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متـام کـارتهای قبـلی جـواز
حمـل سـالح باطل است
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چاپ همزمان در کابل و هرات

شورای عالی صلح:

جرگۀ مشورتی صلح
خطوط قرمز مذاکره
با طالبان را ترسیم
میکند

غنــــی:

انتخابات ریاستجمهوری در زمان معین آن برگزار میشود

محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت
ملــی ،یــک بــار دیگــر تأکیــد کــرد کــه زمــان
برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری تغییــر
ناپذیــر اســت.
آقــای غنــی کــه دیــروز در والیــت نیمــروز
صحبــت میکــرد بــه برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری در زمــان معیــن آن تأکیــد
ورزیــد.
قــرار اســت کــه انتخابــات ریاســتجمهوری،
شــوراهای والیتــی ،شــوراهای ولســوالی و
انتخابــات پارلمانــی والیــت غزنــی همزمــان در
 29ســرطان ســال آینــده خورشــیدی برگــزار

شــود.
آقــای غنــی تأکیــد دارد کــه برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری در زمــان تعییــن شــده آن،
فرمایــش قانــون اساســی کشــور و خواســت
مــردم میباشــد.
آقــای غنــی میگویــد کــه نهادهــای امنیتــی
و دفاعــی کشــور ،حــق مداخلــه در امــور
انتخابــات ریاســتجمهوری را نداشــته و بایــد
در رونــد انتخابــات بیطرفــی خــود را حفــظ
کننــد.
آقــای غنــی بــه ادارات ملکــی کشــور دســتور
داد کــه زمینــه را بــرای نامــزدان انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه قســم بیطرفانــه فراهــم
ســازند تــا بــه گفتــه او ،میــدان انتخاباتــی صــاف
باشــد.
آقــای غنــی در حــال بــر برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری در زمــان معیــن آن تاکیــد
دارد کــه بــا تعدیــل قانــون انتخابــات کمیشــنران
کمیســیونهای انتخاباتــی عــزل شــدند.
هــارون چخانســوری ســخنگوی ارگ دو روز
پیــش در نشســت خبــری گفــت« :در مجمــوع
 84نفــر از ســوی احــزاب سیاســی و نهادهــای
جامعــه مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات بــه حیــث
نامــزد کمیشــنران کمیســیونهای انتخاباتــی بــه
ریاســتجمهوری معرفــی شــدهاند و بررســی
اســناد آنهــا آغــاز شــده و تــا ســه روز آینــده
تمــام میشــود».
پیــش از ایــن رییــس اجرایــی حکومــت
وحــدت ملــی نیــز تأکیــد کــرده بــود کــه
انتخابــات ریاس ـتجمهوری در زمــان معیــن آن
برگــزار خواهــد شــد.

دوحه امروز میزبان پنجمین نشست صلح است
منابــع نزدیــک بــه گــروه طالبــان مــی
گوینــد ،ممکــن اســت کــه اســامآباد،
مانــع ســفر  5تــن از اعضــای هیــأت
مذاکــره کننــدۀ طالبــان در نشســت قطــر
شــود ،زیــرا نامهــای ایــن افــراد در
فهرســت ســیاه ســازمان ملــل شــامل
اســت.
قــرار اســت امــروز پنجمیــن دور مذاکــرات
میــان نماینــدهگان امریــکا و گــروه طالبــان
در دوحــه پایتخــت قطــر برگــزار شــود.
خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان،
اعــام آتشبــس ،همــکاری طالبــان
در امــر مبــارزه بــا القاعــده و داعــش و
مذاکــره رو در روی طالبــان بــا دولــت
افغانســتان ،ایــن نشســت اســت.
وحیدمــژده آگاه امــور سیاســی میگویــد
کــه ایــن نشســت در قطــر بــرای
هیأتهــای مذاکــره کننــده مهــم پنداشــته
میشــو د .
آقــای مــژده میگویــد« :دو موضــوع در
نشســت امــروز میــان نماینــدهگان امریــکا
و طالبــان نهایــی میشــود ایــن دو
موضــوع ،خــروج نظامیــان امریکایــی از
افغانســتان و ایــن کــه از خــاک افغانســتان
علیــه کشــورهای دیگــری اســتفاده نشــود».
او افــزود ،بــرای نهاییســازی ایــن دو
موضــوع ،قبــ ً
ا از ســوی دو طــرف ،دو
گــروه کاری مشــترک ایجــاد شــده بــود
کــه ایــن گروههــا ،در نشســت قطــر
نتیجــۀ کارشــان را اعــام خواهنــد کــرد.
آقــای مــژده کــه بــا خبرگــزاری جمهــور
صحبــت میکــرد ،گفــت ،امریکاییهــا

در نشســت قبلــی از طالبــان خواســته
بودنــد تــا نماینــدهگان بــا صالحیتشــان
در ایــن نشســت حضــور داشــته تــا
صالحیــت تصمیمگیــری داشــته باشــند.
آقــای مــژده امــا میگویــد از جمــع
هیــأت چهــارده نفــری طالبــان ،نــام  5تــن
آنهــا در لیســت ســیاه ســازمان ملــل درج
اســت و هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن
افــراد در نشســت امــروز حضــور خواهنــد
داشــت یــا خیــر.
امیرخــان متقــی رییــس دفتــر مالهب ـتاهلل،
عبدالمنــان عمــری بــرادر مالعمــر ،مولــوی
مطیعالحــق ،لطیــف منصــور و انــس
حقانــی از اعضــای هیــأت مذاکــرۀ طالبــان
انــد کــه حضــور آنــان در ایــن نشســت
مشــخص نیســت.
انــس حقانــی در زنــدان دولــت افغانســتان
اســت ولــی  4تــن دیگــر آنــان در پاکســتان
حضــور دارنــد.
پیــش از ایــن طالبــان ،لیســت ســیاه
ســازمان ملــل را مانــع مذاکــرات موثــر
دانســته اســت ،بــه همیــن منظــور ،زلمــی

خلیـلزاد در دیــدار خــود بــا ضمیرکابلوف
در روســیه ،خواســتار لغــو فهرســت ســیاه
در مــورد طالبــان شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،قاضــی امیــن وقــاد عضــو
شــورای عالــی صلــح افغانســتان امیــدوار
اســت کــه طالبــان در ایــن نشســت در
قطــر بــه ایــن تصمیــم برســند تــا مســتقیم ًا
بــا دولــت افغانســتان مذاکــره کننــد.
آقــای وقــاد میگویــد ،طالبــان بــرای
مذاکــره بــا دولــت ،فرصتهــا را از
دســت میهنــد و در شــرایط حاضــر
ایجــاب میکنــد کــه ایــن گــروه مطالبــات
خــود را بــا دولــت افغانســتان مطــرح کنــد.
هرچنــد ،آغــاز گفتگوهــا میــان طالبــان
و دولــت افغانســتان یکــی از آجنــدای
پنجمیــن نشســت قطــر اســت؛ امــا طالبــان
پیــش از ایــن گفتــه انــد کــه بــا دولــت
افغانســتان مذاکــره نمیکنــد.
زلمــی خلی ـلزاد تأکیــد کــرده کــه هــدف
برگــزاری پنجمیــن دور نشســت بــا طالبــان
در قطــر فراهمســازی زمینــه بــرای
مذاکــرات مســتقیم «بیناالفغانــی» اســت.
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جمهور افغانستان را
آیا رییس
ِ
مردم انتخاب میکنند؟

اشــرفغنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی میگویــد:
«رییسجمهــور افغانســتان را ایــران ،پاکســتان و روســیه انتخــاب
نمیکننــد ».در پاســخ بــه ایــن ســخنِ آقــای غنــی بایــد گفــت
کــه ای کاش چنیــن میبــود و بیرونیهــا رؤســای جمهــورِ
افغانســتان را بهجــای مــردمِ ایــن کشــور انتخــاب نکــرده بودنــد.
خــودِ آقــای غنــی کــه حــاال چنیــن جملهیــی را بــر زبــان آورده،
آیــا بــا رای مــردم انتخــاب شــده اســت؟
آقــای غنــی در انتخابــات ســال  2014درحالیکــه از تمــام
گزینههــای تقلــب و مهندســی آرا بــه نف ـ ِع خــود اســتفاده کــرده
بــود ،ولــی بازهــم نتوانســت میــزان الزمِ آرا بــرای راه یافتــن بــه
کرســی ریاســتجمهوری کشــور را بهدســت آورد .او ســرانجام
بــا یــک تقلـ ِ
ـب بسیاربســیار چش ـمگیر موفــق شــد کــه در ظاهــر
خــود را پیـــروزِ انتخابــات نشــان دهــد؛ چیــزی کــه نــه قابــلِ باورِ
ـرش آنهــا .تقلـ ِ
مــردم بــود و نــه هــم قابــل پذیـ ِ
ـب آقــای غنــی
بــه حــدی آشــکار بــود کــه میشــد آفتــاب را در روز روشــن
انــکار کــرد ولــی تقلــب ســازمانیافتۀ او را نمیشــد نادیــده
گرفــت .ای کاش او میتوانســت حداقــلِ آرا بــرای پیــروزی
را بهدســت آورد تــا از آنهمــه تقلــب چشــم پوشــید و گفــت
کــه «مــا رییسجمهــور خــود را انتخــاب کردیــم» .امــا آقــای
غنــی نگذاشــت کــه مــردم افغانســتان در سرنوشــت سیاســیِ
خــود دخیــل باشــند و بــه همیــن دلیــل بــه متحــدان بینالمللــیِ
افغانســتان مراجعــه کــرد تــا او را از مخمصهیــی کــه بهوجــود
آورده بــود ،نجــات دهنــد.
ِ
اگــر آقــای غنــی فرامــوش کــرده ،بایــد بــه یــاد او آورد کــه
پــس از بهوجــود آمــدن بحــران انتخاباتــی ،یــک سیاســتمدارِ
خارجــی وارد افغانســتان شــد ،او در میــان تیمهــای انتخاباتــی
بــه وســاطت آغــاز کــرد؛ امــا هیــچ نهــاد داخلــی و هیــچ کــدام
ِ
هــای مردمــی بــا او همــراه نبودنــد .آقــای
از احــزاب و جریان
ِ
صــورت مســتقیم بــا امریــکا وارد گفتوگــو شــد و آن
غنــی به
کشــور نیــز جــان کــری ،وزیــر خارجــۀ وقـ ِ
ـت آن کشــور را بــه
افغانســتان فرســتاد تــا معضــلِ انتخابــات را حــل کنــد و یــا در
واقعیــت رییسجمهــور افغانســتان را معرفــی کنــد .جــان کــری
موفــق شــد کــه ریاســت جمهــوری را در یــک توافـ ِ
ـق سیاســی بــه
اشــرفغنی بســپارد و ریاســت اجرایــی را بــه رقیــب انتخاباتــیِ
او واگــذار شــود .ایــن کار در ســال  2009نیــز اتفــاق افتــاد ،بــدون
هیــچ کموکاســت .در آن زمــان هــم انتخابــات بــه بحــران رفــت
و بازهــم جــان کــری وارد افغانســتان شــد و رقیــب آقــای کــرزی
را متقاعــد کــرد کــه از حقــش بگــذرد و ریاســتجمهوری را
بــه آقــای کــرزی تحویــل دهــد .امــا در هــر دو برهــه ،آقایــان
کــرزی و غنــی نگفتنــد کــه رییسجمهــورِ افغانســتان را نبایــد
کشــورهای دیگــر انتخــاب کننــد.
ِ
مــردم امــا میگوینــد ای کاش آقــای غنــی و امثــال او کــه
ِ
پــدری خــود احســاس میکننــد،
قــدرت سیاســی را میــراث
ِ
نظریــات آنهــا ارزش قایــل میشــدند تــا
قــدری بــه آرا و
میشــد بــا کمــی اغمــاض از کنــارِ الفهــا و دروغهــای آنهــا
گذشــت .امــا افســوس کــه انتخـ ِ
ـاب آقــای غنــی بهوســیلۀ جــان
کــری ،هیــچ تفاوتــی بــا انتخــاب ببــرک کارمــل بهوســیلۀ کاخ
کرملیــن نداشــت .اگــر آقــای غنــی میخواهــد بــرای خــود
جایــگاه ِ بهتــری را در نظــر بگیــرد ،ایــن بــه خــودش برمیگــردد
ِ
انتخــاب او را بهتــر از نــوع انتخابهایــی
ولــی هیچکــس نــو ِع
نمیدانــد کــه بهوســیلۀ بازیگــرا ِن منطقهیــی و جهانــی بــر
افغانســتان تحمیــل شــده اســت.
ِ
متأســفانه در طــول چهلســال گذشــته ،داســتان حاکمان افغانســتان
همینگونــه بــوده اســت؛ بــه جــز از یــک دوره کــه جهــان
افغانســتان را بــه فراموشــی ســپرد و پروفیســور برهانالدیــن
ربانــی فقیــد قــدرت را در یــک اجمــاع میــان رهبــران مجاهدیــن
و ســپس در شــورای حلوعقــد بــه دســت گرفــت .شــورای
حلوعقــد اســتاد ربانــی فقیــد بــا تمــامِ کاســتیهایی کــه داشــت
و نمیتوانســت بــا ســازوکارهای ُمــدر ِن گزینــش رؤســای
جمهــور در جهــان برابــری کنــد؛ امــا دســتکم ایــن مزیــت
را داشــت کــه اشــخاصی کــه در آن حضــور داشــتند و اســتاد
ربانــی را بــه عنــوان رییــس دولــت اســامی پذیرفتنــد ،همــه از
افغانســتان بودنــد .امــا حــاال چگونــه اســت؟!
مــردم واقعــ ًا میرونــد و در انتخابــات شــرکت میکننــد ،امــا
نتیجــۀ انتخابــات را بیرونیهــا جعــل میکننــد :اگــر نتیجــۀ
ِ
خواســت آنهــا نبــود ،بهصــورت مســتقیم
حقیقــی مطابــق
ِ
دســت کســی را کــه میخواهنــد
وارد صحنــه میشــوند و
رییسجمهــور افغانســتان باشــد ،بــاال میبرنــد؛ چنانکــه در
ســال  2009جــان کــری دســت آقــای کــرزی و در ســال 2014
ِ
دســت آقــای غنــی را بــاال بــرد.

در روند صلح
بازماندهگانِ شهدا از قلم نیـفتند!

عاصـم اسفزاری

رونــد مصالحــه بــا گــروه طالبــان ایــن روزهــا
ســرخط همــۀ نشــریات و تلویزیونهــا قــرار
دارد .دس ـتوپا زدنهــای شــورای صلــح ،تــاش
ِ
تمــاس مســتقی ِم جامعــۀ
کشــورهای منطقــه و
جهانــی بــا رونــد صلــح ،بیــش از پیــش قابــل
مشــاهده اســت .امــا ایــن سلســلهتالشها چــه
تأثیــری بــر زندهگــی مــردمِ افغانســتان خواهــد
گذاشــت؟ چــه کســانی از ایــن رونــد ســود
خواهنــد بــرد و چــه کســانی متضــرر خواهنــد
شــد؟ و آیــا ایــن رونــد در نهایــت بــه پایــا ِن
صلــح پایــدار منتهــی
جنــگ و دســتیابی بــه
ِ
خواهد شد؟
حکومــت افغانســتان کــه گاهــی در متــن و گاهــی
در حاشــیۀ ایــن رونــد قــرار دارد ،در ُکل بــه
رونــد صلــح خوشــبین اســت و تــاش میکنــد
امیدواریهایــی نــزد مــردم نیــز ایجــاد کنــد،
بــه ایــن شــرط کــه ایــن رونــد هرچــه زودتــر
بــه گفتوگویــی درونکشــوری مبــدل گــردد
و حکومــت نقــش کلیــدی در ایــن عرصــه پیـــدا
کنــد .بــه همیــن منظــور و بــرای ســرعت بخشــیدن
بــه ایــن رونــد ،قــرار اســت بــهزودی برگــزاری
جرگــۀ مشــورتی صلــح را در همــکاری بــا
گروهــای داخلــی و خارجــی روی دســت گیــرد.
امــا اینکــه شــهروندان افغانســتان در ایــن زمینــه
چــه نقــد و نظــری دارنــد ،تــا کنــون کمتــر بــه
آن پرداختــه شــده اســت؛ از همینروســت کــه
حکومــت ســعی میکنــد بــا دایــر کــردن جرگــۀ
مشــورتی صلــح و نظرخواهــی از گروههــای
دعــوت شــونده ،بــه عملکــرد خــود نســبت بــه
طالبــان مشــروعیت بخشــد .امــا چــه کســانی بــه
ایــن جرگــه دعــوت خواهنــد شــد؟
ِ
حکومــت افغانســتان
بــه بــاور مــن ،اگــر
میخواهــد دیــدگاه و نظــر مــردم را بــه گونــۀ
واقعــی داشــته باشــد ،بهتــر اســت بــه آنچــه
در داخــلِ جامعــه جریــان دارد بپــردازد .در حــال
حاضــر آنچــه مشــاهده میشــود ایــن اســت کــه
شــماری از شــهروندان کشــور در مــورد صلــح
بــا طالبــان دیدگاهــی مشــابه بــا جامعــۀ جهانــی
و حکومــت دارنــد .طبعــ ًا اینهــا اعضــای
جرگــۀ مشــورتی صلــح را تشــکیل خواهنــد داد.
اینکــه چــرا اینگونــه میاندیشــند ،دالیــل
زیــادی وجــود دارد ،امــا بــه صــورت ُکل ایــن
افــراد نســبت بــه صلــح خوشــبین انــد و بــه ایــن
باورنــد کــه رونــد صلــح میتوانــد زمینهســاز
امنیــت سرتاســری ،اقتصــاد خــوب و همــکاری
میــان مــردم و دولــت گــردد .در مقابــل ،شــماری
دیگــر بــه ایــن رونــد بــه دیــدۀ شــک مینگرنــد؛
نــه بــه صداقــت جامعــۀ جهانــی بــاور دارنــد و
نــه بــه عملکــرد و توانایــیِ مدیریـ ِ
ـت ایــن رونــد
توســط حکومــت افغانســتان .آنهــا بیشــتر بــه
ایــن میاندیشــند کــه ایــن رونــد طــوریکــه در
ظاهــر دیــده میشــود ،نیســت و یــا شــاید بـ ِ
ـازی
ِ
سرنوشــت آنهــا صــورت میگیــرد.
دیگــری بــا
امــا گــروه ســوم ،مســتحقترین افــرادی انــد کــه
نیــاز اســت در زمینــۀ صلــح ،حکومــت افغانســتان

بیشــتر از هرطیــف و گروهــی بــا آنهــا مشــورت
کنــد .و آن مشــورت بــا خانوادههــای قربانیــان
جنــگ ،بــه ویــژه بازمانــدگان شهـــدای نیروهــای
امنیتــی کشــور اســت.
ِ
مقامــات حکومتــی
در ایــن شــکی نیســت کــه
بــا طیفهایــی از جامعــه از جملــه مجاهــدان،
جامعــۀ مدنــی و نماینــدهگا ِن احــزاب و جوانــان
دیــدار کــرده و مشــورههای آنهــا را در زمینــۀ
صلــح گرفتهانــد؛ امــا آنچــه جــای خالــیِ آن
نگرانــی را نســبت بــه موفقیــت و یــا ثبـ ِ
ـات ایــن
رونــد بیشــتر میکنــد ،نبــود یــک برنامــۀ دقیــق و
جامــع بــرای گرفتــنِ دیــدگاه ِ بازمانــدهگان شــهدا
بهویــژه وارثــان شــهدای نیروهــای امنیتــی کشــور
اســت.
بــر اســاس اطالعـ ِ
ـات ارایــه شــده توســط نهادهــای
بینالمللــی و مســووالن حکومــت ،تنهــا در
دوران حکومــت وحــدت ملــی بیــش از 50000
غیرنظامــی و بیــش  45000از نیروهــای امنیتــی
جــا ِن خــود را از دســت دادهانــد و هــزاران تــن
در ایــن جنــگ زخمــی شــدهاند و آســیبهای
اقتصــادی فراوانــی را نیــز متحمــل شــدهاند.
پرســش اینجاســت؛ حــاال کــه دولــت افغانســتان
میخواهــد جنــگ را کنــار بگــذارد ،چــه پاســخی
و بــه عباراتــی ،چــه تســلیِ قناعتبخشــی بــه
بازمانــدگان شــهدای نیروهــای امنیتــی دارد و آیــا
ـروعیت جنـ ِ
ِ
ـگ خــود را از
طیفــی از جامعــه کــه مشـ
مســایلی چــون دفــاع از «وطــن»« ،قانــون اساســی»
و «دســتورات رهبــری حکومــت» گرفتهانــد ،بــا
اینگونــه مصالحــه موافــق انــد یــا خیــر؟
ِ
طیــف جامعــه بــا ایــن رونــد موافــق
اگــر ایــن
باشــند چــه خــوب ،امــا اگــر نباشــند چــه اتفاقــی
خواهــد افتــاد؟ آیــا ایــن رونــد (برنامــۀ صلــح)
ثبـ ِ
ـات الزم را در آینــده خواهــد یافــت؟ فرزنــدان
شــهدای نیروهــای امنیتــی کــه شمارشــان بــه
هــزاران تــن میرســد ،بــه مســألۀ صلــح چــه
واکنشــی نشــان خواهنــد داد؟ و اگــر بــدون
مشــورت بــا آنهــا ،از ســوی اقشــار دیگــر جامعــه
بــه صـــلح مشــروعیت داده شــود ،آنهــا عملکــرد
چــه کســی را موجــه خواهنــد دانســت؛ آنهایــی
کــه بــه ایــن رونــد مشــروعیت میدهنــد یــا
پــدران و فرزندانشــان کــه جــا ِن خــود را در ایــن
راه از دســت دادهانــد؟
طبیعیســت کــه آنهــا بیشــتر متمایــل بــه
جانفشــانیِ پدرانشــان اســتند و اینجاســت
کــه حتــا اگــر صلحــی بــه میــان آیــد ،چش ـماندازِ
روشــنی نخواهــد یافــت.
هرچنــد ادعاهــای زیــادی وجــود دارد کــه مســایلِ
مهــم بــا مــردم افغانســتان مشــورت شــده اســت؛
امــا بــا تأســف کــه در افغانســتان اکثــر مشــورهها
جعلــی ،ســطحی و گمراهکننــده بــوده و کســانی که
در ایــن مســایل بــا آنهــا مشــوره صــورت گرفتــه،
یــا نماینــدۀ مــردم نبودهانــد و یــا نتوانســتهاند بــه
گونــۀ درســت از مــردم نمایندهگــی کننــد .زیــرا
اکثــر کســانی کــه بــه محافــل اینچنینــی دعــوت
شــدهاند ،افــرادی بودهانــد کــه در هماهنگــی بــا

سیاســتهای حکومــت (حتــا اگــر غلــط بــوده
باشــد) بــه پیــش رفتهانــد .بــرای همیــن اســت
کــه تــا کنــون نتوانســتهایم بــه گونــۀ واقعــی در
هیــچ رونــدی نظــر واقعــیِ مــردم را داشــته باشــیم.
و هرچــه ایــن برخوردهــای ســطحی بیشــتر باشــد،
ثبــات تصمیمهــای کال ِن ممکلتــی بــا چالشــی
بیشــتر روب ـهرو خواهــد بــود.
حکومــت بیشــتر از هــر زمانــی نیازمنــد داشــتن
دیــدگاه جمعــیِ مــردم افغانســتان در زمینــۀ صلــح
اســت؛ مخصوصــ ًا کســانی کــه در  17ســال
ِ
صدمــات جبرانناپذیــری
گذشــته از ایــن ناحیــه
را متحمــل شــدهاند و مهمتــر از همــه کســانی
کــه بــه دســتور حکومــت افغانســتان ،عزیزانشــان
را بــه میـــدانهای جنــگ فرســتادهاند.
در ایــن شــکی نیســت کــه همــۀ مــردم بهخصوص
مردمــی کــه از جنــگ آســیب دیدهانــد ،بهخاطــر
آینــده و بــرای زندهگــی ایمــنِ فرزندانشــان
میخواهنــد در ســرزمین آنهــا صلــح بــه میــان
آیــد امــا ایــن مســأله بــه یــک سلســله پیشنیازهــا
و اقنــاع روانــیِ آســیبدیدهگا ِن جنــگ بســتهگی
دارد .بــا رونــد مصالحــۀ قبلــی حکومــت ،طیــف
کالنــی از مــردم موافــق نبودنــد؛ از همیــنرو
حکومــت بیــش از هــر زمانــی اعتبــارش را نــزد
قشــر باســواد و شهرنشــینِ جامعــه از دســت داد و
حضــور آقــای حکمتیــار هیــچ کمکــی بــه کاهــش
جنــگ در افغانســتان نکــرد.
بــه بــاور کارشناســان سیاســی و نظامــی ،از 10
ســال بــه اینطــرف رهبــران سیاســیِ بــر ســ ِر
ِ
قــدرت افغانســتان نتوانســته و یــا نخواســتهاند
طــوری کــه نیــاز اســت ،از نیروهــای امنیتــی در
برابــر هراسافگنــان حمایــت کننــد و همــواره
وقتــی بحــث از جنــگ میشــود؛ عمدهتریــن
نگرانــی نــزد همــه نفرســتادن نیــروی پشــتیبانی،
نبــود امکانــات کافــی و نبــود پشــتیبانی هوایــی
بــوده و متأســفانه تــا کنــون هــم در ایــن رویــه
تغییــری بــه میــان نیامــده اســت .مــا روزانــه شــاهد
کشــته و زخمــی شــد ِن شــمار زیــادی از نیروهــای
امنیتــی در میدانهــای جنــگ اســتیم .همیــن یــک
هفتــه پیــش ،فرزنــد یکــی از شــهدای نیروهــای
امنیتــی بــه دلیــلِ بیتوجهــی بــه انتقــال جنــازۀ
پــدرش از میــدان جنــگ ،دســت بــه خودکشــی زد.
عــاوه بــر بازمانــدهگان شــهدا ،شــهروندان عــادی
کشــور نیــز هرکــدام دههــا پرســش در زمینــۀ صلح
و آینــدۀ ایــن تصمیـ ِم حکومــت دارنــد کــه پاســخ
ِ
موفقیــت برنامــۀ
دادن بــه ایــن پرســشها بــرای
ِ
پایــداری آن شــرط ضــروری تلقــی
صلــح و
میشــود .انتظــار مــیرود کــه رهبــری حکومــت
وحــدت ملــی ،نهادهــای حقــوق بشــری و
احــزاب سیاســی افغانســتان ،پیــش از هــر نــوع
تصمیمگیــری قطعــی در مــورد صلــح ،در مشــورت
بــا هــم برنامههــای عملــی را بــرای نظرخواهــی و
ارایــۀ پاســخ درســت و قانعکننــده بــه بازمانــدهگان
شــهدا بهویــژه بازمانــدهگان شــهدای نیروهــای
امنیتــی روی دســت گیرنــد.
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شورای عالی صلح:

جـرگۀ مشـورتی صلـح
خطـوط قـرمز مـذاکـره

با طالبـان را ترسیـم میکنـد
ابوبکر صدیق
مســووالن در شــورای عالــی صلــح میگوینــد کــه جرگــۀ
مشــورتی صلــح خطــوط قرمــز شــهروندان و دولــت
افغانســتان در مذاکــره بــا طالبــان را ترســیم میکنــد.
برخــی اســتادان دانشــگاه و فعــاالن مدنــی امــا بــا انتقــاد از
شــورای عالــی صلــح و حکومــت میگوینــد کــه خطــوط
قرمــز مــردم افغانســتان در مذاکــرات صلــح روشــن
اســت ،امــا شــورای عالــی صلــح و دولــت برنامهیــی را
کــه ســالهای پیــش بــرای گفتوگــوی صلــح انجــام
میدادنــد ،اکنــون روی دســتگرفتهانــد کــه موثریــت
نــدارد.
اســداهلل زائیــری ،معــاون ســخنگوی شــورای عالــی صلــح
در گفتوگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار ،جرگــۀ مشــورتی
صلــح را بــرای نزدیــک شــدن مذاکــرات صلــح میــان
دولــت افغانســتان و طالبــان خــوب ارزیابــی میکنــد ،امــا
میگویــد :گفتوگوهــای صلــح زمانــی منتــج بــه نتیجــه
میشــود کــه حکومــت افغانســتان طــرف اصــل مذاکــره
بــا طالبــان باشــد.
آقــای زائیــری میگویــد :در ایــن جرگــه ،روی
خواس ـتها و مطالبــات مــردم افغانســتان تمرکــز خواهــد
شــد و اگــر ایــن نشســت نتیجهیــی را در پــیداشــته
باشــد ،میتوانــد چشــمانداز را بــرای آینــده مــردم
افغانســتان ترســیم کنــد.
معــاون ســخنگوی شــورای عالــی صلــح میگویــد:
در ایــن نشســت همچنــان خطــوط قرمــز شــهروندان
افغانســتان بــرای گفتوگوهــای صلــح ترســیم میشــود.
بنابرایــن ،برگــزاری جرگــه مشــورتی صلــح ضــروری
اســت.
معــاون ســخنگوی شــورای عالــی صلــح ،تالشهــای
اخیــر در رونــد گفتوگوهــای صلــح در ســطح منطقــه و
جهــان را نتیجــۀ نشسـتهای پیشــین در کابــل میدانــد و

شفیق نظری
برخــی از نماینــدهگان مجلــس و آگاهــان نظامــی در
واکنــش بــه قطــع کمکهــای امریــکا بــرای مبــارزه بــا
مــواد مخــدر در افغانســتان میگوینــد در حالــی کــه
حکومــت راهبــرد مبــارزه بــا مــواد مخــدر روی میــز
نــدارد ،ایــن خبــر بــرای افغانســتان و منطقــه «خطرنــاک
و ناگــواری» اســت.
آنــان در گفتوگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار میگوینــد کــه
ایــن تصمیــم امریــکا از بهــر ناکارهگــی و بیبرنامهگــی
حکومتهــای افغانســتان در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر
گرفتــه شــده اســت.
بــه گفتــۀ نماینــدهگان مجلــس و آگاهــان ،کشــت و قاچاق
مــواد مخــدر ســبب رشــد اقتصــاد جرمــی میشــود و
توقــف کمــک بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده ،افغانســتان را
بــه لحــاظ امنیتــی بــا بحرانهــای بیشــتر مواجــه خواهــد
ســاخت.
چمنشــاه اعتمــادی ،نماینــدۀ مــردم عزنــی در مجلــس
نماینــدهگان میگویــد کــه کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر
ســبب رشــد اقتصــاد جرمــی و گســترش فســاد در جامعــه
و نظــام اداری گردیــده و نیــز نظــام اقتصــادی و اداری را
افغانســتان را بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت.
آقــای اعتمــادی میافزایــد کــه بخــش عمــدۀ ناامنــی،
حضــور افــراد مســلح غیرمســوول و گســترش فســاد در
ادارههــای دولتــی در افغانســتان ربــط دارد بــا کشــت و
قاچــاق مــواد مخــدر کشــور .او بیــان مــیدارد کــه
گروههــای شورشــی و گروههــای مســلح غیرمســوول
در بســیار مــوارد بــا اســتفاده از پــو ِل فــروش و قاچــاق
مــواد مخــدر ،رونــد توســعه و پیشــرفت در کشــور را بــه
ُکنــدی مواجــه ســاخته انــد.
بــه گفتــۀ ایــن نماینــدۀ مــردم در مجلــس« :تجــارت و
قاچــاق مــواد مخــدر هــر ســال تقریبـ ًا  100هــزار نفــر را
بــه کام مــرگ میکشــاند و قاچــاق ایــن مــواد همچنــان

میافزایــد کــه کوچکتریــن نتیجــۀ نشســتهای قبلــی
کــه در کابــل ،ایجــاد یــک شــگرد در ســطح کشــورهای
منطقــه و جهــان بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان گردید.
در عیــن حــال ،امــا شــمار اســتادان دانشــگاه و فعــاالن
جامعــه مدنــی ،میگوینــد کــه تالشهــای ایجــاد شــده
در منطقــه ،ناشــی از فشــارهای بیرونــی بــر پاکســتان
اســت.
آنــان میگوینــد ،در حالــی کــه طالبــان دولــت افغانســتان
را مشــروع نمیداننــد ،چگونــه نشســتهای پیشینشــان
شــورای صلــح منتــج بــه ایجــاد رویکردهــای مثبــت در
منطقــه بــرای صلــح افغانســتان شــده اســت؟
شــاکر حیــات ،اســتاد دانشــگاه در گفتوگــو بــا روزنامــۀ
مانــدگار میگویــد :دولــت افغانســتان فاقــد مکانیســم
مذاکــره بــرای صلــح اســت ،صلــح بــه معنــای قطــع
جنــگ نیســت ،طالبــان یــک گــروه رادیــکال و ارتجاعــی
هســتند کــه هــزار و یــک مشــکل بــا مــردم افغانســتان
دارنــد.
آقــای حیــات افــزود :گــروه طالبــان ب ـه رغــم مشــکالت
مذهبــی ،فرهنگــی دارنــد ،در مــورد حقــوق زنــان،
آزادی و دموکراســی دیــدهگاه افراطــی دارنــد و خواهــان
تعدیــل قانــون اساســی و تغییــر نظــام بــه اســاس قرائــت
افراطیشــان از مذهــب هســتند.
او گفــت کــه اگــر دولــت میخواهــد بهشــکل بنیــادی
بــا طالبــان مذاکــره کنــد بــا در نظــر داشــت ایــن ارزشهــا
و اینکــه نگــرش طالبــان مذاهــب را بــه کفــر و مســلمان
در کشــور تقســیم نکنــد :بــه یــک هــزاره – شــیعه کافــر
گفتــه نشــود و کســانی در دفاتــر کار میکننــد تحــت
عنــوان خدمــتگار غربیهــا ســرزده نشــوند و بــرای
زنــان حــق فعالیــت و آمــوزش داده شــود.
او گفــت کــه بــا وارد کــردن فشــار نظامــی از طریــق

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی بــا حمایــت شــرکای
بینالمللــی بهویــژه امریــکا بــاالی طالبــان میتوانــد در
کشــاندن آنــان بــه رونــد صلــح کمــک کنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه ایــن بــاور اســت کــه بــرای
ایجــاد مذاکــرات بنیــادی صلــح در کشــور ،نیــاز بــه
اجمــاع منطقهیــی و جهانــی اســت بــا کشــورهای همســو
بــا طالبــان و مخالــف طالبــان در منطقــه مذاکــره شــود.
خطوط قرمز روشن است
شــاکر حیــات اســتاد دانشــگاه اشــاره بــه ســخنان
مســووالن دولتــی کــه جرگــۀ مشــورتی صلــح را بــرای
ترســیم خطــوط قرمــز مفیــد میداننــد ،میگویــد کــه
خطــوط قرمــز مــردم افغانســتان در برابــر طالبــان تعییــن
شــده اســت :آزادی بیــان و دموکراســی ،حقــوق بشــر،
حقــوق زنــان و اینکــه صلــح بــه عنــوان یــک ابــزار در
دســت طالبــان قــرار نگیــرد و یــا بــه بهانــۀ صلــح بــه
انتخابــات پشــت نشــود .ایــن خطــوط روشــن اســت و
نیــاز بــه ترســیم دوبــاره نــدارد.
آقــای حیــات بــا اشــاره بــه نفــس برگــزاری جرگــه
مشــورتی صلــح گفــت :در مادههــای  111و  110قانــون
اساســی ذکــر شــده اســت کــه اعضــای لویــه جرگــه
مشــورتی ،متشــکل از اعضــای شــورای ملــی ،شــورای
ولســوالیها و والیتــی اســت کــه توســط مــردم انتخــاب
شــدهاند .امــا در جرگــۀ مشــورتی صلــح کنونــی کســانی
دعــوت میشــوند کــه هیــچ تجربــۀ در مــورد صلــح
ندارنــد ،بیشترشــان بــزرگان قومــیانــد کــه پسزمینــۀ
کاریشــان عضویــت در یــک گــروه تروریســتی ماننــد
طالبــان و یــا دهقــان و چوپــان بــوده کــه از طــرف
حکومــت انتصــاب شــدهاند.
از ســویی هــم ،عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع مدنــی

افغانســتان (مجمــا) بــه روزنامــۀ مانــدگار میگویــد :کاری
را کــه شــورای عالــی صلــح پنجســال پیــش بایــد انجــام
م ـیداد ،اکنــون روی دســت گرفتــه اســت .در حالــی کــه
هم ـهروزه دشــمن قدرتمنــد شــده اســت و ایــن جرگــه
مشــورتی پاس ـخگو نیازهــای امــروزی صلــح نیســت.
رییــس مجمــا میگویــد کــه تالشهــای دولــت
افغانســتان در عرصــۀ صلــح هیــچ نتیجهیــی نداشــته
اســت ،امــا تالشهــای ایجــاد شــده در منطقــه بــرای
تأمیــن صلــح در کشــور ،ناشــی از تغییــرات و فشــارهای
اقتصــادی و سیاســی اســت کــه بــاالی پاکســتان وارد شــده
اســت.
بــه گفتــۀ او ،طالبــان حاضــر نیســتند کــه بــا دولــت
افغانســتان صحبــت کننــد ،امــا شــورای عالــی صلــح بــا
چــه جســارتی ادعــا میکننــد کــه نشستهایشــان
منتــج بــه اجمــاع منطقهیــی در مــورد صلــح افغانســتان
شــده اســت؟ در حالــی نمایندههــای طالبــان در نشســت
مســکو اعضــای شــورای عالــی را تحویــل نگرفتنــد.
آقــای رفیعــی میگویــد کــه در جرگــۀ مشــورتی صلــح
کــه قــرار اســت در جریــان ایــن مــاه برگــزار شــود،
خطــوط قرمــز دولــت و مــردم افغانســتان در گفتوگــو
بــا طالبــان ترســیم میگــردد.
ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت افغانســتان در نظــر
دارد تــا جرگــۀ مشــورتی صلــح را در روزهــای پایانــی
مــاه جــاری برگــزاری کنــد .پیــش از ایــن زلمیخلیـلزاد
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان چندیــن
مرتبــه بــا طالبــان دیــدار داشــته اســت ،امــا طالبــان تــا
هنــوز حاضــر بــه گفتوگــو بــا دولــت افغانســتان
نیســتند.

اعضای مجلس و آگاهان نظامی:

حکومت راهبردی برای مبارزه با مواد مخدر ندارد

تروریســتان را ثروتمندمنــد ســاخته و گروههــای
تروریســتی را تقویــت میکنــد کــه صلــح و امنیــت مــردم
افغانســتان ،منطقــه و جهــان را تهدیــد میکننــد».
آقــای اعتمــادی میگویــد کــه ســازمان ملــل متحــد،
حکومــت امریــکا و افغانســتان پــس از ســال  2001در امــر
مبــارزه مــواد مخــدر نــاکام بــوده انــد و گســترش نفــوذ
گروههــای مخالــف مســلح دولــت و عایــدات بیــش از
حــد ایــن گروههــا از کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر بــه
دســت میآمــد.
او از حکومــت افغانســتان میخواهــد تــا چشــم انتظــار
کمکهــای خارجــی بــرای مبــارزه بــا موامخــدر نباشــد

و خــود تــاش کنــد بــرای جلوگیــری از منابــع عایداتــی
گروههــای شورشــی مخالــف دولــت ،بودجــه اختصــاص
دهــد.
همزمــان بــا ایــن ،اســداهلل ندیــم ،آگاه امــور نظامــی بــه
ایــن بــاور اســت کــه در کنــار گروههــای شورشــی ،افــراد
مســلح غیرمســوول نیــز عایــدات شــان را از کشــت و
قاچــاق مــواد مخــدر بــه دســت میآورنــد .او در حالــی
کــه از کســی نــام نمیبــرد ،امــا میگویــد کــه برخــی
از مقامهــای پیشــن و کنونــی دولــت بــا افــراد مســلح
غیرمســوول در تبانــی انــد.
ایــن آگاه نظامــی بــا بیــان اینکــه عایــدات ســاالنۀ مــواد

مخــدر در افغانســتان باالتــر از  6میلیــارد افغانــی اســت،
گفــت کــه حــدود  90درصــد پولهایــی کــه از منابــع
قاچــاق مــواد مخــدر در افغانســتان بــه دســت میآیــد،
در بانکهــای انگلســتان و امریــکا جمــعآوری میشــود
و مفــاد آن نیــز بــه جیــب همــان کشــورها م ـیرود.
آقــای ندیــم میگویــد کــه مقامهــای حکومــت افغانســتان
نســبت بــه ایــن عامــل ناامنــی در افغانســتان بیتوجــه
بــوده و اســتراتیژی مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز روی
میــز ندارنــد .او از حکومــت میخواهــد تــا اســتراتیژی
مبــارزه بــا مــواد مخــدر طــرح کنــد و بــا همــکاری و
همآهنگــی ســایر نهادهــای داخلــی و خارجــی ،جلــو
رشــد و گسـ ِ
ـترش مــواد مخــدر در افغانســتان را بگیــرد.
در ســوی دیگــر ،ســیگر یــا ادارۀ بــازرس ویــژۀ امریــکا
بــرای بازســازی افغانســتان در گزارشــی بــه نقــل از
وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر افغانســتان گفتــه اســت
کــه ایــن وزارت در یــک ســال گذشــته بــرای مبــارزه بــا
مــواد مخــدر پــول دریافــت نکــرده اســت.
در گــزارش ســیگر آمــده اســت کــه آمریــکا در یــک ســال
گذشــته بــه جــای کمــک نقــدی بــه وزارت مبــارزه بــا
مــواد مخــدر افغانســتان ،حمــات هوایــی را در برابــر
کارخانههــای تولیــد مــواد مخــدر در افغانســتان بیشــتر
کــرده اســت.
براســاس گــزارش حکومــت ،پولیــس مبــارزه بــا مــواد
مخــدر در چهــار مــاه گذشــته بیــش  1300عملیــات
را بــرای نابــودی مخفیگاههــای مــواد مخــدر و نیــر
قاچاقبــران ایــن مــواد انجــام داده اســت.
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فــردی کــه از یــک بیمــاری خطرنــاک رنج
میبــرد و بایــد درمــان شــود ،ممکــن
اســت بتوانــد بــه خــود دروغ بگویــد
و بیمــاری را بــه فراموشــی بســپارد
گان آن را بــه حســاب هــر
و نشــانه ِ
چیــز دیگــری جــز آن بیمــاری بگــذارد؛
امــا وجــود پزشــک و ســازوکارهای
بهداشــتی ،بــه مثابــۀ ابزارهــای
انتقــادی عمــل میکننــد کــه وی را وا
میدارنــد دروغ را کنــار گذاشــته،
حقیقــت را بپذیــرد و خــود را درمــان
کنــد .امــا اگــر چنیــن فــردی در عیــن
آنکــه شــدیدا ً بیمــار اســت ،پزشــکان
و ســازوکارهای همراهیکننــدۀ آنهــا
را نیــز از میــان ببــرد ،در حقیقــت حکــم
ِ
مــرگ خــود را صــادر کــرده اســت
ناصـر فکـوهـی
در بررسـی پدیدههایـی کـه گاه بـه صورتـی
متـرادف «ارزش»« ،عـرف» یـا «اخلاق» نامیـده
میشـوند ،دغدغۀ اندیشـمندا ِن اجتماعـی همواره
آن بـوده اسـت کـه بُعدی کارکـردی نیـز در آنها
بیابنـد .هرچنـد کارگردگرایـی بـه مثابـۀ یـک
رویکـرد نظـری ـ روششـناختی مدتهاسـت که
اعتبـار خـود را از دسـت داده ،اما ایـن بیاعتباری
بیشـتر شـامل انحصـار نگاه بـه بُعد کارکـردی در
امـور اجتماعـی میشـود و نـه عـدم توجـه کامل
بـه ایـن بعـد .از ایـنرو همیشـه میتـوان در کنار
ابعـاد دیگـ ِر ذهنـی و رفتـاری ،بعـد کارکـردی را
نیـز مورد توجـه قرار داد و مث ً
ال در همین پرسـش
از آن راه ،بـه پدیدهیـی چـون «دروغ» پرداخـت:
چـرا آدمهـا دروغ میگوینـد و چه سـودی از این
راه عایدشـان میشـود؟

نظـر گرفتـن دروغ به مثابـۀ یک آسـیب اجتماعی
پیـش میبـرد؛ زیرا قاعدتـ ًا جامعهیی سـازمانیافته
و کمابیـش به دور از تنش و آسـیبهای اجتماعی
نبایـد نیـازی به دروغگویی داشـته باشـد و یا این
نیـاز بایـد بسـیار انـدک باشـد .درسـت برعکـس
میتـوان نتیجـه و گزارهیـی دیگر را نیـز در اینجا
مطـرح کـرد :بـه همان میـزان کـه جامعهیـی وارد
فرایندهـای آنویـک یعنـی ناهنجـاری اجتماعـی
شـده و در آنهـا بـه موقعیتهـای خطرناکتـر
ً
مثلا سـقوط اخالقـی،
و پرتنشتـری میرسـد،
فقـر ،نابسـامانی روابط بیننسـلی و بینجنسـیتی،
سـردرگمی و بحـران هویتـی و ، ...بـه همـان
میـزان نیـاز کنشگـران بـه اسـتفاده از دروغ بـه
مثابـۀ راهحلـی ولـو موقـت بـرای کاهـش تنشها
و ایجـاد هماهنگـی در رفتارهـا و ذهنیتهـا نیـز

ابتـدا تأکید کنیم که کنشـگر اجتماعـی لزوم ًا دروغ
را در مرزهـای روشـنی نمیبینـد و رویکـرد او به
ایـن امر ،همواره یک پیوسـتار اسـت کـه میتواند
ً
کاملا آگاهانه بـا هدف تحمیق
از دروغ محـض و
ِ
انحـراف مخاطـب تـا بیـان صرفـ ًا بخشـی از
و
واقعیـت و یـا بیان واقعیـت در قالبها یا اشـکال
خـاص کـه محتـوای آن را تغییر دهـد ،به صورت
ناخـود آگاه ،هـزاران شـکل داشـته باشـد .آنچـه
یـک کنشـگر اجتماعـی دروغ غیرقابـل بخششـی
از جانـب دیگـری میدانـد ،ممکـن اسـت در نظر
طـرف دیگـر ،صرفـ ًا شـیوهیی خودآگاهانـه یـا
ناخودآگاهانـه از بیـان یک مسـأله باشـد .بنابراین
بـرای آنکه بتوانیم پاسـخی نسـبی به این پرسـش
بدهیـم ،بایـد خـود را بـه تعریفـی تقلیلگرایانـه
همچـون تعریـف زیر محدود کنیم« :دروغ کنشـی
آگاهانـه در سـطح زبـان یـا گفتمـان اسـت کـه به
منظـور تحریـف واقعیـت بـه گونهیی که کنشـگر
آن را میشناسـد و بـه منظـور تأثیرگـذاری خاص
یـا جلوگیـری از تأثیری خاص بـر مخاطب انجام
گیـرد .».ایـن تعریـف ما را بـه ناچار به سـوی در

افزایـش مییابـد .زمانـی کـه چرچیـل در آغـاز
جنـگ جهانـی دوم در برابـر پارلمان انگلسـتان و
در واقـع در برابـر مردم انگلیس قـرار گرفت ،این
جامعـه تـوان آن را داشـت کـه از او دربارۀ جنگی
کـه در پیـش بـود ،بشـنود« :بـرای شـما ،هیـچ
وعدهیـی جـز خـون ،کار ،اشـک و رنـج نـدارم»
و زمانـی کـه جـرج دیلیـو بـوش و تونـی بلـر
پیـش از حملـه بـه عـراق بـه دروغ اعلام کردند
کـه ایـن کشـور یـک تهدید اتمـی بالفصـل برای
غـرب بـه شـمار مـیرود ،بـه خوبـی میدانسـتند
کـه دروغ میگوینـد ،امـا ایـن را نیـز میدانسـت
کـه جامعهیـی را نمایندهگـی میکننـد کـه ایـن
دروغ را میخواهـد تـا ولـو غیرمسـتقیم و ولـو
ناخودآگاهانـه بـه هـدف دیگری برسـد.
بنابرایـن دروغ را چـه در کمیت و چـه در کیفیت
آن ،چـه در میـزان فراوانـی و چـه در محتوای آن،
بایـد یکـی از مهمتریـن مولفههـای موقعیتهـای
ِ
اقتصادی
تاریخـی ،فرهنگـی ،اجتماعی ،سیاسـی،
یـک جامعـه به حسـاب آورد .گـردآوری دروغها
و تحلیـل کمـی و کیفـی آنهـا ،راهـی اسـت کـه

تاریخدانـان سـالها اسـت از خلال آن جوامـع
انسـانی را تحلیـل میکننـد ،امـا بـه بـاور مـا،
جامعهشناسـان و انسانشناسـان نیـز میتواننـد
از همیـن روش بـرای شـناخت ،درک و تحلیـل
جوامـع مـور مطالعـۀ خـود اسـتفاده کننـد .از این
ً
کاملا بـا پدیدههـای
لحـاظ دروغ را میتـوان
دیگـری کـه بازهـم در سـطح زبـان و گفتمـان
اتفـاق میافتنـد و بـه همیـن میـزان اهمیـت دارند
همچـون مبالغـه ،تملـق ،چاپلوسـی ،شـوخی،
تحقیـر ،بزرگداشـت و تقدیـر و ...مقایسـه کرد که
هـر یـک نیاز بـه تشـریح و تحلیـل جداگانهیی از
لحـاظ فرهنگـی دارند.
انقلاب اطالعاتـی در جهـان کنونـی ،مـا را در
رابطـه بـا دروغ یـا نیمهحقیقتهـا و حقیقتهای
تحریـف شـده و یا بیش از حـد انبوه ،در وضعیت
خاصـی قـرار داده اسـت :امـروز بسـیار کمتـر از
آنچـه تصـور شـود ممکـن اسـت بـا دروغ در
ِ
«پیچیده»ی آن روبهرو باشـیم،
موقعیـت «خام» یـا
بدیـن معنـی کـه دروغ بـه سـازوکاری درهمتنیده
تبدیـل میشـود کـه در کنشـگران اجتماعـی
درونـی شـده و در رسـانهها نهاینـه میگـردد،
بـه صورتـی کـه ممکـن اسـت در مجموعهیـی
نسـبت ًا بـزرگ افـراد و نهادهـا ،بـه صورتـی ناخود
آگاه دایمـ ًا از آن بـه مثابـۀ رابطهیـی «طبیعـی» و
«بدیهـی» میـان یکدیگر اسـتفاده کننـد .چگونهگی
برخـورد روزنامههـا و بهویـژه روزنامههـای
موسـوم بـه «زرد» بـا وقایـع ،از معروفتریـن
مصادیـق ایـن امـر اسـت .اما اگـر در ایـن منطق
بـه پیـش برویـم و مسـایل را از نزدیکتـر و بـه
شـیوهیی عمیقتـر تحلیـل کنیـم ،خواهیـم دید که
همیـن روش میتوانـد حتـا در باالتریـن سـطوح،
آنجـا کـه بـه نظـر میرسـد حقیقـت بایـد اصلی
مطلـق باشـد ،مقلا حـوزۀ علـم و دانـش نیـز
رایـج اسـت .تصـور دانشـمندان علـوم طبیعـی و
حتـا علـوم انسـانی نسـبت بـه دانش خودشـان و
رابطهیـی کـه ایـن دانـش با مـردم عـادی و دانش
آنهـا دارد ،اغلـب تصـوری دروغیـن اسـت کـه
سـازوکارهایی دروغیـن را نیـز حتـا بـه ضـرب
اسـتفاده از ابزارهـای هژمونیـک بـه کار میاندازد
تـا بتوانـد مشـروعیت خـود را بر کرسـی نشـاند.
بـا ایـن وصـف ،وجـود سـازوکارهای انتقـادی،
همـواره میتواننـد تأثیرهـای مخـرب دروغ
سـازمانیافته ،خودآگاهانـه یـا ناخودآگاهانـه
را کاهـش دهنـد .در ایـن حـال خطرناکتریـن
موقعیتهـا در جوامعـی مشـاهده میشـود کـه
از یکسـو بـه دلیـل نابسـامانیهای اجتماعـی
نیـازی شـدید به گسـترش سـازوکارهای دروغ یا
رفتارهـای شـبیه بـه آن دارنـد ،و از طـرف دیگر،
بـه دالیـل تاریخی ،سیاسـی و غیره سـازوکارهای
انتقـادی و خنثاکننـدۀ دروغ را نیـز در خود بهطور
کامـل یـا جزیـی از میـان بردهانـد .فـردی کـه از
یـک بیمـاری خطرناک رنـج میبرد و بایـد درمان
شـود ،ممکـن اسـت بتواند بـه خـود دروغ بگوید
و بیماری را به فراموشـی بسـپارد و نشـانهگا ِن آن
را بـه حسـاب هـر چیـز دیگـری جـز آن بیماری
بگـذارد؛ امـا وجـود پزشـک و سـازوکارهای
بهداشـتی ،بـه مثابـۀ ابزارهـای انتقـادی عمـل
میکننـد کـه وی را وا میدارنـد دروغ را کنـار
گذاشـته ،حقیقـت را بپذیرد و خـود را درمان کند.
امـا اگـر چنین فـردی در عیـن آنکه شـدیدا ً بیمار
اسـت ،پزشـکان و سـازوکارهای همراهیکننـدۀ
آنهـا را نیـز از میان ببرد ،در حقیقـت حکم ِ
مرگ
خـود را صـادر کـرده اسـت.

رسول خان امین /بخش چهـلوهفتـم
 .4تحصیلات مخاطبان :سـطح تحصیالت و دانش عمومی شـرکتکنندهگان
در سـخنرانی شـما چقـدر اسـت؟ اغلـب آنهـا در چـه رشـتههایی تحصیـل
کردهانـد؟ اگـر سـطح دانـش آنهـا متوسـط و پایینتـر از آن اسـت ،بایـد
ِ
انتخـاب واژههـا و متنهـا دقـت کنیـد تـا سـادهترین و قابـل درکتریـن
در
آنهـا را انتخـاب کنیـد .اگـر از اصطالحـات و مثالهای پیچیـده و تخصصی
اسـتفاده کنیـد ،مخاطبـا ِن شـما تصـور خواهنـد کـرد کـه صحبتهایتـان به
درد آنهـا نمیخـورد .همچنیـن پرسـشهای احتمالـی برای سـطوح مختلف
دانشـی ،متفـاوت خواهنـد بـود .بنابرایـن بسـیار مهـم اسـت کـه از میانگیـن
ِ
تحصیلات آنهـا اطالعات کافی داشـته باشـید.
سـطح
دانسـتن تحصیلات مخاطبـان ،اطالعـات خوبـی در اختیار ما قـرار میدهد؛
ً
مثلا :وقتـی در جمعـی سـخن میگوییـم کـه میانگیـن تحصیلات ،باالتر از
ً
فـوق لیسـانس اسـت ،قطعـا میبایسـت صحبتهـای مـا پایههـای علمـی
محکمـی داشـته باشـد و بـرای صحبتهایـی که میکنیـم دالیل و شـواهد و
مسـتندات قـوی ارایه کنیـم؛ اما وقتی همـان مفاهیم را در جمعـی که میانگین
تحصیلات آنها بسـیار پایین اسـت بیان کنیـم ،باید از بیـان اصطالحات فنی
و تخصصـی خـودداری نماییـم و بـ ه جـای آن از شـواهد ملمـوس و عینـی
اسـتفاده کرد.
 .5سـطح اجتماعـی ،فرهنگـی و شـغلی مخاطبـان :وقتـی میخواسـتم
کار تدریـس سـخنرانی را شـروع کنـم ،از دوسـتان و آشـنایا ِن مختلفـی کـه
میشـناختم دعـوتكـردم در صنفهایـی که رایـگان برگزار میكنم شـرکت
ِ
طرف کارمندان و معلمان بود و بیشـترین اسـتقبال
کننـد .کمتریـن اسـتقبال از
از سـمت کسـانی بـود کـه بـه لحـاظ فرهنگـی ،ارزش آمـوزش و باالخـص
فـن بیـان و سـخنرانی را درک کـرده بودنـد یـا از سـمت کسـانی بـود که در
پُسـتهای نیمهمدیریتـی و یـا مدیریتـی قرار داشـتند و این افـراد خیلی منظم
در صنفهـا شـرکت میكردنـد و تمرینـات را انجـام میدادنـد .مسـلم ًا ایـن
تجربـه ،تأثیـر شـغل و فرهنـگ را نشـان میدهـد .یا وقتـی در جمـع معلمان
هسـتم و شـیوههایی را بـرای افزایـش درآمـ ِد چندهـزار افغانـی در طول یک
مـاه بـا هفتهیـی دو سـاعت کار انترنتـی در منـزل را معرفـی میكنـم ،بـرای
اکثـر آنهـا ایـن موضـوع جـذاب اسـت؛ ولـی وقتـی در جمـع مدیرانـی که
درآمدهـای بسـیار باالیـی دارند ایـن موضوع را مطـرح میكنم ،ایـن موضوع
بـرای آنهـا جذابیتـی نـدارد و میگوینـد ایـن چندهـزار افغانـی را بـه کـدام
زخمشـان بزننـد .پـس وقتـی صحبـت میكنیـم ،بایـد ایـن تفاوتهـا را در
نظر داشـته باشـیم.
انتظارات مخاطبان
زمانـی کـه بـرای برگـزاری اولیـن سـمینارم آمـاده میشـدم ،از پنـج روز
قبـل ،بـرای کسـب شـناخت بیشـتر ،بـا تعـدادی از شـرکتکنندهگان تمـاس
گرفتـم و سـواالتی از آنهـا پرسـیدم .یکـی از پرسـشها ایـن بـود :انتظـار
داریـد از ایـن سـمینار چـه مطالبـی یاد بگیرید .پاسـخهای ارایه شـده توسـط
شـرکتکنندهگان ،کمـک زیادی جهت هدفمند شـدن سـخنرانی بـه من کرد.
آنهـا خواسـتههای خـود را در همان سـمینار بهدسـت آوردند و پـاداش من،
باالتریـن میـزان رضایـت حضـار از سـخنرانی بود.
وقتـی بدانیـم انتظار مخاطب از ما به عنوان سـخنران چیسـت ،بهتـر میتوانیم
رضایـت آنهـا را جلـب کرده و سـخنرانی موفقتری داشـته باشـیم؛ مث ً
ال :اگر
ِ
صحبت ما هـم فن بیان
مخاطبـان مـا فروشـندهگان کمپیوتر باشـند و موضوع
و سـخنرانی باشـد ،قطعـ ًا مخاطبـان کاری بـه تاریخچـۀ فـن بیـان و علـم فن
بیـان و قواعـد نگارشـی و ویراسـتاری ندارنـد .بـه عنـوان یک سـخنران باید
از انتظـارات مخاطبـان خـود اطالع کافی داشـته باشـیم تـا بتوانیم متناسـب با
نیازهـای آنها پاسـخ بدهیم.
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(خوا نش سه شعر از سه شاعر )

یعقوب یسنا

بخش دوم

هیوالسازی نظریه در نقد و خوانش شعر
جهـان معاصـر بهنوعی جهانی نظریهزده اسـت.
ایـن نظریهزدهگـی را «هیوالسـازی نظریـه» نام
ت کـه نظریـه را
گذاشـتهام .بحـث ایـن نیسـ 
کنـار بگذاریـم .نظریهپـردازی تـا نظریهزدهگی
تفـاوت میکنـد.
نظریهپـردازی مبنـای فلسـفی دارد .در یـک
بسـتر تاریخـی و فرهنگـی بـا مناسـبات علمی
مطـرح میشـود .مناسـبات گفتمانـی دارد.
مناسـبات گفتمانـی بـه ایـن معنـا کـه در نتیجۀ
گفتوگـو بـا علوم شـکل میگیـرد .بنا بـهاین
گفتوگـو بـر علـوم ،هنـر ،ادبیـات و فرهنـگ
تأثیـر گفتمانـی میگـذارد.
نظریهزدهگـی بیشـتر اسـتفادۀ فیشـنی ،شـیک،
یـکروزه و تقلیـد از نظریههاسـت .نظریهزدهها
ً
اصلا از نظـر فلسـفی درکـی از نظریههـا
ندارنـد .از نظریههـا بیشـتر اسـتفادۀ مانیفسـتی
میکننـد .ایـن اسـتفادۀ مانفیسـتی از نظریههـا
طـوری اسـت کـه تعـدادی گویـا از نظریهیـی
اسـتفاده کردهانـد یـا خودشـان نظریهیـی را
دربـارۀ چیسـتی شـعر ،داسـتان و ...سـاختهاند؛
میخواهنـد بـهعنـوان مانفیسـتی ارایـه کنند تا
براسـاس آن مانیفسـت شـعر بسـرایند ،داستان
بنویسـند و نقـد کننـد.
اینگونـه برخـورد بـا نظریـه ،در واقـع
هیوالسـازی نظریـه اسـت .سـرودن شـعر،
نوشـتن داسـتان و نقـد را میخواهنـد از درون
نظریهیـی کـه یـکروزه طراحـی و جعـل
کردهانـد ،بیـرون بکشـند .درحالیکـه واقعیـت
این اسـت ،متـن ادبی معمـوالً پیشـرو از نظریه
اسـت .نظریههـای ادبـی از متن ادبی اسـتخراج
میشـوند و بعد بـرای نقد ادبی جنبـۀ کاربردی
پیـدا میکننـد.
اینکـه حتمـ ًا نظریههـای ادبـی را از متـن ادبی
بایـد اسـتخراج کـرد ،تأکیـد نـدارم .میتـوان
گفتکـه نظریههـا نیـز میتواننـد در ارتبـاط
به آرای فلسـفی ،روانشناسـی و حتـا فیزیک و
زیستشناسـی شـکل بگیرند و رابطـۀ گفتمانی
و نقـادی بـا ادبیـات ،هنـر و فرهنـگ بیابند.
ً
مثلا دسـتهبندی انـواع ادبـی بیشـتر متأثـر از
آرای زیستشناسـی دارویـن اسـت کـه بـا
ادبیـات رابطـۀ گفتمانـی پیـدا کـرده اسـت.
بنابهایـن نظریـه ،انـواع ادبـی و ژانرهـای ادبـی
دسـتهبندی شـدهاند .نسـبیت انشـتین بـ ه عنوان
گفتمـان نظـری در نظریـۀ معناشناسـی و فهـم
و درک معنـای متـن تأثیـر گذاشـتهاسـت؛ در
نتیجـه ،نظریههایـی مطـرح شـده کـه بـه ایـن
اسـاس معنـا و فهـم و درک متـن میتوانـد
نسـبی باشـد.
درحالیکـه نسـبیت کیهانشناسـانۀ انشـتین
بـا نظریـۀ نسـبیت در نظریههـای ادبـی بسـیار
تفـاوت دارد .واقعیت این اسـتکـه در جهان،
نظریـۀ نسـبیت انشـتین را شـاید چند دانشـمند
فیزیـک بداننـد .امـا بـه گونهیـی از نظریـۀ
نسـبیت انشـتین در نظریههـای ادبـی ،هنـری و
فرهنگـی اسـتفاده صورت گرفتهاسـت .شـاید
ایـن اسـتفاده سـادهانگارانه باشـد .بههرصورت
تأثیرگـذار بوده اسـت.
بحـث عـدم قطعیـت آیزنبـرگ در فیزیـک
کوانتـوم نیـز رابطـۀ گفتمانـی بـا نظریههـا
و نظریههـای ادبـی بهویـژه بـا نظریههـای
پسـامدرن برقـرار کـرده اسـت .روانـکاوی
فرویـد و یونـگ نیـز رابطـۀ گفتمانـی بـا علوم
بهویـژه بـا نظریههـای ادبـی و هنـری برقـرار
کـردهاسـتکـه امـروز در نقد ادبـی و خوانش
متـون از ایـن نظریههـا اسـتفاده میشـود.
در کل بایـد نظریهها بسـتر فرهنگـی ،تاریخی و
گفتمانـی با علوم داشـته باشـد تا مبنـای نظری
مسـتدل پیـدا کنند .دریـدا بحث شـالودهکنی و
واسـازی را از خوانش متنهای پساسـاختارگرا
اسـتخراج کـرد امـا این بحـث بهعنـوان نظریه
توانسـت بـا علـوم بهویـژه بـا فلسـفه ،هنـر،
ادبیـات ،نظریـه و نقد ادبـی مناسـبات گفتمانی
برقـرار کند.
تعـدادی گمـان کردهانـد اگـر چند نقـل قول را
در جسـتوجو از گـوگل ،زیر عنوان «سـخنان
بـزرگان» پیـدا کننـد و ایـن جملههـای قصار را
پـس و پیـش حفـظ کرده ،بعـد اینجـا و آنجا
ِ
اسـاس
نقـل قـول کنند؛ نظریهدان شـدهاند و به
نظریـه نقـد میکننـد .امـا اینگونـه برخـورد با
نظریههـا ،نظریهزدهگی اسـت و اینگونـه افراد
تصـور هیوالیـی از نظریـه دارنـد .از نظریـه،
هیوالسـازی میکننـد؛ هیوالسـازی در هیـکل
ببـر کاغذی!
اصـوالً نظریههـای ادبـی بایـد از خوانـش
متـون در مناسـبات بـا علـوم فلسـفی و نظـری
اسـتخراج ،طراحـی ،تدویـن و مسـتدل شـوند.
در غیـر آن ،هرگونـه اسـتفادۀ فیشـنی و شـیک

ت کــه جانــوری بــه نــام انســان
بــا تمســخر بــه پرســنده میتوانیــم بگوییــم کاکــرد ادبیــات بیــان نجواهــای بیمفهومــی اس ـ 
بــرای پایــان مــرگ خویــش ،بــه تصــور خــودش ،انــگار ســوگ میســراید .کارکــرد ادبیــات روایــت لکنـ ِ
ـت شــدیدی اســتکــه
انســانی هــراسزده و بــازده ،دچــارِ آن شــدهاســت ،میخواهــد قصــه کنــد کــه چگونــه دچــار لکنــت شــد .کارکــرد ادبیــات
ت کــه دچــار جابهجایــی کارکــرد نشــانهها ،رابطــۀ دالهــا بــا مدلولهــا و ســرگردان در وســط
ـردرگم انســانی اسـ 
روایــت سـ
ِ
دالهــای زبــان شــدهاســت .کارکــرد ادبیــات رهایــی از اســارت زبــان اســت امــا ایــن رهایــی بــه لکنــت و گنگــی میانجامــد.
کارکــرد ادبیــات بیــان عــدم نشانههاســت توســط نشــانههای سرگشــته کــه ایــن سرگشــتهگی نشــانهها در واقــع بیــان
بیــان «نابیانگــری» اســت؛ یعنــی
را دچــار عــدم بیــان کــرد ه اســت .بــه اینجــا میرســیم کــه بگوییــم کارکــرد ادبیــات
ِ
ادبیاتچــی میخواهــد بگویــد آنچــه را کــه میخواهــم بگویــم ،نمیتوانــم بگویــم .و...
از نظریههـا و مانیفستسـازیهای یکشـبه
بـه نـام طراحـی نظریـه ،درسـت نیسـت و
فاقـد مبنـا اسـت .بنابرایـن نظریهزدهگـی که به
هیوالسـازی نظریـه میانجامـد ،بـه شـناخت،
تحـول و درک ادبیـات و هنـر مفید که نیسـت،
بلکـه موجـب تداعی سـادهانگاری شـناخت از
نظریـه میشـود .هـر فرد تصـور میکنـد با ذکر
چنـد نقـل قـول ،نظریهپرداز شـدهاسـت .چند
فـرد مثـل خـود را پیـدا میکننـد و میگوینـد
بیاییـد با هـم مانفیسـت و نظریهیـی را طراحی
کنیـم کـه بر آن اسـاس نسـخه بـرای تولید متن
ادبـی و نقـد ادبـی ایجـاد کنیم.
ایـن افـراد هیـوالزده یـا دیـوزده اسـتند که من
در جسـتارِ «از جامعـۀ ادبیاتفهـم تـا جامعـۀ
ادبیـاتزده» دیوزدهگـی را توضیـح دادهام.
اینگونـه افـراد نظریهبیمـار اسـتند .ایـن افـراد
نظریـه نخواندهانـد .نظریههـا را نمیداننـد؛
بلکـه مناسـبات اجتماعی-فرهنگـی جـوزده،
سـادهانگار و سـطحینگر باعـث شـده اسـت
افراد دچار توهم شـوند .تـا نظریهها را بخوانند
و بداننـد ،نظریههـا هیـوال و دیو شـدهاند ،آنها
را زدهانـد؛ بنابرایـن شـیفتۀ نظریههـا شـدهاند.
بهتـر اسـت بگوییـم «نظریهبیمـار» انـد.
نظریههـا و بوطیقایهـای ادبـی ،فلسـفی و
فرهنگـی را بایـد بشناسـیم تـا بتوانیـم قـدرت
تولیـد ،شـناخت و نقـد مناسـب متـن را پیـدا
ِ
ِ
درسـت نظریههـا موجب
شـناخت
کنیـم .ایـن
میشـود کـه نـگاه ِ ما بـه خوانـش و نقـد ادبی،
نـگاه ِ گفتمانـی ،بینامتنـی و بینارشـتهیی شـود.
متنهـای بـا توانـش ادبـی و خلاق را از
متنهـای تکـراری تفکیـک کنیـم .بنـا بـه ایـن
تفکیـک بتوانیـم چگونهگی رخـداد خالقیت و
توانـش (مناسـبات زبان-معنـا) را در متـن ادبی
توضیـح بدهیـم.
ایـن توضیـح و دسـتهبندی چگونهگـی رخـداد
توانـش و خالقیـت در یـک متـن در واقـع

میتوانـد زمینهسـاز بـرای طراحـی ،تدویـن و
مستدلسـازی نظریـه شـود؛ امـا در صورتیکـه
بتوانیـم این نظریه را در مناسـبات بینارشـتهیی،
بیشـتر گسـترش بدهیـم تـا معنـادار شـود و به
عنـوان یـک نظریـه ،بسـتر گفتمانـی و معرفتی
پیـدا کند.
از آنجایـی کـه نـگاه ِ مـا بـه همهچـه
سـادهانگارانه و در حـد شـیفتهگی مطـرح
اسـت؛ بنابرایـن خواسـتم تـرس از برخـورد
بـا نظریههـا را مطـرح کنـم تـا در اسـتفاده از
نظریههـا جـوزده نباشـیم .بنـا بـه جوزدهگـی
نظریـۀ نسـخۀ سـرایش شـعر ،نوشـتن داسـتان
و نقـد را یکشـبه یـا بـه تقلیـد ارایـه نکنیـم.
طبـق چنیـن نظریههـا و در کل نظریه نـه ،بلکه
بنـا بـه احسـاس ،فهـم و مناسـبات عاطفـی و
هستیشناسـانۀ خویش شـعر بسـرایم و داستان
بنویسـم.
منتقـد نیـز موقع نقـد و خوانش متـن ادبی باید
توانایی این درک و شـناخت را داشـتهباشد که
متـن ادبی (شـعر و داسـتان) مـورد نقد ،بیشـتر
بـا کـدام نظریـه ،بهتـر میتوانـد نقـد و خوانده
شـود یـا اینکه از خوانـش مناسـبات متن ادبی
مـورد نقـد ،دریابـد کـه مناسـبات متـن ادبی به
چـه اسـاس تدویـن شـد ه اسـت .بـا درک این
مناسـبات ،مبنـای نظـری را از مناسـبات درونی
متـن ادبی اسـتخراج کند؛ با آن مبنـا به خوانش
و نقـد متـن ادبـی بپـردازد .نـه اینکـه نقـد و
متـن ادبـی را بـه نظریهیـی کـه نیمـه و نیمکله
میدانـد ،خـم کند.
اگـر ما داسـتان مدرن را به اسـاس سـه وحدت
ارسـطویی نقـد کنیـم؛ داسـتان مـدرن شـلخته
بـه نظـر میرسـد .همینطـور اگـر متنهـای
پساسـاختارگرا و پسـتمدرن را بـه اسـاس
نظریههـای سـاختارگرا نقـد کنیـم؛ ایـن متنها
نیـز شـلیخته و بیفـرم بهنظـر میرسـند.
بهتـر این اسـتکه توانایـی تشـخیص بوطیقای

متن و بوطیقاسـازی را بر مبنای درک مناسـبات
درونـی متـن ادبـی (جهـان متـن ادبـی) داشـته
باشـیم .هیـوالزدۀ نظریـه نباشـیم .از نظریه ،بال
نسـازیم .بایـد نظریههـا را مطیـع و بومـی کرد؛
نـه اینکـه بازیچـۀ نظریهها شـد.
از لکنت شاعر و نویسنده تا لکنت منتقد
اگـر بـهاسـاس نظریـه و نقد مـدرن به شـعرها
ی کـه پسـامدرن ارایـه میشـوند،
و داسـتانهای 
نـگاه کنیـم؛ دمِدسـتترین نظـر دربـارۀ
اینگونـه متنهـا ایـن خواهـد بـود کـه ایـن
متنهـا دچار لکنـت معنایی ،دسـتوری و زبانی
اسـتند .مـن ایـن لکنـت را بـه تعبیـر منفـی یـا
مثبـت بـه کار نمیبـرم .بـه ایـن نظـر اسـتم که
ایـن لکنـت ،در هستیشناسـی زبـان و معنـا و
در کل در هستیشناسـی بشـر معاصـر ،جایگاه ِ
هستیشناسـانه دارد .واقعیـت ایـن اسـت
کـه ادبیـات و هنـر دچـار لکنـت شـدهاسـت؛
ادبیـات و هنـر دیگـر ادبیـات و هنر سـدههای
هـژده ،نـوزده و حتـا بیسـت نیسـتکـه فاخر
و باشـکوه باشـد؛ بـه انسـان احسـاس فخـر و
شـکوه ببخشـد .معنـا عرضـه کنـد.
پس کارکرد ادبیات و هنر چیسـت؟ بهتر اسـت
بـه جای پرسـش از چیسـتی کارکـرد ادبیات و
هنـر ،ایـن پرسـش را پرسـید که کارکرد انسـان
چیسـت؟ زیـرا بـه تعبیـر سوفیسـتها (سـدۀ
پنـج پیـش از میلاد) معیـار همهچـه انسـان
اسـت .آنچـه را کـه ادیـان و اسـاطیر کارکـرد
انسـان تعریف کرد ه بودند؛ روشـنگری ،فلسـفۀ
معاصـر و علـم زیـر آن آب وارد کـرد .به تعبیر
عـام ،کارکرد دینی و اسـاطیری بشـر ن َم کشـید.
روشـنگری ،علـم و فلسـفۀ مـدرن پـس از
عوضکـردن کاله ِ انسـان؛ کاله ِ دیگـری بر سـر
انسـان گذاشـت کـه روی آن کاله ،پیشـرفت،
آزادی ،تسـلط انسـان بـر معضلهای بشـری و
طبیعـت ،داشـتن وسـیلهیی ارتباطی مهـم به نام

زبـان و ...نوشـته شـده بود.
در دهههـای پایانی سـدۀ بیسـتم با مطرحشـدن
معرفـت و فلسـفههای پسـامدرن ،بهنوعـی
معلـوم شـد کـه معرفـت مـدرن نیـز بـر سـ ِر
انسـان کاله گذاشـتهاسـت .آنچهکه به انسـان
گفتـهشـده ،چنـدان واقعـی نـه بلکـه شـعار و
دلخوشـی بـوده اسـت .انسـان درگیـر جنـگ
بیشـتر شـد ،خـون بیشـتر ریختیم؛ سلاحهای
کشـتارجمعی بیشـتر سـاختیم؛ فقر بیشـتر شد؛
مشـکالت در مناسـبات اجتماعـی و فرهنگـی
انسـان چـه در عرصههـای عمومـی و چـه در
عرصههـای فـردی بیشـتر شـد؛ فهمیـده شـد
زبـان کارکـرد رسـانهیی مهـم ارتباطی نیسـت؛
بیماریهـا بیشـتر شـد؛ پیـش از روزگار مـدرن
اگـر تنهـا خشـم و غضـب خـدا تهدیـدی بـه
جامعههـای انسـانی بـود ،در روزگار کنونـی
صدهـا شهابسـنگ در حـال آمـدن بـه سـوی
زمیـن اسـتندکـه زمیـن را نابـود کننـد؛ تغییـر
وضـع آبوهـوای زمیـن ،انقـراض جانـوران و
انسـان و ...مطرح شـد .بنابراین فهمیده شـد که
در ایـن وسـط انسـان کـه چیـزی نیسـت؛ حتا
خانـۀ انسـان (زمیـن) نیـز جایـی امن نیسـت.
در کل ،هستیشناسـی کیهانـی بشـر دچـار
تهیگـی و نمکشـیدهگی شـد کـه سـقف ایـن
َ
چـکک شـروع
هستیشناسـی سـوراخ شـد و
َ
کـرد .بـه تعبیر عـام ،انسـان از زیر چـکک زیر
نـاوه رفـت .در این وسـط ،اگر دسـت بـه کمر
بگذاریـم ،بـا جدیـت و ژسـتی حقبهجانـب
بپرسـیم کاردکـرد ادبیـات چیسـت؛ خنـدهآور
ا ست .
بـا تمسـخر بـه پرسـنده میتوانیـم بگوییـم
کاکـرد ادبیـات بیـان نجواهـای بیمفهومـی
ت کـه جانـوری بـه نـام انسـان بـرای پایان
اسـ 
مـرگ خویـش ،بـه تصـور خـودش ،انـگار
سـوگ میسـراید .کارکـرد ادبیـات روایـت
ِ
لکنت شـدیدی اسـتکه انسـانی هـراسزده و
بلازده ،دچـارِ آن شـدهاسـت ،میخواهد قصه
کنـد کـه چگونـه دچـار لکنـت شـد .کارکـرد
ادبیـات روایـت سـردرگ ِم انسـانی اسـت کـه
دچـار جابهجایـی کارکـرد نشـانهها ،رابطـۀ
دالهـا بـا مدلولهـا و سـرگردان در وسـط
دالهـای زبـان شـده اسـت .کارکـرد ادبیـات
رهایـی از اسـارت زبـان اسـت امـا ایـن رهایی
بـه لکنـت و گنگی میانجامـد .کارکـرد ادبیات
بیـان عـدم نشانههاسـت توسـط نشـانههای
سرگشـته کـه ایـن سرگشـتهگی نشـانهها در
واقـع بیـان را دچـار عـدم بیـان کرد ه اسـت .به
اینجـا میرسـیم کـه بگوییـم کارکـرد ادبیـات
بیـا ِن «نابیانگـری» اسـت؛ یعنـی ادبیاتچـی
میخواهـد بگویـد آنچـه را کـه میخواهـم
بگویـم ،نمیتوانـم بگویـم .و...
میدانـم ایـن سـخنان به شـما خندهآور اسـت؛
شـاید بگوییـد نویسـندۀ ایـن متـن وقـت ما را
«هـدر» میدهـد .آنچـه را کـه نویسـندۀ ایـن
مطلـب میخواسـت بگوید ،شـما گفتیـد« :هدر
دادن وقـت» .پرسـش نویسـنده نیز ایـن بود که
وقـت مـا و زندهگـی مـا هـدر نیسـت؟ چگونه
میتـوان ایـن هـدر را کتمـان کـرد و طـوری
دربـارۀ «هـدر» گفـت کـه فهمیده نشـود دربارۀ
هـدر میگوییـم و داریم میگوییم کـه زندهگی
و وقـت هـدر اسـت؛ درحالیکـه آنچـه را کـه
میگوییـم خـود هـدر اسـت و هذیـان!
پـس در ایـن نابیانگـری جایـگاه ِ نقـد و منتقد
کجاسـت؟ شـعر و شـاعر کـه دچـار لکنـت
شـدهاند؛ منتقـد چـه میخواهـد بگویـد؟
منتقـد بایـد سرگشـتهگی نشـانهها را جابهجـا
کنـد و لکنـت شـاعر را ترجمـه کنـد؟ امـا
ایـن سرگشـتهگی نشـانهها و لکنـت شـاعر،
جنبههـای هستیشناسـانۀ نابیانگـری زبـان
اسـت.
بنابرایـن در چنیـن وضعیتـی ،جایـگاه ِ منتقـد
از نظـر هستیشناسـی و وجـودی ،جایگاهـی
دردآور اسـت؛ زیرا این جایگاه ،جایگاهیسـت
درگیـر بـا افسـونزدهگی نابیانگـری .منتقـد
ً
اصلا
بایـد دربـارۀ نابیانگـری سـخن بگویـد!
سـخن در «نابیانگـری» کنـار رفتـهاسـت؛ پس
ابـزار منتقـد کـه سـخن اسـت ،بـا ایـن ابـزار
بـا نابیانگـری چـه کار میخواهـد بکنـد؟
نابیانگـری شـاعرانه کـه از سـخن عبـور کرده
اسـت ،منتقـد میخواهـد نابیانگـری شـاعرانه
را برگردانـد بـه سـخن؟ مضحـک بـه نظـر
میرسـد .در ایـن صـورت ،کار منتقـد حکـم
صـادر کـردن از بـرج عـاج اسـت .انـگار ایـن
بـرج در شـهر معلـق بابل سـاخته شـدهاسـت!
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گروههای
تروریستی
چالش اصلی پاکستان
بــهرغــم ارایــه فرصــت چنــد ماهــه گــروه ویــژه اقــدام
مالــی ( )FATFبــه پاکســتان بــرای اجــرای اقــدام قاطــع در
برابــر تأمیــن مالــی گروههــای تروریســتی ،امــا همچنــان
دولــت اســامآباد از قطــع روابــط مالــی گروههــای
تروریســتی بویــژه طالبــان ،شــبکه حقانــی و جیــش محمــد
خــودداری میکنــد.
بــه دنبــال آخریــن نشســت گــروه ویــژه اقــدام مالــی کــه در
شــهر پاریــس برگــزار شــد 37 ،عضــو این گــروه بــا تصمیم
خــروج پاکســتان از فهرســت خاکســتری مخالفــت کردند و
در بیانیهیــی اقدامــات اســامآباد در برابــر قوانیــن تأمیــن
مالــی گروههــای تروریســتی بهویــژه طالبــان و شــبکه
حقانــی را ناکافــی دانســتند.
بــر اســاس بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،دولــت
اســامآباد بایــد یــک برنامــه عملــی در زمینــۀ تأمیــن مالــی
تروریســم انجــام دهــد یــا در غیــر ایــن صــورت بــا اقــدام
ســختتر گــروه ویــژه اقــدام مالــی مواجــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تریبــون پاکســتان ،گــروه ویــژه
اقــدام مالــی اقــدام اخیــر پاکســتان در رتبهبنــدی پاییــن
تــا متوســط هشــت گــروه شــبه نظامــی از جملــه «جیــش

محمــد» را نپذیرفتــه و از دولــت اســامآباد خواســت تــا
بازنگــری مجــدد در قوانیــن خــود داشــته باشــد.
بــه گفتــه بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،پاکســتان قوانیــن
تأمیــن مالــی تروریســم خــود را اصــاح کــرده اســت امــا
بــا ایــن وجــود اقدامــات پاکســتان درک صحیحــی از خطــر
تأمیــن مالــی برخــی از گروههــای تروریســتی ماننــد
داعــش ،القاعــده ،جیــش محمــد ،لشــکر طیبــه را نشــان
نمیدهــد.
در گــزارش ارزیابــی خطــر تأمیــن مالی تروریســم ،پاکســتان
ب ـه جــز گــروه طالبــان و شــبکۀ حقانــی الباقــی گروههــای
تروریســتی را از رتبــه پاییــن بــه رتبــه متوســط قــرار داده
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه گــروه اقــدام مالــی بــر
ایــن بــاور اســت کــه کلیــه ایــن گروههــای تروریســتی از
جملــه جیــش محمــد در لیســت تهدیــد پُــر خطــر بــرای
کشــورهای دیگــر قــرار دارنــد.
بــر اســاس بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،پاکســتان بــرای
خــروج از لیســت خاکســتری بایــد همــه هشــت گــروه
تروریســتی مذکــور را در فهرســت پُــر خطــر قــرار داده و
اقــدام قاطــع علیــه آنــان انجــام دهــد.

اولیــن محمولــۀ صادراتــی افغانســتان از شــهر زرنــج
والیــت نیمــروز بــه بنــدر چابهــار فرســتاده شــد تــا از آنجــا
بــه هنــد منتقــلشــود.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی کــه دیــروز بــرای افتتــاح
صــادرات از طریــق بنــدر چابهــار بــه نیمــروز رفتــه بــود
گفــت کــه افغانســتان بــا انتقــال اولیــن محمولــه صادراتــی
از طریــق بنــد چابهــار ،تغیــر یــک روایــت را تمثیــل و

عملــی کــرده و تــا یــک ســال دیگــر میــزان صــادرات
کشــور بــه  2میلیــارد دالــر خواهــد رســید.
وزارت تجــارت و صنعــت میــزان صــادرات امســال
افغانســتان را یــک میلیــارد دالــر تشــخیص کــرده و آقــای
غنــی گفــت کــه بــا ایــن محمولــه میــزان صــادرات کشــور
از یــک میلیــارد دالــر بیشــتر میشــود.
آقــای غنــی میگویــد :امــروز افغانســتان بــه معنــی واقعــی

گــروه ویــژه اقــدام مالــی کــه بــر قوانینــی ماننــد پولشــویی
و تأمیــن مالــی تروریســم نظــارت دارنــد از پاکســتان
خواســت تــا بــهســرعت برنامــه اقــدام  27نکتهیــی
خــود را بــه اجــرا در آورنــد .پاکســتان همچنــان در لیســت
خاکســتری خواهــد مانــد اگرچــه هنــد بــرای ورود ایــن
کشــور بــه لیســت ســیاه بســیار تــاش کــرد.
بــر اســاس ایــن بیانیــه ،پاکســتان بــرای کســب رضایــت
گــروه ویــژه اقــدام مالــی دو مــاه زمــان دارد و در حــال
حاضــر بایــد تــا پایــان مــاه مــی عــاوه بــر پنــج اقــدام
فوقالعــاده کــه در ابتــدای مــاه جنــوری امســال بــه آن
متعهــد شــد بایــد  16اقــدام دیگــر را ارایــه کنــد .در
نشســت آتــی گــروه بازنگــری کــه در اپریــل ســال جــاری
برگــزار میشــود بــه اقدامــات اصــاح شــده پاکســتان
پرداختــه خواهــد شــد.
بــه دنبــال بیانیــه نهایــی گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،شــاه
محمــود قریشــی وزیــر خارجــه پاکســتان گفــت ،خــارج
کــردن نــام اســامآباد از لیســت خاکســتری FATF
مهمتریــن هــدف فعلــی دولــت پاکســتان اســت.
وی تصریــح کــرد :تــاش بــرای دور مانــدن نــام پاکســتان

از لیســت ســیاه و خاکســتری گــروه ویــژه اقــدام مالــی در
دور حکومتهــای قبلــی نیــز انجــام شــده ولــی بــه نتیجــه
نرســیده اســت.
دولــت عمــران خــان از زمــان روی کار آمــدن تــاش خــود
را بــرای خــارج کــردن نــام پاکســتان ازفهرســت خاکســتری
گــروه ویــژه اقــدام مالــی آغــاز کــرده اســت.
طــی روزهــای اخیــر حــزب «جماعــت الدعــوه» مجــددا ً
ممنــوع الفعالیــت شــد و بــه نظــر میرســد ممانعــت از
فعالیــت ایــن گــروه کــه در لیســت ســیاه ســازمان ملــل
قــرار دارد بــا تــاش اســامآباد بــرای خــروج از لیســت
خاکســتری گــروه ویــژه اقــدام مالــی ارتبــاط مســتقیم دارد.
اعضــای گــروه اقــدام مالــی گــروه ویــژه اقــدام مالــی
همچنیــن در بیانیهیــی نهایــی روز جمعــه حملــه
تروریســتی کشــمیر کــه منجــر بــه کشــته شــدن تعــداد 40
افســر نظامــی هنــد شــد را محکــوم کردنــد.
گــروه تروریســتی جیــش محمــد کــه بــهصــورت آزاد بــه
تأمیــن مالــی بــا دیگــر شــبه نظامیــان در کشــور پاکســتان
میپــردازد مســوولیت حملــه تروریســتی اخیــر کشــمیر را
بــر عهــده گرفتــه اســت.

اولین محمولۀ صادراتی
افغانستان عازم بندر چابهار شد
بــه قلــب آســیا تبدیــل شــده و دیگــر راه ابریشــم یــک
افســانه نیســت بلکــه یــک حقیقــت اســت.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــا بیــان اینکــه زبــان
وصــل زبــان اقتصــاد اســت تاکیــد کــرد کــه افغانســتان
امــروز افغانســتان دیــروز نیســت؛ بلکــه مثــال زنــده تحــرک
اقتصــادی و همــکاری منطقــهای خواهــد بــود.
بــه گفتــۀ غنــی :مــا ســابقه چهارهــزار ســاله تجــارت
را درجهــان داریــم امــا مانــع اصلــی ایــن تجــارت
دولتهــای بیکفایــت در افغانســتان بودهانــد.
آقــای غنــی نقــش ســکتور خصوصــی را در رونــق اقتصادی
کشــور مهــم خوانــد و افــزود« :فــرق بیــن دولــت ســکتور
خصوصــی و ملــت نیســت بلکــه هدفــی پویایــی اقتصــادی
افغانســتان مــی باشــد ،بیایــد ایــن کشــور را غنــی بســازیم».
همچنیــن خانجــان الکــوزی معــاون اتــاق تجــارت
افغانســتان در ایــن مراســم گفــت کــه امــروز افغانســتان
از محاصــره اقتصــادی بیــرون شــده و حمایــت از ســکتور
خصوصــی زیربنــای اقتصــاد کشــور بــوده و ملــک را

وزارت داخله:

تمـام کـارتهای قبـلی جـواز حمـل سـالح باطل است

وزارت داخلــه اعــام کــرده اســت کــه غیــر از ایــن
وزارت ،هیــچ مرجعــی بــر اســاس طرزالعمــل جــواز
اســلحه ،حــق صــدور جــواز حمــل ســاح را نــدارد.
وزارت داخلــه بــا نشــر خبرنامهیــی گفتــه اســت کــه
تاریــخ صــدور تمــام کارتهــای جــواز حمــل ســاح
قبلــی انقضــا گردیــده و باطــل اســت ،بــه همیــن دلیــل
ت بــا ســاح آن توســط پولیــس جمــعآوری و
کار 
ضبــط خواهــد شــد.
در خبرنامــه آمــده اســت ،تمــام اســتعالمهایی کــه از

ادارات وزارت داخلــه ،فرماندهــی گارنیــزون کابــل و
یــا ســایر مراجــع دولتــی بــه منظــور حمــل ســاح
صــادر شــده اســت ،باطــل اســت.
وزارت داخلــه تاکیــد کــرده اســت کــه هیــچ مرجعــی،
بــر اســاس کارشــیوۀ جــواز اســلحه ،حــق صــدور
جــواز حمــل ســاح و اســتعالمها را نــدارد ،افــراد
و متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد از ایــن وزارت
درخواســت دریافــت جــواز حمــل ســاح کننــد.
در خبرنامــه آمــده اســت کــه ایــن اقــدام ،در

راســتای تأمیــن نظــم و ایجــاد آرامــش روحــی بــرای
باشــندهگان شــهر کابــل روی دســت گرفتــه شــده
اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه هــزاران تــن در شــهر
کابــل ،ســاحهای غیــر قانونــی بــا خــود شــان
حمــل میکننــد .از ســوی هــم ،حمــل ســاحهای
بــدون جــواز و غیرقانونــی ســبب بــاال رفتــن آمــار
جرایــم جنایــی ،بــه خصــوص ســرقتهای مســلحانه
میشــود.

ازگدایــی نجــات مــی دهنــد.
رضــا بهرامــی ســفیر ایــران در کابــل نیــز در ایــن مراســم
گفــت کــه محمولــه صادراتــی افغانســتان از بنــدر چابهــار
پیــام مشــارکت همــکاری منطقهیــی پرهیــز از خشــونت
و تولیــد ثــروت بــرای ملــت و منطقــه را بــا خــود حمــل
میکنــد.
بنــدر چابهــار دوســال پیــش مشــترک ًا از ســوی افغانســتان،
ایــران و هنــد راه انــدازی شــد .مســوولیت عمــده انکشــاف
ایــن بنــدر را هنــد برعهــده گرفتــه اســت .ســفیر هنــد
نیــز در برنامــۀ دیــروز شــرکت داشــت و ضمــن موثریــت
بنــدر چابهــار بــر افزایــش تبــادالت تجارتــی ســه کشــور
افغانســتان ،ایــران و هنــد از طریــق ایــن بنــدر تاکیــد کــرد.
چابهــار ،بــه لحــاظ سیاســی و اقتصــادی ،ظرفیــت تبدیــل
شــدن بــه یکــی از مهمتریــن قطبهــای ترانزیتــی در
منطقــه را دارا اســت و آگاهــان بــر ایــن بــاور انــد کــه
ایــن بنــدر میتوانــد ســبب تغییــرات شــگرف در مناســبات
سیاســی منطقهیــی نیــز شــود.
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روند صلح یا پیششرط سیاسی

در افغانستان
اکبر بریاپال

جـرگۀ مسخـره

و دورنمـای تیـره و تار صلـح
عزیز آریانفر
ســادهترین اصــل در منازعهشناســی گــواه
بــر ایــن اســت ،مادامــی کــه انگیزههــا و
عواملــی کــه منجــر بــه جنــگ میشــوند،
زدوده نشــوند و ســر جایشــان باشــند،
محــال اســت صلــح دســتیاب گــردد.
دردمندانــه در کشــور مــا عوامــل اصلــی
بــروز جنــگ (اعــم از جهانــی ،منطقهیــی و
داخلــی) نــه تنهــا از میــان نرفتــه و کمرنــگ
نشــده انــد ،بــل کــه نیرومندتــر هــم شــده
انــد .انگیزههــا هــم ســر جایشــان انــد.
مناســبات میــان امریــکا ،چیــن ،روســیه،
ایــران و پاکســتان نــه تنهــا بهبــود نیافتــه،
بــل کــه تیرهتــر هــم شــده اســت .تــازه بــه
ایــن فهرســت میتــوان تیرهگــی مناســبات
امریــکا و اروپــا را هــم افــزود .در بُعــد
منطقهیــی ،شــاهد تیرهتــر شــدن مناســبات
عربســتان ایــران هســتیم.
نــه تنهــا مبــارزۀ جدییــی در
دهشــتافکنان
پایگاههــای
برابــر
انجــام نمیشــود ،بــل کــه کســی بــا
سرچشــمههای تمویــل تروریســم کاری
نــدارد .بهویــژه هیــچ اقدامــی بــرای
خشــکانیدن منابــع تغزیــه و تمویــل جنــگ
یعنــی کشــورهای عربــی نشــده ،نمیشــود
و نخواهــد شــد.
ابزارهــای داخلــی جنــگ هــم یعنــی
جنگجویــان گســترۀ مــرزی میــان افغانســتان
و پاکســتان ،جنگجویــان اجیــر خارجــی
از جملــه باشــندهگان کشــورهای آســیای
میانــه و قفقــاز و عربهــا و تنــدروان ســایر
کشــورها هــم پــا بــر جــا انــد.
تعریــف مشــخصی هــم از جنــگ و صلــح
نداریــم .طرفهــای جنــگ مشــخص
نیســتند .هیــچ تعریــف روشــنی از دوســت و
دشــمن نداریــم .بحــران عمیــق عــدم اعتمــاد
میــان طرفهــای درگیــر وجــود دارد.
معلوم نیست صلح میان کی و کی؟
کســانی کــه داعیــه صلــح را دارنــد ،یعنــی
حکومــت و طالبــان؛ هیــچ کــدام از مــردم
مــا نمایندهگــی نمیتواننــد .اختیــار و
صالحیــت مذاکــره را هــم ندارنــد .زیــرا هــر
کــدام نماینــده و مدافــع منافــع کشــورهای
دیگــر یعنــی امریــکا و پاکســتان انــد.
واژهیــی بهنــام صلــح در افغانســتان اصــ ً
ا
در قامــوس پاکســتان وجــود نــدارد.
جنــگ اساســ ًا میــان طالبــان و مجاهــدان
اســت .امــا ایــن دو طــرف در بُعــد سیاســی
بــه حاشــیه رانــده شــده انــد .طالبــان

حکومــت را دســت نشــانده خارجیهــا و
نامشــروع میخوانــد و حاضــر بــه نشســتن
پشــت یــک میــز بــا آن نیســتند.
دولــت کنونــی بــرای ادامــه حیــات خــود
بــه تــداوم جنــگ نیــاز دارد .بســیاری از
گروههــای سیاســی هــم ادامــه حیــات
خــود را در ادامــه جنــگ میبیننــد.
نیروهــای خارجــی هــم بــرای توجیــه
حضــور و تــداوم حضــور خــود بــه
دســتآویز جنــگ نیــاز دارنــد.
ســاختار نظــام کنونــی هــم بــه گونهیــی
اســت کــه در زیــر داربســت آن امکانــی
بــرای صلــح نیســت.
طالبــان ،داعــش و شــبکۀ حقانــی زبــان
دیگــری جــز زبــان زور را نمیفهمن ـد .امــا
نیروهــای مســلح مــا ناتــوان انــد .پیمــان
خــام همکاریهــای راهبــردی بــا امریــکا،
دســت مــا را از رســیدن بــه جنگافزارهــای
پیشــرفته کوتــاه ســاخته اســت .ایــن در حالی
اســت کــه در جنگهــای چریکــی ،نیــروی
هوایــی ،بــه ویــژه بالگردهــای تــوپدار و
واحدهــای مکانیــزه زرهــی حــرف اول را
میزننــد.
ایــن گونــه صلــح بــه گــروگان گرفتــه شــده
اســت و کوچکتریــن امکانــی بــرای آن دیــده
نمیشــود.
در هــژده ســال گذشــته صدهــا میلیــون دالــر
بــرای رســیدن بــه ســراب صلــح بربــاد داده
شــده اســت .امــا دســتاورد صفــر اســت.
برعکــس ،جنــگ دامنــۀ بیشــتری یافتــه
اســت.
دلیــل ایــن کار انحصارگرایــی دولــت اســت
کــه همــه چــز را دور از چشــمان مــردم در
پشــت پــرده انجــام میدهــد .ایــن اســت
کــه همــه طرفهــا و بهویــژه مــردم عــادی
نومیــد شــده انــد و دیگــر کســی حــرف
ارگنشــینان را جــدی نمیگیــرد .در واقــع،
دولــت در رونــد صلــح تجریــد شــده و بــه
حاشــیه رانــده شــده اســت.
دولــت بــه جــای چارهاندیشــی بنیــادی
بــرای رســیدن صلــح ،پیوســته در اندیشــه
هنگامهســازی و خاکبــاد اســت .اکنــون
هــم در پــی برگــزاری لویــه جرگــه ســنتی
صلــح اســت.
امــا در اصــل میخواهــد از ایــن جرگــه
بــرای شــخص اشــرف غنــی احمــدزی
کمپایــن کنــد.
حتــا بــر اســاس قانــون اساســی ضــد ملــی و

آکنــده از تناقصــات و ناکارآمــد کنونــی هــم
برگــزاری چنیــن لویــه جرگهیــی توجیــه
نــدارد .هــم انتخابــات مجلــس در هالهیــی
از ابهــام اســت ،هــم انتخابــات شــوراهای
ولســوالیها در هــژده ســاله گذشــته بــه
بهانههــای گوناگــون انجــام نشــده اســت
و معلــوم نیســت اشــتراککنندهگان لویــه
جرگــه بــر پایــه کــدام معیارهــا و موازیــن
برگزیــده خواهنــد شــد؟
آیــا در ایــن لویــه جرگــه نمایندهــگان همــه
جریانهــای سیاســی و اپوزســیونی اشــتراک
خواهنــد نمــود یــا انحصــار گردانندهگــی آن
در دســت ارگ خواهــد مانــد.
از پیــش میگویــم کــه ایــن چنیــن لویــه
جرگههــای قالبــی همانگونــه کــه در
گذشــته ضیــاع وقــت و بیهــوده و بیثمــر
بــوده اســت ،ایــن بــار هــم نتیجــه نخواهــد
داد .روشــن اســت طالبــان ان را تحریــم
خواهنــد کــرد  .شــماری از خانهــا و مالهــا
و افــراد دســت چیــن شــده را خواهنــد آورد
و بــا راهانــدازی دهــل و دنــگ بــاز هــم
معرکــه بــر پــا خواهنــد کــرد.
در یــک ســخن ،اکنــون انتخابــات و صلــح
بــه دو معضــل بــزرگ در کشــور مبــدل
شــده انــد .هــم انتخابــات قالبــی و جعلــی
و ســاختگی و نمایشــی اســت و هــم صلــح
بازیچــه و ابــزار.
انتخابــات در کشــور بیمعنــا و پــوچ
اســت .چــون رییسجمهــور از ســوی کاخ
ســفید برگزیــده میشــود .مــا بــه انتخابــات
ارگانهــای محلــی ماننــد والیهــا،
ولســوالها و عالقــهداران نیــاز داریــم.
چــون ایــن ارگانهــا انتخابــی نیســتند،
در نتیجــه دموکراســی مــا نامنهــاد و بــی
مفهــوم و نمایشــی اســت.
صلــح در ایــن اوضــاع و احــوال میســر
نیســت .ممکــن اســت پاکســتان در اثــر
یــک معاملــه بخشــی از طالبــان را زیــر
نــام طالبــان میانــهرو وارد ســاختار قــدرت
بســازد تــا بتوانــد از آنهــا همچــون ســتون
پنجــم بهرهگیــری کنــد؛ امــا بخــش دیگــری
را وارد ســاختار داعــش ســاخته و جنــگ را
ادامــه خواهــد داد .فشــردۀ ســخن صلــح بــه
یــک کالوه ســر در گــم مبــدل شــده اســت.
همانگونــه کــه بارهــا گفتهایــم ،تــا کشــور
بیطــرف نشــود و ســاختار نظــام اصــاح
نشــود ،هــر گونــه ســخن گفتــن از صلــح
بیهــوده و اتــاف وقــت اســت.

از آن جــا کــه صلــح نیازیســت اساســی و همگانــی بــرای دســت
یافتــن بــه اهدافــی چــون :حفــظ حقــوق انســانی ،برقــراری عدالــت
اجتماعــی و تأمیــن رفــاه اقتصــادی .بنابرایــن ،ضــروری پنداشــته
میشــود تــا بــرای نیــل بــه اهــداف فــوق ،تعریــف مشــخصی
از صلــح و میکانیســمهای تطبیقــی آن ارایــه گــردد کــه ایــن کار
در اغلــب مــوارد بــا چالشهــای بزرگــی مواجــه گردیــده و راه
رســیدن بــه اهــداف مذکــور را محــدود ســاخته اســت.
صلــح در جوامــع بشــری ،از بــدو خلقــت بشــر بــه اینســو بــا
عناویــن مختلفــی چــون :راه حــل مشــکالت ،کلیــد خشــنودی،
پایــان جنــگ و  ....ترســیم گردیــده کــه از میــان واژههــای فــوق
پایــان جنــگ بــه عنــوان معنــای حقیقــی صلــح بــه واســطۀ طیــف
وســیعی از گروههــای اجتماعــی و سیاســی مــورد تمرکــز قــرار
گرفتــه و یگانــه راه حــل بــه پایــان جنــگ را در برقــراری صلــح
مشــاهده میکننــد.
صلــح در کشــورهای جهــان ســوم بــه ویــژه در افغانســتان ،عــاوه
بــر ایــن کــه تعریــف مشــخص نــدارد؛ بــل میکانیســم و یــا
روشهــای عملــی آن همــواره غیرواقعبینانــه بــوده و یــا در تضــاد
بــا ارزشهــای اجتماعــی و اهــداف سیاســی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن خــود نــه تنهــا پروســه صلــح را متضــرر میســازد بــر عــاوه
اعتمــاد مــردم نســبت بــه ایــن پدیــده کمرنــگ شــده و حتــا باعــث
عــدم موجودیــت اعتمــاد در زمینــه نیــز میگــردد.
قســمی کــه افغانســتان یــک کشــوری ســنتی بــوده و ســنتهای
حاکــم بــر ایــن مــرز و بــوم ،ســاکنان آن را پــی هــم از ابعــاد
مختلــف متضــرر و متالشــی ســاخته و اذهــان آنهــا آمــاده پذیرفتــن
هیچگونــه حقیقــت بــر خــاف رســوم قبــول شــدۀ آنــان نیســتند.
صلــح نیــز بــا روشهــای تجدیــدی آن در واقــع حقیقتــی اســت کــه
در تضــاد بــا ســنتهای حاکــم جامعــۀ افغانســتان قــرار گرفتــه و بــا
هیچگونــه توجــه بــه آن ،نادیــده گرفتــه میشــود .بــا آن کــه صلــح
یگانــه راه حــل بــرای ختــم جنــگ در افغانســتان تلقــی میگــردد؛
امــا نســبت بــه عــدم موجودیــت یــک تعریــف جامــع و واضــح از
صلــح و طرفهــای مذاکــره کننــده در ایــن جریــان و حتــا نادیــده
گرفتــن ایــن موضــوع بســا مهــم ،باعــث میگــردد تــا راه رســیدن
بــه صلــح مســدود گردیــده و مســیری بــرای ناامنــی و بحــران
سیاســی در افغانســتان ایجــاد گــردد.
طــی زمــامداری حکومتهــای قبلــی در افغانســتان ،تالشهــا
بــرای برقــراری صلــح صــورت گرفتــه کــه در اکثــر حــاالت
بینتیجــه بــوده و بــا وجــود آن کــه باعــث کاهــش مشــکالت
نگردیــده؛ بــل برعکــس بــه چالشهــا افــزوده اســت .صلــح در
افغانســتان علیرغــم بــر ایــن کــه دریچهیــی بــرای زندهگــی
مرفــه محســوب گردیــده ،در عیــن حــال ســبب ایجــاد تنــش و
حتــا بحــران سیاســی در ایــن کشــور نیــز گردیــده اســت .بحــران
سیاســی کــه در انتهــا بــه نابــودی نظــام سیاســی متوصــل میگــردد.
قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن اواخــر اقداماتــی جهــت برقــراری
صلــح در افغانســتان صــورت گرفتــه اســت؛ امــا مشــکل اساســی
کــه هنــوز هــم پابرجاســت ،عــدم شناســایی دقیــق طرفهــا و نبــود
میکانیســم عملــی و مشــخص بــرای پیشبــرد ایــن رونــد نامیــده
میشــود.
موضــوع دیگــری کــه رونــد صلــح را در افغانســتان متضــرر ســاخته
و میســازد بــه گونــۀ میانجیگــری ،امــا در واقــع مداخلــه و دســت
یازیــدن بــه منافــع سیاســی و اقتصــادی کشــورهای بیرونــی بهویــژه
کشــورهای همســایه در رونــد یــاد شــده پنداشــته میشــود.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،رونــد صلــح بــه عنــوان یــک فراینــد
سیاســی در افغانســتان ،همــواره در صــدر وظایــف حکومتهــا
قــرار داشــته و بیشــتر بهانهیــی بــرای تأمیــن امنیــت و برقــراری
ثبــات سیاســی محــور توجــه بــوده و یــک اصــل مهــم بــرای
حفــظ و بقــای قــدرت سیاســی تلقــی میگــردد .آزادی و امنیــت
بــه عنــوان مولفههــای اساســی صلــح ،نقــش ارزشمنــدی را در
برقــراری صلــح ایفــا مینماینــد .جهــت دســت یافتــن بــه صلــح
بایــد مولفههــای یــاد شــده را غنامنــد ســاخت ،تــا باشــد مســیر
مشــخصی بــرای تأمیــن صلــح ایجــاد گــردد.
بــر ایــن اســاس ،صلــح بــا متوصــل شــدن بــه قــدرت سیاســی بــه
دســت نخواهــد آمــد؛ جــز بــا ارزشمنــد پنداشــتن منافــع ملــی و
حفــظ اســتقرار سیاســی.
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۲۰۱۸

مرگبار ترین سال
برای غیرنظامیان افغانستان

ســازمان ملــل در گزارشــی اعــام کــرد کــه
تعــداد غیــر نظامیــان کــه طــی ســال ۲۰۱۸
در افغانســتان کشــته شــده انــد ،بیشــتر از
آمــار کشــته شــدهگان جنــگ  ۱۸ســال اخیــر
افغانســتان بــوده اســت .بــر اســاس گــزارش
ســازمان ملــل کــه روز یکشــنبه منتشــر شــد،
تعــداد غیرنظامیانــی کــه در ســال  ۲۰۱۸در

افغانســتان کشــته شــدند ،از تمامــی  ۱۸ســال
اخیــر کــه ایــن کشــور درگیــر جنــگ اســت،
بیشــتر بــوده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده کــه تعــداد
غیرنظامیــان کشــته شــده در ســال ۲۰۱۸
نســبت بــه ســال  ۲۰۱۷میــادی ۱۱ ،درصــد
رشــد داشــته و بــه  ۳هــزار و  ۸۰۴نفــر

رســیده اســت ۷ .هــزار و  ۱۸۹نفــر نیــز در
ایــن ســال زخمــی شــدهاند.
ایــن آمــار یــک روز پیــش از دور تــازه
مذاکــرات طالبــان و آمریــکا منتشــر
شــدهاند .ایــن مذاکــرات در حالــی در
دوحــه ،پایتخــت قطــر ،برگــزار میشــود
کــه بــه گفتــه ســازمان ملــل در دو دهــه
اخیــر ۳۲ ،هــزار نفــر بــر اثــر جنــگ در
افغانســتان کشــته شــدهاند.
ســازمان ملــل اعــام کــرد کــه یکــی از
دالیــل افزایــش شــمار قربانیــان غیرنظامــی
در خشــونتهای افغانســتان ایــن اســت
کــه در حمــات اخیــر ،بــه شــکل عمــدی،
غیرنظامیــان هــدف قــرار گرفتهانــد.
بخــش عمــده ایــن حمــات توســط
بمبگــذاران انتحــاری گروههــای طالبــان
و داعــش انجــام میشــوند.
در ایــن گــزارش همچنیــن آمــده کــه
افزایــش حمــات هوایــی نیروهــای
آمریکایــی و افغــان نیــز بــر افزایــش شــمار
قربانیــان غیرنظامــی اثــر گذاشــته و بیــش
از  ۵۰۰تــن از کشتهشــدگان در اینگونــه
حمــات جــان خــود را از دســت دادهانــد.
ارتــش امریــکا در ســال  ۲۰۱۸بــا هــدف
افزایــش فشــار بــر طالبــان و داعــش در
افغانســتان بــر شــمار حمــات هوایــی خــود
افــزود.
تاداماچــی یاماماتــو رییــس نمایندهگــی
ســازمان ملــل در افغانســتان میگویــد:
زمــان آن فرارســیده کــه بــه ایــن رنــج و
تــراژدی انســانی پایــان دهیــم.
او افــزوده کــه کشــته شــدن غیرنظامیــان در
ایــن حمــات بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول
نیســت و از همــه طرفهــای درگیــر
خواســت تــا گامهایــی فــوری بــرای پایــان
دادن بــه خشــونت و نابــود کــردن زندهگــی
انســانها بردارنــد.

سخنگوی والی غزنی:

توافق دربارۀ چگونگی انتخابات غزنی نهایی نیست

عـارف نـوری سـخنگوی والـی غزنـی
میگویـد گزارشـی کـه از سـوی کمیسـیون
انتخابـات داده شـده اسـت ،اعتراضـات و
مشـکالتی کـه در بـارۀ چگونگـی برگـزاری
انتخابـات در غزنـی پیش امده بـود ،توافقاتی
بیـن دو طـرف صـورت گرفتـه امـا نهایـی
نشـده اسـت.
سـخنگوی والـی غزنـی میگویـد کـه
انتخابـات پارلمانـی در غزنـی طـوری برگزار
شـود کـه قابـل رضایـت همهیـی مـردم ایـن
والیـت باشـد.
او افـزود تـا هنـوز حوزوی شـدن و اینکه در
چنـد حوزه انتخابـات برگزار میشـود فیصله
نهایی اعالم نشـده اسـت ،اما براسـاس توافق
کـه بیـن بـزرگان و فعـاالن سیاسـی «هـم
مخالفیـن و هـم موافقیـن» صـورت گرفتـه،
برگـزاری انتخابـات حـوزوی خواهـد بـود
کـه همزمـان بـا انتخابـات ریاسـتجمهوری
برگـزار میگـردد.
آقـای نـوری میگویـد کـه تعـداد کثیـری
از مـردم غزنـی خواسـتار حـوزوی شـدن
انتخابـات در غزنـی میباشـد چـرا کـه ۱۴
ولسـوالی ایـن والیـت بـه دلیـل مشـکالت
مختلـف بـه انتخابـات شـرکت نمیتوانند و
یـا اینکـه حکومـت قادر بـه این نبوده اسـت
کـه زمینـه انتخابـات را بـرای شـان مسـاعد

سـازد تا آنهـا نمایندههای شـان را در پارلمان
داشـته باشـند.
او در ادامـه افـزود ،نشسـتهایی کـه
نماینـدهگان حکومـت بـا مردم والیـت غزنی
داشـته تلاش کـرده انـد کـه یـک راه حلـی
را جسـتجو کننـد کـه قابـل قبـول و قناعـت
همـه مـردم باشـد و این در حالیسـت که اکثر
مـردم غزنـی بـه حـوزوی شـدن انتخابـات
موافـق هسـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن قـرار

بـود تقسـیمبندی حـوزۀ انتخاباتـی بـرای
رسـیدهگی بـه نگرانیهـای معترضـان و
جلوگیری از تکرار سـناریوی  ۲۰۱۰از سـوی
کمیسـیون انتخابـات ،غزنـی را به سـه حوزۀ
انتخاباتـی تقسـیم نمایـد امـا ایـن مسـأله بـا
واکنشهـا و عکسالعملهـای متفـاوت
و متنـوع اشـخاص ،نهادهـا و رسـانههای
جمعـی و مطبوعـات روبـهرو شـد.
در همیـن حـال ،ذبیـحاهلل سـادات معـاون
سـخنگوی کمیسـیون انتخابات به خبرگزاری
آوا ،میگویـد مشـکالتی کـه در انتخابـات
غزنـی بوجـود آمـده اسـت را افـرادی چـون
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت حکومت
وحـدت ملـی ،ارگانهـای محـل و معـاون
اول ریاسـت اجرایـی وظیفـه داشـتند کـه
ایـن مشـکالت را رفـع کننـد طـوری که یک
شـخص از سـوی حکومت بحیث سرپرست
کمیسـیون والیتـی غزنی برای حل مشـکالت
مـردم بـه غزنـی رفتـه اسـت.
او گفـت ،حـل کـردن مشـکالت انتخاباتـی
بـه دوش حکومـت اسـت تـا زمینـه بـرای
برگـزاری انتخابـات مسـاعد شـود.
او میگویـد کـه طبـق آمـاری کـه تـا حـال
بـه دسـترس آنهـا رسـیده اسـت امـکان ایـن
را دارد کـه انتخابـات پارلمانـی والیت غزنی
بـه سـه حـوزه برگزار گـردد.

پوهنې وزارت د اسالمي تعلیامتو د ۱۰۷
جلده کتابونو د چاپ تړون السلیک کړ

د افغانســتان د پوهنــې وزارت د اســامي
تعلیامتــو د  ۱عشــاریه  ۹میلیونــو کتابونــو
د چــاپ تــړون د رسور ســادات پــه نــوم لــه
یــوې خصــويص مطبعــې رسه الســلیک
کــړ.
د افغانســتان د پوهنــې وزارت د اســامي
تعلیامتــو پــه برخــه کــې د  ۱۲میلیونــو د
اړتیــا وړ کتابونــو لــه ډلــې د  ۱عشــاریه ۹
میلیونــو کتابونــو چــې  ۱۰۷جلــده کېــږي،
د چــاپ تــړون يــې لــه یــوې خصــويص
مطبعــې رسه پــه کابــل کــې الســلیک شــو.
د افغانســتان د پوهنــې رسپرســت وزیــر
میرویــس بلخــي د تــړون د الســلیک پــه
مراســمو کــې وویــل چــې دا کتابونــه بــه پــه
څلــورو میاشــتو کــې چــاپ يش او دوی
بــه يــې د چــاپ لــه کارونــو څارنــه وکــړي.
ده وویــل« :د لومــړي ځــل لپــاره دا کتابونــه
پــه کــور دننــه چاپېــږي چــې لیکونکــي
يــې هــم افغانــان دي ،د کتابونــو د ډیزایــن
چــارې یــې هــم زمــوږ لــه خــوا بشــپړې
شــوي او لــه نېکــه مرغــه چــې پــه داخــل
کــې چاپېــږي ،یعنــې ټــول کارونــه يــې پــه
بشــپړ ډول افغــاين دي».
د پوهنــې رسپرســت وزیــر همداشــان
وویــل چــې د اســامي تعلیامتــو لپــاره
د اړتیــا وړ نــور کتابونــه چــې شــمېر یــې
 ۱۰میلیونــو تــه رســېږي ،هــم د چــاپ پــه
اړه يــې لــه اســامي هېوادونــو رسه خــرې
روانــې دي چــې ژر بــه یــې د چــاپ
کارونــه هــم ويش.
د افغانســتان د پوهنــې وزارت د معلوماتــو
لــه مخــې ،اوس مهــال پــه دې هېــواد کــې
 ۱۲۰۰دینــي مدرســې ثبــت دي چــې
څلــور لکــه زده کوونکــي پــه کــې دینــې او
اســامي زده کــړې کــوي.
د افغانســتان د پوهنــې وزارت وايــي ،د
هغــو دینــي مدرســو چــې ال نــه دي ثبــت
شــوي ،د ثبــت او راجســر هڅــې یــې
روانــې دي.
اوس مهــال انتقادونــه موجــود دي چــې د
یــو شــمېر ســیمو پــه دینــي مدرســو کــې
زده کوونکــو تــه د ترورېــزم او ســخت
دریځــۍ درســونه ورکــول کېــږي.
کــه څــه هــم د پوهنــې وزارت له رسپرســت

وزیــره پــه دې برخــه کــې پوښــتنه وشــوه،
خــو نومــوړي دې مســئلې تــه اشــاره ونــه
کــړه ،خــو ويــې ویــل چــې ثبــت شــوې
مدرســې د دې وزارت تــر څارنــې النــدې
دي.
دا لومــړی ځــل نــه دی چــې د پوهنــې
وزارت پــه کــور دننــه د چــاپ لــه مطبعــو
رسه د کتابونــو د چــاپ تــړون کــوي،
بلکــې تــر دې وړانــدې يــې هــم د بهیــر پــه
نــوم لــه یــوې مطبعــې رسه د  ۱۲اعشــاریه
 ۲میلیونــو کتابونــو د چــاپ تــړون کــړی و.
پــه همــدې حــال کــې د افغانســتان د
ولــي جرګــې د پوهنــې او لــوړو زده
کــړو د دینــي او فرهنګــي کمېســیون پــه
کــور دننــه د کتابونــو چــاپ یــو ښــه اقــدام
بــويل ،خــو ټینــګار کــوي چــې بایــد د
کیفیــت پــه برخــه کــې يــې څــار ويش.
د دې کمېســیون یــوه غــړي قــادر قالتــوال
ازادي راډيــو تــه وویــل« :پــه افغانســتان کې
د کتابونــو چــاپ د افغانانــو پــه ګټــه دی،
کلــه چــې دا کتابونــه پــه بهــر کــې چاپېږي،
پــه انتقــال يــې هــم ډېــر زیــات لګښــت
راځــي ،اوس چــې دا کتابونــه پــه داخــل
کــې چاپېــږي ،بایــد کیفیــت يــې لومــړۍ
درجــه وي».
نومــوړي وویــل چــې د پوهنــې وزارت
ترڅنــګ بــه دوی هــم د کتابونــو د چــاپ
لــه کارونــو څارنــه وکــړي او هڅــه کــوي
چــې یــاد کتابونــه پــه ښــه کیفیــت او ټــاکيل
وخــت چــاپ او د مدرســو زده کوونکــو تــه
ووېشــل يش.
دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د
افغانســتان د پوهنــې وزارت وايــي چــې
پــه روان ملریــز کال کــې يــې  ۴۹اعشــاریه
 ۲میلیونــه کتابونــه چــاپ کــړي او هڅــه
کــوي چــې پــه ښــوونځیو او مدرســو کــې
د کتابونــو د کمښــت مســئله حــل کــړي.
کــه څــه هــم د افغــان حکومــت لــه لــوري
د ښــوونځیو د کتابونــو د چــاپ لپــاره
د نرباســکا پــه نــوم مطبعــه ځانګــړې
شــوې ،خــو د پوهنــې وزارت وايــي چــې د
کتابونــو د چــاپ د ښــه کیفیــت پــه خاطــر
يــې ځکــه دغــه کتابونــه د چــاپ لپــاره
خصــويص ســکټور تــه ورکــړل.
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