـاید تحوالت به سـمت یـک نتیجـۀ پیروزمندانـه رقم بخـورد، اما 
نتیجـه از ایـن طـرح صلـح خلیل زاد بهتـر برای امریکا شـدنی نیسـت. 
حـاال تنهـا ایـن طالبـان اسـت کـه می توانند بـه امریـکا اطمینـان بدهد 
کـه یـک خروج باعـزت و حرمـت و بنـا بـه موافقت نامۀ صلح داشـته 
اسـت. طالبـان طعـم قـدرت امریکا را چشـیده انـد و به راحتـی تن به 
پذیـرش ایـن خواسـته خلیـل زاد می دهند. ماشـین پروپاگانـدای طالبان 

حداقـل در کوتاه مـدت، شکسـت امریـکا را تبلیـغ نخواهـد کرد.
امـا ایـن همـه فاکتورهای اعتمـاد متقابل میـان طالبـان و امریکا موجب 
نمی شـود کـه امریـکا با خیـال راحت بتواند کابـل را به طالبان بسـپارد. 
طالبـان خـوب درک می کنـد که سـقوط کابل ماننـد 1۹۹6 نبایـد اتفاق 

بیافتـد، چراکـه امریـکا مجبور بـه بازگرداندن نیروهایش می شـود.
از طـرف دیگـر، امریـکا از ایجـاد یـک دموکراسـی و جامعۀبـاز در 
از ده سـال  امریـکا در کمتـر  ناامیـد شـده اسـت. همیـن  افغانسـتان 
توانسـت تمامـی زیربناهـای آموزشـی، فرهنگـی و سیاسـی جاپـان را 
تغییـر داده و از نـو بـه مـود غربی بسـازد. جامعۀ افغانـی ظرفیت مدرن 
شـدن را نـدارد. بعـد از هفـده سـال دلخوشـی بـه نشسـتن در یـک 
»کافی شـاپ« در کابـل، یـک تیـم دختـران روبات باز، یک دختـر دونده 
آن هـم بـا حجـاب در آخـر صـف المپیـک یـا چنـد شـبکۀ تلویزیونی 
کـه همـه مجریاتـش بـا حجـاب ظاهر می شـوند شـاخص کافـی برای 
تثبیـت یـک جامعۀبـاز در حـدی با ارزش نیسـت که افـکار عمومی در 
غـرب رضایـت بدهد تـا همچنان بـرای حفظش پـول و خـون بدهند.
بـا آن هـم، طالبـان به امریـکا و متحـدان اروپایـی اش می توانـد اطمینان 
بدهـد کـه همین حـد محـدود آزادی زنـان و رسـانه ها در مرکـز کابل 
را بـه عنـوان دسـتاورد نمادین هفده سـال دسـتاورد غرب به رسـمیت 
امریـکا حملـه  بـه نمادهـای آزادی و میـراث  می شناسـد و مسـتقیم 
نمی کنـد تـا خـود جامعـۀ افغانـی کم کـم آن را در درون خـود خفـه 

سـاخته و همه چیـز بـه گذشـته برگـردد.

یاسین رسولی

نویسنده گان: عبدالرحمان رحمانی و جیسن کریسس هوک
مبنع: سی ِان ِان

برگردان: ابوبکر صدیق-ماندگار
ــبب  ــان، س ــا طالب ــح ب ــد صل ــرفت ها در رون پیش
ــد  ــی خواه ــان امریکای ــتاب زدۀ نظامی ــروج ش خ
شــدن  رهــا  دوبــاره  از  هراســی  ایــن  شــد. 
افغانســتان اســت. ایــن بیــرون شــدن نمی توانــد بــه 
نگرانی هــای موجــود روابــط افغانســتان و امریــکا و 
امنیــت، اقتصــاد و روابــط دیپلوماتیــک پاســخ دهد. 
مــا نمی خواهیــم کــه دوبــاره افغانســتان را از دســت 
ــم ]ایــن کشــور[ را باهــم  ــم، بلکــه می خواهی بدهی

ــازیم.  بس
ــل بحــث نیســت کــه افغانســتان از خــود  ــن قاب ای
و جهــان در برابــر تروریســم خطرنــاک دفــاع 
ــت  ــرای امنی ــی ب ــکا تضمین ــا امری ــا آی ــد؛ ام می کن
جهــان دارد؟ آیــا امریــکا از گذشــته آموختــه اســت 
ــتباه  ــتان، اش ــارۀ افغانس ــردن دوب ــا ک ــا ره ــا ب و ی
ــط  ــتان در خ ــد؟  افغانس ــرار می کن ــته را تک گذش

ــانی و  ــی انس ــان، قربان ــاع از جه ــۀ دف ــدم جبه مق
مالــی می دهــد. در ســال 201۸ محمــد اشــرف 
غنــی گفــت: پــس از 2015 بیــش از 2۸هــزار 

ــده اند.  ــف ش ــی تل ــروی نظام نی
ــدف  ــه ه ــد ک ــاور دارن ــتان ب ــهروندان افغانس ش
قــرار  تروریســتی  مختلــف  گروه هــای  حملــۀ 
انــدک  کمک هــای  کــه  حالــی  در  گرفته انــد؛ 
جهانــی بــه حمایــت از ایــن مبــارزه پرداختــه 
ــکل  ــه ش ــتان ب ــای افغانس ــا قربانی ه ــود. آی می ش
واقعــی مــورد نظــر اســت؟ در افغانســتان صحبــت 
از مصــرف بیلون هــا پــول اســت کــه توســط 
و  پیشــرف  دفــاع،  بــرای  حامــی  کشــورهای 
دیپلوماســی هزینــه شــده اســت، آن هــم زمانــی کــه 
بــرای  را  خانواده  های شــان  و  خــود  »افغان هــا« 

امنیــت جهــان در خطــر انداخته انــد. 
ــال 1۹7۹ – 1۹۸۹  ــوروی در س ــگ ش ــس از جن پ
ــی از  ــا نگران ــت، ام ــی رف ــه فراموش ــتان ب افغانس
تکــرار آن در آینــدۀ نزدیــک بــه اســاس یــک توافق 
ــا طالبــان وجــود دارد. هیــچ  شــتاب زدۀ امریــکان ب
توافــق نمی توانــد ســبب قطــع روابــط افغانســتان–
ــردد.  ــوش گ ــا فرام ــای م ــکا شــود و قربانی ه امری
ــس از  ــتان-امریکا پ ــک افغانس ــکاری دیپلوماتی هم
ــه  ــی ک ــت. زمان ــکل گرف ــی دوم ش ــگ جهان جن
نماینده یــی از دفتــر نظامــی امریــکا بــه کابــل 

اعــزام شــد. ایــن جریــان از طــرف رییــس جمهــور 
وزارت  شــد.  حمایــت  روزولــت«  »فرانکلــن 
خارجــه تیــم از ســفارت ایران-تهــران را بــه کابــل 

منتقــل کــرد.
ــوال  ــوادا و الی ــون پل ــط )لی ــوع، توس ــن موض ای
پلــوادا در کتــاب »شــاه افغانســتان و ایــاالت متحــدۀ 
 The Kingdom    (  )1۸2۸ – امریــکا« 1۹73 
 :of Afghanistan and the United States
1۸2۸-1۹73( ذکــر شــده اســت. »کورنالــوس ویــن  
ــر امریکاســت کــه در ســال  انگریــت«، اولیــن وزی
ــهروندان  ــرد.  ش ــات ک ــاه ماق ــر ش ــا ظاه 1۹42 ب
افغانســتان از اتفــاق اخیــر روابــط دیپلوماتیــک 
ــز از حمایــت وزارت  ــد، امــروز نی خوشــحال بودن
امریکایی هــا  اســتقبال می کننــد:  امریــکا  دفــاع 
در  امریــکا  می کننــد.  کار  مــا  بــا  شانه به شــانه 
اعمــار و آمــوزش بــا مــا همــکاری می کنــد و 

ــد.  ــی می دهن ــا قربان ــم دوش م ه
ــم و  ــارزه می کن ــتان مب ــا تروریس ــار ب ــا افتخ ــا ب م

ــه افغانســتان  ــاره ب ــم دوب هیچــگاه اجــازه نمی دهی
مســلط شــوند؛ امــا مــا هنــوز بــه همــکاری و روابط 
ــش از  ــۀ بی ــط محتاطان ــم.  رواب ــاز داری ــی نی طوالن
حــد امریــکا و افغانســتان را بــه ســال های 1۹47 و 
ــس  ــرد. پ ــتان می ب ــد و پاکس ــت درازی های هن دس
از آن، امریــکا روابــط اســتراتژیک بــا پاکســتان 
ایجــاد کــرد، بــه خاطــری کــه هنــد روابــط 
ــت و  ــوروی داش ــر ش ــاد جماهی ــا اتح ــی ب نزدیک

ــود. ــاخت ب ــران س ــکا را نگ ــدان امری متح
نخســت وزیر  شــاه محمود   ،1۹47 ســال  در 
جــورج  از  رســمی  شــکل  بــه  ]افغانســتان[ 
ــک  ــتار کم ــکا خواس ــاع امری ــر دف ــال، وزی مارش
ــد.  براســاس  ــا شــوروی  بجنگن ــا ب ــی شــد ت نظام
ــه  ــنهاد را ب ــن پیش ــال ای ــوادا، مارش ــای پل گفته ه
ــف  ــد مخال ــا افغان هــا می توانن اســتهزا گرفــت: »آی
ــد  ــس از چن ــند«. پ ــوری باش ــر ش ــاد جماهی اتح
ســال ، ایــاالت متحــدۀ امریــکا توافقنامــۀ همــکاری  
ــال 1۹51،  ــرد. در س ــران امضــا ک ــا ای ــی را ب نظام
ــدۀ پیشــین  ــی، نماین ــم از جــورج مِگ ــهزاده نعی ش
ــیا  ــرق آس ــوب و ش ــکا در جن ــاع امری وزارت دف
ــم  ــهزاده نعی ــرد. ش ــی ک ــک نظام در خواســت کم
ــرای افغانســتان  ــکا ب ــه امری ــی ک ــت: در صورت گف
ــه روســیه روی  کمــک نظامــی نکنــد، افغانســتان ب
خواهــد آورد. مِگــی دفعتــًا شــمارۀ تمــاس ســفارت 

ــهزاده داد. ــت ش ــه دس ــوروی را ب ش
ــه،  ــر خارج ــم وزی ــهزاده نعی ــس، ش ــال پ ــه س س
ــد.  ــک ش ــان کم ــتاد و خواه ــی فرس ــاره نامه ی دوب
ــاع  ــر دف ــس«، وزی ــد »جــان فســتر دول ــاه بع دو م
ــاد  ــت زی ــس از دق ــت: پ ــخ نوش ــکا در پاس امری
بــه ایــن نتیجــۀ رســیدیم کــه همــکاری نظامــی بــا 
افغانســتان مشــکل زا اســت. بــه جــای درخواســت 
کمــک نظامــی بــه افغانســتان، مشــکات پشــتون ها 
را بــا پاکســتان حــل کنیــد. در ســال 1۹54 امریــکا 
یــک توافق نامــۀ نظامــی را بــا پاکســتان امضــا 
ــردو  ــه ه ــک« ترکی ــرودگاه »انجرلی ــا از ف ــرد ت ک
اســتفاده کننــد. ایــن یکــی از توافقــات اســتراتژیک 
بــود کــه بــرای امریــکا اجــازه مــی داد بــا عبــور از 
افغانســتان، بــه خاورمیانــه نظــارت داشــته باشــد و 

ــد.  ــرار ده ــت ق ــوروی را تحــت مراقب ش
قربانــی ایــن رهــا کردن هــا بــه ســال  1۹7۹ رســید، 
زمانــی کــه افغانســتان مصــروف جنــگ بــا اشــغال 
ــازمان  ــرای س ــی ب ــت نظام ــود و حمای شــوروی ب
افغانســتان  اســتخباراتی امریــکا مشــکل شــد، 
ــگ  ــوع جن ــن موض ــد. ای ــی ش ــه قربان بی رحمان
ســرد اســت؛ نتیجــۀ آن کشــته شــدن بیــش از یــک 
ــر  ــن دیگ ــا ت ــرت میلیون ه ــن و مهاج ــون ت میلی
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــی ب ــده  گان داخل ــد و بیجا ش ش

ــف شــدند.  ــات تل ــه امکان دسترســی ب
ــبب  ــرد س ــگ س ــتان در جن ــی افغانس ــن رهای اولی
ــه  ــی را ب ــی داخل ــد و بی ثبات ــوروی ش ــغال ش اش
ــتان  ــی افغانس ــن رهای ــۀ دومی ــود آورد. نتیج وج
در ســال 1۹۸۹- 1۹۹۹ ســبِب رشــد گروه هــای 
ــت  ــد. حاکمی ــی ش ــای داخل ــکال و جنگ ه رادی
گــروه طالبــان »خــوارج« و پهــن شــدن گلیــم 
گروه هــای تروریســتی القاعــده کــه منجــر بــه 
ــۀ  ــه  کمیت ــش از آنک ــد. پی ــپتامبر ش ــۀ 11 س حمل
نظامــی در 2007 تصمیــم بگیــرد، رابــرت گیتــس، 
ــگام خــروج  ــرد: هن ــار ک ــکا اظه ــاع امری ــر دف وزی
ــی آی اِی  ــاون س ــن مع ــتان، م ــوروی از افغانس ش
ــه  ــوروی ک ــودم. ش ــت ب ــورای امنی ــاور ش و مش
افغانســتان را تــرک گفــت، امریــکا مجبــور بــود تــا 
ــن  ــه از ای ــک درســی ک ــد. ی ــر کن ــن خــا را پُ ای
بی اعتنایــی آموختیــم، ایــن بــود کــه اگــر مــا ایــن 
کشــور را رهــا کنیــم، در آینــده بایــد هزینــۀ زیــاد 
ــکا را  ــک از امری ــع کم ــتان تواق ــم. افغانس بپردازی
داشــت تــا بــه پــای خــود ایســتاد شــود، امــا نتیجــۀ 
ــه افغانســتان  ــان ب ــکا در آن زم ــردن امری ــت ک پُش

ــود. ب
کــه  گفــت  ترامــپ  دونالــد   ،2017 ســال  در 
ــپارد.  ــان و داعــش نمی س ــرای طالب افغانســتان را ب
ــتقبال  ــه توســط متحــدان اس ــود ک ــزی نب ــن چی ای
ــکا، از  ــدان امری ــتان و متح ــراس افغانس ــود. ه نش
دشــمن مشــترک بــود بــه ویــژه طالبــان کــه بعــداً 
ــان  ــه ایــن جنــگ پای ــکا خواســتند ب از مــردم امری
دهنــد. امــا بعدتــر زبــان ترمــپ ماننــد اعامیۀ ســال 
ــای او  ــرد. گفته ه ــر ک ــابق تغیی ــوروی س 1۹7۹ ش
ــزاق متحــدان و افغانســتان خــوش نخــورد.  ــه م ب
ــرای  ــا ب ــد ت ــوت ده ــمن را ق ــد دش ــن می توان ای

ــد.   ــه شــماری کنن ــو لحظ ــکا و نات خــروج امری
متأســفانه پــس از 17 ســال هنــوز افغانســتان 
ــار افغانســتان  ــر این ب ــی تروریســم اســت. اگ قربان
ــل  ــتان تبدی ــن تروریس ــز ام ــه مرک ــود، ب ــا ش ره
ــود: ــه در راه خواهــد ب ــن ســه گزین می گــردد و ای
1 –گروه هــای تروریســتی بــه عنــوان یــک قــدرت 
گروه هــای  و  می شــوند  شــناخته  جهــان  در 
ــازمان دهی  ــان س ــر جه ــر را در سراس ــاد دیگ زی

می کننــد. 
ــی  ــه مکان ــتان ب ــی افغانس ــت جغرافیای 2 –موقعی
ــه از آن جــا  ــردد ک ــل می گ ــرای تروریســتان تبدی ب

ــد. ــدف دهن ــا را ه ــکا و اروپ امری
ــی  ــع طبیع ــدر و مناب ــواد مخ ــتان از م 3 –تروریس
افغانســتان بــرای ســازمان دهی حمــات ماننــد 

11/۹ ســپتمبر اســتفاده می کننــد. 
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