
ــده  ــرال اســکات میلــر، فرمان جن
نیروهــای ایــاالت متحــده و ناتــو 
کــه  می گویــد  افغانســتان  در 
اساســًا در افغانســتان هیــچ  نقطۀ 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــی ک پایان
ــه تروریســت ها  ــن ب ــگاه ام پناه
شــود، وجــود نخواهــد داشــت.
در  میلــر  اســکات  جنــرال 
مصاحبه یــی بــا تیــم خبــری 

ــا  ــی ب ــرات سیاس ABC، مذاک
ــای  ــی از بخش ه ــان را یک طالب
ــگ  ــه جن ــان دادن ب ــی پای اصل

افغانســتان نامیــده اســت.
»مذاکــرات  میلــر:  گفتــه  بــه 
مــن  اســت.  مثبــت  سیاســی 
ــار  ــگ چندین ب ــن جن ــارۀ ای درب
صحبــت کــرده ام؛ ایــن یــک 
ــچ طــرف از  ــگ اســت و هی جن

ــروز آن  ــی پی ــر نظام ــه نظ نقط
ــه  ــد ب ــما بای ــد. ش ــد ش نخواه
ــی  ــل سیاس ــل و فص ــمت ح س

حرکــت کنیــد«.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا از او خواســته شــده تــا برای 
امریکایــی  نیروهــای  خــروج 
ــت:  ــر، گف ــا خی ــود ی ــاده ش آم
ــک  ــوان ی ــه عن ــا| ب ــه… |ام »ن
فرمانــده، مــن همیشــه ســعی 
را  پای مــان  جــای  می کنــم 
ــروی  ــاختار نی ــم، س ــش ده کاه

ــم«. ــن بیاوری ــا را پایی م
ایــن فرمانــده بلندپایــۀ امریکایــی 
افــزوده اســت: »در ســال ۲۰۰۱، 
انجــام  افغانســتان  در  آنچــه 
دادیــم، بــرای همــه دنیــا بســیار 
روشــن بــود. در ســال ۲۰۱۹ 
ــود دارد  ــی وج ــع مل ــوز مناف هن

ــود«. ــظ ش ــد حف ــه بای ک

خبــر نابهنــگام رحلــت فرمانــده 
ــم  ــر ابراهی ــا داکت ــرور م ــا غ ب
جبــال  سلســله  از  غــور، 
ــتان، از  ــور باس ــوه، از غ فیروزک
ــت و  ــدار مقاوم ــنگرداران پای س
ــای  ــا وف ــا و ب ــا صف ــاران ب از ی
ــد  ــط پیون ــه فق ــی ک ــان مل قهرم
اعتقــادی، شــجاعت ســنگرداری 
و احســاس وطنــی وی را بــا 
نــا  مســعود شــهید در عالــم 
آشــنایی و دوری جغرافیایــی، بــه 
ــود،  ــاخته ب ــک س ــدت نزدی ش
ــزان  ــزادار، عزی ــوادۀ ع ــه خان ب
ــور و  ــردم سلحش ــتگان، م و بس
ــوادۀ جهــاد  مجاهــد غــور و خان
ــم. ــلیت می گویی ــت تس و مقاوم
مرارت هــای  از  هــم  وقتــی 
ناجوانمردی هــای  و  روزگار 
ــده  ــد، فرمان ــه می آم ــاران قص ی
و  می کشــید  آهــی  ابراهیــم 
افتخــار  پــر  زمانه هــای  از 

رســای  صــدای  و  مقاومــت 
ــرد  ــاد می ک ــت ی ــوی مقاوم الگ
و می گفــت، هرچنــد صــدای 
ــم  ــوز ه ــعود هن ــن مس ــر طنی پ
امــا  می نــوازد،  را  گوش هایــم 
ــدارش  ــرت دی ــه حس ــا ک دریغ
همچنــان بــر دلــم باقی ســت.

خــدای بــزرگ بــا کــرم بــی 
پایانــش، روح پــر فتــوح ابراهیــم 
مــا را در حفــظ و پنــاه خــود 

ــد. ــته باش داش
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پـی  در  گسـترده  به صـورِت  ارگ  روزهـا  ایـن 
نشسـِت  بـه  کـه  سیاست مدارانی سـت  تخریـِب 
انتقـادی  نگاهـی  یـا  و  شـده اند  دعـوت  مسـکو 
بـه کارنامـۀ حکومـت وحـدت ملـی در عرصـۀ 
تأمیـن صلـح دارنـد. این کـه ارگ با طـرح امریکا 
بـا  صلـح  گفت وگوهـای  مـورد  در  خلیـل زاد  و 
طالبـان بـه توافـق نرسـیده، موضـوِع پوشـیده یی 
نیسـت. گفتـه می شـود در آخریـن دیـدار میـان 
خلیـل زاد نماینـدۀ امریکا در امور صلح افغانسـتان 
و اشـرف غنی بگومگوهایـی به وجـود آمده اسـت 
و هـر دو طـرف از ایـن دیدار راضـی نبوده اند. در 
همیـن حـال، ارگ نسـبت بـه دیگـر تالش هایـی 
کـه در عرصـۀ صلح صـورت می گیرد نیـز چندان 
می رسـد  نظـر  بـه  نمی رسـد.  نظـر  بـه  خشـنود 
کـه حکومـِت افغانسـتان موفـق نشـده کـه بتواند 
گفت وگوهـای صلـح را آن گونه که انتظار داشـته، 
»تحـت  خـودش  اصطـالح  بـه  یـا  و  مدیریـت 
مالکیـت خـود« درآورد. امـا ایـن موضع گیری هـا 
سـبب نمی شـوند کـه دیگـر جریان هـا و جناح ها 
نیـز خـود را به دور از این روند احسـاس کننــد. 
و تالش هایـی  هـر حـال گفت وگوهـا  بـه  زیـرا 
در مـورد افغانسـتان در منطقـه آغـاز شـده و باید 
کسـانی باشـند که در این نشسـت ها حضور داشته 
باشـندـ چـه افـرادی از حکومت و چـه هم بیرون 
از آن. درحالی کـه بیشـتر کسـانی کـه بـه نشسـت 
مسـکو دعـوت شـده اند، بـه شـکلی یا بخشـی از 
حکومـت انـد و یـا بـا نظـام رابطـه دارنـد. وقتی 
کـه  سیاسـت مدارانی  بـا  نمی توانـد  اشـرف غنی 
در داخـل نظـام انـد، رابطـه برقـرار کنـد، چگونه 
انتظـار دارد کـه بـا مخالفـاِن مسـلح بتواند پشـِت 

میـز مذاکره بنشـیند؟
 مسـایل را نبایـد عاطفـی سـاخت آن گونـه کـه 
را سـاخته اند.  ارگ آن  تریبون هـای  ایـن روزهـا 
دسـتاوردهای  اساسـی،  قانـون  مثـل  بحث هایـی 
و  زنـان  حقـوق  امنیتـی،  نیروهـای  هجده سـاله، 
آزادی بیـان و رسـانه ها، ارزش هایـی نیسـتند کـه 
آن هـا چشم پوشـی  از  بتـوان  هیـچ صـورت  بـه 
کـرد. مـردم افغانسـتان در هجده سـاِل گذشـته به 
صـورِت پیوسـته از ایـن ارزش ها پاسـداری کرده 
و بـر آن هـا تأکیـد داشـته اند. آنانـی کـه گاهـی 
میـز  در  را  ارزش هـا  ایـن  کـه  کرده انـد  تـالش 

مذاکـره بـا طالبـان بـه معاملـه بگذارند، متأسـفانه 
اکثـراً همان هایـی بوده انـد کـه امـروز بـه شـکلی 
در مخالفـت بـا طرح هـا و برنامه هـای صلـح قرار 
نخسـتین بار  بـرای  کـه  باشـد  یادمـان  گرفته انـد. 
آقـای غنـی از اصطـالح »مخالفـان سیاسـی« برای 
طالبـاِن تروریسـت اسـتفاده کـرد که بـا موجی از 
انتقادهـا روبـه رو شـد. بـرای نخسـتین بار او بـود 
کـه گفـت در میـز مذاکـره در مـورد همـه چیـز 
می تـوان صحبـت کـرد و بـه توافق رسـید. او حتا 
در مـورد قانـون اساسـی نیـز گفـت کـه می تـوان 
بـرای رسـیدن به توافـق با طالبان در مـورد تعدیِل 
آن بـه نتیجـه رسـید. امـا امـروز چـه شـده اسـت 
کـه ارگ به صـورِت لجام گسـیخته بـر تالش های 
صلـح می تـازد و آن ها را مغایـر ارزش های ملی و 

می کنـد؟  معرفـی  هجده سـاله  دسـتاوردهای 
خـود  اطرافیـاِن  بـه  ارگ  می گوینـد  برخی هـا 
دسـتور داده کـه به صـورِت یک دسـت و هم صـدا 
در مخالفـت بـا این گونـه تالش هـا در رسـانه ها 
و فضـای مجـازی بنویسـند. بـه نظـر می رسـد که 
ارگ دو نگرانـی اصــلی دارد. نگرانـی اوِل ارگ 
از آن اسـت کـه سـهم چندانـی در گفت وگوهـای 
صلـح نتوانسـت از آِن خـود سـازد. ایـن موضوع 
نیـز برمی گـردد بـه مدیریـِت ضعیـف و ناکارآمـد 
اشـرف غنی کـه بـا وجـود سـروصداهای زیـاد و 
راه انـدازی کمپایـن صلـح، نقـش آن چنانـی را در 
ایـن رونـد از آِن خـود کـرده نتوانسـت. ارگ فکر 
می کـرد بـا کنـار زدِن مخالفـان سیاسـِی خـود که 
می توانـد  بودنـد،  اعضـای حکومـت  هـم  اکثـراً 
و  تبـاری  رابطـۀ  دلیـل  بـه  را  طالبـان  حمایـت 
قومـی به دسـت آورد. آقـای غنـی از سـال ها بـه 
این سـو بـا همیـن نـگاه تبـاری و قومـی مطمیـن 
بـود کـه می توانـد طالبـان را از خـود سـازد. امـا 
گفت وگوهـای خلیـل زاد بـا ایـن گروه نشـان داد 
و طرح هـای  او  بـه  هیـچ عالقه یـی  طالبـان  کـه 
تبـارِی او ندارنـد و حتـا او را رقیِب خـود در این 

عرصـه فـرض می کننـد. 
موضـوع دوم کـه باعـث نگرانـی ارگ شـده ایـن 
اسـت کـه این نهـاد در حـاِل از دسـت دادِن نقش 
انحصـارِی خـود در گفت وگوهـای صلـح اسـت. 
آقـای غنـی تالش هـای زیـادی بـه خـرچ داد کـه 
تمـام منفذهـای صلـح را ببنـدد و یگانـه منفـذی 

را کـه بـه ارگ ختـم می شـود، بـاز نگـه دارد. او 
فکـر می کـرد کـه در گفت وگـو بـا طالبـان نیـز 
ببـرد کـه در  ترفنـدی سـود  از همـان  می توانـد 
گفت وگـو بـا گلبدیـن حکمتیـار رهبـر یکـی از 
شـاخه های حـزب اسـالمی بـه کار بـرده بـود. اما 
گفت وگوهـای صلـح با طالبـان به گونه یی شـکل 
گرفـت کـه انحصـار ارگ را بـه گونـۀ کم سـابقه 
ضعیـف سـاخت و ایـن چیزی سـت کـه بـه مزاج 
دلیـل  همیـن  بـه  نمی آیـد.  خـوش  ارگ نشـینان 
آن هـا در تـالش انـد کـه ُکل رونـد گفت وگوهای 

صلـح را بـه بُن بسـت بکشـانند.
کـه  کـه گفت وگوهایـی  نمـی رود  انتظـار  البتـه   
نتیجـۀ  بـه  می گیـرد،  حاضـر صـورت  حـال  در 
مثبـِت قطعـی منجر شـود. ایـن گفت وگوهـا فقط 
دروازه یـی بـرای ورود بـه یکـی از جنجالی تریـن 
مسـایل افغانسـتان اسـت که در سـال های اخیر به 
گونـۀ کم سـابقه پیچیـده شـده اسـت. طرف هـای 
مختلـف حـق دارنـد کـه در ایـن گفت وگوهـا و 
نشسـت ها حضـور داشـته باشـند و دیدگاه هـاِی 
خـود را مطرح سـازند. وقتی حکومت افغانسـتان 
نمی توانـد مدیریـِت گفت وگوهـای صلـح را بـه 
دسـت بگیـرد، پـس نمی تـوان کـه دسـت روی 
االشـه گذاشـت و همچنـان بـه جنگـی ادامـه داد 
کـه دیگـر در سـطح جهان نیـز حامی برایـش پیدا 

نمی شـود. 
طالبـان نیـز زمانی می تواننـد به عنـوان یک جناح 
وارد رونـد سیاسـی شـوند کـه بتواننـد خـود را با 
ارزش های جامعه سـازگار سـازند. افکار تندروانه 
و بـدوی طالبان، دیگر مورد قبـول اکثریِت جامعه 
نیسـت و نـه هم کسـی می خواهـد که به گذشـتۀ 
تاریـک و سـیاه طالبان برگـردد. اما متأسـفانه باید 
گفـت کـه طالبـان را برخـی کشـورهای منطقـه و 
سیاسـت های ارگ چنـان وارد معـادالت کـرد که 
امـروز نفـی این گـروه نمی توانـد به نتیجـۀ مثبت 
بینجامـد. پـس بایـد بـا تعقـل و درایـت در ایـن 
زمینـه گام برداشـت و شـرایطی را فراهـم کـرد 
کـه بتـوان جامعـه را از بحـران جنـگ و ناامنـی 
نجـات بخشـید. البته نسـبت بـه نیاِت کشـورهای 
دخیـل نیـز نباید بسـیار مطمین بود. این کشـورها 
هرکـدام بـا آجنــدا و برنامه هـای خـود تـالش 
دارنـد کـه در ایـن عرصه حضور داشـته باشـند. 
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در افغانســتان بــه مــوازاِت بــاال رفتــن گــراِف فقــر و ناامنــی، آمــارِ 
ــودی دارد.  ــیر صع ــز س ــالج نی ــای صعب الع ــه بیماری ه ــال ب ابت
ــن،  ــق ناام ــترِش مناط ــرا و گس ــِت فق ــش جمعی ــورد افزای در م
ــت نشــانه  ــه ســوی دول ــدی ب ــچ تردی ــدون هی ــاد ب انگشــتِ ِ انتق
ــال  ــراِف ابت ــِن گ ــاال رفت ــورد ب ــن نســبت، در م ــه همی ــی رود. ب م
ــت را  ــوان دول ــز می ت ــه بیماری هــای ســرطانی در افغانســتان نی ب
ــه  ــا وظیف ــه دولت ه ــرار داد؛ چــه این ک ــراض ق ــد و اعت ــورد نق م
ــر  ــه را زی ــرات« در جامع ــام »تغیی ــر، تم ــت تدبی ــد در نهای دارن
ــه  ــش برنام ــا، پیش ازپی ــا بحران ه ــه ب ــرای مقابل ــد و ب نظــر بگیرن

ــد و وارد عمــل  شــوند. بریزن
رییــس دانشــکدۀ پزشــکی کابــل خبــر داده کــه نظــر بــه ضــرورِت 
جــدِی مــردم افغانســتان بــه مراکــز درمــان بیماری هــای ســرطانی، 
ســازمان بین المللــی انــرژی هســته یی بــرای ســاخِت یــک 
ــر  ــون دال ــل، ۲7 میلی ــان بیماری هــای ســرطانی در کاب مرکــز درم
ــرای  ــی ب ــالمِ آماده گ ــتین اع ــن نخس ــد. ای ــرمایه گذاری می کن س
انجــام یــک کارِ موثــر و قابــل مالحظــه بــرای مبــارزه بــا بیمــاری 
ســرطان اســت. طــی هفــده ســاِل گذشــته درحالی کــه مــاه بــه مــاه 
و ســال بــه ســال آمــار مبتالیــان بــه ســرطان افزایــش می یافــت، 
دولــت افغانســتان نــه موفــق شــد حمایــِت جامعــۀ جهانــی را در 
ایــن زمینــه جلــب کنــد و نــه هــم توانســت خــود در ایــن زمینــه 

صاحــِب طــرح و ابتــکار گــردد.
ــر در  ــزار نف ــه چهل ه ــک ب ــد نزدی ــه می گوی وزارت صحــت عام
افغانســتان بــه امــراِض ســرطانی مبتــال هســتند و صرفــًا در ســال 
ــه  ــال ب ــۀ ابت ــان را در نتیج ــتانی جان ش ــزار افغانس ۲۰۱8 پانزده ه
ســرطان از دســت داده انــد. مســلمًا ایــن آمــار )چهل هــزار مبتــال 
ــر از حــِد  ــودن، کمت ــی( به رغــم وحشــتناک ب ــزار قربان و پانزده ه
ــان دهی  ــرطانی یی را نش ــاران س ــط بیم ــه فق ــرا ک واقعی ســت؛ چ
ــه  ــد کــه بیمــاری و مرگ شــان توســط مراکــز بهداشــتی )ب می کن
احتمــال قــوی، صرفــًا مراکــز بهداشــتی دولتــی( ثبت شــده اســت. 
ــال  ــه هرس ــانند ک ــر می رس ــای دیگ ــی گزارش ه ــه برخ چنان ک
بیســت هزار تــن در افغانســتان بــه ســرطان مبتــال می شــوند 
و پانزده هــزار تــن نیــز جان شــان را از دســت می دهنــد. امــا 
آن چــه در تمــامِ ایــن آمارهــا محــرز اســت، نزدیکــی آمــار ابتــال 
بــه بیمــاری ســرطان و مرگ ومیــر بــر اثــر آن اســت؛ بدیــن معنــا 
ــد  ــرای ۲5 درص ــد و ب ــان می بازن ــان ج ــد مبتالی ــه 75 درص ک
ــرفتۀ  ــای پیش ــه در دنی ــال آن ک ــود دارد. ح ــان وج ــانِس درم ش

ــد! ــد برعکــس باش ــم می بای ــن رق ــروزی، ای ام
امــا دربــارۀ این کــه چــرا ســرطان در افغانســتان رو بــه گســترش 
اســت و ارتبــاط آن بــا عملکــرد دولــت چیســت، دو دلیــِل عمـــده 

ــه داد.  ــوان ارای می ت
ــی،  ــش آگاه ــلمًا پیدای ــی اســت. مس ــدم آگاه ــل نخســت، ع دلی
ــه در  ــتند ک ــا هس ــن دولت ه ــت؛ ای ــی نیس ــود و تصادف خودبه خ
مواجهــه بــا مشــکالت، بــه خلــق و گســترِش آگاهــی می پردازنــد 
و آن را مقدمــه و شــرط اساســی محــِو معضــل می پندارنــد. مــردم 
تــا بیمــاری ســرطان، دالیــل و عــوارِض آن را نشناســند، مبــارزه با 
آن را درنخواهنــد یافــت. ایــن نبــودِ آگاهــی اســت کــه مــردمِ مــا 
ــا و  ــه الگوه ــد و ن ــه می کنن ــی توج ــای محیط ــه آلوده گی ه ــه ب ن
ــرک  ــه و تح ــورد تغذی ــژه در م ــان ـ به وی ــای زنده گی ش عادت ه
ـ را مــورد تشــکیک و بازبینــی قــرار می دهنــد. بــه همیــن دلیــل، 
بیمــاری ســرطان به راحتــی بــه سراغ شــان می آیــد و زمانــی 

ــردار می ســازد کــه کار از کار گذشــته اســت!  آن هــا را خب
دلیــِل دوم می تــوان آلوده گی هــای محیطی یــی را خوانــد کــه 
ــان  ــد آن را از می ــرف نمی توانن ــِی ص ــا آگاه ــتان ب ــردم افغانس م
ــد.  ــی  ان ــاِت دولت ــت و امکان ــه ارادۀ حکوم ــد ب ــد و نیازمن بردارن
ــود و  ــوا، کمب ــدید آب و خاک وه ــی ش ــال: آلوده گ ــوان مث ــه عن ب
تخریــب فضاهــای ســبز، آلوده گی هــای الکترومقناطیســی در 
ــدی  ــای تولی ــودِن خوراکی ه ــی ب ــکونی و غیرصح ــِق مس مناط
ــا  ــًا ب ــی و صرف ــردم به تنهای ــه م ــی نیســتند ک ــی، چیزهای و صنعت
ســالِح آگاهــی بــه مبارزۀشــان رفتــه بتواننــد. ایــن دولــت اســت 
ــات،  ــا و امکان ــیج نیروه ــه و بس ــن برنام ــا تدوی ــد ب ــه می توان ک
ــتان را  ــای افغانس ــی جغرافی ــه بزرگ ــی ب ــا آلوده گی های ــارزه ب مب

ســامان دهــد. 
ــش  ــه افزای ــرطان ها رو ب ــواِع س ــۀ ان ــتان هم ــون در افغانس هم اکن
اســت و ایــن افزایــش در شــهرهای بزرگــی چــون کابــل کــه در 
ــتر  ــت، بیش ــِر عادت هاس ــا و تغیی ــواع آلوده گی ه ــۀ ان ــاِل تجرب ح
ــال  ــرطان سن وس ــل، س ــد. در کاب ــه می باش ــس و مطالع ــِل لم قاب
نشــناخته و کــودکان را نیــز بــه ایــن مصیبــت مبتــال کــرده اســت. 
ــِت  ــه نــکات فــوق، اگــر مــردم و دول ــا ایــن حســاب و نظــر ب ب
افغانســتان در مبــارزه بــا ســرطان در یــک رابطــۀ متقابل و دوســویه 
قــرار نگیرنــد، ایــن رونــد روز بــه روز دامــن می گســتراند و هیــچ 

نمی گــذارد.  بی نصیب ونشــان  را  خانواده یــی 

چرا ابتال به سرطان 
در افغانسـتان رو به افزایش اسـت؟

احمــد عمران

ونـد  ر ِش سبوتـاژ  صـلحارگ در تـال
طالبان زمانی می توانند به عنوان یک جناح وارد روند سیاسی شوند که بتوانند خود را با ارزش های 
جامعه سازگار ســازند. افکار تندروانه و بدوی طالبان، دیگر مورد قبوِل اکثریِت جامعه نیست و 
نه هم کســـی می خواهد که به گذشتۀ تاریک و سیاِه طالبان برگردد. اما متأسفانه باید گفت که 
طالبان را برخی کشورهای منطقه و سیاست های ارگ چنان وارد معادالت کرد که امروز نفِی این 
گروه نمی تواند به نتیجۀ مثبت بینجامد. پس باید با تعقل و درایت در این زمینه گام برداشــت و 
شـــرایطی را فراهم کرد که بتوان جامعه را از بحران جنگ و ناامنی نجات بخشید. البته نسبت 
به نیاِت کشورهای دخیل نیز نباید بسیار مطمین بود. این کشورها هرکدام با آجنـدا و برنامه های 

خود تالش دارند که در این عرصه حضور داشته باشند



ماندگار: نشسـت پُر سـروصدای مسکو دیروز 
برگـزار شـد. شـرکت  تأخیـر  دو سـاعت  بـا 
می گوینـد  روزه  دو  نشسـِت  ایـن  کننـده گان 
مشـخصی  آجنـدای  نشسـت  ایـن  در  کـه 
وجـود نـدارد و بیشـتر کوشـیده خواهـد شـد 
رونـد  در  کـه  شـود  فهمانـده  طالبـان  بـه  تـا 
گفت وگوهـای صلـح دسـتاوردهای سـال های 

پسـین حفـظ شـوند.
برگزارکننـده  کمیتـه  توسـط  نشسـت  ایـن 
»نشسـت بین االفغانـی« بـا حضـور نماینده گان 
اتحادیه های شـهروندان افغانسـتان از شهرهای 
مسـکو، سـنت پیترزبـورگ، والگاگـراد و دیگر 
شـهرهای بـزرگ روسـیه برگـزار شـده اسـت. 
ایـن کمیتـه تصمیـم گرفـت تـا بـه تاریخ هـای 
»بین االفغانـی«  نشسـت  فبـروری،   ۶ و   5
همچنـان  و  افغانسـتان  سیاسـت مداران  میـان 
نماینـده گان طالبـان در مسـکو برگـزار شـود.

در نشسـت دیـروز شـماری از چهره هـای رفته 
از افغانسـتان و هیـأت طالبـان صحبت کردند.

حامـد کـرزی، حنیـف اتمـر، اسـماعیل خـان، 

محمدیونـس قانونـی، محمـد محقـق، پادشـاه 
خـان زدران، شـیرمحمد آخنـدزاده، حـوا علـم 
نورسـتانی، مـدار علـی کریمـی، حاجـی دیـن 
محمـد، شـهزاده مسـعود، مولـوی قلم الدیـن، 
داکتـر مشـاهد، زلمی هیوادمـل، حکیم مجاهد، 
داوود علـی نجفـی، عبدالکریـم خـرم، مولـوی 
عبدالسـالم ضعیـف، انجنیـر یوسـف پشـتون، 
عبدالجبـار تقـوا، ضراراحمـد عثمانـی، رنگین 
دادفـر سـپنتا و داکتـر زلمـی رسـول، گلرحمن 
قاضـی، وحیداهلل شـهرانی، سـید طـه، حضرت 
عمر زاخیلـوال، سـیدفضل اهلل واحدی، مولوی 
ارشـاد  عبدالسـالم عابـد، قطب الدیـن هـالل، 
احمـدی، محبوب الرحمـن داوودزی، احمداهلل 
محمدعزیـز  مزمـل،  زمـان  محمـد  علیـزی، 
هـالل، ریحانـه آزاد، فوزیه کوفـی، وکیل احمد 
سـیدالرحمن  احمـد،  وکیـل  شـعیب  متـوکل، 
مـژده  وحیـد  و  مطمیـن  نظرمحمـد  حقانـی، 
کسـانی کـه از افغانسـتان بـه این نشسـت رفته 

ند. ا
نماینـده گان و  فوزیـه کوفـی، عضـو مجلـس 
شـرکت کننـدۀ نشسـت مسـکو در گفت وگـو 
بـا رسـانۀ اسـپوتنیک دلیـل حضـورش در این 
نشسـت را بیـان حـق و سـهم زنـان در رونـد 

گفت وگوهـای صلـح بیـان داشـته اسـت.
امـروز  افغانسـتان  می گویـد:  کوفـی  بانـو 
افغانسـتان سـال ۲۰۰۱ و سـال ۱۹۹۹ و سـال 
را  زنـان  طالبـان  کـه  زمانـی  نیسـت،   ۱۹۹8
شـان  خانه هـای  در  تـا  می سـاختند  مجبـور 
صـورت  پیشـرفت  بسـیار  امـروز  بنشـینند، 

سال l10 شمارۀ مسلسل l2430 چهارشنبه17 دلو/ بهمن l1397 30 جمادی االول l1440 6 فبروری 2019
www.mandegardaily.com

ناوقت دیروز کمیسـیون انتخابات فهرسـت 
ابتدایـی نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 

را پخـش کرد.
احمدولی مسـعود، پروفیسـور غـالم فاروق 
نجرابـی، حاجـی محمـد ابراهیـم الکـوزی، 
داکتـر زلمی رسـول، دکتور عبـداهلل عبداهلل، 
نبیـل،  رحمـت اهلل  تمنـا،  فرامـرز  دکتـور 
سـیدنوراهلل جلیلـی، شـیدا محمـد ابدالـی، 
حفیـظ،  عنایـت اهلل  پـدرام،  عبدالطیـف 
غنـی،  محمداشـرف  حکمتیـار،  گلبدیـن 
محمدحنیـف اتمـر، محمدحکیـم تورسـن، 
محمدشـهاب حکیمـی، نـور رحمـان لیوال 
و نورالحـق علومـی نامزدانـی انـد کـه در 

فهرسـت ابتدایـی جـای گرفتـه انـد.
گفتنـی اسـت کـه در ایـن دور نـام هیـچ 

اسـت. نشـده  حـذف  نامـزدی 
سـخنگوی  معـاون  ابراهیمـی،  عبدالعزیـز 
کمیسـیون انتخابـات در صحبت بـا روزنامۀ 
معترضـان  ایـن  از  پـس  گفـت:  مانـدگار 
ایـن  از  خـود  شـکایت های  می تواننـد 
نامزدان را در کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
ثبـت کننـد تـا پـس از رسـیده گی بـه آنهـا 

فهرسـت نهایـی اعـالم شـود.
انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی  معـاون 
پاسـخ  تاهنـوز  کـه  می گویـد  همچنـان 
مکتـوب پیگیـری تابعیـت دوگانـۀ نامـزدان 
را از سـوی وزارت خارجـه دریافت نکرده 
و انتظـار دارنـد کـه ایـن وزارت در تکمیل 
شـدن این بخش از روند بررسـی سـندهای 
بـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان 

آنـان همـکاری کنـد.
بـه گفتۀ مسـووالن در کمیسـیون انتخابات، 
بررسـی  از  پـس  را  فهرسـت  ایـن  آنـان 
فهرسـت حامیان نامـزدان، اسـتعالم جنایی، 
تکمیـل  مـوارد دیگـر  برخـی  بهداشـتی و 

کرده انـد.
سـخنگوی  معـاون  ابراهیمـی،  عبدالعزیـز 

تنهـا  کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون 
بخـش بررسـی تابعیـت دوگانۀ نامـزدان که 
بایـد از طریـق وزارت خارجـه بـه بررسـی 

گرفتـه شـود، باقـی مانـده اسـت.
بـر  کـه  مـی دارد  بیـان  ابراهیمـی  آقـای 
مـادۀ  و  انتخابـات  قانـون   44 مـادۀ  بنیـاد 
انتخابـات  نامـزدان  اساسـی،  قانـون   ۶۱
تابعیـت  دارای  بایـد   ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان باشـند و نیـز حداقـل سـن 4۰ 

باشـد. کـرده  تکمیـل  را  سـاله گی 
فراهـم کـردن یک صدهـزار شـناس نامه بـا 
برچسـب انتخاباتـی، متهم نبـودن به جرایم 
ضـد بشـری، محرومیت از حقـوق مدنی و 
پرداخـت ۱3 هـزار دالـر امریکایـی به طور 
بـه  نام نویسـی  عمـدۀ  شـرایط  از  زمانـت 
عنـوان نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری 

ست. ا
نامـزدان  و  انتخاباتـی  آگاهـان  از  شـماری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه ایـن بـاور 
انـد کـه معیارهایی کـه کمیسـیون انتخابات 
بـرای نامزدان در نظر گرفته اسـت، مشـکل 

سـاز و فسـادزا است.
انتخابـات  نامـزدان  نام نویسـی  زمـان 
دلـو  اول  تاریـِخ  بـه  ریاسـت جمهوری 
مـاه جـاری بـه پایـان رسـید. تـا کنـون ۱8 
انتخابـات  در  رقابـت  بـرای  را  تـن خـود 
نامـزد  آینـده  سـال  ریاسـت جمهوری 
کرده انـد. بـر بنیـاد تقویـم اعـالم شـده از 
اسـت  قـرار  انتخابـات،  کمیسـیون  سـوی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریـخ ۲۹ 

شـود. برگـزار  آینـده  سـال  سـرطان 
گفتنـی اسـت کـه مـاده ۶۱ قانـون اساسـی 
رییس جمهـور  کـه  دارد  تأکیـد  افغانسـتان 
بـا کسـب اکثریـت بیـش از پنجـاه درصـد 
آراي رأي دهنـده گان در انتخابـات از طریق 
رأي گیـري آزاد، عمومي، سـري و مسـتقیم 

مي شـود.  انتخـاب 

فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری همه گانی شد

ناجیه نوری

منبع: دلیبرالِینت
نویسنده: جایس کیلی

برگردان: ابوبکر صدیق 
مجلــس ســنای امریــکا بــه چیــزی توافــق نمی کنــد. آنــان بخشــی از 
ــک خــط  ــداد ی ــگ در امت ــۀ آســمان آبی رن ــک بن بســت و قطع نام ی
شکســت خــورده هســتند. بیشــتر از ایــن چیــزی وجــود نــدارد و تنها 
چیــز مــورد توافــق در میــان آنــان، ایــن اســت: نیروهــای امریکایــی 
۱7 ســال در افغانســتان حضــور داشــتند، ایــن زمــان طوالنــی  نیســت. 
ــه  ــف ب ــر ۲3 رأی مخال ــق در براب ــا ۶8 رأی مواف ــنا ب ــس س مجل
ــربازان  ــم و س ــون ریختی ــتان رأی داد: خ ــکا در افغانس ــور امری حض
خــود را از دســت دادیــم، هزینه هــای مــادی و معنــوی صــرف شــد. 
بــه انــدازۀ کافــی پــول مصــرف کردیــم. تمــام ایــن ارزش هــا را حــاال 
از دســت بدهیــم، بخشــی از چالــش جهانــی کــه امریــکا متوجــه آن 

نیســت. 
ــرای چیــزی کــه پــس از اســامه بــن الدن، نســل جدیــد در ســاحۀ  ب
ــی  ــگ طوالن ــک جن ــن ی ــد، ای ــه می زنن ــان پرس ــته شدۀ ش ــدر کش پ
نیســت. خــروج از آن یــک تصمیــم مأیــوس کننــده اســت، در بخشــی 

از جهــان کــه ]تروریســتان[ اهلــی  نبودند/نیســتند. 
ــای  ــا اقلیت ه ــت ب ــرار دارد، مل ــامان ق ــت نابس ــتان در حال افغانس
قومــی و منافــع مختلــف نســبت بــه مــا بســان قســمت های زیــادی از 
ــند.  ــا می اندیش ــی از امریکایی ه ــداد کم ــت تع ــن حال ــه ای ــان، ب جه
ــارزه  ــرد آن مب ــرد ف ــا ف ــان کــه ب ــا گــروه طالب ــق ب ــا تواف ــا ب چــرا م

ــم؟  ــح می کنی ــال صل ــس از ۱7 س ــم، پ کردی
سربازان امریکایی بهتر اند

ــام  ــه را انج ــن وظیف ــتند و بهتری ــا هس ــای م ــا بهترین ه ــربازان م س
ــته اند و در  ــا خاس ــه پ ــت ب ــن مل ــاع از ای ــرای دف ــان ب ــد. آن می دهن
ــان بیمــاران، زخمیــان  ــد. آن ــا خــاک ســرد عــادت کرده ان زنده گــی ب

ــد.  ــال می دهن ــتان انتق ــه بیمارس ــر را ب جــوان پی
ــت  ــات و نهای ــا تلف ــۀ ب ــک درام ــگ ی ــاز جن ــیون آغ ــرای سیاس ب
تأســف از حقیقــت جنــگ اســت؛ امــا بــرای یــک مــرد جــوان جنــگ 
بــه معنــای آموختــن اســت کــه چگونــه بــا پاهــای مصنوعــی حرکــت 
کنــد و خــط بریــل را بخوانــد، ایــن خیلــی دردناک تــر از آن اســت.
ــز  ــوی« نی ــکل »معن ــه  ش ــا ب ــت، م ــانی نیس ــات انس ــا تلف ــن تنه ای
ــک  ــن ی ــم. ای ــت می دهی ــود را از دس ــان خ ــم و جوان ــات داری تلف
چالــش پایــان ناپذیــر اســت کــه بــر »شــانه های نیروهــای ویــژۀ« مــا 
قــرار دارد. ایــدوارد گالر ۱۰ داعشــی را کشــت وهمراه شــان تصویــر 
ــچ   ــدوارم هی ــاد و امی ــا افت ــاق آن ج ــه اتف ــه چ ــم ک ــت، نمی دان گرف

ــا چنیــن صحنــۀ مواجــه نشــوید.  یــک از شــما  ب
ــال دو  ــام س ــا تم ــژۀ ]جنگــی[ م ــای وی ــم: نیروه ــن را می دان ــا ای ام
۲5۰ روز در خــط نبــرد قــرار دارنــد. شــما در نظــر داشــته باشــید یک 
ــرای  ــدارد ب ــارزه بی فرجــام کــه نتیجــۀ را در پــی  ن ــرای مب مــرد را ب
دهه هــا می فرســتید. مــا نمی توانیــم از ســربازان و خانوادۀ شــان 

بپرســیم و نمی توانیــم ایــن همــه را فرامــوش کنیــم. زمانــی شــما بــر 
اعــزام ســربازان بــه جبهــۀ  جنــگ تصمیــم می گیــرد، بــاالی ســربازان 
ــار روی زن و فرزندانــش را  ــرای آخرین ب ــد، ]ســرباز[ ب صــدا می زنی

ــد. ــی می کن ــد و خداحافظ می بوس
این سیاست خارجی امریکا نیست

سیاســت کنونــی مــا در جهــان، پالیســی نیســت کــه پــدر مــا بنیــان 
ــنگتن در  ــورج واش ــت. ج ــا نیس ــت م ــت مل ــود و سیاس ــته ب گذاش
ــت: بهتریــن نقــش در سیاســت  ــۀ خاطراتــش نگاشــته اس کتابچ
ــک  ــتن ی ــت، داش ــر اس ــای دیگ ــه ملت ه ــت ب ــا ُحرم ــی م خارج
رابطــۀ اقتصــادی قــوی و همچنــان یــک رابطــۀ سیاســی و اروپایی هــا 

ــد...  ــا دارن ــا م ــع ســطحی ب مناف
ــی را  ــاع بیرون ــاک – در اوض ــف بار – خطرن ــت اس ــنگتن حال واش
ــمن  ــتان[ دش ــان ]تروریس ــت  آن ــًا می دانس ــرد و او دقیق درک می ک
مــردم »لیبرال هــا« هســتند، چنانچــه جمیــس مدیســن، نوشــته اســت: 
در زمــان جنــگ حقیقــی، بهتریــن راه و روش حضــور  نظامــی 
اســت. ممکــن یــک جنــگ طوالنــی باشــد. جــان کوینســی آدامــس 
ــا در نظــر داشــت  ــه ب ــرن اســت ک ــم ق ــکا نی ــه امری ــه اســت ک گفت

ــد.  ــارزه می کن ــی مب مالحظات
ایــن بهتریــن سیاســت خارجــی اســت و مهمتــر این  کــه کســی ایــن 
ملــت را ایجــاد کــرد می دانــد. اتفــاق جنــگ جهانــی دوم کــه ماننــد 
جنــگ »راج« از جهــان عبــور کــرد. ۹5 درصــد امریکایی هــا مخالــف 

ــد.   ــر بودن ــا در پیرل هارب ــاالی جاپانی ه ــه ب حمل
ایــن مقالــه تمــاس بــه بحــران دارد، مــا نیــاز داریــم از آنــان جلوگیری 
ــن،  ــا خواهــش شــخصی م ــد! ی ــا بیاین ــه اینج ــش از این ک ــم، پی کنی

امریــکا بایــد ایــن جنــگ را رهبــری کنــد. 
در قــدم نخســت، امریکایی هــا در حمــالت تروریســتی ۹ /۱۱ 
ــا  ــد. بن ــرار گرفتن ــه ق ــورد حلم ــان م ــور خودش ــپتامبر در در کش س
ــر این]حمــالت تروریســتی[ بایــد متوقــف شــوند. هیــچ اســتدالل  ب
وجــود نــدارد کــه آنــان ]تروریســتان[ دوبــاره بــه ایــن عمــل دســت 

ــد. نزنن
ــت خاموشــی را  ــر حال ــد، اگ ــارزه کن ــد مب ــکا بای ــدم دوم، امری در ق
ــده  ــکا تعیین کنن ــن کار امری ــا ای ــر باشــد. ام ــد، شــاید برت ــار کن اختی
نیســت. حقیقــت درد را کســی احســاس می کنــد کــه غــرق در خــون 

ــم.  ــت  را درک می کن ــد، حالت ــه می گوی ــه آن  ک ــت ن اس
ــی  ــت خارج ــازیم و سیاس ــف س ــن را متوق ــه ای ــد ک ــازه بدهی اج
منســجم داشــته باشــیم. چیــزی کــه بــه امریکایی هــا اجــازه می دهــد 
ــت، در  ــل نیس ــک راه ح ــن ی ــد.  ای ــر کنن ــکا فک ــورد امری ــا در م ت
ــتان[  ــان ]تروریس ــت، آن ــان اس ــت جه ــدرت نخس ــکا ق ــی امری حال
تهدیــد بــر منافــع ایــن کشــور هســتند. ایــن یــک سیاســت خارجــی 
ــکا و  ــی امری ــی مرفه ی ــارت و زنده گ ــت، تج ــر طبیع ــا ب ــت ت اس

ــی فکــر شــود.  ســربازان امریکای

کانگرس به حضور امریکا در افغانستان رأی داد

اشتراک کننده گان در نشست مسکو:

آجندای مشخصی نداریم

صفحه 6
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ــدار  ــی و پای ــح واقع ــه صل ــت یابی ب  دس
از  هم پذیــری،  و  صلــح  در  زیســتن  و 
اساســی  نیاز هــای  و  نشــانه ها  جملــه 
انســانی  زنده گــی  اجتناب ناپذیــِر  و 
صلــح  موجودیــِت  می شــود.  محســوب 
زنده گــی  داشــتن  و  یکدیگرپذیــری  و 
مســالمت آمیز و مبتنــی بــر تفاهــم و احتــرامِ 
متقابــل باعــث می شــود کــه انســان ها و 
جوامــع انســانی وقــت، امکانــات و انــرژِی 
ــرای  ــم ب ــود را بــا هــم و در کنــار ه خ
دســت یافتن بــه زنده گــی آرام، مرفــه و 
ــا در  ــد. ام ــه نماین ــانی هزین ــمند انس ارزش
صــورت نبــود صلــح و آشــتی، عــدم تحمــل 
یکدیگــر و انتخــاب راهِ جنــگ و نــزاع، 
افــراد و جوامــع مجبورنــد وقــت، امکانــات 
ــم و  ــِل ه ــود را در مقاب ــاِی خ و ظرفیت ه
ــا نابــوی  ــرای تضعیــف و حت برضــد هــم ب
یکدیگــر اســتفاده کننــد و بــه  مصــرف 
ــردم  ــت م ــه سال هاس ــزی ک ــانند؛ چی برس
افغانســتان آن را تجربــه نمــوده و پیامدهــای 

ویرانگــِر آن  را نیــز تحمــل می کننــد. 
انســان ها و ملت هایــی کــه راه صلــح و 
گرفته انــد،  پیــش  در  را  یکدیگرپذیــری 
ــد  ــه و مرفه ان دارای زنده گــی آرام، آبرومندان
و  جنــگ  راه  مردمانی کــه  برعکــس،  و 
ــد، دارای  ــاب نموده ان ــی را انتخ یکدیگرکش
ــاج و زنده گــِی  ــران و محت ســرزمین های وی
ــا  ــد ب ــوده و مجبورن ــن و پُرتشــنج ب نامطمی
ــته  ــه گی و خودخواس ــاِق همیش ــه و نف فتن
افغانســتان  کننـــد.  نــرم  دســت وپنجه 
همــواره  کــه  کشورهایی ســت  از  یکــی 
سرنوشــت و زنده گــی مــردمِ آن تحــت 
ــی  ــای تحمیل ــاق و فتنه ه ــگ، نف ــعاع جن ش
ــته  ــرار داش ــته ق ــم خودخواس ــی ه و گاه
ــع،  ــتن مناب ــود داش ــا وج ــن رو، ب و از همی
در  چشــم گیر،  ظرفیت هــای  و  جایــگاه 
ــدترین  ــن و فاس ــن، فقیرتری ــرۀ ناامن تری زم
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــای دنی ــورها و دولت ه کش
ــک  ــأن ی ــورِ ش ــه درخ ــزی ک ــت؛ چی اس
ملــت و یــک مملکــِت دارای تاریــخ طوالنی 
ــددِ  ــع و ظرفیت هــای متع ــا، مناب و فرصت ه

بالقــوه نمی باشــد. 

ــی  ــرایط اســف بارِ کنون ــی از ش ــرای رهای ب
و  صلــح  بــه  دســت یافتن  به خاطــر  و 
مردمــاِن  و  افغانســتان  واقعــی،  آرامــش 
و  صلــح  بــه  کشــور  ایــن  در  ســاکن 
ــد و بجــز صلــح،  ــاز دارن یکدیگرپذیــری نی
ــم  ــار ه ــتن در کن ــر، زیس ــن یکدیگ پذیرفت
ــه  ــت یافتن ب ــرای دس ــترک ب ــالش مش و ت
ــدار  ــانی، ارزش م ــترک انس ــت مش سرنوش
وجــود  دیگــری  چــارۀ  آبرومندانــه،  و 
نــدارد. در غیــر آن، مجبورنــد همچنــان 
ــود  ــتاِن خ ــا دس ــند و ب ــم باش ــل ه در مقاب
یکدیگــر خــود را بکشــند و وطــِن خــود را 
ــن  ــه باعــث از بی ــزی  ک ــد. چی ــران نماین وی
ــای  ــان )بازوه ــژه جوان ــردم، به وی ــن م رفت
توانــای کشــور( بــه  دســِت یکدیگــر بــرای 
ــه،  ــل توجی ــر قاب ــی ارزش و غی ــداف ب اه
ــی  ــِم تاریخ ــای مه ــدِن فرصت ه ــع ش ضای
و هــدر رفتــن امکانــاِت ایــن ســرزمین 
ــی  ــۀ منطقه ی ــگاه و وجه ــه جای ــده و ب ش
ــد و  ــیار ب ــراِت بس ــتان اث ــی افغانس و جهان
ــن،  ــر وارد نمــوده اســت. بنابرای جبران ناپذی
عــدم تحکیــم صلــح و عــدم گســترش 
روحیــۀ تفاهــم و یکدیگرپذیــری در کشــور 
ــر  ــای ویرانگ ــا و ناامنی ه ــداوم جنگ ه و ت
ــی  ــالل تدریج ــای اضمح ــی، زمینه ه کنون
ــل« و  ــیده و منفع ــم پاش ــِت »از ه ــک مل ی
را  محتــاج«  و  »بی ثبــات  مملکــِت  یــک 
بیشــتر از پیــش فراهــم خواهنــد کــرد؛ یعنی 
تحکیــم صلــح و گســترش روحیــۀ تفاهــم و 
ــاز  یکدیگرپذیــری در کشــور فقــط یــک نی
نــه، بلکــه عامــل اصلــی نجــات افغانســتان و 
مــردم ایــن کشــور از اضمحــالل و نابــودی 

می باشــد.  تدریجــی 
ــزاب و  ــتان و اح ــت افغانس ــن، دول بنابرای
جریان هــای سیاســی همســو بــا دولــت 
ــۀ  ــرف قضی ــک ط ــر در ی ــر و موث و حاض
ــا و  ــرش گروه ه ــرای پذی ــد ب افغانســتان بای
جریان هــای مخالــف )از جملــه طالبــان( 
آغــوِش خــود را بــاز نمــوده و از هــر 
ــرای دســت یافتن  ــد ب ــت و مفی ــِت مثب حرک
بــه صلــح اســتقبال و حمایــت نماینــد و بــه 
ــا  ــا از فرصت ه ــد ت ــز حــق دهن دیگــران نی
ــۀ  ــه  گون ــور ب ــود در کش ــازاِت موج و امتی
نماینــد؛  اســتفاده  معقــول  و  مشــروع 

همچنــان، طالبــان و دیگــر جریان هــا و 
گروه هــای مخالــف نیــز بایــد به جــای 
ــی،  ــگ و یکدیگرکش ــه جن ــتن ب توسل جس
ــد  ــش گیرن ــه را در پی ــم و مصالح راه تفاه
و  معقــول  شــیوه های  از  اســتفاده  بــا  و 
ــد  ــه مقاص ــیدن ب ــرای رس ــالمت آمیز ب مس

ــد.  ــالش نماین ــش ت ــروع خوی مش
ــا  ــله تالش ه ــک سلس ــون ی ــا اکن ــه ت البت
افغانســتان  در  صلــح  تحکیــم  بــرای 
و  هفته هــا  ماه هــا،  در  و  شــده  آغــاز 
ایــاالت  دخالــت  بــا  اخیــر  روزهــای 
از  امریــکا و همســویی بعضــی  متحــدۀ 
کشــورهای جهــان ســرعت، جدیــت و 
ــا  وســعِت بیشــتر کســب نمــوده اســت؛ ام
ــدی  ــای ج ــاهد ناامنی ه ــا ش ــم م ــوز ه هن
ــت  ــتان تح ــردم افغانس ــتار م ــل و کش و قت
متفــاوت  یونیفورم هــای  و  عنوان هــا 
ــان و  ــت جوان ــه در نهای ــتیم؛ درحالی ک هس
ــک کشــور  ــه ی ــق ب ــای متعل ــای توان بازوه
و یــک ملــت، کــه بایــد در کنــار هــم 
بــرای رســیدن بــه آرزوهــای مهــِم انســانی 
ــی و پیشــرفت مملکت شــان  خویــش و ترق

کار کننــد، حیــف و نابــود می شــوند. 
بایــد توجــه داشــت کــه دســت  یافتــن 
ــک  ــا ی ــه و ی ــک واقع ــط ی ــح، فق ــه صل ب
عملکــرد مشــخص و دارای محــدوده و 
چارچــوب مشــخص زمانــی-کاری نیســت 
ــخص،  ــای مش ــکل گیری نهاده ــا ش ــه ب ک
و  مقرره هــا  و  لوایــح  معرفــی  و  طــرح 
تعریــف و تصویــب القــاب و امتیــازات 
مشــخص به دســت آیــد و باقــی بمانــد. 
ــد ذهنــی- بلکــه تحکیــم صلــح یــک فراین
ظرفیتــی مبتنــی بــر بــاور، برنامــه و عملکــرد 
افــراد ســاکن در یــک ســرزمین اســت؛ 
ــرد  ــکل می گی ــر ش ــح در ضمی ــی صل یعن
ــارت  ــه  عب ــد. ب ــق می یاب ــن تحق و در زمی
ــم  ــح و تحکی ــه صل ــت یافتن ب ــر، دس دیگ
کشــور  در  سراســری  و  پایــدار  صلــح 
ــه و  ــش/ برنام ــک نمای ــدازی ی ــد راه ان مانن
ــه  ــت، بلک ــروژه نیس ــک پ ــازی ی عملی س
انســانی  زنده گــی  مکلفیــت  و  ماهیــت 
پروســۀ قــراردادن انســان های ســاکن در 
ــکل دهی/  ــم، ش ــار ه ــه در کن ــک جامع ی
ــوم  ــای بامفه ــم و رابطه ه ــکل گیری تفاه ش
و مانــدگار در میــان آن هــا و به میــان آمــدن 
همبســته گی های ارزش مــدار متکــی بــر 
منافــع و سرنوشــت مشــخص در میــان آن ها 
ــط  ــه فق ــی ممکــن نیســت ک می باشــد. یعن
ــای  ــا و جایگاه ه ــل ابزاره ــر و تبدی ــا تغیی ب
ــرق و  ــورم، بی ــالح، یونیف ــد س کاری )مانن
موقعیــت و موقــف کاری افــراد( و یــا هــم 
ــی  ــح واقع ــه صل ــری ب ــی/ امتیازگی امتیازده
ــر و  ــا تغیی ــوان ب ــه می ت ــت؛ بلک دســت  یاف
ــرش  ــرز نگ ــی، ط ــرز تلق ــاور، ط ــل ب تبدی
و دانســتن و درک مکلفیت هــا و مزایــای 
ــرش  ــد درک و پذی ــانی، مانن ــی انس زنده گ
موجــود  اکتســابی  فطــری/  تفاوت هــای 
باورهــای  تحمــل  انســان ها،  میــان  در 
و  جایــگاه  پذیــرش  و  درک  متفــاوت، 
حقــوق یکدیگــر، ترجیح دهــی برقــراری 
بــه  ارتباطــات و دســت یافتن  تمــاس و 
تفاهــم به جــای توسل جســتن بــه نــزاع، 
جنــگ و نفــاق و در نهایــت شناســایی 
به جــای  مشــترکات  برجسته ســازی  و 
و  صلــح  بــه  تفاوت هــا،  روی  تمرکــز 

ــت. ــت  یاف ــری دس یکدیگرپذی
نــزاع،  بــه  بــدون شــک، توسل جســتن 
ــی و  ــی، مال نفــاق و جنــگ هزینه هــای جان
معنــوی زیــاد و بی پایــان، امــا نتایــج منفــی 
ــه  ــردن ب ــه، پی ب ــر دارد؛ درحالی ک و ویرانگ
مکلفیت هــا و مزایــای زنده گــی انســانی 
و ترجیــح دادن درک و تفاهــم و روحیــۀ 
یکدیگرپذیــری و همزیســتی مســالمت آمیز، 
بــه هزینــۀ گــزاف نــه، فقــط بــه بــاور، طــرز 
نگــرش و طــرز تلقــی مثبــت و متعهــد بودن 
ــرش و تحمــل دیگــران  ــال درک، پذی در قب
ــازنده،  ــش س ــی پیامدهای ــته گی دارد، ول بس

سرنوشت ســاز و مانــدگار می باشــد.  

ایــاالت  اخیــر  روزهــای  و  هفته هــا  در 
بعضــی  همــکاری  بــا  امریــکا  متحــدۀ 
بحــث  جهــان  و  منطقــه  کشــورهای  از 
تحکیــم صلــح در افغانســتان را جــدی 
ــور  ــا حض ــز ب ــان نی ــت و طالب ــه اس گرفت
ــدۀ  ــا نماین ــتقیم ب ــرات مس ــۀ مذاک در پروس
حکومــت امریــکا )آقــای زلمــی خلیــل زاد(، 
در  حضــور  بــرای  خــود  عالقه منــدی 

ــه   ــتان را ب ــح در افغانس ــای صل گفت وگوه
ــرۀ  ــد مذاک ــا در ح ــتند؛ ام ــش گذاش نمای
ــه  ــکا، ن ــدۀ امری ــاالت متح ــا ای ــتقیم ب مس
دولــت افغانســتان. ایــن رویکــرد در جریــان 
مذاکــرات اخیــِر آقــای زلمــی خلیــل زاد بــا 
ــای  ــر، واکنش ه ــان در قط ــده گان طالب نماین
ــتان،  ــی افغانس ــات دولت ــد مقام ــی و تن منف
از جملــه رییس جمهــور کشــور، دکتــور 
ــه  ــی داشــت. درحالی ک اشــرف غنی، را در پ
هــم ایــاالت متحــدۀ امریــکا و هــم طالبــان 
ــتان  ــِی افغانس ــای عین ــه واقعیت ه ــد ب بای
ــزاب  ــت و اح ــش دول ــوده و نق ــه نم توج
را  افغانســتان  سیاســی  جریان هــای  و 
ــند و  ــته باش ــر داش ــدی در نظ ــۀ ج به گون
ــه  ــتان، ک ــی افغانس ــای زیربنای ــه ارزش ه ب
متعلــق بــه تمــام مــردم ایــن کشــور اســت، 
احتــرام قایــل شــوند. از ســویی هــم، نبایــد 
به جــای پرداختــن بــه عوامــل اصلــی و 
ــتان  ــای افغانس ــا و جنجال ه ــی جنگ ه باطن
شــکل گیری  بــه  پرداختــن  بــدون  و 
عوامــل اصلــی تحقــق و تحکیــم صلــح در 
افغانســتان، بازهــم مســیِر اشــتباه و مبتنــی بر 
ــری/  ــرای امتیازگی ــر ابزارهــا و تعهــد ب تغیی
امتیازدهــی  در پیــش گرفتــه شــود. مقامــات 
ــی  ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــی و اح دولت
ــگاه و  ــر جای ــد به خاط ــز نبای ــتان نی افغانس
ــا  ــازات شــخصی و گروهــی خویــش ب امتی
نماینــد  گفت وگوهــای صلــح مخالفــت 
و در پــی برانگیختــن احساســاِت مــردم 
ــد  ــند؛ بای ــا باش ــن گفت وگوه ــد ای ــر ض ب
ــگ و  ــرای کاهــش جن ــه ب ــی ک ــر قدم از ه
یکدیگرکشــی و تأمیــن صلــح در افغانســتان 
صــورت  حمایــت  می شــود،  برداشــته 

ــرد.  گی
ــدۀ  ــاالت متح ــات ای ــد مقام ــان، نبای همچن
ــارهای  ــط فش ــتاب زده گی فق ــا ش ــکا ب امری
بــاالی  افغانســتان  در  جنــگ  اقتصــادی 
خــود را در نظــر داشــته باشــند، بلکــه بایــد 
متوجــه  فشــارهای نفس گیــر و بی پایــان 
ــردم  ــی م ــر روی زنده گ ــای ویرانگ جنگ ه

افغانســتان بــوده و جایــگاه و خواســت های 
آن هــا را نیــز در نظــر داشــته باشــند. چــون 
بــرای تحکیــم صلــح پایــدار و واقعــی 
ــتان و  ــردم افغانس ــام م ــه تم ــت ک الزم اس
تمــام جناح هــا و جریان هــای موثــر در 
تحــوالت سیاســی-مردمی در افغانســتان 
ــامل  ــی ش ــر و واقع ــۀ فراگی ــک پروس در ی
شــوند. یعنــی بــدون محاســبۀ دقیــق شــرایط 
ــق  ــدون شــناخت دقی حاکــم در کشــور و ب
ــلح  ــن مس ــت و مخالفی ــگاه حکوم از جای
ــم اساســی  ــه مفاهی ــن ب ــدون پرداخت آن و ب
کمک کننــده بــرای تحکیــم و تــداوم صلــح 
تالش هــای  اســت  ممکــن  کشــور،  در 
ایــن  در  غیرفراگیــر  و  سنجش ناشــده 
ــردم از  ــردی م ــث دلس ــم باع ــتا بازه راس
ــیدن  ــیب رس ــح و آس ــم صل ــۀ تحکی پروس
بــه ماهیــت مفهومــی واژۀ صلــح در اذهــان 

ــود.  ــه ش عام
ــتان )دو  ــردم افغانس ــت و م ــن، دول بنابرای

نزاع هــای جــاری در  طــرف دخیــل در 
ــای  ــل در قضای ــورهای دخی ــور( و کش کش
به جــای ســطحی نگری  بایــد  افغانســتان 
پروســۀ  از  تبلیغاتی-تجارتــی  اســتفادۀ  و 
صلــح، در پــی شناســایی و نابودســازی 
عوامــل اصلــی شــکل گیری، گســترش و 
ــایی  ــگ و شناس ــزاع و جن ــاق، ن ــداوم نف ت
ــداوم  ــم و ت ــی تحکی ــل اصل ــق عوام و تحق
صلــح و روحیــۀ یکدیگرپذیــری در کشــور 
باشــند. بایــد به جــای پرداختــن بــه ابزارهــا 
ــد  ــح )مانن ــگ و صل ــری جن ــل ظاه و عوام
تفنــگ، یونیفــورم، موقعیــت و موقــف(، 
کــه همــه پیامدهــای جنــگ انــد، بــه 
ــذار روی  ــی تأثیرگ ــل اصل ــا و عوام ابزاره
ــد باورهــا  پدیده هــای جنــگ و صلــح )مانن
و برداشــت های مــردم، طــرز نگــرش و 
طــرز تلقــی افــراد و شــکل گیری ذهنیــت و 
ــان  ــری در می ــۀ تحمــل و یکدیگرپذی روحی
همان گونه یــی   شــود.  پرداختــه  مــردم( 
کــه عامــل اصلــی جنــگ بــاور و برداشــت 
و  دیگــران  خــود،  قبــال  در  انســان ها 
ــزار  ــط اب ــگ فق ــت و تفن ــان اس ماحول ش
اصلــی  عوامــل  می باشــد،  آن  تحقــق 
تحکیــم و تــداوم صلــح در کشــور نیــز 
ــرز  ــرش و ط ــرز نگ ــاور، ط ــه ب ــق ب متعل
رفتــار انســان های ســاکن در ایــن ســرزمین 
می باشــد و صلــح بایــد در درون و فطــرِت 
مــردم ایــن ســرزمین شــکل گیرد و مفاهیــم 
ــردم  ــن م ــه ذه ــه ب ــای صلح جویان و باوره

ــوند.  ــق ش ــرزمین تزری ــن س ای
ــه  ــن ب ــت یافت ــرای دس ــم، ب ــویی  ه از س
ــد  ــور، بای ــدار در کش ــی و پای ــح و اقع صل
زنده گــی  مکلفیت هــای  و  مزایــا  تفهیــم 
ارزشــمندی  حــِد  و  روحیــه  و  انســانی 
ــالمت آمیز  ــتی مس ــری و همزیس یکدیگرپذی
ــی،  ــای آموزش ــامل برنامه ه ــردم ش ــرای م ب
ــی،  ــای آموزش ــی نهاده ــراتی و تبلیغات نش
مســاجد، رســانه ها و افــراد و نهادهــای 
فعــال در عرصــۀ تولیــد ذهــن و ظرفیــت در 
کشــور شــود. ایــن کار باعــث خواهــد شــد 

کــه انســان های ایــن ســرزمین هرکــدام 
ــک  ــد ی ــتقل و مفی ــای مس ــث واحده به حی
ــم و  ــه مفاهی ــدار ب ــانِی ارزش م ــۀ انس جامع
ــانی  ــی انس ــمند زنده گ ــای ارزش مکلفیت ه
ــۀ  ــح و روحی ــی صل ــوند. وقت ــد ش باورمن
ــردم  ــر م ــن و ضمی ــری در ذه یکدیگرپذی
زمیــن  در  آن گاه صلــح  شــکل گرفــت، 
ــر آن،  ــت. در غی ــد گرف ــکل خواه ــز ش نی
ــی  ــت کس ــگ از دس ــر تفن ــم اگ ــار ه صدب
ــری و زنده گــی  ــح، یکدیگرپذی ــه صل ــه ب  ک
ــود  ــه ش ــدارد، گرفت ــاور ن ــالمت آمیز ب مس
ــر  ــِت وی تغیی ــرق و جه ــم بی ــار ه و صدب
کنــد، بازهــم بــرای جنگیــدن ابــزار و بهانــۀ 

ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــی پی تازه ی

* دکتــرای ارتباطــات و فنـــاوری بشــری از 
دانشــگاه پهنــگ مالیزیــا و اســتاد دانشــکدۀ 

ــی ژورنالیــزم در دانشــگاه البیرون

صلح 
در ضمیر نضج 

و در زمین 
تحقق می یابد

الزامات و اهمیِت دست یابی به صلح واقعی در افغانستان

دکتر عبدالقهار سروری
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ساسـکیا ساِســن: ساسکیا ساِســن هسـتم، اسـتاد دانشگاه 
رویدادهایـی  از  مجموعه یـی  بـر  فعالیتـم  حـوزۀ  کلمبیـا. 
واقعیت هـای  بـه  پنجره یـی  همچـون  کـه  اسـت  متمرکـز 
کنش منـد، پیچیـده و بزرگ تـر عمـل می کننـد. یکـی از ایـن 
حوزه هـا، شـهر اسـت، نـه فقـط حـوزۀ عمومـی کـه خـود 
شـهر، مخصوصـًا مرکـز شـهر. مـن یـک شهرسـاز نیسـتم، 
امـا شـهر، دولـت ملـی و جریان هـای مهاجـرت را بـه مثابۀ 
دریچه هـا و بازشـوهایی می بینم رو به شـرایط سیسـتماتیِک 

بزرگ تـر.

آرک دیلی: معماری چیست؟
بهتریـن  در  معمـاری  مـن،  بـه گمـان  ساسـکیا ساِســن: 
حالتـش شـکلی از دانـش اسـت. معمـاری صرفـًا بـاال بردِن 
دیوارهـا نیسـت، بلکـه ترکیـب تمـام صورت هـای دانشـی 
اسـت کـه مـا در اختیـار داریـم. پاسـخ دادن به این پرسـش 
اسـت کـه چگونـه می توانیـم ظرفیت هـای بایوسـفریک مان 
را بـه کار گیریـم و چگونـه آن هـا را در سـاختمان ها دخیـل 
کنیـم؟ چگونـه می تـوان از تکنولوژی هـای نـو اسـتفاده کرد 
و بـا نـور و بـاد چگونه برخـورد کنیـم؟... معماری بـه واقع 
ُفرمـی از دانـش اسـت، فرمـی از دانـش که همچون شـرایط 
محـوری ایفـای نقـش می کند، شـرایطی کـه نهایتـًا فرم های 
بی نهایـت متفاوتـی از دانـش را گـرد مـی آورد تـا در قامـت 

یـک بنـا ظاهر شـوند. 

آرک دیلی: معمار چه نقشی در جامعه ایفا می کند؟
ساسـکیا ساِســن: معمـار همیشـه بـا چالش روبه روسـت. 
او هم زمـان بایسـتی با مهندسـین، نقشـه برداران، کارشناسـان 
زلزلـه، متخصصـان محیـط زیسـت و متحصصـان حوزۀ آب 
و از همـه مهم تـر زیست شناسـان درگیـر باشـد. مـا بایسـتی 
بدانیـم بـا زیسـت کره چگونـه کنـار بیاییم و چگونه بایسـتی 
ایـن توانمندی مـان را در سـاختن بـه کار گیریـم. بـه گمانـم 
کـه  مسأله یی سـت  البتـه  و  اسـت.  مسـأله  مهم تریـن  ایـن 
غالـب معماران از پذیرش مسـوولیتش شـانه خالـی می کنند. 
مهندسـین  بـا  کـه  کرده انـد  قبـول  در حـال حاضـر  آن هـا 
سـازه کار کننـد، چـون آموخته انـد کـه در غیر ایـن صورت 
بـر  رونـد  همیـن  مانـد.  نخواهـد  پابرجـا  ساختمان شـان 
مهندسـین و متخصصیـن آب و زلزلـه نیـز جـاری اسـت، 
امـا زیست شناسـان آن گونـه که باید و شـاید در دسـتور کار 
نیسـتند. بـه گمـان مـن، نقـش محیط زیسـت صرفـًا نباید به 
کاشـت گیـاه در بالکن هـا ختم شـود، بلکـه موضـوع از این 
مهم تـر و عمیق تـر اسـت. بـه گمان من، معمار کسـی اسـت 
کـه بایـد بتوانـد بـا بسـیاری از رشـته ها هم زمـان کار کنـد. 
ایـن همچنیـن بدیـن معناسـت کـه اگـر شـما می خواهید در 
محیـط و مناطـق با سـطح درآمد پاییـن کار کنید، بایسـتی از 
توپوگرافـی محـل اطالع کافی داشـته باشـید. شـما بایسـتی 
بدانیـد وضعیـت آب و زمین لغزه هـا در آن مـکان بـه چـه 
صورتـی اسـت. ایـن تعهـد معمـار بـه صورت هـای متعـددِ 
دانـش اسـت کـه او را متمایـز می سـازد و تنهـا راه موفقیت 
در ایـن میـان، کار در چارچـوب فضـای دانـش مبتنـی بـر 

است. شـبکه 

بیشـتر  را  معماری یـی  دانشـکدۀ  چـه  دیلـی:  آرک 
؟ ید می پسـند

ساسـکیا ساِســن: من از منظـر آموزِش صرف بـه معماری 
نـگاه نمی کنـم. مـن بـه معمـاری همچـون یـک میان رشـته 
نـگاه می کنـم و تصـور و تبییـِن خـودم از معمـاری و شـهر 
از  گروهـی  هـاروارد  در  کـه  می دانـم  مـن  مثـاًل  دارم.  را 
دانشـجویان یـک تصویـر کامـاًل مجـزا و خـاص از رشـتۀ 
همین گونـه  هـم  کلمبیـا  اوری هـال  در  دارنـد،  معمـاری 
اسـت. یـک طیـِف متنوعـی وجـود دارد: یـک سـر طیـف 
اسـتفادۀ حداکثـری از تکنولوژی برای رسـیدن به سـناریو و 
تدقیـق امکانـات را مـد نظـر دارنـد و در دیگر سـوی طیف 
محیط زیسـت گرا قـرار دارد کـه در میانـۀ طیـف وسـیعی از 
ابداعـات و مداخـالِت هنرمندانـه تعریـف می شـوند. در این 
حـوزه غالبـًا بـا یـک سـری هنرمند طرف هسـتیم تـا معمار. 
بـه پرسـش شـما برگـردم، من فکـر می کنـم اتفاقات بسـیار 
جالبـی دارد می افتـد؛ فکـر کنم دو یا سـه سـال پیـش بود و 
در دانشـگاه میشـیگان درس گفتـاری ارایـه مـی دادم در مورد 
شـهرها و جنگ، رییس دانشـکده از من خواسـته بود که در 
ایـن مورد برای شـان صحبت کنم و این سـبک سـیاق، راهی 
بی نهایـت متفـاوت در درک معنـای آمـوزش معماری اسـت 
در فهـم وسـیعش. بـه گمـان مـن، صرفـًا عناصر سـازه یی و 
تکنیک هـای سـاخت و پیچ ومهـره نیسـت که یک سـاختمان 
را بـه سـاختمان بـدل می کند، بلکه بایسـتی زوایـای دیگری 
را نیـز مـد نظـر آورد. دانشـکدۀ دیگـری کـه مـن را تحـت 
تأثیـر قـرار داد، ام آی تـی بـود. این هـا البتـه دانشـکده هایی 
هسـتند کـه مـن با آن هـا اشـنا هسـتم، حتمـًا دانشـکده های 

دیگـری هـم هسـتند که مـن شـناختی از آن ها نـدارم.
آرک دیلی: شهرهای آینده چگونه خواهند بود؟

ساسـکیا ساِســن: مـن دو سـناریو بـرای شـهرهای آینـده 
و  اسـت  خوش بینانـه  بی نهایـت  سـناریو  یـک  متصـورم: 
دیگری یک اتمسـفر دیسـتوپیایی دارد. سـناریو دیسـتوپیایی 
آن، سـناریویی اسـت کـه بر قـوام آن مـا تعداد زیادی شـهر 
کامـاًل متعلـق بـه بخـش خصوصـی تجربـه می کنیـم، آبوجا 
]پایتخـت نیجریـه[ به طـور مثـال یـک چنین شـهری اسـت. 
مِکانیسـم آن بی نهایـت سـاده اسـت، همه چیز در این شـهر 
بی نهایـت گـران اسـت. ایـن وضعیـت انسـان ها را از آن جـا 
فـراری می دهـد، امـا مـن فکر مـی کنـم می تـوان از این هم 
جلوتـر رفـت، ]منطقۀ بین المللی کسـب و کار[ سـانگدو ]در 
کـرۀ جنوبـی[ قسـمی از یـک شـهِر بخش خصوصی اسـت، 
در حـال حاضـر شـرکت های بزرگـی هسـتند کـه شـهر را 
بـه شـما می فروشـند، آن هـا شـهر را برای تـان می سـازند و 
برخـی از آن هـا شـهر را بـه شـما اجـاره می دهنـد. آن چه از 
آن تحـت عنـوان سـناریوی دیسـتوپیایی یاد می کنـم، همین 

سناریوست.
بـه بیـان دیگر، مـا سـکونتگاه های وسـیعی داریم کـه در آن 
شـرایط بعضـًا مرگباری حاکم اسـت، شـهرهایی کـه مردمان 
بسـیاری ـ حتـا از طبقـۀ متوسـط ـ در زاغه هایـش زنده گـی 
می کننـد. در کشـوری همچـون برزیـل، بسـیاری از مردمـی 
کـه در بخش هـای دولتـی مشـغول بـه کارند، سـاکن زاغه ها 

هسـتند. همیـن وضعیـت را در هنـد نیـز شـاهدیم و این در 
تضـاد آشـکار اسـت بـا شـهرهای کامل نـو و مشـهوری که 

در بسـیط ترین معنایشـان بـه واقع شـهر نیسـتند.
در سـوی دیگـر ایـن تحلیـل، یوتوپیـای مـد نظـِر مـن قرار 
دارد و در گفتمـان مـن بـه شـهری اطـالق می شـود کـه در 
آن مردمانـی نوامـده اقتصادهایـی ُخـْرد ایجـاد می کننـد، بـه 
کشـاورزی شـهری می پردازنـد و سـاختمان هایی می سـازند 
کـه همسـاز با محیط زیسـت هسـتند، ابـزار آدم هـای عادی 
بـه  از تخیل شـان اسـت. آن هـا  اسـتفاده  از طبقـۀ متوسـط 
مـرور یـاد می گیرنـد چگونـه هـوا را در خانه های شـان بـه 
جریـان اندازنـد تـا پشـه های کمتـری وارد خانه هـا شـوند، 
آن هـا هـم دانـش ایـن را دارنـد کـه چگونـه در این شـرایط 
زنده گـی کننـد و هـم می توانند در شـرایط سـخت کار کنند. 
ایـن سـناریوی خوش بینانـۀ مـن اسـت. در ایـن زاغه هـا که 
غالبـًا مأمـن بخشـی از طبقـۀ متوسـط و بخـش عظیمـی از 
کـه  کلبه یـی  می داننـد  کـه  هسـتند  انسـان هایی  فقراسـت، 
می سـازند، بخشـی از یـک سیسـتم بزرگ تـر اسـت. در این 
شـرایط البتـه اغنیـا و طبقـات متوسـط رو بـه بـاال همچنـان 
جایـگاه اقتصـادی خـود را حفـظ می کننـد امـا الیـه هـای 
میانـی طبقـۀ متوسـط همچنـان بـه سـقوط و جداشدن شـان 
از ایـن طبقـه ادامـه می دهنـد، ایـن رونـدی بـوده اسـت که 
طـی ۲5 سـال اخیر ادامه داشـته اسـت. این گـزاره را من در 
اواخـر دهـۀ ۱۹8۰ مطرح کـردم، اما در آن زمان مـردم آن را 
بـاور نکردنـد، آن هـا می گفتند ایـن حقیقت نـدارد و ما غنی 
و ثروتمندتـر می شـویم، امـا در حـال حاضـر می دانیـم کـه 

ایـن گونـه نیسـت و این گونـه نشـده اسـت.
در یـک نقشـۀ سیسـتماتیک بزرگ تـر شـهری، فکـر می کنم 
قالـب بهینـه و خوش آتیه تـر، نـه یـک منطقـۀ متروپلیتنی، که 
مناطـق مفصل بنـدی شـدۀ چندگانه شـهری اسـت. بـه گمان 
مـن حـاال فهمیده ایـم که مناطق وسـیع متروپلیتنـی دیگر کار 
نمی کننـد. مسـألۀ اصلـی در ایـن میـان مفصل بندی هاسـت. 
چیـن تجربـۀ خوبی اسـت، این کشـور به طور مثال ۹ شـهر 
کوچـک در اطـراف شـانگهای ایجـاد کرده اسـت، بـه جای 
آن کـه اجـازه دهـد تبدیـل بـه یـک تـودۀ بی پایـان شـهری 
گـردد. در نـگاه خوش بینانـۀ مـن، بایـد سـیاقی متفـاوت در 
مفصل بنـدی شـهر و منطقـه اتخـاذ نمـود و از متروپلیتنـی 
شـدن دور شـد. بـا ایـن حـال، هلنـد بـه مـن می گویـد کـه 
ایـن کار بـه صورت تمام عیار نشـدنی اسـت و مـا در برخی 
سـطوح چیزهایـی سـاخته ایم که مدیریت نشـدنی هسـتند و 
در همیـن چارچـوب بـا نخبه گانی مواجه هسـتیم کـه بیرون 

می زننـد و بـرای خـود شـهرهای خصوصـی می آفریننـد.

آرک دیلی: نقش معماری در رشد شهرها چیست؟
ساسـکیا ساِســن: من شـهر را یـک دسـتگاه پیچیـده ولی 
ناکامـل می دانم. شـهر عماًل حـدوث یک شـرایط فوق العاده 
اسـت و مـن از ایـن بـارزۀ شـهر خوشـم می آید. فـرض من 
ایـن اسـت کـه شـهرها بن مایه هـای اکتشـافی دارنـد، آن هـا 
از  می انجامنـد.  چندگانـه  در حوزه هـای  دانـش  تولیـد  بـه 
این روسـت کـه من شـهر را مـی کاوم با هدف فهـم الیه های 
مختلـف چیزهـا. در مـورد معمـاری و نقشـش در شـهر، به 

گمـان مـن بایـد حـوزۀ عمـل بیشـتری بـرای معمـاران در 
شـهر قایـل شـد و ایـن بـه معنـای بسـط گسـترۀ مداخالتی 
اسـت کـه معمـاران بـدان دسـت می زننـد. آن ها بایسـتی به 
شـهر در قامـت یـک فضـای پیچیـده نـگاه کننـد، فضاهایی 
کـه تحـت شـمول آن هـا مداخالتـی چندگانـه و بـه غایـت 
متفـاوت الزم اسـت. اشـاره ام به محله هـای با درآمـد پایین، 
حومه هـا و فضاهـای بی کیفیـت شـهری اسـت. از دیگر سـو 
مـا بـا معمـاری بـه مثابـۀ ُفرمـی از هنـر مواجه ایـم، جایـی 
کـه اثـری زیبـا خلـق شـده باشـد، تجربـۀ حضـور در مکان 

تقویـت می گـردد.

آرک دیلـی: بـه گمـان شـما انترنـت چگونـه بر شـهرها 
تأثیـر می گـذارد؟

حـوزۀ  یـک  شـکل گیری  بـه  انترنـت  ساِســن:  ساسـکیا 
مـردمِ  به واسـطۀ  کـه  اسـت  منجـر شـده  عمومـی جهانـی 
مسـکوت مانده یا نگاه داشـته شـده در شهرهای شـان تغذیه 
می شـود. انترنـت عمـاًل به یک راه فـرار بدل گردیده اسـت. 
فقیـر  می تواننـد  کـه  انـد  جهان وطنانـی  انترنـت،  سـاکنان 
باشـند و گرفتـار معذوریـت و محدودیت هـای کالبـدی، اما 
بـه واسـطۀ انترنـت می تواننـد به بخشـی از فضـای هدفمند 
نمی توانیـد  بـدل شـوند. شـما  و جهانـی در حـال ظهـور 
همیشـه بْرخـط باشـید، اما از یـک چیز مطمین هسـتید و آن 
ایـن اسـت کـه تنها نیسـتید و ایـن هیـچ ارتباطی بـا مفاهمه 
communicating نـدارد، بلکـه بیشـتر به معنـای اطمینان 
از برقـرار بـودن ارتبـاط connectivity اسـت. مـن بر این 
بـاورم کـه تعریـف انترنـت در قامـت هم  رسـانش بیت هـا، 
یـک بحـث تقلیل گرایانـه و انحرافـی اسـت چـرا کـه ایـن 
فضـای هدفمنـد جهانـی صرفـًا وابسـتۀ مفاهمـه و تعامـل 

. نیست
از طرف دیگر، شـما شـاهد مناسـبات مالی بسـیار پیچیده یی 
هسـتید و همچنیـن شـاهد مـزارع جهانی یـی هسـتید کـه 
دنیـای خـاِص خودشـان را دارنـد. در مواجهـه با شـهرهای 
جهانـی، بایسـتی ایـن بخش هـاـ  مناطـق تجاری مرکز شـهر 
ـ را نیـز مـد نظـر آورد. ایـن مناطـق شـهریِت مخصـوص 
بـه خودشـان را دارنـد. آن هـا غالبـًا بـا یکدیگـر در ارتبـاط 
هسـتند تـا بـا شـهر بزرگتـری کـه پیرامون شـان را فراگرفته 
اسـت. البتـه آن هـا همیشـه بـه ایـن شـهر پیرامونـی وابسـته 
هسـتند. بنابراین ما شـاهد یـک قطع ارتباط هدفمند هسـتیم 
کـه عمـاًل بـه یـک بُعـد کمتـر انسان دوسـتانۀ شـهری منتهی 
می گـردد، چـرا کـه حـدوث ایـن مناطـق تجـاری مرکـزی 
شـهر بـه ما نشـان می دهـد عماًل بـه شـهر نیـازی نداریم. به 
همیـن سـبب اسـت کـه فکـر می کنـم بایسـتی تمرکـز خود 
بـر ایجـاد مناطـق تجـاری مرکز شـهر را کمتـر کنیم، مـا نیاز 

کمـی بـه ایـن مراکـز داریم.
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معـماری به مثابۀ ُفرمی از هنـر
گفت وگـوی آرک دیلـی با ساسکیـا ساِسـن برگردان: آرش بصیرت

اشاره:
کتاب  به واسطۀ  اغلب  را  ـن  ـِ ساس ساسکیا 
می شناسند،  جهانی شدن«  »جامعه شناسی 
است.  جهانی«  »شهر  کتابش  مهم ترین  اگرچه 
جدید  »جغرافیای  عنوان  تحت  مقاله یی  او  از 
برگردانده  فارسی  به  نیز  حاشیه«  و  مرکز 
شده است. نوع تبییِن او از شهر و جایگاِه آن 
مشهود  پی آمده  گفت و گوی  در  که  همان گونه 
اما  متمایز،  و  است  فرد  به  منحصر  است، 
به  شکل دهی  در  معماری  نقش  از  او  تدوین 
معماری  ُفرم  تعامِل  حوزه  در  مخصوصاً  شهر 
از  سرمایه  زیبایی شناسانۀ  درک  سرمایه،  با 
شکل دهی  در  معماری  فرم  نقش  و  معماری 
چندوجهی  لنداسکیپ  یک  قامِت  در  شهر  به 
میان  فاصله  گویای  عمالً  که  است ـ  خام  تقریباً 
جامعه شناسی  با  معماری  همچون  رشته هایی 
است  جامعه شناسی  ساِسـن  ساسکیا  است. 
و  اقتصادی  سیاسی،  ابعاد  به  عمیق  علقۀ  با 
اجتماعی جهانی شدن، مهاجرت و تکنولوژی های 
شبکه یی در شهرها؛ علقه هایی که در نوشته ها 
و  کتاب ها  دارند.  بارز  نمود  پژوهش هایش  و 
مختلف  زبان  شانزده  به  که  وی  نوشته های 
ترجمه شده اند، همه گی مورد توجه معماران و 
شهرسازانی قرار گرفته که پی گیر فهم بهتری 

از شهرند.
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ماجـرای صلـح ترامپ بـا طالبـان جنایتکار، سراسـر تناقض 
اسـت. در واقـع ایـن امریـکا اسـت کـه سـعی دارد تـا بـا 
راه انـدازی گفت وگوهـای مسـتقیم بـا طالبان، آنهـا را دوباره 
در محـور منافع امریکا منسـجم سـازد، یا حداقـل کاری کند 
کـه از افتـادن  »مهـار« طالبان به دسـت حریفـان بین المللی و 

منطقه یـی خـود جلوگیـری کند.
ظاهـراً کمتریـن امتیازی که ترامـپ به طالبان پیشـنهاد کرده، 

سـپردن قـدرت به آنها می باشـد. 
بـه گمـان ایـن هیچ مـدان کـه اکنـون ادامـۀ رفـت و آمـد 
خلیـل زاد، بـه هـدف تعیین کـردن مقدار سـهم بـرای طالبان 
و افـراد و گروه هـای طالب پـرور و طالـب گونه اسـت. یعنی 
ظاهـراً در بـارۀ اینکـه طالبـاِن جنایتـکار، توسـط امریـکا بـه 
رسـمیت شـناخته و شـامل قـدرت شـوند، میـان دو طـرف 
و شـرکای منطقه یـی توافـق حاصـل شـده اسـت امـا نحـوۀ 
تقسـیم و مقدار سـهم طالبان، کرزی و اشـرف غنی در ادامه 
این برو و بیاها باید مشـخص شـود. آنچه از سـخنان طالبان 
می تـوان نتیجه گیـری کـرد، ایـن اسـت کـه آنهـا بـه کمتر از 
ُکل قـدرت راضـی نیسـتند و از امریکا درخواسـت دارند که 
قـدرت را بـه آنـان بسـپارند و اجازه دهنـد تا سـهم دیگران 

توسـط طالبـان معین شـود.
سـخنان عبـاس سـتانکزی در بـارۀ انحالل ارتش افغانسـتان، 
مفهـوم دیگـری جـز این ندارد که طالبان شـرط خلع سـالح 
خـود را نمی پذیرنـد و بـا مطـرح کـردن پیش شـرط انحالل 
ارتـش بـه دیگر بازیگـران صحنۀ قـدرت در افغانسـتان، پیام 
می دهنـد کـه نیروهـای طالبـان، جایگزیـن ارتـش و رهبری 
آنهـا جایگزیـن ایـن رژیـم فاقـد مشـروعیت قومـی خواهد 
شـد و آنـگاه رژیـم طالبـان در بـارۀ سرنوشـت افغانسـتان 
و اینکـه این بـار بـا بقیـه چگونـه رفتـار کننـد و از قـدرت 
سیاسـی بـرای چه مقاصـدی اسـتفاده برند، تصمیـم خواهند 

گرفت.
در واقـع، طالبـان می خواهنـد بـه مردم افغانسـتان پیـام دهند 
کـه ابتـکار عمـل در عرصه هـای سیاسـی و نظامی به دسـت 
آنهـا اسـت و رژیـم آینـده به دسـت طالبـان سـاخته خواهد 

. شد
بـرای کسـانی کـه هفـده سـال از درون و بیـرون رژیـم بـا 
طالبـان همـکاری کردنـد، دیـدن طالبـان در آسـتانۀ ورود به 
ارگ، خوشـحال کننده و هیجان انگیـز اسـت، زیـرا آنها ورود 
گلبدیـن بـه کابـل را پیش زمینـۀ ورود طالبـان بـه قـدرت 
محاسـبه کـرده و این نقشـه را ترسـیم و ترتیب کـرده بودند. 
بـا ورود طالبـان بـه ارگ، کسـانی مثـل کـرزی و احمـدزی، 
چیـز زیـادی از دسـت نمی دهنـد، بلکـه ایـن نتیجـۀ بـازی 
خیانتکارانـۀ آنهـا در سـال های گذشـته اسـت کـه اینـک در 

مراحـل پایانـی قـرار دارد.
بـرای گروه هـا و افـراد پشتونیسـت ایـن یـک بازی بُـرد بُرد 

اسـت. بـه ایـن مفهوم کـه آنها در حـرف و عمل نشـان داده 
انـد کـه طالـب جنایتـکار را بـه صـرف تعلـق تبـاری او بـر 
دیگـران ترجیـح می دهنـد و خویشـتن را ملـزم بـه دفـاع 
از طالـب و همـکاری بـا آنهـا می داننـد. واقعیـت امـر ایـن 
اسـت که اُلتراناسیونالیسـت های پشـتون خویشـتن را در یک 
قدمـی پیـروزی و رسـیدن بـه آرزوی دیریـن می بیننـد. این 
گروه هـا هفده سـال با جدیـت کار کردند تا در گام نخسـت 
طالبـان جنایتـکار را برائت دهنـد و بعد به  عنـوان یک گروه 
سیاسـی بـرای آنها جایـگاه فراهم سـازند و در مرحلۀ پایانی 
زیـر نـام »گفت وگوهـای بین االفغانـی« زمینـۀ ورود آنهـا بـه 
قـدرت را همـوار کننـد کـه بخـش نخسـت ایـن برنامـه را 
بـا آوردن گلبدیـن بـه کابل، عملـی سـاختند. آرزوی دیرین 
گروه هـای اُلتراناسیونالیسـت ایـن بـود کـه همـه گروه هـای 
جنایتـکار هم تبـار آنهـا بـا همـه گروه هـا و افـراد نام نهـاد 
سیاسـی دور هـم آیند تا »هالل شکسـتۀ پشتونیسـم« دو باره 
تکمیـل شـده و بـه صـورت »ماه کامـل« در آید و ایـن دایره 
هسـتۀ مرکزی نظام سیاسـی آیندۀ افغانسـتان را تشـکیل دهد 
که بخش سیاسـی آن را کسـانی چون اشـرف غنی احمدزی 
و انوارالحـق احـدی و روسـتار تره کـی و یـون و امثالهـم 
بسـازند و شـاخۀ سـرکوبگر نظامـی آن زیـر نـام ارتـش و 
قـوای مسـلح از نیروهای نظامـی جنایتکار گلبدیـن و طالبان 
تشـکیل شـود. از نظـر مـن بـرای ایـن گـروه فـرق نمی کند 
کـه بـا به قدرت رسـیدن طالبان، نفوذ و سـیطرۀ پاکسـتان در 
افغانسـتان تـا کدام انـدازه افزایش می یابد و یـا اینکه بر مبنی 
بعضـی از تحلیل هـا چنـد والیـت جنوبـی عماًل بـه تصرف 
گـروه  بـرای  آنچـه  گفـت  می تـوان  می آیـد.  در  پاکسـتان 
اُلتراناسیونالیسـت مهم اسـت، ایجاد لوی افغانسـتان اسـت و 
چنـدان فرقـی نمی کنـد مـرز دیورند از آن سـو به این سـو تا 
کابـل پیـش آید یا از این سـو به سـوی پشـاور انکشـاف کند 
کـه البتـه اتفـاق دوم ممکـن نیسـت و اولـی بیشـتر محتمـل 
بـه نظـر می رسـد. بـه ایـن ترتیـب، حتا اگـر بازی به دسـت 
امریـکا و خارجی هـا باشـد، بـاز بـرای گروه هـای انحصـار 
طلـب کـه آرزوی برپایـی حاکمیت اسـتبدادی تبـاری را در 
سـر دارنـد، بـازی کـردن بـا قاعده هـای امریکایی هـا بـرای 

آنهـا منفعـت  بار مـی آورد. 
بـا تفکـر طالبانـی و  از این سـو وضـع آنهایـی کـه ظاهـراً 
اسـتبداد و بی عدالتـی مخالـف انـد، فرق می کند. ایـن نیروها 
تاهنـوز هیـچ آدرس و نهـاد مشـخص ندارنـد و جریـان یـا 
سـاختار سیاسـی قدرت منـدی کـه اکثـر ایـن گروه هـا آن را 
ترجمـاِن بخشـی از خواسته های شـان بداننـد، نیـز نداریـم.

جهـاد  وارث  را  خـود  کـه  افـرادی  و  جریان هـا  می مانـد 
بـه  مسـما  کنونـی  بـازی  در  کـه  می داننـد  مقاومـت  و 
گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان وضـع پریشـان دارنـد. در 
میـان مردم پنجشـیر، یـک ضرب المثـل داریم کـه می گویند: 

»زن را زن بَـر می بـرد، بـد هیبـت خواجـه نـور«! اوضـاع 
و  جهـاد  از  نماینده گـی  دعـوای  کـه  گروه هایـی  کنونـی 
مقاومـت دارنـد درسـت شـبیه همیـن ضرب المثـل اسـت.
ظاهـراً طالبـان کـه از گفت وگـوی مسـتقیم بـا اشـرف غنـی 
احمـدزی، خـودداری ورزیـده و رژیـم تحـت حاکمیـت او 
را غیرمشـروع و دسـت نشـانده می داننـد، به عده یـی از این 
وارثـان جهـاد و مقاومـت روی خـوش نشـان داده و گفتـه 
انـد کـه حاضر انـد با آنهـا در بارۀ صلـح و چگونگـی آیندۀ 

نظـام صحبـت کنند.
برگـزار کننـده گان نشسـت مسـکو کـه بـه درسـتی روشـن 
نیسـت از سـوی چـه کسـانی برگـزار شـده اسـت نیـز از 
عده یـی از افـرادی کـه سـابقهۀ جهـاد و مقاومـت دارنـد، 

دعـوت کـرده انـد.
نقطـۀ ابهـام در تعامـل طالبـان بـا این افـراد و گروه هـا هنوز 
باقـی مانـده اسـت که باید از سـوی افـراد مربوط بـه جریان 
ضـد طالبـان کـه اسامی شـان در دعوت نامۀ نشسـت مسـکو، 
دیـده می شـود، مطـرح شـود زیـرا یونـس قانونـی و محقـق 
و احمـد ضیـا مسـعود و اینهـا پـس از فروپاشـی امـارت 
خودخوانـدۀ طالبانـی تـا امـروز بـا طالبـان در حـال جنـگ 
نبـوده انـد، بلکـه اینهـا بـه آرزوی برقـراری صلـح و ایجـاد 
یـک دولـت قابـل قبـول سالح شـان را سـال ها پیـش زمیـن 
گذاشـتند و سـعی کردند تـا در امر گـذار از جنگ، همکاری 
کننـد. اینکـه همـکاری و حضـور آنها در امر دولت سـازی و 
گـذار افغانسـتان از بحـران تـا چـه انـدازه موثر بوده اسـت، 
بحـث دیگری سـت، امـا بـه بـاور مـن کـه اشـتراک اینها در 
هـر نشسـت و اجتماعـی کـه به نـام صلح بـا طالبـان برگزار 
می شـود، توجیـه چنـدان نـدارد بلکه بـه نوعی ایـن گروه ها 
و افـراد را عامـل اصلـی جنـگ و بی ثباتـی معرفـی می کنـد. 
نفـس اسـتدالل طالبـان کـه مذاکـره بـا غنـی را رد می کننـد 
و خواهـان انحـالل ارتـش اسـتند، بـرای مذاکـره بـا رهبران 
مقاومـت، قابـل سـوال و تردید بر انگیز اسـت. اشـرف غنی 
کـه بـه زبـان خـود خویـش را »سـر قومانـدان اعلـی قـوای 
مسـلح« می خوانـد، از مذاکـره کنـار گذاشـته می شـود، در 
عـوض امـا از یونـس قانونی بـرای مذاکره دعوت می شـود. 
نشـانۀ  اینکـه  از  بیشـتر  برخـوردی  چنیـن  نگارنـده  بـرای 
ارج گـذاری یـا مثـاًل رعایـت طالبـان در برابـر افـراد نام برده 
باشـد، بـه نوعـی زیرکـی طالبان اسـت کـه می خواهنـد اینها 
را عامـل جنـگ معرفـی کننـد و صـورت اصلـی یـا دلیـل 
اصلـی ادامـۀ جنگ هـای خونبـار پـس از سـال ۲۰۰۱ را کـه 
در سـطح داخلـی همانـا کشـاکش شـاخه های قبایل پشـتون 

بـر سـر قـدرت اسـت را پنهـان کنند. 
بنـاًء در حالـی کـه محمـد یونـس قانونـی از اجـالس بن تا 
ایـن دم به نـام برقـراری صلح قدم بـه قدم بر اسـاس توافقات 
و تعهـدات کـه در بـن و پـس از آن پذیرفـت، عمـل کرده و 

نیـروی مسـلح در اختیار نـدارد، از اعضـای تعین کنندۀ رژیم 
حاکـم نیسـت، حـزب سیاسـی نـدارد، پس منطـق دعوت از 

او بـرای گفت وگوهـای صلـح چـه می تواند باشـد؟
مـردم بـه خاطـر دارند که ایـن طالبان بودند که در سـال های 
هفتـاد، جنـگ  را بـر دولت اسـالمی و مـردم تحمیـل کردند 
و پـس از سـال ۲۰۰۱ کـه یـک فرصت تاریخی بـرای بیرون 
شـدن از انـزوا و دو باره سـازی افغانسـتان، فراهم شـده بود، 
بـاز ایـن طالبـان بودند که بـه نیابـت از کشـورهای منطقه و 
جهـان جنـگ را بـر مردم تحمیـل کردنـد، ده ها هزار انسـان 
بی گنـاه را کشـتند، بیلیون هـا دالـر خسـارت وارد کردنـد و 
یـک فرصـت طالیـی را از مـردم گرفتنـد. اکنـون ایـن گروه 
بـا کـدام منطـق دیگـران را بـرای گفت وگـو پیرامـون صلح 

می کند.  دعـوت 
از سـوی دیگـر، طالبـان و صلـح مورد نظـر آنها بـرای مردم 
شـناخته شـده اسـت و مـردم حاضـر بـه برگشـت بـه عقب 
نیسـتند، بنـاًء آقایانـی کـه ظاهـراً بـه نماینده گـی از قـوم و 
مردم شـان بـه ایـن نشسـت ها تشـریف می برنـد، آیـا نظـر و 
شـرط و شـرایط مـردم بـرای صلح با طالبـان را پرسـیده اند 
و از مـردم بـرای اشـتراک در ایـن نمایش هـا کسـب اجازت 

کرده انـد؟
بـا دریـغ کـه مدعیـان رهبـری و وراثـت جهـاد و مقاومـت 
یکبـار دیگـر وارد بازی یـی می شـوند کـه هیـچ نقشـی در 
برپایـی آن ندارنـد و مبتکر آن نیسـتند و برگـزار کننده گان و 
گرداننـده گان اصلـی ایـن بـازی بـه دو مقصد به اینهـا اجازۀ 
حضـور می دهنـد: نخسـت اینکه اینهـا را عامل اصلـی ادامۀ 
جنـگ و بحـران معرفـی کننـد. دوم هـم بـا دعـوت اینهـا به 
آن نشسـت ها بـه معامـالت غیـر عادالنـه و ضـد مردمـی که 
پشـت پـرده بـا طالبـان جریـان دارد، مشـروعیت و صورت 

قانونـی بخشـند و رفـع مسـوولیت کنند.
صلـح بـا طالـب تنهـا بـه یـک شـرط قابـل قبـول اسـت که 
ایـن گـروه به عنـوان یک گـروه جنایتکار، به صـورت کامل 
خلـع سـالح شـده و بـه عنـوان یـک گـروه مسـلح بـا آنهـا 
برخـورد صـورت گیـرد. در غیـر ایـن صـورت، پذیرفتـن 
طالبـان بـه عنـوان یک گـروه سیاسـی و ورود بـه گفت وگو 
و بازی هـای بـه دنبـال آن بـا شـرایط دیکتـه شـده توسـط 
طالبان، پذیرفتن مسـوولیت و شکسـت اندر شکسـت است.
هـر نـوع تعامـل با طالبـان که به این گـروه جنایتـکار مزدور 
امتیـاز بخشـد و راه ورود آنهـا را به قدرت سیاسـی باز کند، 
اشـتراک در برپایـی بلکـه احیـای اسـتبداد تاریخی اسـت و 
هـر کـس از آدرس مـردم و مقاومت وارد این بازی می شـود 
بـرگ سـیاه دیگـری به پرونـدۀ خـود می افزایـد و در برپایی 

اسـتبداد قومی سـهیم می شود.

صلـح
مسکـو در  بیـن الطالبـی  هـای  گفت وگـو  و 

بهار چوپان

آجندای مشخصی...
گرفته، زنان از حقوق و امتیازات شان آگاه شده اند.

خانـم کوفـی خاطـر نشـان سـاخت: »ایـن یـک آغاز اسـت برای 
گفتگوهـای بین االفغانـی و مـن امیـدوارم کـه ایـن یـک آغـاز 
خـوب باشـد، مشـروط بـر اینکـه طرفیـن بـه حقـوق یکدیگـر 

احتـرام بگذارنـد«.
وحیـد مـژده، یکـی دیگـر از شـرکت کننـده گان نشسـت مسـکو 
می گویـد: »بـه هیـچ صـورت ایـن مذاکرات بـه ضد کـدام جهتی 
نیسـت. نـه هدفـش تضعیـف نظـام اسـت و نـه هـم تضعیـف 

حرکـت صلحـی کـه آقـای خلیـل زاد آغـاز کرده اسـت.«
امـور خارجـۀ روسـیه  در عیـن حـال، سـرگی الوروف وزیـر 
در صحبـت  دیـروز  اسـت،  قیرقزسـتان  از  دیـدار  کـه سـرگرم 
بـا رسـانه ها می گویـد کـه صلـح زمانـی در افغانسـتان برقـرار 

باشـد. بین االفغانـی  صلـح  گفت وگوهـای  کـه  می شـود 
سیاسـت مداران  از  روزۀ شـماری  دو  نشسـت  بـه  پیونـد  در  او 
افغانسـتان و طالبـان در مسـکو می گویـد کـه روسـیه بـرای پایان 
جنـگ در افغانسـتان و یافتـن یـک راه حـل بین االفغانـی تـالش 
می کنـد؛ امـا امریـکا می خواهـد تـا رونـد گفت وگوها در دسـت 
آنـان باشـد و ایـن گفت وگوهـا در پشـت درهـای بسـته انجـام 

. د شو
برگـزاری ایـن نشسـت بـا واکنش هـای فراوانـی روبـه رو شـده 
اسـت. رییس دبیرخانۀ شـورای عالی صلح با اشـاره بـه برگزاری 
نشسـت صلـح مسـکو گفته اسـت کـه تالش هـای سـازمان دهی 
نشـده و غیرمتمرکـز نـه تنهـا بـرای تأمیـن صلـح در این کشـور 
کمـک نمی کنـد بلکـه این رونـد را با مشـکالت بیشـتری مواجه 

می کنـد.
محمـد عمـر داوودزی گفتـه اسـت کـه تنهـا راه حـل مشـکالت 
افغانسـتان گفت وگوهـای بین االفغانـی اسـت کـه باید بـه رهبری 

دولـت افغانسـتان صـورت بگیرد.
حـزب جمعیـت اسـالمی افغانسـتان نیـز بـا انتشـار اعالمیه یی بر 
گفت وگوهـای صلـح بـا رهبـری دولت افغانسـتان تاکیـد کرده و 
گفتـه اسـت که تعـدد میزبان هـا و برنامه هـا رونـد گفت وگوهای 

صلـح را بـه چالش می کشـاند.
دولـت افغانسـتان دراین نشسـت غایب اسـت و از برگـزاری آن 
و حضـور چهره های سیاسـی افغانسـتان در آن انتقاد کرده اسـت.
هیـأت اشـتراک کننده در این نشسـت امـا در اعالمیه یـی گفته این 
نشسـت در حقیقـت اولین گام بـرای آغاز پروسـه گفت وگوهای 

بین االفغانـی در روند صلح اسـت.



در ۲۰ سـال گذشـته حمایـت از احزاب پوپولیسـت 
در اروپـا بیـش از سـه برابـر افزایـش یافتـه اسـت و 
آن قـدر رأی کسـب کرده انـد که رهبران شـان در ۱۱ 
کشـور بـه مقام های دولتی دسـت یافته  و در سراسـر 
ایـن قاره نظـم سیاسـِی جاافتـاده را تهدیـد کرده اند.

 3۰ از  بیـش  همـکاری  بـا  گاردیـن  روزنامـه ی 
متخصـص نامـدار علـوم سیاسـی تحلیـل بدیعـی از 
عملکـرد احـزاب پوپولیسـت در انتخابات سراسـری 
3۱ کشـور اروپایـی در دو دهـۀ گذشـته ارایـه کـرده 
و نشـان داده کـه حمایـت از ایـن احـزاب، به ویـژه 
احـزاب پوپولیسـت دست راسـتی، بـه طـور منظـم 

افزایـش یافتـه اسـت.
ایـن داده ها نشـان می دهـد که حداقل از سـال ۱۹۹8 
پوپولیسـم همـواره در حـال رشـد بـوده اسـت. دو 
دهـۀ پیـش، احـزاب پوپولیسـت عمدتًا حاشیه نشـین 
بودنـد و تنهـا 7 درصـد از رأی دهندهـگان اروپایـی 
بـه آنهـا رأی می دادنـد؛ در اکثـر انتخابات سراسـری 
اخیـر، یـک چهارم از کسـانی کـه به پـای صندوق ها 

رفتنـد بـه احـزاب پوپولیسـت رأی دادند.
در  سیاسـی  علـوم  متخصـص  رودویـن،  ماتائیـس 
دانشـگاه آمسـتردام و سرپرسـت این طرح تحقیقاتی، 
می گویـد، »تـا همیـن چنـد وقـت قبـل، پوپولیسـم 
پدیده یـی بـود کـه از نظـر سیاسـی اهمیـت چندانی 

» نداشت.
او می افزایـد: »امـروز پوپولیسـم بیـش از پیـش بـه 
جریان غالب تبدیل شـده اسـت: بعضـی از مهمترین 
تحـوالت سیاسـی اخیـر، از جمله همه پرسـی خروج 
بریتانیـا از اتحادیـۀ اروپا و انتخـاب دونالد ترامپ، را 
نمی تـوان بدون توجه بـه خیزش پوپولیسـم فهمید.«
پیـش  از  بیـش  »اوضـاع  می گویـد:  ادامـه  در  او 
بـرای ظهـور پوپولیسـم مهیـا شـده اسـت، و احزاب 
پوپولیسـت بیـش از هـر زمـان دیگـری قادرنـد تا از 

ایـن وضـع بـه نفـع خـود اسـتفاده کننـد.«
از  پوپولیسـم  کـه  می گوینـد  پوپولیسـم  هـواداران 
ذی نفـع  گروه هـای  برابـر  در  معمولـی  آدم هـای 
بـرای  وجـودش  بنابرایـن،  و  می کنـد  حمایـت 
امـا منتقـدان می گوینـد  دموکراسـی حیاتـی اسـت. 
هنجارهـای  اغلـب  حاکـم  پوپولیسـت های  کـه 
دموکراتیـک را زیـر پـا می گذارنـد، خـواه از طریـق 
تضعیـف رسـانه ها و قـوه ی قضاییـه یـا بـا نقـض 

اقلیت هـا. حقـوق 
انتخابـات  از  پیـش  مـاه   ۶ تحقیـق  ایـن  یافته هـای 
پارلمـان اروپـا منتشـر شـده اسـت، انتخاباتـی کـه 
از  بی سـابقه یی  تعـداد  پیش بینی هـا  بعضـی  بـه  بنـا 
پوپولیسـت های دست راسـتی را بـر کرسـی های این 

مجلـس 75۱ نفـره خواهـد نشـاند.
پوپولیسـت های  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن 
یکسـانی  اقبـال  و  بخـت  و چپ گـرا  دست راسـتی 
مثـل  راسـت گرایی  پوپولیسـت های  نداشـته اند: 
سـالوینی  ماتئـو  و  مجارسـتان  در  اوربـان  ویکتـور 
موفقیت هـای  اخیـر  سـال های  در  ایتالیـا  در 
احـزاب  کـه  حالـی  در  داشـته اند  خیره کننده یـی 
پوپولیسـت چپ گـرا پـس از بحران مالی به سـرعت 
رشـد کردنـد امـا در هیـچ کشـوری جـز یونـان بـه 

نیافتنـد. راه  دولـت 
بـرای سـنجش موفقیت احزاب پوپولیسـت در اروپا، 
رودویـن و گاردیـن بـا همـکاری متخصصـان علوم 
سیاسـی صدهـا حـزب سیاسـی را بررسـی کردند تا 
ببیننـد آیـا در برهه هـای مختلفی در دو دهۀ گذشـته 

پوپولیسـت بوده انـد یـا نه.

سـال  بیسـت  سراسـری  انتخابـات  نتایـج  سـپس 
گذشـته را بـا تعاریـف ایـن احـزاب مقایسـه کردند 

تدریجـی مشـخص شـود. روندهـای  تـا 
ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه در اواخـر دهـۀ 
اروپـا  سراسـر  در  پوپولیسـم  از  نشـانه هایی   ۱۹۹۰
جدیـد  هـزاره ی  اول  دهـۀ  در  امـا  می شـد  دیـده 
بـود کـه پوپولیسـم واقعـًا در اروپـای شـرقی رایـج 
بـه شـمال  پوپولیسـم  مالـی،  از بحـران  شـد. پـس 
اروپـا گسـترش یافـت و در سـه سـال گذشـته بـه 
مهـم  کشـورهای  در  چشـم گیری  موفقیت هـای 

یافـت. غربـی دسـت  اروپـای 
خیـزش پوپولیسـم منحصـر بـه اروپـا نبـوده اسـت: 
از بیـن 7 دموکراسـی بـزرگ دنیـا پوپولیسـت ها در 
5 کشـور بـه ریاسـت قـوۀ مجریـه رسـیده اند: هنـد، 

امریـکا، برزیـل، مکزیـک و فیلیپیـن.
سـابقۀ پوپولیسـم در اروپـا بـه چنـد دهـۀ پیـش باز 
می گـردد: حـزب  راسـت گرای افراطـِی »آزادی« در 
سـال ۱۹5۶ به دسـت یک عضو سـابق حـزب نازی 
در اتریـش تأسـیس شـد و در سـال ۱۹۹4 بیـش از 
۲۰ درصـد از آراء را کسـب کـرد. اکنـون این حزب 

بخشـی از ایتـالف حاکـم بر کشـور اسـت.
در دهۀ ۱۹۹۰ احزاب پوپولیسـت در نروژ، سـوئیس 
در  امـا  یافتنـد.  دسـت  موفقیت هایـی  بـه  ایتالیـا  و 
ابتـدای هـزارۀ جدید بود کـه ایده های پوپولیسـتی و 
قانون گـذاران و رقبـای پوپولیسـت در سراسـر اروپا، 
لهسـتان،  تـا  از مجارسـتان  تـا فرانسـه، و  از هلنـد 

یافتند. گسـترش 
نظـامِ  مخالـف  پوپولیسـِم  کنـون،  تـا  زمـان  آن  از 
حاکـم تقویـت شـده اسـت، به ویـژه پس از سـقوط 
بازارهـای مالی در سـال ۲۰۰8 و بحـران پناهندهگان 
کـه  »سـیریزا«،  حـزب  اروپـا.  در   ۲۰۱5 سـال  در 
مخالـف سیاسـت های ریاضتی بـود، در دو انتخابات 
پیایـی در یونـان، به ترتیـب، ۲7 و 3۶ درصد از آرا را 
به دسـت آورد؛ حزب »اسـتقالل بریتانیا« این کشـور 
را بـه طـرف خـروج از اتحادیـۀ اروپـا سـوق داد و 
ماریـن لو پن بـه دومین عضـو خانواده اش بدل شـد 
که توانسـت بـه دور دوم انتخابات ریاسـت جمهوری 
فرانسـه راه یابد و 33 درصد از آرا را به دسـت آورد.

بـه  آلمـان«  بـرای  »آلترناتیـو  مهاجرسـتیز  حـزب 
نخسـتین حـزب راسـت گرای افراطی پـس از جنگ 
جهانی دوم تبدیل شـده که توانسـته بـه تمام مجالس 
ایالتـی راه یابـد و در پارلمـان مرکـزی آلمـان فدرال 
هـم بیـش از ۹۰ کرسـی را در اختیـار دارد؛ در ایتالیا، 
حـزب راسـت گرای افراطِی »لیـگ« و حزب مخالف 
نظـام حاکِم »جنبش پنج سـتاره« تقریبـًا 5۰ درصد از 
آرای مـردم را به دسـت آوردند؛ حزب دست راسـتِی 
»ائتـالف مدنـی مجارسـتان« بـا کسـب 4۹ درصد از 
آرا دوبـاره در انتخابـات پیـروز شـده و میـزان آرای 
»دموکرات هـای  افراطـِی  راسـت گرای  حـزب 
سـویدن« هـم بـه ۱7.5 درصـد افزایـش یافته اسـت.
پوپولیسـت های  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن 
از  کمتـر  بسـیار  موفقیتـی  اروپـا  در  کـه  چپ گـرا 
همتایـان محافظه کارشـان دارنـد، آرای خـود را در 
انتخابـات سراسـری افزایـش داده انـد. ایـن امـر بـه 
ظهـور احـزاب رقیبـی مثل »پودمـوس« در اسـپانیا و 

»فرانسـۀ سـرکش« انجامیـده اسـت.
دانشـگاه  در  بین الملـل  امـور  اسـتاد  مـوده،  کاس 
جورجیـا، می گویـد، »خیـزش سـریع پوپولیسـم در 
اروپـا سـه دلیـل دارد. رکـود عظیـم، کـه بـه پیدایش 
چنـد حـزب پوپولیسـت چپ گرای قـوی در جنوب 

کاتالیـزور  پناهنـده گان کـه  انجامیـد، بحـران  اروپـا 
پوپولیسـت های دست راسـتی بود، و سـرانجام تبدیل 
احـزاب غیرپوپولیسـت بـه احـزاب پوپولیسـت-به 
طور مشـخص، »ایتـالف مدنی مجارسـتان« و »قانون 

و عدالـت[در لهسـتان].«
کلویا آلوارز، دانشـیار دانشگاه لوسـوفونا در لیسبون، 
کـه در طـرح تحقیقاتـی گاردین مشـارکت نداشـته، 
می گویـد: »موفقیـت چنیـن سیاسـت مدارانی تـا حد 
زیـادی ناشـی از آن اسـت کـه می تواننـد مخاطبـان 
خـود را متقاعـد کننـد کـه بـه نظـام سیاسـِی سـنتی 
تعلـق ندارنـد. از ایـن نظـر، آنهـا [ظاهراً] مثـل مردم 

هسـتند چون بـه نخبـگان »فاسـد« تعلـق ندارند.«
رونـق  در  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  او  نظـر  بـه 
پوپولیسـم نقـش داشـته اند زیـرا به گونه یـی طراحی 
شـده اند کـه پیام هـای خصمانـه را تشـویق و ترویج 
بـه خشـمی  پوپولیسـت  »سیاسـت مداران  می کننـد. 
میـدان می دهنـد که مطالـب شـبکه های اجتماعی آن 
را تشـدید می کنـد زیـرا این شـبکه ها به احساسـات 
از  اسـت  عبـارت  نهایـی  نتیجـۀ  می زننـد.  دامـن 
تشـدید تضـاد و دوقطبـی  شـدن گفتمـان سیاسـی و 

روزنامه نگارانـه.«
افزایـش  از  حاکـی  اروپـا  در  ُکلـی  رونـد  هرچنـد 
اسـت  پوپولیسـت ها  آرای  سـهم  در  چشـم گیر 
نادیـده  را  موجـود  ظریـف  تفاوت هـای  نبایـد  امـا 
انگاشـت. بـرای مثـال، در بلژیـک، حـزب ملی گرای 
پوپولیسـت »مصلحـِت فالندری هـا« در یـک دهـۀ 
گذشـته رو بـه افـول بـوده اسـت. عـالوه بـر ایـن، 
احـزاب پوپولیسـتی کـه به دولـت وارد می شـوند-و 
ضرورتـًا مجبـور می شـوند کـه از وعده هـای خـود 
عـدول کننـد-در موقعیـت دشـواری قـرار می گیرند.

از  پـس  در سـال ۲۰۱5  کـه  »فنالندی هـا«،  حـزب 
کسـب ۱7.5 درصـد از آرا به ائتالف حاکم پیوسـت، 
به دو شـاخه تجزیه شـده اسـت که میـزان آرای آنها 
۱۰ درصـد و ۱.5 درصـد اسـت. در یونـان، میـزان 
آرای »سـیریزا« از 3۶ درصـد در سـال ۲۰۱5 بـه ۲5 

درصـد کاهـش یافته اسـت.
میـزان آرای حـزب »مـردم دانمـارک«، کـه از دولت 
 ۲۱ از  می کنـد،  حمایـت  میانـه رو  راسـت   اقلیـت 
درصـد در سـال ۲۰۱5 بـه ۱7 درصد رسـیده اسـت. 
از زمانـی کـه بریتانیا به خـروج از اتحادیۀ اروپا رأی 
داد حمایـت مردمـی از حـزب »اسـتقالل بریتانیا« به 

طـرز چشـم گیری کاهـش یافته اسـت.
باوجودایـن، معلـوم اسـت که اوضـاع ُکلی ایـن قاره 
از چـه قـرار اسـت: در سـال ۱۹۹8، ۱۲.5 میلیـون 
اروپایـی در کشـوری زندهگی می کردنـد که حداقل 
یـک عضو کابینه اش پوپولیسـت بود؛ در سـال ۲۰۱8 
ایـن رقـم بیـش از ده برابر افزایش یافتـه و به ۱7۰.۲ 

میلیون نفر رسـیده اسـت.
انتخابات نیمۀ نخسـت سـال ۲۰۱۹ فرصت بیشـتری 
تـا  اوکرایـن  از  پوپولیسـم،  بررسـی خیـزش  بـرای 
دانمـارک، و از فنالنـد تـا بلژیـک، فراهـم خواهـد 

. د کر
مـوده می گویـد، »در کوتاه مدت، احزاب پوپولیسـت 
بـه احتمال زیـاد تقریبًا همیـن قدر نیرومنـد خواهند 
مانـد، گـر چـه حتـا آشـکارتر از پیش دست راسـتِی 
افراطـی خواهنـد بـود و تفاوت هـای مهـم منطقه یی 
و ملـی از بیـن نخواهـد رفـت. پرسـش اصلـی ایـن 
اسـت کـه احـزاب غیرپوپولیسـت چطـور واکنـش 

نشـان می دهنـد.«
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بهزاد برمک

ماهیت احزاب افغانستان

یک چهارِم اروپایی ها 
به پوپولیست ها رأی می دهند

در شـرایط امـروزی بـر اثـر گسـترش حقـوق شـهروندی و مشـارکت 
همگانـی در سرنوشـت جامعـه، آشـنایی بـا مسـایل سیاسـی اهمیـت 
فزاینده یـی پیـدا کـرده اسـت. شـرکت موثـر در سرنوشـت سیاسـی 
جامعـه و بهره منـدی از حقـوق شـهروندی بدون آشـنایی هرچند اندک 
بـا گذشـته و حـال اندیشـیدن ممکـن نیسـت. مـردم در زمـان مـا بیش 
از هـر زمـان دیگـری می خواهنـد مسـایل زنده گـی خـود را بفهمند، با 

معیارهـای عقلـی آن را بسـنجند، هماهنـگ کـرده و بـه پیـش روند. 
نقـش احـزاب سیاسـی یکـی از مولفه های بسـیار مهـم در دموکراسـی 
اسـت. ایـن اهمیت از آنجا ناشـی می شـود کـه سیاسـت در یک جامعه 
زمانـی شـکل می گیـرد که قـدرت برتـر در آن جامعه پدیدار شـود و به 
بیـان دیگـر حاکمیت قانون، شـرط حیات سیاسـی و پیدایـش جریانات 

سیاسـی و فکـری را بازتـاب می دهد. 
احـزاب به عنـوان نهادهای مدنی از دوام حاکمیـت دولت های اقتدارگرا 
که مخالف رشـد و توسـعه آزادی های مدنی باشـند، جلوگیری می کند. 
احـزاب بـا پشـتیبانی مـردم و ارایـه طرح هـای اصولـی در راسـتای 
پیشـرفت، توسـعه و تکامـل ظرفیت هـا بـه مثأبـه وسـیلۀ فشـار، عـدم 

کارایـی قدرت هـای حاکـم را بـه چالـش می کشـند. 
ارادۀ مـردم حتـا در  حزب هـا ضمـن مطـرح سـاختن خواسـته  ها و 
ایجـاد تغییـرات، سیاسـت های کالن کشـور و سـاختار حاکمیت، نقش 
تعیین کننـده دارند. حیـات سیاسـی و دوام احزاب در تعامـالت، ارتباط 
مسـتقیم بـا کمیت و کیفیـت و اثرگـذاری آنها بر تحوالت جامعـه دارد.
متراکـم شـدن رأی مردم در چارچوب احزاب سیاسـی خود عامل ثبات 
و یـا تغییـر در حاکمیت اسـت. در جوامـع امروزی ایجـاد حزب، جنبۀ 
مهمـی از »قـدرت« را تشـکیل می دهد. در چارچـوب حزب های مقتدر 
سیاسـی، توان مندی هـا و ظرفیت  هـای بالقوه به فعالیـت بالفعل، موجب 
افزایـش اعتبار و صالحیـت تأثیرگذاری آنان بر جریان  هـا و رویدادهای 

سیاسی کشـور می گردد. 
در یـک جمع بنـدی ُکلـی می تـوان گفـت: گرچـه احـزاب سیاسـی 
افغانسـتان در نـوع خـود در جهـان بدیلـی ندارنـد و نمی تـوان آنـان را 
بـا احزاب کشـورهای همسـایه، منطقه و جهان مقایسـه کنیـم، این بدان 
معنـا نیسـت که نسـبت به چشـم انداز و آینـدۀ آن به نظر شـک و تردید 

بنگریم. 
در  می تـوان  را  افغانسـتان  امـروز  کارکردهـای حزب هـای  بیشـترین 
مبـارزات انتخاباتـی اخیر و تشـکیل ایتالف هـا در جهت نفـوذ بر قوای 
سـه گانـه مشـاهده کرد، اما چون کشـور هنـوز هم در یـک حالت گذار 
و سـیر تکامل عمومی قـرار دارد. بنابرآن، حزب های سیاسـی را اوضاع 

کنونـی، به چالـش فرا خوانده اسـت. 
تنـوع نـژادی و وجـود اقـوام مختلـف در افغانسـتان یکـی از علـل 
شـکل گیری احـزاب سیاسـی می باشـد و حداکثـر احـزاب سیاسـی بـه 
هویت هـای قومی شـان یـاد می گردنـد. ایـن احـزاب عمدتـاً فاقـد یک 
اسـتراتژی کاری و اهـداف مشـخص کـه بتواند در بسـیج توده هـا و در 
راسـتای اهـداف کوتاه مدت، میـان مدت و دراز مـدت، عمل کنند و در 

بطـن جامعه تأثیرگذاری داشـته باشـند، نیسـتند. 
حزب هـای سیاسـی در افغانسـتان بیشـتر دارای تشـکیالتی منجسـم 
نبـوده؛ بلکـه بر اسـاس تـوازن فرقه یـی و قومی عـرض اندام کـرده اند. 
همچنـان قابـل ذکر اسـت که عدم مشـارکت جـدی و همه جانبـۀ مردم 
در حزب هـای سیاسـی و فعالیت هایـی شـان، عواملـی اسـت کـه نقش 

احـزاب را هنـوز هـم در جامعـه کم رنـگ جلـوه می دهد. 
همه اِشـراف دارند که احزاب سیاسـی افغانسـتان، مقام آنها در شـرایط 
و دگرگونی هـای جامعه هنوز مردمی و فراگیر نمی باشـد و از پشـتیبانی 
و حمایـت قطعی شـهروندان افغانسـتان برخـوردار نیسـتند. دالیلی که 

داللـت بـر عـدم کارآمـدی آن می کند این چنین فشـرده می شـود: 
•  کلمـۀ »حـزب و یـا احـزاب« خاطـرات تلـخ و دردنـاک دوره هـای 
پیشـین را دوبـاره در اذهـان مـردم وطـن تداعـی می کنـد و انگیزه یـی 

می شـود کـه مـردم بی دفـاع از آن دوری جوینـد. 
•  یکـی از چالش هـای مهمـی کـه در برابـر حـزب هـای سیاسـی 
افغانسـتان قـرار دارد همیـن فاصله رو بـه تزاید بین شـهروندان، احزاب 

سیاسـی و سـاختارهای دولتـی می باشـد. 
افغانسـتان،  احـزاب  بیـن  در  کـه  اسـت  ایـن  مـردم  انتظـارات    •
همدیگرپذیـری، صلـح همگانـی و همبسـتگی ملـی بیـش از هر وقت 
دیگـر جـان بگیـرد، قانـون حاکم گـردد، آژیر جنـگ، بـوی دود و آتش 
فروکـش، دل هـای بی کینـۀ مردم مـا صیقل، تبعیض و حـس تفوق طلبی 

شـود. محو 
•  در فرجـام، فرامـوش نبایـد کرد که احزاب نیرومنـد و مردمی در یک 

کشـور خـود عامل تعیین کننـده در جا به جایی قدرت حاکم هسـتند.
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کاریکاتور

ــم  ــدارکات )35( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــترخیرخانه ــفاخانه 102 بس ــوینده ش مواد ش

اداره شــفاخانه ۱۰۲ بســتر خیــر خانــه   از تمــام 
ــا در  ــد ت ــی نمای ــان واجــد شــرایط دعــوت م داوطلب
ــن  ــواد شــوینده تضمی ــم م ــی )35( قل پروســه داوطلب
ــه شــکل  ــی   ب ــل هزارافغان ــغ )4۰,۰۰۰  چه ــر مبل اف
ــر تشــخیصیه         ــی ( دارای نمب ــک گرنت ــد / بان ــول نق پ
 M۰PH-GDCM-HRP-KHH-NCB
ــته  ــای سربس ــر ه ــوده و اف ــتراک نم -G۰4-۱3۹8اش
خویــش را مطابــق  شــرایط شــرطنامه  بــه لســان دری  
ــون  ــق قان ــغ ) 5۰۰ ( و طب ــت مبل ــل پرداخ در مقاب

ــد  ــه نماین ــدارکات ارای ــل ت وطرزالعم
ــی ســاعت   ــا ال ــر ه وصــول شــرطنامه و تســلیمی اف
۹:3۰ بجــه قبــل از ظهــر از نشــر اعــالن الــی بیســت 
یــک روز تقویمــی کــه اخریــن معیــاد ضــرب االجــل 
تســلیمی افــر  میباشــد  صــورت میگــرد افــر گشــایی  
روز  یــک شــنبه تاریــخ ۱3۹7/۱۲/۱۲  ســاعت ۱۰:3۰ 
بجــه قبــل از ظهــر در صالــون کنفرانس شــفاخانه ۱۰۲ 
ــر  ــر میگــردد اف ــزل دوم تدوی ــه   من ــر خان بســتر خی
ــود   ــی ش ــه نم ــی  پزیرفت ــیده وا نترنت ــر رس ــای دی ه
،شــرایط  اهلیــت  بــا ارایــه اســناد ضــروری میباشــد، 
تصفیــه حســابات مالیاتــی ازشــرایط اهلیــت میباشــد.
ادرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را بدســت 

بیاورنــد قرارذیــل انــد:
ــل شــماره  ۱. شــفاخانه ۱۰۲بســترخیرخانه. شــهر کاب

تمــاس:7۹8۲358۰3
۲. پــروژه اصالحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت 

عامــه کابــل شــماره تمــاس:۰7۰۰8۹۲888 
نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم 
قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه مــی 

شد با

ــم اوراق  ــدارکات )44( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــترخیرخانه ــفاخانه 102 بس ــوع ش مطب

اداره شــفاخانه ۱۰۲ بســتر خیــر خانــه  { از تمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در پروســه داوطلبــی 
)44( قلــم طبــع اوراق   تضمیــن افــر مبلــغ   45,۰۰۰  چهل 
و پنــج هزارافغانــی  بــه شــکل پــول نقــد / بانــک گرنتــی 
M۰PH-GDCM-HRP-          دارای نمبر تشــخیصیه

G۰۶-۱3۹8- KHH-NCBاشــتراک نمــوده و افــر هــای 
سربســته خویــش را مطابــق  شــرایط شــرطنامه  بــه لســان 
ــون  ــق قان ــغ ) 5۰۰ ( و طب ــت مبل ــل پرداخ دری  در مقاب

وطرزالعمــل تــدارکات ارایــه نماینــد 
وصــول شــرطنامه و تســلیمی افــر هــا الــی ســاعت  ۹:3۰ 
بجــه قبــل از ظهــر از نشــر اعــالن الــی بیســت یــک روز 
تقویمــی کــه اخریــن معیــاد ضــرب االجــل تســلیمی افــر  
ــنبه  ــه ش ــر گشــایی  روز  س ــرد اف میباشــد  صــورت میگ
ــر  ــل از ظه ــه قب ــاعت ۱۰:3۰ بج ــخ ۱3۹7/۱۲/۱4  س تاری
ــه    ــر خان ــتر خی ــفاخانه ۱۰۲ بس ــس ش ــون کنفران در  صال
ــیده وا  ــر رس ــای دی ــر ه ــردد اف ــر میگ ــزل دوم  تدوی من
نترنتــی  پزیرفتــه نمــی شــود  ،شــرایط  اهلیــت  بــا ارایــه 
اســناد ضــروری بــوده وتصفیــه حســابات مالیاتی ازشــرایط 

اهلیــت میباشــد.
ــت  ــرطنامه را بدس ــد ش ــان میتوانن ــه داوطلب ادرس هایک

ــد: ــل ان ــد قرارذی بیاورن
۱. شــفاخانه ۱۰۲بســترخیرخانه. شــهر کابــل شــماره 

تمــاس:۰7۹8۲358۰3
۲. پــروژه اصالحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت عامه 

کابل شــماره تمــاس:۰7۰۰8۹۲888 
نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم قانون 

تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه می باشــد

ــی)17(  ــه داوطلب ــوت ب ــالن دع ــوع: اع موض
ــرپل ــی س ــفاخانه والیت ــه  ش ــم البس قل

ــان  ــام داوطلب ــرپل ازتم ــی س ــفاخانه والیت اداره ش
تادرپروســه  مینمایــد  دعــوت  شــرایط  واجــد 
داوطلبــی)۱7( قلــم البســه دارای نمبرتشــخیصیه 
/۱3۹8/MoPH/GDCM/HRP/SPS/NCB

ــش  ــای سربســته خوی G۰۶ اشــتراک نمــوده وآفره
را اعتبــار ازنشــراعالن الــی ۲۱ روز تقویمــی مطابــق 
ــون  ــق قان ــان دری ، طب ــه لس ــرطنامه ب ــرایط ش ش

ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ ــل ت وطرزالعم
ــت  ــد وضمان ــول نق ــورت پ ــه ص ــر ب ــن آف  تضمی
خــط بانکــی قابــل قبــول مبلــغ 3۰,۰۰۰ افغانــی مــی 
باشــد، جلســه آفرگشــایی بــه روزســه شــنبه 7 حوت 
۱3۹8ســاعت ۱۰ بجــه قبــل ازظهــر در صالــون 
ــردد ،  ــرپل دایرمیگ ــی س ــفاخانه والیت ــس ش کنفران
ــد،  ــروری میباش ــناد ض ــه اس ــت باارائ ــرایط اهلی ش
ــوده  ــت ب ــرایط اهلی ــی ازش ــه حســابات مالیات تصفی
ــرش  ــل پذی ــی قاب ــیده وانترنت ــر رس ــای دی و آفره

ــند نمیباش
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را 
درمقابــل مبلــغ 5۰۰ افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت 

ــد: ــل ان ــد قرارذی بدســت بیاورن
ــماره  ــرپل ش ــهر س ــرپل. ش ــی س ــفاخانه والیت ۱. ش

تمــاس:۰7877۹7757
وزارت   – هــا  شــفاخانه  اصالحــات  پــروژه   .۲
ــل شــماره تمــاس:۰7۰۰8۹۲888  صحــت عامــه کاب

آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمی شوند
مــاده  فقــره)3(  مطابــق  قــرارداد  عقــد  نــوت:  
ــه منظــوری  ــون تــدارکات، مشــروط ب دوازدهــم قان

ــد ــی باش ــه م بودج

ــم اوراق  ــدارکات )67( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــالن ــی بغ ــفاخانه والیت ــوع ش مطب

واجـد  داوطلبـان  تمـام  از  بغـالن  والیتـی  شـفاخانه  اداره 
شـرایط دعـوت مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی  تعـداد 
 ۱3۹8 مالـی  سـال  ضـرورت  مـورد  اوراق  طبـع  قلـم   ۶7
MoPH/GDCM/HRP/BGN/  دارای نمبـر تشـخیصیه
شـده  چـاپ  نقـل  و  نمـوده  اشـتراک   G۰4/۱3۹8/NCB
شـرطنامه مربـوط را در مقابـل پرداخت مبلـغ ) 5۰۰ ( افغانی  
بدسـت آورده آفـر هـای خویـش را مطابـق شـرایط منـدرج 
شـرطنامه و طبـق قانـون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته 
از تاریـخ نشـر اعالن الی سـاعت  ۲:۰۰بجه بعـد از ظهر روز 
چهارشـنبه  تاریـخ 8 حـوت ۱3۹7 بـه صنـدوق آفـر هـا که 
در شـعبه تـدارکات مدیریـت اداری  شـفاخانه والیتی بغالن  
واقـع  شـهر پلخمـری جـاده صحـت عامـه  گذاشـته شـده 
اسـت  ارایـه نماینـد، آفـر های دیـر رسـیده و انترنیتـی قابل 

پذیـرش نمی باشـد.
تضمیـن آفـر به صـورت  پول نقد ، ضمانـت بانکی  3۰,۰۰۰ 
افغانـی   بـوده و جلسـه آفر گشـائی بـروز پنج شـنبه مورخ۹ 
حـوت ۱3۹7 سـاعت ۱۰:۰۰ بجـه قبـل از ظهـر  در تـاالر 
کنفرانـس هـای شـفاخانه والیتی بغـالن منـزل اول متصل به 

تعمیـر جراحی تدویـر میگردد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابل مبلغ 
5۰۰ افغانـی پول غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورند قرارذیل 

ند: ا
شـماره  پلخمـری  شـهر  بغـالن.  والیتـی  شـفاخانه   .۱

۰7۰۰7۰37۰۲ تمـاس:
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه 

کابـل شـماره تمـاس:۰7۰۰8۹۲888 
آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمی شوند

نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانون 
تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می باشـد

ــاه  ــه چ ــدارکات تخلی ــالن ت ــوع: اع موض
ها ی فاضــالب شــفاخانه 102 بســترخیرخانه

اداره شـفاخانه ۱۰۲ بسـتر خیر خانـه   از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعوت مـی نماید تا در پروسـه داوطلبی 
تخلیـه چاه های فاضالب شـفاخانه ۱۰۲بسـترخیرخانه 
، تضمیـن افـر مبلـغ   4۰,۰۰۰  چهـل هزارافغانی  { به 
شـکل پول نقـد / بانک گرنتی ( دارای نمبر تشـخیصیه          
 M۰PH-GDCM-HRP-KHH-NCB
سربسـته  هـای  افـر  و  نمـوده  -G۱7-۱3۹8اشـتراک 
خویش را مطابق  شـرایط شـرطنامه  به لسـان دری  در 
مقابـل پرداخت مبلـغ ) 5۰۰ ( و طبق قانون وطرزالعمل 

تـدارکات ارایـه نمایند 
وصول شـرطنامه و تسـلیمی افـر ها الی سـاعت  ۹:3۰ 
بجـه قبـل از ظهـر از نشـر اعالن الی بیسـت یـک روز 
تقویمـی کـه اخریـن معیـاد ضـرب االجـل تسـلیمی 
افـر  میباشـد  صـورت میگـرد افـر گشـایی  روز  سـه 
شـنبه تاریـخ ۱3۹7/۱۲/۱4  سـاعت ۱۰:3۰ بجـه قبل از 
ظهـر در  صالـون کنفرانـس شـفاخانه ۱۰۲ بسـتر خیـر 
خانـه   منـزل دوم  تدویـر میگردد افر های دیر رسـیده 
وا نترنتـی  پزیرفتـه نمـی شـود  ،شـرایط  اهلیـت  بـا 
ارایـه اسـناد ضروری میباشـد، تصفیه حسـابات مالیاتی 

ازشـرایط اهلیـت می باشـد.
ادرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت 

بیاورنـد قرارذیـل اند:
کابـل شـماره  ۱. شـفاخانه ۱۰۲بسـترخیرخانه. شـهر 

تمـاس:۰7۹8۲358۰3
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت 

عامـه کابـل شـماره تمـاس:۰7۰۰8۹۲888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم 
قانـون تدارکات، مشـروط به منظوری بودجه می باشـد


