
نامــزد  مســعود  احمدولــی 
ریاســت جمهوری  انتخابــات 
رهبــران  اگــر  کــه  می گویــد 
بــه  ملــی  وحــدت  حکومــت 
اندکــی  مــردم  بــه  تعهدشــان 
احتــرام داشــتند، وضعیــت کشــور 

نمی رســید. جاهــا  ایــن  بــه 
احمدولــی  روزۀ  دو  ســفر  در 
مســعود بــا هیــأت همراهــش 
بــا  نشســت هایی  هــرات،  بــه 
مجاهــدان،  علمــا،  بــزرگان، 

و  فرهنگیــان  بانــوان،  جوانــان، 
نهادهــای متعــدد صــورت گرفت. 
طــی ایــن گفت وگوهــا، مــردم 
ــود  ــخ خ ــات تل ــرات از تجربی ه
در پنــج ســال گذشــته، وعــده 
پیمان شــکنی های  و  خالفی هــا 
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی 
ــتند. از  ــادی داش ــکایت های زی ش
ــرات در مجمــوع  ــردم ه اینکــه م
ــترین  ــرب بیش ــوب غ ــوزۀ جن ح
اشــتراک را در انتخابــات داشــتند، 

امــا تیم هــای انتخاباتــی هیــچ 
در  برای شــان  جایگاهــی 
ــل  ــی قای ــدت مل ــت وح حکوم
نشــدند، ســخت آزرده و بیــزار 

ــد. بودن
مقابــل، احمدولــی مســعود  در 
ــت  ــران حکوم ــر رهب ــت، اگ گف
ــر  ــردم را در نظ ــی م ــدت مل وح
ــد  ــه تعه ــرام ب ــتند و احت می داش
ــل  ــال حــق مــردم قای شــان در قب
می بودنــد، وضعیت شــان ماننــد 
امــروز چنیــن آشــفته و حکومــت 
ــید.  ــی نمی رس ــه فروپاش ــان ب ش
ــر  ــتادن بهخاط ــز ایس ــه ج ــن ب م
بــرای  انگیــزۀ  مــردم،  حــق 
کاندیــدا شــدن نداشــتم و نــدارم. 
در ایــن راســتا تعهــدم بــا خدایــم 
می باشــد. هــرات شــهر فرهنــگ، 
همدگرپذیــری،  فرهیختگــی، 
ــت،  ــعر و ادب و معنوی ــهر ش ش
شــهر فضــال، علمــا و بــرزگان 
تصــوف، بــرای مــن همــواره یــک 
ــرای  ــم انداز ب ــک چش ــه و ی نمون

آینــدۀ افغانســتان می باشــد.

ــگ  ــور کمرن ــبب حض ــخ س ــر در بل ــری اخی درگی
ــزار  ــهر م ــوروز در ش ــن ن ــتانۀ جش ــان در آس مهمان

ــت. ــده اس ــریف ش ش
شــهر مــزار شــریف همــه ســاله همزمــان با فرارســیدن 
جشــن نــوروز میزبــان هــزاران تــن از مهمانــان داخلی 
و خارجــی اســت؛ امــا امســال بــه نظــر می رســد کــه 

ایــن جشــن جنب وجــوش گذشــته را نــدارد.
ــو  ــال ن ــش از س ــه پی ــته دو هفت ــال های گذش در س
و برگــزاری جشــن عنعنه یــی نــوروز، برنامه هــای 
ــابقه های  ــرت، مس ــزاری کنس ــون برگ ــی چ گوناگون
ورزشــی و برنامه هــای تفریحــی در شــهر مزارشــریف 
ــور  ــر کش ــهروندان از سراس ــد و ش ــدازی می ش راه ان

ــد. ــخ می رفتن ــه بل ــح و ســرگرمی ب ــرای تفری ب
ــن جشــن  ــزاری ای ــه برگ ــه ســه روز ب ــون ک ــا اکن ام
ــه شــهر  ــادی ب ــان زی ــوز مهمان ــده اســت، هن باقی مان
مــزار شــریف نرســیده اند و برخــالف ســال های 
ــگ  ــهر کمرن ــن ش ــان در ای ــور مهمان ــته حض گذش

ــت. اس
ــودن  ــگ ب ــت کمرن ــخ عل ــندهگان بل ــماری از باش ش
حضــور مهمانــان بــرای اشــتراک در جشــن نــوروز را 
تنش هــای اخیــر میــان عطامحمــد نــور، والــی پیشــین 
ــن  ــس ای ــده پولی ــی فرمان ــر معرف ــر س ــخ و ارگ ب بل

ــد. والیــت می دانن
ــود  ــرار ب ــه ق ــد برخــی مهمانان شــان ک ــان می گوین آن
ــه  ــدن ب ــد، از آم ــخ بیاین ــه بل ــر ب ــای دیگ از والیت ه

ــد  ــد و گفته ان ــر کرده ان ــریف صــرف نظ ــهر مزارش ش
ــد  ــت خواهن ــن والی ــه ای ــوروز ب ــۀ ن ــس از میل ــه پ ک

آمــد.
در ایــن حــال صالح محمــد خلیــق، رییــس اطالعــات 
فرهنگــی  کمیتــۀ  مســوول  و  بلــخ  فرهنــگ  و 
ــه  ــد ک ــوروز می گوی ــن ن ــزاری جش ــیون برگ کمیس
ــی،  ــان داخل ــوی آوازخوان ــرت از س ــزاری کنس برگ
دســتی،  ســاخته های  و  کتــاب  نمایشــگاه های 
والیبــال،  فوتبــال،  چــون  ورزشــی  مســابقه های 
کرکــت و بزکشــی و جشــنوارۀ داســتان و شــعرخوانی 
ــوروز  ــن ن ــای جش ــه در روزه ــد ک ــی ان از برنامه های
ــدازی  ــت راه ان ــن والی ــیدی در ای ــال 1398 خورش س

ــد. ــد ش خواه
مراســم جشــن نوروز همه ســاله در شــهر مزارشــریف 
ــال  ــت س ــی در روز نخس ــرت عل ــگاه حض در زیارت

ــا بــر افراشــتن جهنــده آغــاز می شــود خورشــیدی ب

چاپ همزمان در کابل و هراتسال l10 شمارۀ مسلسل l2458 سه شنبه 28 حوت/ اسفند l1397 12 رجب المرجب l1440 19 مارچ 2019

صفحه 7

www.mandegardaily.com

شـرکـای امریکـا کمـک ها به 

افغـانستان را ارزیـابـی می کننـد

غنی سیاستمدار 
شکست خورده

23

تنش های اخیر در بلخ بر حضور مهمانان جشن نوروز سایه افگنده است احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

عامل بحران کنونی مسووالن حکومت وحدت ملی است

در محفل گرامی داشت از »روز ملی خبرنگاران« مطرح شد:

طالبان و امریکا تضمین حفاظت از آزادی بیان را بدهند



ــر  ــالوه ب ــی ع ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــا محمداش ــن روزه ای
ــای خــودش ایجــاد  ــر ندانم کاری ه ــر اث ــراً ب ــه اکث ســرگردانی های همیشــه گی اش ک
ــزاری  ــی برگ ــت. یک ــده اس ــز ش ــر نی ــی دیگ ــألۀ اساس ــر دو مس ــوند، درگی می ش
لویــه جرگــۀ مشــورتی کــه بــه دلیــل عــدم برنامه ریــزی دقیــق و نداشــتن آجنــدای 
ــرای  ــه ب ــه برخــی کشــورهای منطق ــاده و دیگــری ســفر ب ــر افت ــه تأخی مشــخص ب
ــان.  ــا طالب ــح ب ــرات صل ــه مذاک ــه ب ــش در رابط ــت از موضع گیری های ــب حمای جل
آقــای غنــی و تیمــش تــالش داشــتند کــه جرگــۀ مشــورتی را کــه حــاال بزرگتریــن 
جرگــه در تاریــخ افغانســتان می نامنــد، در اواخــر مــاه حــوت امســال برگــزار کننــد، 
ــه  ــت جرگ ــن اس ــه ممک ــن ک ــراس از ای ــی و ه ــه ناتوان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ــرزی  ــد ک ــخ حام ــۀ تل ــان تجرب ــد و هم ــی رأی نده ــای غن ــرات آق ــع نظ ــه نف ب
ــا برگــزاری لویــه جرگــۀ مشــورتی تکــرار شــود، تاریــخ  رییس جمهــوری پیشــین ب

ــه عقــب کشــید.  آن را ب
ــاب  ــرد، انتخ ــان ک ــوان بی ــورتی می ت ــۀ مش ــر جرگ ــرای تأخی ــه ب ــری ک ــل دیگ دلی
افــرادی اســت کــه بــه ایــن جرگــه فــرا خوانــده می شــوند. شــورای صلــح می گویــد 
کــه شــرکت کننــده گان جرگــه از طریــق مکانیســم شــبه انتخابــات بــه جرگــه دعــوت 
ــود  ــتان وج ــای افغانس ــن و اصول نامه ه ــمی در قوانی ــن مکانیس ــا چنی ــوند، ام می ش
ــدارد. حتــا ترکیــب شــبه انتخابــات نیــز ترکیبــی مغالطه آمیــز و غیــر دقیــق اســت  ن
ــا افــرادی  ــات یعنــی چــه؟ آی کــه معنــای مشــخصی را ارایــه نمی کنــد. شــبه انتخاب
کــه بــه جرگــه دعــوت می شــوند بــا رأی مــردم انتخــاب خواهنــد شــد کــه چنیــن 
ــرادی  ــه اف ــی اش دســتور داده ک ــان و فرماندهــان نظام ــه والی ــی ب ــای غن نیســت. آق
ــزی در  ــن چی ــات چنی ــای شــبه انتخاب ــر معن ــه بفرســتند. اگ ــه جرگ را انتخــاب و ب
قامــوس ارگ اســت، پــس می تــوان گفــت کــه جرگــۀ مشــورتی جرگــۀ فرمایشــی 
ــد از آن  ــی می خواه ــای خاص ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای غن ــه آق ــت ک اس

ــد.  ــی کن ــرداری سیاس بهره ب
چنیــن  برگــزاری  ضمــن  در 
فعلــی  زمــان  در  جرگه هــای 
منطقــی  و  معقــول  براینــد  هیــچ 
مــدرن  نهادهــای  موجودیــت  در 
ــای  ــد داشــته باشــد. اگــر آق نمی توان
مــردم  دیــدگاه  می خواهــد  غنــی 
افغانســتان را در رابطــه بــه مذاکــرات 
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــد، ب ــح بدان صل
ــی  ــل فهم ــگ و غیرقاب ــز گن ــه چی ک
در ایــن مــورد وجــود داشــته باشــد. 
مــردم از صلــح حمایــت می کننــد 
ــی  ــه در آن دموکراس ــی ک ــا صلح ام
و ارزش هــای حقــوق بشــری بــه 
ــان  ــخ طالب ــود. پاس ــا داده نش ــاد فن ب
بــه چنیــن شــرایطی کامــاًل مشــخص 
اســت. ایــن گــروه هرگــز دموکراســی 
ــد. در  ــر نمی تاب ــر را ب ــوق بش و حق
ایدیولــوژی طالبانــی حقــی به نــام 
ــدارد. ایــن گــروه،  انتخــاب وجــود ن
چــه قبــول داشــته باشــیم و چــه 
ــرون  ــروه ق ــک گ ــیم، ی ــته باش نداش
وســطایی و متحجــر اســت. مغــز 
ــای  ــا ارزش ه ــد ب ــی نمی توان طالبان
ــد. در  ــاد کن ــازگاری ایج ــدرن س م
ــروه  ــن گ ــود ای ــت خ ــان حاکمی زم
ــر و  ــه خی ــدر ب ــه چق ــان داد ک نش
از  می اندیشــد.  افغانســتان  فــالح 

همــان تجربــه بایــد درس گرفــت و در مــورد آینــده قضــاوت کــرد. 
در بحــث دوم، آقــای غنــی ســفرهای را بــه یــک تعــداد کشــورهای منطقه آغــاز کرده 
اســت تــا از طریــق ایــن کشــورها بتوانــد بــه خواســته هایش در رابطــه بــه مذاکــرات 
صلــح دســت پیــدا کنــد. پــس از گنــدی کــه حمــداهلل محــب مشــاور امنیــت ملــی 
ــوان تصــور کــرد کــه طــرف امریــکا  ــکا زد، حــاال دیگــر نمی ت آقــای غنــی در امری
ــه  ــرد. گفت ــش بب ــی پی ــای غن ــت آق ــق حکوم ــح را از طری ــایل صل ــد مس بخواه
ــان  ــأت طالب ــا هی ــل زاد ب ــی خلی ــرات زلم ــن دور مذاک ــس از پنجمی ــه پ ــود ک می ش
در دوحــه، قــرار بــود کــه او بــه افغانســتان ســفر داشــته باشــد و رهبــران حکومــت 
را در جریــان مســایل قــرار دهــد؛ امــا خبــط سیاســی آقــای محــب رابطــۀ نیــم بنــد 
ــق کشــورهای  ــی از طری ــای غن ــز متالشــی کــرد. حــاال آق ــا کاخ ســفید را نی ارگ ب
ــز  ــی مرک ــه ابوظب ــر او ب ــد. ســفر اخی ــان دسترســی بیاب ــه طالب ــد ب ــه می خواه منطق
ــۀ  ــه جنب ــتر از آن ک ــادی بیش ــان اقتص ــد پیم ــای چن ــی و امض ــد عرب ــارات متح ام
ــا دور زدن  ــد ب ــی می خواه ــای غن ــۀ سیاســی دارد. آق ــد، جنب ــته باش اقتصــادی داش
قطــر، نقــش امــارات متحــد عربــی را در افغانســتان پُررنگ تــر ســازد. ایــن کــه واقعــًا 
مقام هــای امــارات خواهنــد توانســت کــه نقــش کلیــدی در ایــن رابطــه بــازی کننــد، 
مبهــم اســت ولــی می توانــد بــرای آقــای غنــی کمپایــن انتخاباتــی محســوب شــود. 
ــه او  ــی گنجــوی را ب ــدال نظام ــرد و م ــه آذربایجــان ســفر ک ــه او ب ــه ک همــان گون
ــه نظامــی گنجــوی ارج می گــذارد و  ــه ب اعطــا کردنــد. در حالــی کــه آقــای غنــی ن
ــه  ــت ک ــری اس ــای بی ثم ــفرها تالش ه ــله س ــن سلس ــت. ای ــان اوس ــد زب ــه در بن ن
آقــای غنــی در روزهــای آخــر کاری اش بــه عنــوان رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
بــرای بقــای خــود صــورت می دهــد. او در مــورد جرگــۀ مشــورتی نیــز نظــر مســاعد 
نــدارد. تــالش او و دیگــر ارگ نشــینان عمدتــًا در ایــن جهــت اســت کــه بتوانــد از 
ــی از  ــای غن ــی آق ــدف اصل ــل آورد. ه ــه عم ــزاری ب ــتفاده اب ــورتی اس ــۀ مش جرگ
برگــزاری جرگــه مشــورتی صلــح ایــن خواهــد بــود کــه بتوانــد بــه صــورت تصنعــی 
حمایــت جرگــه را از برنامه هــای خــود بــه دســت آورد تــا بــه زعــم او دســتش در 
ــرای چانه زنی هــای سیاســی  ــد راهــی ب ــا بتوان ــر شــود و حت مســایل افغانســتان بازت
بــا امریکایی هــا بــاز کنــد. در حالــی کــه وضعیــت آقــای غنــی بدتــر از چیزی ســت 
ــد  ــاد نخواه ــش اعتم ــه او و برنامه های ــر ب ــفید دیگ ــد. کاخ س ــور می کن ــه او تص ک
ــتش  ــی در دکان سیاس ــچ متاع ــه هی ــت ک ــته اس ــت مداری ورشکس ــرد. او سیاس ک

بــرای عرضــه نــدارد. 
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چنـــدی پیـــش غنـــی طـــی فرمانـــی، ســـادات را بـــه عنـــوان 
یـــک »قـــوم« در کشـــور معرفـــی کـــرد. البتـــه ایـــن کار بعـــد 
ــه  ــورت گرفتـ ــتان صـ ــادات افغانسـ ــردم سـ ــت مـ از درخواسـ
اســـت مردمـــی کـــه در میـــان همـــه اقـــوام کشـــور حضـــور 
دارنـــد و بـــرای همـــه عزیـــز و تـــاج ســـر تلقـــی می شـــوند؛ 
ــازی  ــی سـ ــای قومـ ــه تالش هـ ــین کـ ــال های پسـ ــا در سـ امـ
ـــیدن  ـــار تراش ـــت و در کن ـــده اس ـــای ش ـــهره آق ـــی ش ـــای غن آق
ـــرای  ـــت را ب ـــم فرص ـــاال ه ـــره ح ـــنت و غی ـــل س ـــای اه هزاره ه
معرفـــی کـــردن مـــردم ســـادات افغانســـتان بـــه عنـــوان قـــوم 

مســـاعد کـــرده اســـت.
ـــان  ـــر متعصب ـــی و دیگ ـــای غن ـــی آق ـــی افراط ـــت قوم گرای سیاس
و قوم گرایـــان و تفرقه افکنـــان دور و بـــر او در حکومـــت 
کنونـــی، ایـــن انتظـــار را در دل برخـــی از ســـادات افغانســـتان 
ـــوم شـــناخته شـــوند.  ـــک ق ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــه بای ـــرد ک برجســـته ک
ـــدی  ـــه چن ـــار آنک ـــاال در کن ـــی ح ـــای غن ـــاب آق ـــن حس روی ای
پیـــش همســـرش روال غنـــی در مصاحبه یـــی گفتـــه بـــود کـــه 
ـــایل  ـــر مس ـــی به خاط ـــای غن ـــاال آق ـــا ح ـــت ام ـــوم نیس ـــادات ق س
ــودن  ــوم بـ ــان قـ ــه دارد فرمـ ــی کـ ــی و مردم فریبی یـ انتخاباتـ
ـــوان  ـــه عن ـــادات ب ـــام س ـــا ن ـــت ت ـــرده اس ـــادر ک ـــادات را ص س

ـــود. ـــي ش ـــره برق ـــوم درج تذک ق
 او در حالـــی چنیـــن عملـــی را انجـــام داده اســـت کـــه خـــود 
ـــي  ـــل و کار و زنده گ ـــي تحصی ـــۀ غرب ـــه در جامع ـــت ک سال هاس
کـــرده و شـــهروند جامعـــۀ مدنـــي غـــرب شـــده اســـت امـــا 
حـــاال در کشـــور خـــودش جامعـــل قومـــي و قبیله یـــي مـــي 
ســـازد. ایـــن را می دانـــد کـــه ســـادات آن گونـــه کـــه مدعـــي 
ـــه  ـــتند ک ـــالم)ص( هس ـــر اس ـــواده گان پیغمب ـــده گان ن ـــد، بازمان ان
در افغانســـتان میـــان تمـــام اقـــوام و مذاهـــب قـــرار دارنـــد و 

ـــت. ـــان اس ـــادري ش ـــان م ـــوم، زب ـــان ق ـــادري هم ـــان م زب
ـــه  ـــوص آنک ـــردن در خص ـــادر ک ـــان ص ـــی فرم ـــن صورت  در چنی
ســـادات را در تذکـــره، قـــوم ســـادات بنویســـند، هیـــچ معیـــار 
و منصـــب و اســـاس و مبنـــاي علمـــي و منطقـــي نـــدارد جـــز 
ـــتان  ـــاب افغانس ـــن حس ـــا ای ـــه. ب ـــی و تفرقه افکنان ـــای سیاس مبن
ـــت  ـــاد ماهی ـــای زی ـــوم و قبیله ه ـــر ق ـــتر ب ـــدن بیش ـــیم ش ـــا تقس ب
ــه  ــروز بـ ــد. امـ ــت می دهـ ــتی اش را از دسـ ــی هم زیسـ طبیعـ
دلیـــل تطبیـــق راهبـــرد قومـــی و تبـــاری نامناســـب ارتـــش و 
ـــای  ـــاد ماهیت ه ـــر بنی ـــم ب ـــور ه ـــی کش ـــی و سیاس ـــای امنیت نهاده
ـــه را  ـــد زمین ـــن کار بای ـــه ای ـــر چ ـــد اگ ـــه ان ـــکل گرفت ـــی ش قوم
بـــرای حضـــور معنـــادار شـــرکت اقـــوام در نظـــام و سیاســـت 
ـــازی و  ـــرای قومی س ـــت ب ـــی اس ـــت حربه ی ـــد در حقیق ـــل کن تمثی
خلـــق تنش هـــای بیشـــتر و امتیازگیری هـــای قومـــی یک جانبـــه 

انجامیـــده و ترکیـــب ناعادالنه یـــی را شـــکل داده اســـت.
 ایـــن در حالـــی اســـت کـــه جامعـــۀ امـــروز مـــا بایســـتی بـــه 
ســـمت انســـانیت بـــه جـــای قونیـــت و گروه گرایـــی حرکـــت 
ـــه  ـــور را ب ـــه کش ـــازمان یافت ـــاع س ـــس ارتج ـــر عک ـــا ب ـــد، ام کن
ــد و  ــب می کنـ ــی ترغیـ ــز از باهمـ ــی و گریـ ــی منفـ قوم گرایـ
حاصـــل ایـــن اختـــالف و تفرقـــه را فقـــط شـــخص بازیگـــر 

ــرد. ــی می بـ قومـ
ــل  ــه دلیـ ــتان بـ ــته افغانسـ ــال گذشـ ــده سـ ــفانه در هجـ  متأسـ
ـــت  ـــده اس ـــتیز ش ـــدید و دیگرس ـــه ش ـــمی قوم گرایان ـــت رس سیاس
ـــت  ـــور، ذهنی ـــن کش ـــر آدم ای ـــت ه ـــال در ذهنی ـــن 18 س و در ای
قومـــي و قبیله یـــي بـــه شـــکل بی ســـابقۀ آن تلقیـــن و تزریـــق 
ـــرزمین  ـــن س ـــس در ای ـــه هیچ ک ـــدی ک ـــه ح ـــت. ب ـــده اس گردی
ـــه  ـــت، بلک ـــن مملک ـــهروند ای ـــه ش ـــود را ن ـــور خ ـــن کش و در ای
انســـان قومـــي و قبیله یـــي مي پنـــدارد کـــه حتـــا قومیتـــش بـــر 
انســـانیتش چیـــره شـــده اســـت. ایـــن بدتریـــن حالـــت بـــرای 
ـــی  ـــای قوم ـــو از تنش ه ـــی ممل ـــرا فرداهای ـــت. زی ـــتان اس افغانس
را در پیـــش روی افغانســـتان قـــرار می دهـــد. بنابرایـــن، حـــاال 
ـــن  ـــش از ای ـــه پی ـــادات ک ـــرم س ـــزت و محت ـــریف باع ـــان ش مردم
ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــزت خاص ـــت و ع ـــوام از حیثی ـــه اق ـــان هم در می
ـــرادر دار  ـــند، ب ـــته باش ـــر داش ـــه بایســـتی از پیامب نســـل و نســـبی ک
ـــه  ـــن ب ـــل یافت ـــا تقلی ـــاال ب ـــتند ح ـــوی داش ـــگاه معن ـــد و جای بودن
ـــی  ـــز قبل ـــت عزی ـــده و آن فرص ـــدود ش ـــخص مح ـــوم مش ـــک ق ی
را از دســـت می دهنـــد و امتیـــازی کالنـــی هـــم در مناســـبات 
سیاســـی بـــه دســـت نخواهنـــد آورد در حالـــی کـــه بایســـتی 
ـــور در  ـــادات کش ـــرد س ـــش و خ ـــل دان ـــان اه ـــیون و مردم سیاس
ـــی  ـــد غن ـــرزمین درک می کردن ـــن س ـــار ای ـــوم و تب ـــر ق ـــان ه می
ــر  ــتی در برابـ ــاند و بایسـ ــور می پاشـ ــراق را در کشـ ــم افتـ تخـ
ــد.  ــل کوبیدنـ ــر آن دهـ ــد و بـ ــد، آمدنـ ــراض می کردنـ آن اعتـ
ـــردم  ـــور و م ـــادات کش ـــرای س ـــی را ب ـــچ منفعت ـــت هی ـــن حرک ای
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــی از آن ب ـــط غن ـــدارد و فق ـــی ن ـــتان در پ آفغانس

امتیـــاز اســـتفاده می کنـــد و بـــس.
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غنیبـرای قـومی سـازی

سیاستمدار 
خورده شکست 

سفر اخیر او به ابوظبی مرکز امارات متحد 
عربی و امضای چند پیمان اقتصادی بیشتر 
از آن که جنبۀ اقتصادی داشته باشد، جنبۀ 
سیاســی دارد. آقای غنی می خواهد با دور 
زدن قطــر، نقش امــارات متحد عربی را 
در افغانســتان پُررنگ تر ســازد. این که 
امارات خواهند توانســت  مقام های  واقعاً 
که نقــش کلیدی در این رابطه بازی کنند، 
مبهم اســت ولی می تواند برای آقای غنی 
کمپاین انتخاباتی محســوب شود. همان 
گونه که او به آذربایجان سفر کرد و مدال 
نظامــی گنجوی را به او اعطــا کردند. در 
حالی که آقای غنــی نه به نظامی گنجوی 
ارج می گذارد و نه در بند زبان اوست. این 
است  بی ثمری  تالش های  سفرها  سلسله 
که آقای غنی در روزهای آخر کاری اش به 
عنوان رییس حکومــت وحدت ملی برای 

بقای خود صورت می دهد

ان
مر
دع
حم
ا



برگردان:ابوبکرصدیق
منبع:رویترز/رومپاجنورودنیکل

در یـک مهمانـی دوسـتانه در ماه مـارچ در سـاحۀ »گرین زون« 
کابـل، یـک دپیلومـات اروپایـی پـس از گرفتـن یک نوشـیدنی 
قرمـز، تصویـری را در آیفـون خـود نشـان داد که توسـط وزیر 
خارجـۀ قطـر در 25 فبروری نشـر شـده که شـماری از مقامات 
قطـری را در کنـار مسـووالن امریکایـی و طالبان نشـان می دهد 
کـه روی پایـان جنگ 17 سـالۀ افغانسـتان در کشـورهای خلیج 

فـارس صحبـت می کنند.
یکـی از ایـن دیپلومات ها که کشـورش بیش از صدها سـرباز در 
چارچـوب ناتـو در ایـن کشـور دارد، گفـت: اگر قطـر می تواند 
در میـز گفت وگوهای ]طالبان – امریکا[ اشـتراک داشـته باشـد، 
چگونـه ایـاالت متحدۀ امریـکا فراموش کرده اسـت که متحدان 
کلیـدی خـود را در افغانسـتان کـه پـس از 2001 می جنگنـد را 

دعـوت کند. 
مـا میلیون هـا دالـر را بـرای همبسـته گی صـرف می کنیـم، امـا 
زمانـی که بحـث گفت وگوها می شـود، تنهـا امریـکا تصمیم گیر 

است.
رویتـرز بـا 10 تـن از دیپلومات  هـا در میـان بیش از 30  کشـور 
مسـوولیت   قاطـع  حمایـت  چارچـوب  در  نظامیان شـان  کـه 
ارتقـای ظرفیـت  بـرای  بـه  مشـوره دهی  و  عملیـات  آمـوزش 

نیروهـای افغانسـتان بـه عهـده دارد، صحبـت کـرده اسـت.  
بیشـتر ایـن کشـورها از روشـن نبود و حسـاس بـودن وضعیت 

سـخن دارند. 
شـکل  بـه  حکومت های شـان  کـه  می گوینـد  دیپلومات هـا 
گسـترده روی همکاری های دوباره برای بازسـازی ]افغانسـتان[ 
فکـر می کننـد. آنـان فکـر می کنند کـه از مذاکـرات صلح حذف 
شـده اند، ایـن نگرانـی در میـان صاحب نظـران و آگاهـان قانون، 

چشـم انداز حمایـت از افغانسـتان افزایـش داده اسـت. 
یـک سـخنگوی وزارت خارجـۀ امریـکا می گویـد که به شـکل 
معمـول کمک هـای بیرونـی »حمایـت خـوب« بود و افغانسـتان 
سـخنگو  ایـن  کـرد.  پیشـرفت  بین المللـی  منافـع  اسـاس  بـه 
اضافـه کـرد: »مـا نگرانـی از منافـع و سـرمایه گذاری نداریـم«، 
خالصـۀ  مرتبـه  سـه  امریـکا  ویـژۀ  نماینـدۀ  زلمی خلیـل زاد، 
گـزارش ]گفت وگوهـای بـا طالبـان[ را بـا شـرکای ناتـو پس از 

مـاه دسـامبر شـریک  سـاخته اسـت. 
بـرای  ناتـو  شـدۀ  گماشـته  تـازه  ملکـی  نماینـدۀ  نیـک  کـی، 
افغانسـتان، گفـت: شـرکای ناتـو از تالش هـای خلیـل زاد بـرای 
ایجـاد راه حـل کامـاًل حمایت می کننـد. اما در عیـن زمان دولت 
افغانسـتان ادعـا می کنـد کـه از مذاکـرات بیـرون مانـده اسـت.
مشـاور شـورای امنیـت غنـی، روز سـه شـنبه ادعـا کـرده کـه 
زلمـی خلیـل زاد، دولـت افغانسـتان را محکـوم کرده اسـت و از 
مذاکـرات بیرون کذاشـته اسـت. مقامات قطر در ایـن مورد نظر 

ارایـه نکرده انـد. 
بـه اسـاس معلومات نهـاد انکشـافی و همکاری هـای اقتصادی؛ 
)OECD(در سـال 2017 کمک هـای انکشـافی امریـکا بـرای 
افغانسـتان بالـغ بـه 1.2 بیلیـون دالـر می شـود، در حالـی کـه 
بریتانیـا و  اروپـا و  اتحادیـه  آلمانـی،  از دونرهـای  کمک هـای 
جاپـان نیز وجود داشـته اسـت. امـا کمک امریـکا از میان 2 – 3 

درصـد را در بـر می گرفـت. 
تغییر اولویت ها 

طوالنی تریـن گفت وگوهـای طالبـان - امریـکا روز سـه شـنبه 
هفتـۀ پیش انکشـافی در پی داشـت، اما بدون توافـق روی تعیین 

تقویـم خـروج نیروهـای امریکایـی به پایان رسـید. 
کشـورهای حامـی افغانسـتان بـه برقـراری یـک صلـح پایـدار 
تأکیـد دارنـد. دیپلومات هـا می گوینـد کـه در صـورت خـروج 
نیروهـا شـاید آنـان تنهـا نفـوذ قابـل مالحظه یـی در حکومـت 

آینـدۀ افغانسـتان داشـته باشـند. 
گیرنـده گان  بزرگ تریـن  یکـی  از  افغانسـتان   2001 از  پـس 
کمک هـای انکشـافی- اقتصـادی و اجتماعـی بـوده اسـت، در 
سـال 2016 شـرکای بین المللی یـک هزینـۀ 15.2 میلیون دالری 

را تـا سـال 2020 بـه افغانسـتان تعهـد کردنـد. 

بیشـتر کشـورها حضـور نظامـی و کمک هـای خـود را ارزیابـی 
اروپـا  اتحادیـه  عضـو  هـر  بـرای  اولویت هـای  می کننـد. 
اروپایـی  دیپلومـات  یـک  اسـت.  کـرده  تغییـر   )EUunion(
می گوید: همچنان کشـورهای همسـایه افغانسـتان نیـاز به کمک 
دارنـد. دونرهـای خسـته اند و هیچ چشـم انداز پـس 2020 وجو 
نـدارد. دیپلومـات دیگری گفت: کشـورها سـناریوهای مختلف 
در صـورت  دارنـد؛  دسـت  روی  همکاری هـا  ارزیابـی  بـرای 
حکومـت  بـا  پیوسـتن  و  طالبـان  بـا  گفت وگوهـا  پیشـرفت 

افغانسـتان و یـا شکسـت مذاکـرات چـه خواهنـد کـرد.
کـودکان  از  حمایـت  صنـدوق  دفتـر  نماینـدۀ  خضـر،  ادیـل 
می توانـد  بین المللـی  کمـک  هـر  قطـع  گفـت:   )UNCIFE(
بـرای افغانسـتان فاجعه بـار باشـد، پـس از  ایجـاد همـۀ خدمات 
صحـی و آموزشـی، ایـن چیزی اسـت  که مـا را نگران سـاخته 
اسـت، تصویـر این که چـه اتفـاق خواهد افتـاد - آیا افغانسـتان 
نظامیـان  »بـا خـروج  ماننـد یمـن - می شـود؟ خضـر گفـت: 
جامعـۀ بین المللـی جبـران بـزرگ بـرای امنیـت جهـان خواهند 

پرداخـت«.
  لینـزر، معـاون نماینـدۀ سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان، 
گفـت: 90 درصـد از کمک هـای بین المللـی بـه بخـش صحـت 
در افغانسـتان هزینـه  شـده اسـت. یـک مقـام دفتر غنـی خاضر 

نیسـت تـا ریسـک کاهـش قـوۀ کمک هـا آینـده را بپذیرد. 
او گفـت کـه دولـت تمام تـالش خود را بـرای آغـاز گفت وگو 
بـا طالبـان بـه خـرچ داده اسـت، اما گـروه طالبـان گفتـه اند که 

آغـاز ایـن مذاکرات تـا خـروج نظامیان معطل اسـت. 
برخـی از دیپلومـات نگـران تهدید خامـوش اند، سـفیر مارکوز 
پتـزل، نماینـدۀ ویـژۀ آلمـان در افغانسـتان – پاکسـتان و 10 تن 
از دیپلومـات دیگـر بـه رویتـرز گفته انـد کـه خروج شـتاب زده 
نظامیـان مـا از افغانسـتان سـبب نابـودی تمـام دسـت آوردهای 

اخیـر خواهد شـد.
پتـزل بـه حضـور دختـران بـه مکتـب و صدهـا فرصـت دیگـر 
اشـاره کـرد و گفـت که کمک های جهانی سـبب گسـترش نفوذ 
مـا شـده اسـت. ایـن دسـت آورد ماسـت، مـا می  توانیـم آن را 
احسـاس کنیـم. ایـن موفقیت ماسـت کـه می توانیم یکجـا باهم 

کنیم.  فکـر 
یـک سـخنگوی سـفارت بریتانیـا در کابـل گفـت که هـر تغییر 
در حمایـت نظامیـان بریتانیایـی در نتیجـۀ تصمیم تمام شـرکای 

بین المللـی اتفـاق می افتـد. 
چنانچـه، در مـارچ 2019، 39 کشـور 17هـزار 34 نظامـی در 
افغانسـتان دارنـد کـه در چارچـوب حمایت های قاطـع فعالیت 
دارنـد و امریـکا نصـف آن را تشـکیل می دهـد، امریـکا به  رغم 
فعالیـت  در چارچـوب ناتـو عملیـات جداگانه یـی را در برابـر 

گـروه القاعـده و داعـش انجـام می دهـد. 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا بـه شـرکای ناتـو گفتـه 
بـا   صلـح  گفت وگوهـای  در  نداشـتن  حضـور  از  کـه  اسـت 
طالبـان نگـران نباشـید. نگرانـی ایـن اسـت مـا بایـد در جریـان 

می افتـد.  اتفـاق  چـه  بدانیـم  و  باشـیم  گفت  وگوهـا 
دیپلومات هـا می گوینـد کـه ایـن قابل درک اسـت که دسترسـی 
باریکـی  خیلـی  اکنـون  بـه  نسـبت  صلـح  گفت وگوهـای  بـه 
داشـت. امـا چیـزی کـه بـرای مـا قابـل درک اسـت مـا بـه یک 
توافقـی می رسـیم کـه در مـوردش چیـزی نگفته ایـم و تنها پای 

کارشـیوه امضـا می کنیـم.
شریک ساختن کارشیوه

ایـن دیپلومات هـای گفته انـد که کشـور آنـان »نسـخۀهارد« این 
کارشـیوه را کـه در مـورد نظامیـان و کمک هـا بـه افغانسـتان 

دریافـت می کننـد تـا تصدیـق کننـد. 
یـک دیپلومـات غربـی گفـت: ایـن خیلـی دشـوار اسـت کـه 
بـرای مـردم مـا بگویـم، چـرا مـا هنـوز آن جـا هسـتیم، به ویـژه 
زمانـی کـه آنـان گـزارش را بخواننـد کـه هنوز نصف از کشـور 
]افغانسـتان[ تحـت قلمـرو  طالبـان اسـت و اکنـون کشـورهای 
عضـو ناتـو، بـرای حضور در افغانسـتان و برگشت شـان به خانه 

می کننـد.  توجیه گـری 
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در محفل گرامی داشت از »روز ملی خبرنگاران« مطرح شد:

طالبان      و        امریکا       تضمین حفاظت     
را        بدهند از         آزادی       بیان       

ملــی  ریاســت حکومــت وحــدت  دوم  معــاون 
از نماینــده گان طالبــان و ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــِت  ــتان از حفاظ ــردم افغانس ــرای م ــا ب ــد ت می خواه
ــن  ــین ای ــال پس ــتاوردهای 18 س ــان و دس آزادی بی

ــد. ــن بده ــور تضمی کش
ســرور دانــش، معــاون محمداشــرف غنــی کــه 
دیــروز، دوشــنبه، 27 حــوت در محفــل گرامی داشــت 
ــان  ــی زد، همچن ــخن م ــگاران س ــی خبرن از روز مل
طرفــدار  افغانســتان  مــردم  و  حکومــت  گفــت: 
ــود  ــم موج ــوب نظ ــه در چارچ ــتند ک ــی هس صلح
ــان  ــرد و دستاوردهای ش ــکل بگی ــی ش ــون اساس قان

ــد. ــت کن را حفاظ
آقــای دانــش اظهــار داشــت کــه تمامــی طرف هــای 
مذاکــرات صلــح افغانســتان بایــد بــه مــردم و 
رســانه های ایــن کشــور تضمیــن بدهنــد کــه از آزادی 
بیــان و رســانه های آزاد صیانــت و حفاظــت خواهــد 
شــد. آقــای دانــش افــزود: هــرگاه آزادی بیــان وجــود 
نداشــته باشــد، جــای آن را جنــگ و زورگویــی 
خواهــد گرفــت و بــرای همیــن بایــد همــه جوانــب 
ــردم  ــه م ــت را  ب ــن ضمان ــح ای ــرات صل در مذاک

ــد. ــداری می کنن ــان پاس ــه از آزادی بی ــد ک بدهن
ســرور دانــش بــه ایــن بــاور اســت کــه اگــر آزادی 
ــردم  ــاب م ــق انتخ ــد، ح ــته باش ــود نداش ــان وج بی
ــد: در ایــن  ــز وجــود نخواهــد داشــت. او می افزای نی
صــورت، مــردم از ســایر حقــوق خــود کــه حقــوق 
بشــر، حقــوق سیاســی و اقتصــادی اســت نیــز 

ــود. ــد ب ــوردار نخواهن برخ
ــگاران  ــه خبرن ــرام ب ــد کــه احت ــای دانــش می گوی آق
بــه معنــای احتــرام بــه آزادی بیــان اســت. او در ایــن 
ــگاران در  ــر محتــرم شــمردن خبرن ــد ب نشســت تأکی
ــه  ــی ک ــان اندازه ی ــه هم ــت: ب ــرد و گف ــور ک کش
ــه  ــرام ب ــت، احت ــم اس ــان مه ــه آزادی بی ــرام ب احت

ــم اســت. ــز مه ــگاران نی خبرن
ــان  ــی همچن معــاون ریاســت حکومــت وحــدت مل
بــه رســالت خبرنــگاران اشــاره کــرد و بیــان داشــت 
کــه خبرنــگاران بایــد اصــول خبرنــگاری را در نظــر 
بگیرنــد. بــه گفتــۀ آقــای دانــش: »بی طرفــی در امــر 
ــان  ــود. همچن ــات ش ــداً مراع ــد ج ــانی بای خبررس
ــا رویدادهــا ســطحی  ــد ب ــد تــالش کنن رســانه ها بای
ــع ملــی  و ســلیقه یی برخــورد نداشــته باشــند و مناف

ــد«. ــرار دهن ــت ق افغانســتان را همیشــه در اولوی
آقــای دانش خبرنــگاران را »مبــارزان راســتین آزادی« 
ــط  ــگاران در خ ــه خبرن ــت ک ــار داش ــد و اظه خوان

مقــدم مبــارزه بــا افراط گرایــی، تهجــر، تعصــب 
ــوولیت  ــن مس ــد ای ــد و بای ــرار دارن ــم ق و تروریس
سنگین شــان را درک کننــد. آقــای دانــش گفــت کــه 
ــه  ــرورت ب ــاوت ض ــای متف ــان از زاویه ه آزادی بی
توجــه دارد. او بیــان داشــت کــه بــه دالیــل حقوقــی، 
اجتماعــی  و  فرهنگــی، حکومــت داری  سیاســی، 
ــان بیشــتر توجــه  ــه آزادی بی ــا ب ضــرورت اســت ت

ــرد. صــورت گی
ســرور دانــش بیــان داشــت کــه آزادی بیــان حامــل 
ارزش هــا و مســایل بســیار مهــم بــرای جامعه اســت. 
او تأکیــد کــرد کــه از آزادی بیــان بایــد بــه هــر قیمتی 
ــه دســت  ــرای ب ــا »ب ــت و حفاظــت شــود و ی صیان
آوردن آن یــک مبــارزۀ منســجم ملــی صــورت 

ــرد«. بگی
ــت 27 حــوت  ــۀ حکوم ــخ 14 حــوت کابین ــه تاری ب
ــم  ــگاران« درج تقوی ــی خبرن ــوان »روز مل ــه عن را ب
دولتــی ســاخت. بــه گفتــۀ مســووالن حکومــت، ایــن 
ــه  ــذاری ب ــت و ارج گ ــاِس بزرگ داش ــه پ ــم ب تصمی
قربانی هــا و شــجاعت اطالع رســانی خبرنــگاران 
بــه مــردم و تحکیــم دموکراســی اتخــاذ شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال جــاری در 
ــان را از  ــای ش ــگار جان ه ــور 17 خبرن ــر کش سراس
دســت داده انــد. بربنیــاد اطالعــاِت کمیتــۀ مصونیــت 
ــگار  ــالدی، 20 خبرن ــال 2018 می ــگاران، در س خبرن
جان هــای شــان را از دســت دادنــد و نزدیــک بــه 60 
ــت  ــۀ مصونی ــن دیگــر شــان زخمــی شــدند. کمیت ت
ــه  ــرده اســت ک ــالم ک ــن اع ــش از ای ــگاران پی خبرن
ــگاران  ــرای خبرن ــن ســال« ب ســال 2018 »خونین تری

ــوده اســت. افغانســتان ب
ــال  ــاه جــدی س ــگاران در م ــت خبرن ــۀ مصونی کمیت
ــاری  ــونت و بدرفت ــواع خش ــان از ان ــاری همچن ج
ــرده برداشــت. مســووالن در  ــگاران پ ــر خبرن در براب
ــگاران در مــاه جــدی اعــالم  ــۀ مصونیــت خبرن کمیت
ــورد خشــونت در  ــال 2018، 169 م ــه در س ــرد ک ک
برابــر خبرنــگاران ثبــت شــده کــه نســبت بــه ســال 

ــد.  ــانه می ده ــش را نش 2017، افزای
ــرز  ــدون م ــگران ب ــازمان گزارش ــم، س ــویی ه از س
ــی  ــد قربان ــان نبای ــه آزادی بی ــرد ک ــالم ک امســال اع
ــاد  ــن نه ــا گروه هــای شورشــی شــود. ای مصالحــه ب
ــان  ــرای پای ــا ب ــه در تالش ه ــام کشــورهایی ک از تم
ــا  ــت ت ــته اس ــد، خواس ــل ان ــتان دخی ــگ افغانس جن
ــد  ــگاران در رون ــت خبرن ــان و مصؤونی ــه آزادی بی ب

ــد. ــه جــدی کنن ــح توج ــرات صل مذاک

شـرکـای امریکـا کمـک ها
به افغـانستان را ارزیـابـی می کننـد 

روحاهللبهزاد
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وســایل  بــه  ارتباطــی  چــه  حقیقــت   
بــر  کاپوتــو  پرفســور  دارد؟  حمل ونقــل 
ــر  ــی معاص ــه »زنده گ ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــل  ــتم های حمل ونق ــخصۀ آن سیس ــه مش ک
ــًا  ــا تقریب ــیلۀ آن ه ــا به وس ــه م ــدرن ـ ک و م
ــم ـ و  ــفر کنی ــا س ــه ج ــه هم ــم ب می توانی
ــز  ــًا همه چی ــه تقریب ــی ـ ک ــامانۀ اطالعات س
می توانــد به وســیلۀ آن هــا بــه درون مــا 
ســفر کنــدـ  اســت کــه تکثر بســیار بیشــتری 
از زنده گــی در گذشــته دارد«. ایــن واقعیــت 
ــا  ــازی ب ــا مج ــی ی ــفرهای واقع ــه در س ک
مناظــر متفــاوِت زیــادی از واقعیــت مواجــه 
عصــر  ایده هــای  ظاهــراً  می شــویم، 
ــد  ــت را تهدی ــدرن حقیق ــا م روشــن گری ی
ــک  ــه »ی ــم ب ــه مدرنیس ــد. درحالی ک می کن
داســتان بــزرگ کــه همــۀ پدیده هــا را 
پوشــش می دهــد« متعهــد اســت. ســفر 
ــارۀ  ــا درب ــی م ــر آگاه ــوژی معاص و تکنول
دربــارۀ  متعــدد  و  رقیــب  »تفســیرهای 
ــا  ــن ادع ــت. ای ــش داده اس ــان« را افزای جه
ــت  ــت مدرن از حقیق ــوم پس ــب مفه در قل
قــرار دارد کــه کاپوتــو از آن دفــاع می کنــد.
از منظــر یــک ســنت فلســفی کــه بــا 
ــت  ــم حقیق ــود، مفاهی ــاز می ش ــطو آغ ارس
ــاط تنگاتنگــی  ــا یکدیگــر ارتب ــت ب و واقعی
دارنــد: هــرگاه موفــق بشــویم بگوییــم 
ــتند،  ــه هس ــًا چگون ــان واقع ــور جه ــه ام ک
ــن،  ــم. بنابرای ــان آورده ای ــه زب ــت را ب حقیق
طبیعــی اســت کــه بیــن حقیقــت و واقعیــت 
ــم  ــا می گویی ــه م ــویم: آنچ ــل ش ــز قای تمای
حقیقــت دارد یــا غلــط اســت، ولــی واقعیت 
بیــرون از مــا قــرار دارد، حــال چــه چیــزی 
دربــارۀ آن بگوییــم یــا نگوییــم. تفســیرهای 
متعــددی از واقعیــت ممکــن اســت وجــود 
ــد  ــا نمی توانن ــۀ آن ه ــا هم ــد، ام ــته باش داش
حقیقــت داشــته باشــند. آن هایــی کــه فکــر 
ــد خورشــید دور زمیــن می چرخــد  می کردن
یــک تفســیر داشــتند، اشــتباه آن هــا بعدهــا 
نشــان داده شــد. بنابرایــن صــرف ایــن 
واقعیــت کــه تفســیرهای متعــددی از جهــان 
وجــود دارد، ایــن ایــده کــه برخــی از ایــن 
تفســیرها حقیقــت دارنــد و برخــی از آن هــا 
ــود  ــد. وج ــد نمی کن ــتند را تهدی ــط هس غل
تکثــری از دیدگاه هــا به طــور کامــل بــا 
بــاور بــه حقیقــت بــه معنــای ارســطویی آن 
قابــل جمــع اســت. ولــی بــاور داشــتن بــه 
ایــن معنــا از حقیقــت بــا ایــن بــاور کــه تنها 
ــود دارد  ــان وج ــارۀ جه ــت درب ــک حقیق ی
ــیرهای  ــت تفس ــن اس ــت؛ ممک ــی نیس یک
ــد،  ــته باش ــود داش ــزی وج ــی متمای حقیق
ــیرهای  ــت تفس ــن اس ــه ممک ــور ک همان ط
غلــط متعــددی وجــود داشــته باشــد. بــاور 
ــا نیســت  ــه ایــن معن ــه حقیقــت ب داشــتن ب
کــه یــک داســتان یــا فراروایــِت- بــه تعبیــر 
ــزرگ وجــود دارد.  ــار - ب ژان فرانســوا لیوت
ــتن  ــاور داش ــای ب ــه معن ــن ب ــن ای همچنی
بــه یقیــن نیســت: می توانیــم در مــورد 
ــی  ــت دسترس ــه حقیق ــاص ب ــی خ موضوع
پیــدا کنیــم بــدون آن کــه از آن یقیــن داشــته 

باشــیم.
ــاًل آگاه  ــوارد کام ــن م ــۀ ای ــو از هم کاپوت
ــا نیســت. از  ــف آن ه ــًا مخال اســت، و واقع
ــه صــرف  آن جایــی کــه او قبــول دارد ک
ــت  ــا حقیق ــک تفســیر مســاوی ب داشــتن ی
داشــتن آن تفســیر نیســت. حتمــًا فکــر 
ــیرها  ــه تفس ــود دارد ک ــزی وج ــد چی می کن
ــن  ــه آن پاســخ گو باشــند. او این چنی ــد ب بای
فکــر می کنــد: برخــی از تفســیرها از برخــی 
دیگــر از تفســیرها محتمل تــر هســتند، و 
ــه را  ــن نکت ــد ای ــت بای ــا از حقیق ــن م تبیی
ــد موافقــت  ــن او بای ــرد. بنابرای در نظــر بگی
کنــد کــه صــرف ایــن واقعیــت کــه چندیــن 
تفســیر از واقعیــت وجــود دارد - و مــا 
ــی  ــل واقع ــا در حمل ونق ــا آن ه ــم ب می توانی
یــا انترنتــی مواجــه شــویم - نمی توانــد 
تهدیــدی بــرای ایــن ایــده باشــد کــه 
تفســیرهای حقیقــی آن تفســیرهایی هســتند 
ــه  ــع ب ــور در واق ــد ام ــا می گوین ــه م ــه ب ک

ــتند. چــه شــکل هس
ــۀ  ــرای نقط ــل ب ــتعارۀ حمل ونق ــن اس بنابرای
ــبی  ــت و راه مناس ــده اس ــروع گمراه کنن ش
ــی  ــای اصل ــردن موضوع ه ــن ک ــرای روش ب
ایــن  از  یکــی  نیســت.  کاپوتــو  کتــاب 
موضوع هــا ایــن اســت کــه فیلســوف ها 
کرده انــد  طــرد  را  مهــم  ســوال های 
ــدق  ــران ص ــدازه نگ ــش از ان ــه بی ــرا ک چ
کاپوتــو  بوده انــد.  مدعاهــا  و  گزاره هــا 

نمی توانــد محــدود  می گویــد »حقیقــت 
ــر از  ــی عمیق ت ــد«، ایده ی ــا باش ــه گزاره ه ب
حقیقــت وجــود دارد کــه »حقیقــت مدعاهــا 
ــزی  ــوان چی ــه عن نیســت، بلکــه حقیقــت ب
ــرای  ــد، ب ــه آن عشــق ورزی ــوان ب ــه می ت ک
ــت. ــان داد« اس ــا ج ــرد ی ــی ک آن زنده گ

البتــه حــق بــا کاپوتــو اســت کــه مــا 
بــه  ایــدۀ حقیقــت را بــرای چیزهایــی 
از  جــز گزاره هــا بــه کار می بریــم. مــا 
از  می گوییــم،  ســخن  حقیقــی  دوســتان 
ــت - در  ــردن، از حقیق ــی ک ــی زنده گ حقیق
کنــار خوبــی و زیبایــی – بــه عنــوان  ابــژۀ 
ــا  ــن ایده ه ــره. ای جســت وجوی خــرد و غی
ــت  ــکل حقیق ــه ش ــانی ب ــوان به آس را نمی ت
در گزاره هــا درآورد. تــالش بــرای ایــن 
ــۀ جــان  ــه گفت ــن اســت کــه ب ــد ای کار مانن
کیتــس ـ شــاعر ســدۀ نوزدهــم انگلیســی ـ 
ــت  ــت اس ــی حقیق ــه زیبای ــر این ک ــی ب مبن
ــی  ــای حقیق ــه گزاره ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــتند  ــا نیس ــه زیب ــد ک ــود دارن ــادی وج زی

ــم. ــاد کنی انتق
موضــوع اصلــی دیگــر کاپوتــو، مفهــوم 
ُکلــی پســت مدرِن او از حقیقــت اســت، 
گزاره یــی  حقیقت هــای  بــه  را  آن  کــه 
بــه  عمیق تــر  معنــای  بــه  حقیقــت  و 
عنــوان  گاهــی  او  هرچنــد  می بــرد.  کار 
واکنشــی  پست مدرنیســم  کــه  می کنــد 
ــع خــاص تاریخــی اســت  ــه برخــی وقای ب
ــت مدرن  ــۀ پس ــن از »زمان ــخن گفت و از س
ــدگاه  ــع دی ــت، در واق ــحال اس ــا« خوش م
اصلــی او ایــن اســت کــه »بهتریــن حالــت 
ــت مدرن را  ــدرن و پس ــه م ــت ک ــن اس ای
بــه عنــوان شــیوه های متفــاوت فکــری کــه 
می توانیــم هرجــا و هــر زمانــی پیــدا کنیــم، 
ــت  ــر درس ــه نظ ــن ب ــم«. ای ــر بگیری در نظ
دیدگاه هــای  کــه  ایــده  ایــن  می آیــد: 
متفــاوت دربــارۀ جهــان، اندیشــیدن بــه 
ــد  ــان را تهدی ــارۀ جه ــه درب ــکل یکپارچ ش
ســخن  قدمــت  بــه  دســت کم  می کنــد 
پروتاگــوراس اســت مبنــی بــر این کــه 
ــت.  ــز اس ــنجش همه چی ــار س ــان معی انس
ــرای پست مدرنیســم  ــو ب ــه کاپوت ــی ک دالیل
در  می توانســتند  می کنــد  ارایــه  خــود 
بشــر  اندیشــۀ  تاریــخ  در  زمانــی  هــر 
ــه  ــت ب ــر اس ــن بهت ــوند. بنابرای ــرح ش مط
ــرای  ــم ب ــوان تصمی ــه عن ــم ب پست مدرنیس
ــکلی  ــه ش ــردن ب ــر ک ــن و فک ــخن گفت س
خــاص بیندیشــیم و نــه کشــفی دربــارۀ 
ــی  ــم منش ــر. پست مدرنیس ــا تفک ــان ی جه
ــدۀ  ــه دربرگیرن ــان اســت ک ــه جه نســبت ب
ــه  احتیــاط معرفتــی و شــک گرایی نســبت ب
هرگونــه تالشی ســت کــه عنــوان مــی کنــد 

ــت.« ــر اس ــه خب ــره چ »باالخ
به هرحــال اگــر واقعــًا می توانیــم بــرای 
پســت مدرن  ســبک  در  گفتــن  ســخن 
ــم  ــم تصمی ــس می توانی ــم، پ ــم بگیری تصمی
ــم.  ــخن نگویی ــبک س ــن س ــم در ای بگیری
می توانیــم وجــود بی نظمــی را شناســایی 
ــا  ــم ت ــالش کنی ــم ت ــی می توانی ــم ول کنی
ــم.  ــدا کنی ــم پی ــم نظ ــه می توانی ــی ک جای
ــی،  ــام، بی نظم ــه ابه ــم ک ــم بفهمی می توانی
تکثــر معانــی، عــدم وضــوح، چندیــن 
ــی  ــا وجــود دارد؛ ول ــۀ این ه ــدگاه و هم دی
ــوان  ــا حــد ت ــم ت ــم بگیری ــم تصمی می توانی
ثبــات معنــا را کشــف کنیــم و بهتریــن راه ها 
را بــرای ارزش گــذاری بیــن پرســپکتیوهای 
ــم.  ــدا کنی ــان پی ــان یکس ــاوت در جه متف
گاهــی اوقــات بــه نظــر می رســد کاپوتــو بــا 
ایــن قضیــه موافــق اســت. در بحثــی موثر در 
مــورد تفســیر، او بــر این کــه تمــام حقیقــت 
بــه تفســیر وابســته اســت بــه ایــن معنــا کــه 
ــم  ــه می خواهی ــوری ک ــد ام ــا همیشــه بای م
بفهمیــم را انتخــاب و مفهوم منــد کنیــم، 
بــدون  حقیقــِت  هیــچ  می کنــد:  تأکیــد 
ــن  ــا ای ــی ب ــدارد. ول ــود ن ــی وج پیش فرض
حــال، او تأکیــد دارد برخــی از تفســیرها از 
ــر(  ــر )محتمل ت ــیرها بهت ــر تفس برخــی دیگ

ــتند.  هس
ــودن  ــر ب ــألۀ بهت ــه مس ــودن همیش ــر ب بهت
بــرای هدفــی اســت. اگــر مــا بــه زیرســوال 
بــردن برخــی از یقین هــا یــا دگماهــای 
ســنتی عالقه منــد باشــیم، آن گاه ممکــن 
اســت تأکیــد پســت مدرن بــر ابهــام و تکثــر 
ــم  ــر می خواهی ــی اگ ــم. ول ــذاب بیابی را ج
تــالش کنیــم بفهمیــم امــور واقعــًا چگونــه 
گســترۀ  کــه  میخواهیــم  آن گاه  هســتند، 
شــکل های  بــه  را  محتمــل  تفســیرهای 

بدیــن  اگــر  کنیــم.  محــدود  دیگــری 
ــت  ــزی تح ــًا چی ــم، واقع ــگاه کنی ــکل ن ش
ــر  ــدۀ عص ــه ای ــت مدرن ب ــد پس ــوان نق عن
ــدۀ  ــدارد. ای ــت وجــود ن روشــن گری حقیق
عصــر روشــن گرِی حقیقــت ـ در مقابــل آن 
ــی کــه در عصــر روشــن گری فکــر  چیزهای
ایــدۀ  می کردنــد حقیقــت دارد ـ صرفــًا 
ــع  ــور واق ــه ام ــی ک ــت: هنگام ــطو اس ارس
ــم.  ــت را گفته ای ــم حقیق ــزارش می کنی را گ
نقــدی کــه کاپوتــو توصیــف می کنــد، نقــد 
ــن  ــه ای ــد ب ــده نیســت بلکــه نق ــن ای ــه ای ب
ایده هــا هســتند: تفســیر بــدون زمینــه، 
ــی  ــع نهای ــم، مرج ــق، دگماتیس ــن مطل یقی
یــک  و  معرفت شــناختی،  یــا  اخالقــی 
فراروایــت بــزرگ. ولــی شــخصی کــه تمایز 
ــت  و خــود  ــورد واقعی ــت در م ــن حقیق بی
واقعیــت را می پذیــرد، مجبــور نیســت هیــچ 
یــک از ایــن ایده هــای مشــکوک را بپذیــرد. 
ــع  ــور واق ــن ام ــه یافت ــل ب ــه مای ــی ک آن های
ــعی  ــتند، س ــوص هس ــی به خص در حوزه ی
می کننــد پرســش های بحــث را وضــوح 
ــا  ــط ی ــا، بی رب ــیرهای خط ــند و تفس ببخش
آشــفته از ایــن پرســش ها را کنــار بگذارنــد. 
بــا ایــن کار، آن هــا نبایــد فــرض کننــد کــه 
ــارۀ واقعیــت  تنهــا یــک داســتان نهایــی درب

ــود دارد.  وج
عالقــۀ  کاپوتــو  پست مدرنیســت های 
چندانــی بــه شفاف ســازی و مقوله بنــدی 
تــالش  بــه  نســبت  آن هــا  ندارنــد. 
جهــان  دســته بندی  بــرای  سیســتماتیک 
نــوع  ایــن  کاپوتــو  هســتند؛  بدبیــن 
تفکــر را بــه عنــوان تفکــر »ســطلی« رد 
ــع  ــن تنهــا کاری کــه در واق ــد. بنابرای می کن
می تواننــد انجــام دهنــد دنبــال کــردن ُدمــی 
اســت کــه ســگ پســت مدرن در حــال 
ــر  ــه ازای ه ــه ب ــکان دادن اســت: چــرا ک ت

تــالش بــرای شفاف ســازی، دســته بندی 
یــا مقوله بنــدی بُعــدی از جهــان یــا تجربــه، 
ــطه  ــه واس ــد ب ــت ها می توانن پست مدرنیس
ــادی  ــیرهای زی ــا تفس ــات ی ــا کلم ــازی ب ب
ــه  ــد چگون ــان دهن ــا نش ــه م ــه ب و مبتکران
ــه  ــتند ک ــتوار هس ــته بندی هایی اس ــر دس ب
خــود در معــرض چالــش شــک گرایانه 
می کنــد  تأییــد  کاپوتــو  دارنــد.  قــرار 
کــه میتــوان همیــن ســخن را در مــورد 
و  پســت مدرن  دوره هــای  دســته بندی 

ــت. ــز گف ــدرن نی م
گاهــی اوقــات عنــوان می شــود کــه مشــکل 
ــود را  ــه خ ــت ک ــن اس ــم ای پست مدرنیس
نقــض می کنــد. اگــر ادعــا کنیــد کــه تمــام 
حقیقــت وابســته بــه دیــدگاه اســت، از 
ــد؟  ــخن را می گویی ــن س ــدگاه ای ــدام دی ک
ــت مدرن  ــدگاه پس ــخن از دی ــن س ــر ای اگ
ــی  ــتۀ جهانی ی ــچ خواس ــس هی زده شــود، پ
یــک  ایــن  اگــر  ولــی  نــدارد؛  مــا  از 
ــت کم  ــس دس ــت، پ ــی اس مدعــای جهان
ــک  ــه ی ــه ب ــود دارد ک ــت وج ــک حقیق ی
نیســت.  وابســته  به خصــوص  دیــدگاه 
ــن نقــد را نشــان  ــو مشــکل ای ــاب کاپوت کت
ــچ  ــم هی ــر او پست مدرنیس ــد. از نظ می ده
ــه  ــد، بلک ــه نمی کن ــی را ارای ــه دکترین گون
ــی،  ــال پیچیده گ ــه دنب ــش اســت: ب ــک من ی
پارادوکــس، تناقــض و ابهــام بگرد و نســبت 

مقوله بنــدی  بــرای  تالش هــا  تمــام  بــه 
سیســتماتیک و جهانــی مشــکوک بــاش. 
مشــکل ایــن نــوع پست مدرنیســم ایــن 
ــد، بلکــه  نیســت کــه خــود را نقــض می کن
ــام  ــض و ابه ــا تناق ــه ب ــی ک ــرای آن های ب
هیجــان زده نمی شــوند، هیــچ انگیزه یــی 

بــرای پذیــرش آن ایجــاد نمی کنــد.
پارادوکســیکال،  شــکلی  بــه  بنابرایــن 
پســت مدرن  رویکــرد  به خوبــی  کاپوتــو 
ــت را شــفاف ســاخته  ــه حقیقــت و واقعی ب
ــیوا  ــاب ش ــت. کت ــرده اس ــته بندی ک و دس
و قابــل خوانــدِن او راهنمــای بســیاری 
ــروه  ــن گ ــترکی بی ــرش مش ــه نگ ــی ب خوب
خاصــی در فلســفۀ اروپــای قاره یــی اســت. 
زمینه هــای  دیگــر  بــه  او  بی توجهــی 
فلســفه ناامیدکننــده اســت ـ هیــچ اشــاره یی 
بــه کتــاب حقیقــت و صداقــت )2002( 
ــت،  ــذ اس ــی ناف ــه بحث ــز، ک ــارد ویلیام برن
در مــورد هــدف حقیقــت و بــا برخــی 
اســت  مرتبــط  کاپوتــو  موضوع هــای  از 

. نمی کنــد
شــکل  بــه  همچیــن  کاپوتــو  کتــاب 
ــوان  ــه عن ــت: ب ــه اس ــی کوته نظران زننده ی
می کنــد  خاطرنشــان  کاپوتــو  مثــال 
پســت مدرن  برجســتۀ  »شــخصیت های 
ــط  ــوز« توس ــار و دول ــو، لیوت ــدا، فوک دری
طــرف داران نــوع جدیــدی از ماده گرایــی و 
ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــی م واقع گرای
ــن  ــت مدرن ها ای ــن پس ــه ای ــا ب ــد آن ه نق
اســت »نمی تواننــد از طریــق آنچــه کــه 
ــذرد  ــات معاصــر می گ ــک و ریاضی در فیزی
ــوع  ــن ن ــو، ای ــر کاپوت ــد«. از نظ ــر کنن فک
ــط  ــی توس ــی و واقع گرای ــد ماده گرای جدی
ــوی  ــوان فرانس ــوف ج ــو فیلس ــن میاس کنت
ــو  ــن میاس ــع کنت ــود. موض ــت می ش هدای
جالــب توجــه اســت، ولــی خیلــی عجیــب 

اســت )و بــرای مخاطــب مــورد نظــر کاپوتو 
گمراه کننــده اســت( کــه کاپوتــو اشــارۀ 
خاصــی بــه میاســو می کنــد درحالی کــه 
ــه  ــم توج ــه عل ــه ب ــرا ک ــی واقع گ ماده گرای
دارد، در بخــش زیــادی از فلســفۀ ســدۀ 
ــوده اســت،  ــر ب بیســتم انگلیســی زبان فراگی
ماننــد کوایــن و  فیلســوفانی  آثــار  و در 
دیویــد لوییــس بــا جزییــات بســیاری مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــا  ــه م ــم ب ــت پست مدرنیس ــرار اس ــر ق اگ
ــا  ــام نگرانی ه ــه تم ــه چگون ــد ک ــان ده نش
ــه هســتند، پــس  و تعهدهــای مــا کوته نظران
نبایــد خیلــی جــای تعجــب باشــد کــه خود 
فلســفه ها  دیگــر  ماننــد  پست مدرنیســم 
ــراد در حــال ســفری  ــه اســت. اف کوته نظران
ــد،  ــو را می خوانن ــان کاپوت ــاب ج ــه کت ک
ــبت  ــت مدرنی را نس ــک گرایی پس ــد ش بای
ــد؛  ــاذ کنن ــو اتخ ــم کاپوت ــه پست مدرنیس ب
ــدن  ــا خوان ــود را ب ــرش خ ــد نگ و می توانن
ــاب  ــد کت ــت مدرن، مانن ــر پس ــی کمت کتاب
ــت:  ــوان »حقیق ــا عن ــرن ب ــک ب ســایمون بل
راهنمایــی بــرای سرگشــته گان« تعدیــل 

ــد.  کنن

ــرای ــمب ــاًمیتوانی ــرواقع ــالاگ بههرح
پســتمدرن ســبک در گفتــن ســخن
میتوانیــم پــس بگیریــم، تصمیــم
ــنســبکســخن ــمدرای ــمبگیری تصمی
ــیرا ــودبینظم ــموج ــم.میتوانی نگویی
شناســاییکنیــمولــیمیتوانیــمتــاش
کنیــمتــاجایــیکــهمیتوانیــمنظــمپیــدا
کنیــم.میتوانیــمبفهمیــمکــهابهــام،
بینظمــی،تکثــرمعانــی،عــدموضــوح،
ــود ــاوج ــۀاینه ــدگاهوهم ــندی چندی
ــم ــمبگیری ــمتصمی ــیمیتوانی دارد؛ول
تــاحــدتــوانثبــاتمعنــاراکشــفکنیــم
وبهتریــنراههــارابــرایارزشگــذاری
ــان ــاوتدرجه ــنپرســپکتیوهایمتف بی
ــه ــم.گاهــیاوقــاتب ــداکنی یکســانپی
نظــرمیرســدکاپوتــوبــاایــنقضیــه
موافــقاســت.دربحثــیموثــردرمــورد
تفســیر،اوبــراینکــهتمــامحقیقــتبــه
تفســیروابســتهاســتبــهایــنمعنــاکــه
مــاهمیشــهبایــدامــوریکــهمیخواهیــم
بفهمیــمراانتخــابومفهوممنــدکنیــم،

:تأکیــدمیکنــد

تیمکرین،استادفلسفۀدانشگاهکمبریج
برگردان:زهیرباقرینوعپرست
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کاریکاتـور چیسـت؟ از کجـا آمـده؟ کاربـرد آن چیسـت و 
کجاسـت و بـرای چیسـت؟ آیـا تغییـر خواهـد کـرد؟ تا کی 
هسـت و نیـش می زنـد و می خندانـد؟ بـه چـه چیز وابسـته 
اسـت و از چـه مسـتقل اسـت؟ چطـور بایـد کاریکاتـور را 

نمایـش داد؟ 
هسـتند  پرسـس هایی  دیگـر  متعـددِ  سـوال های  و  این هـا 
کـه یـک نفـر محقـق خیلـی بهتـر می توانـد پاسخ شـان را 
پیــدا کنـد. امـا مـا کمـی فکـر می کنیـم و می گذریـم. برای 
آن کـه بدانیـم قضیـه از چـه قرار اسـت؛ یک راه، بسـط دادِن 
تاریخـی ماجراسـت. بـه شـأن نزولـش، بـه دلیـل آمدنش به 
عرصـۀ بشـری. و این کـه بدانیـم اصـاًل در پاسـخ بـه کـدام 
سـوال و بـرای بـرآوردن کـدام نیـاز بـه وجـود آمده اسـت.

1
کاریکاتـور چیسـت و از کجـا آمـده؟... قضیـۀ کاریکاتـور 
منطـق الینحـِل مـرغ و تخم مرغ نیسـت. و روشـن و واضح 
اسـت و نـو و جدید اسـت. و در کتاب هـای تاریخ خودش، 
نوشـته شـده که اول چـه بوده و چـه نبوده. کارتون کشـیدن 
و کاریکاتـور )کـه اصطـالِح دومـی عمومـًا بـرای مضحـک 
جلـوه دادِن چهـره اسـتعمال می شـده( در بسـتر تحـوالت 
اجتماعـی پـس از رنسـانس و در غالـب زبان هـای گوناگون 
ادبیـات عصـر روشـن گری به وجود آمـده. »انـوره دومیه« و 
دیگـران کـه کمابیـش نقـاط آغازیـن جریـان )اقاًل بـه لحاظ 
تاریـخ هنـری( هسـتند، در وهلـۀ اول دنبـال خــلق اثـر و 
نشـان دادن در گالـری نبوده اند. کارتون کشـیدن نیشـی بوده 
کـه نمی شـده بـا کلمـه زد. بـا تصویـر می زدنـد و می زننـد. 
کاریکاتـور یعنـی کشـیدن چهـرۀ فرد به شـکلی متغیر شـده 
)دفرمـه( کـه آن آدم خنـده دار جلوه کند. یعنی شـما بخندی. 
یـا بـا اغراق هـای مفهومـی بفهمی طـرف مثاًل دروغ گوسـت 
)چـون بینی اش مثـل پینوکیو دراز شـده(. نمونۀ جالب توجه 
ایـن نـوع از کاریکاتور را می شـود نـزد »دیوید لوین« سـراغ 
گرفـت. در مقابـل، اعمـال تکنیکی کاریکاتوریسـت هایی که 
بیشـتر بـه ظریـف کاری می مانـد تـا عمـل هنـری، و تنهـا به 
تغییـر شـکل های مبتنـی بـر جمجمـۀ سـوژه بسـنده می کند. 
»لویـن« بـا اشـاره هایی ریـز و ظریـف، خلق وخو یا شـأنیت 
شـخص را بـه نمایـش می گـذارد. از ایرانی هـا هـم هنـوز 
کاریکاتورهـای »بزرگمهـر حسـین پور« )بـه خصـوص آن ها 

کـه از »گانـدی« کشـیده بـود( واجـد این حالت هسـتند.

2
 کاربـرد و دیگـر قضایـا، مطبوعـات و دیگـر هیچ. تـا دوران 

»گورمـه لـن« و دیگـران، کاریکاتـور تاریـخ پیش رونده یـی 
نـدارد. ابـزاری اسـت مطبوعاتـی کـه هنـوز و همیشـه بنـا 
بـر جریانـاِت روز پیـش رفتـه اسـت. آنچـه امروز»کارتـون 
همـه  تقریبـًا  پیـش  دهـه  سـه  تـا  می نامیـم،  ادیتوریـال« 
کاریکاتـور بـوده، نـه شـاخه یی از آن. درسـت اسـت کـه 
کاریکاتوریسـت از جنبـۀ تکنیکی طراحی و نقاشـی اسـتفاده 
می کنـد، امـا نمِک طنزی کمابیـش همه فهـم، آن را در همین 
جایـگاه نگـه مـی دارد و نمی گـذارد بـه حیطـۀ پُرطمطـراق 
را  کـردن  محـدود  ایـن  شـود.  وارد  تجسـمی«  »هنرهـای 
مـن و شـما معیـن نمی کنیـم، بی مهـری معمـوالً از جانـب 
منتقـدان هنـری، نقاش هـا، طراح هـا و مخاطبـاِن پـول دار و 
تعمـدی  بی توجهـی  می شـود.  اعمـال  حراجی هـا  بی پـول 
بـه کاریکاتـور و بـه رسـمیت نشـناختن آن به عنـوان هنری 
در هنرهـای دیگـر، البتـه مشـخصًا بـه ماهیـت تاریخـِی آن 

بازمی گـردد. 
کاریکاتـور عملی اسـت تکنیکی هنری که جایگاه مشـخصی 
در مطبوعـات دارد. امـا کاریکاتـوری که صرفـًا در صفحاِت 
روزنامه هـا متوقـف و فرامـوش نمی شـود، از کجـا شـروع 
شـد؟... در دوران جنـگ سـرد و توفان طوالنی سوسیالیسـم 
و  اندیشـه ها  از  رنگارنـگ  جهانـی  خـود  بـا  کـه  جهانـی 
هنــرها پدیـد آورد، مطبوعات روشـن فکری بنا به خواسـت 
اندیشـه یی کـه تبلیـغ می کردند، تمـام زیرشـاخه های خود را 
تحت الشـعاع ایـن جهش هـا درآوردنـد. در نتیجـه همچنـان 
کـه در مقابـل طنز هجوآمیز سـرمایه داری سـنتی، طنز متعهد 
خالـی از هجـو بـروز کـرد، همچنان کـه ادبیات پیرزن پسـند 
و لحـن فاخـر رمانتیسیسـتی رو بـه زوال رفـت و جـا داد به 
ادبیاتی صریح و خالق و پرهیزکننده از شـکوه و شـادی؛ در 
مطبوعـات نیـز سـتون های کاریکاتور توسـط روشـن فکرانی 
پُـر شـدند کـه هنـِر خـود را در لوده گـی و تشـبیه شـاه و 
شـازده بـه کور و کچـل تبـاه نمی کردند. آن هـا همچون یک 
نقـاش، بـه خط ارزشـی قائـم بـه ذات می دادند. رنـگ دیگر 
فقـط بـه کمـک چـاپ نمی آمـد. عنصـری بصـری و حاوی 
معنـا بـود. چنـان کـه در نقاشـی هسـت و بـه کاریکاتور هم 
وارد شـد. آن هـا نتیجـۀ کار خـود را با سـینمای »مهـر هفتم« 
برگمـان مقایسـه می کردنـد. آثـار خـود را در مطبوعـات نـه 
بـه عنـوان عنصری کمکـی، که به عنـوان تصویری مسـتقل، 
میخکوب کننـده و تکان دهنـده ارایـه دادنـد. از قدیمی ترهـا 
در  و  هلنـد«  »بـراد  جدیدترهـا  از  و  لـن«  »گورمـه  همـان 
مطبوعـات ایرانـی »اردشـیر محصـص« بـه عنـوان پایه گذار 
و بعـد »داوود شـهیدی« و دیگـران را می شـود نـام بـرد. این 
آثـار بـا عنایـت بـه »مضحک قلمـی« معـروف، بـدون آن که 

بکوشـند »پیام دهـی« را کـه در ذات کاریکاتـور نهفته اسـت 
از بیـن ببرنـد، تصاویری شـدند فراتـر از همۀ ایـن بحث ها. 
کاریکاتـور نمایشـگاهی در همیـن نقطـه شـکل می گیـرد. 
در همیـن سـبک کاری پـا می گیـرد و بـاال مـی رود. کـه اگر 
تکنولـوژی بـه جایـی برسـد که تـو ایـده ات را بدهـی برای 
تـو بـه کارتون تبدیلـش کند، طـراح حذف شـود. )این »تو« 
را حـزب صاحـب روزنامـه بگیـر. پدرخوانـدۀ یـک نشـریۀ 
بـازاری بگیـر. و دولتـی بگیر که دارد مطبوعـه بیرون می دهد 
و بـد یـا خـوب می خواهـد خـودش را تبلیـغ کنـد.( ایـن 
نقطه یـی روشـن در تاریـخ کاریکاتـور اسـت کـه بنـا را بـر 
و  سفارشـی.  کار  از  آزاد  نقطه یـی  می گـذارد.  اثـر  مؤلـف 
آن آدمـی کـه ایـن طـرح را کشـیده؛ اندیشـه اش، شـعورش 
و برخـورد بصـری اش مهـم اسـت و مـورد احتـرام اسـت. 
او دسـتگاه تکنیکـی روزنامه نیسـت. او روشـن فکری اسـت 
آزاد کـه جای رسـم معمـول، کلمـه را ابزار ابـراز نظر نکرده 
اسـت. تصویر اسـت که چکیدۀ اندیشـۀ اوسـت. اندیشـه یی 
اثـر بی امضـا را  نـاب و شـخصی کـه در برخـورد بـا آن، 
می شناسـی. و ایـن در مقابـل کارتون بـازی لـوِس تکنیکـی 
قـرار می گیـرد کـه »هرکـه بلدتـر بهتـر!«. آثـار کاریکاتـور 
هنـری بعـد از آن کـه پیام رسـانی کردنـد و تاریـخ مصـرف 
تکنیک شـان  و  فضاسـازی  تـازه  شـد،  تمـام  اولیۀشـان 
نمـوده می شـود و تـو نمی توانـی کاغـذ واجـد طرح هایـی 
این چنینـی را به راحتـی آن چنانی هـا مچالـه کنـی و بینـدازی 
دور. نبایـد فرامـوش کنیـم که همـۀ این کارها پیـش از آن که 
در نمایشـگاه بـه نمایـش درآینـد، بـه دامـان مـادر کاغـذی 

خـود )نشـریه( فروغلتیـده و بـه طبـع می رسـیدند.

 3
دادن  نمایـش  این هـا،  بـر  بنـا  کاریکاتـور.  دادن  نمایـش 
کاریکاتـور بـه شـکلی کـه مطبوعـات را دور بزنـد و قـاب 
شـود و بـه دیـوار آویختـه شـود، تنهـا دربـارۀ آثـاری مجاز 
بـوده اسـت که حداقـل وابسـته گی را به تکنیک، سـوژه یابی 
یـا اجـرا از جنبـۀ هنـری داشـته باشـند. پـس نمایـش دادن 
مضامیـن  بـا  صـرف  قلمـی«  »مضحـک  کاریکاتورهـای 
در  »چاپـی«  رنگ بندی هـای  بـا  همه فهـم،  و  سرراسـت 

اسـت.  بی مـورد  نمایشـگاه 

 4
این جـا  بـه  تـا  گفتـم  را  این هـا  همـۀ  اول.  جسـت وجوی 
برسـم که اصاًل کاریکاتور نمایشـگاهی مسـتقل از مطبوعات 
برگـزار  بـا  کـه  نیسـت  مـن درآوردی  کاری  آیـا  چیسـت؟ 

کـردن افتتاحیـه و قـاب و دعوت نامـه، تمایـل حقیرانه یـی 
را ارضـا می کنـد کـه از نقاشـی یا عکاسـی که هیـچ، از خلق 
کاریکاتـور هنـری )که بحثش رفت( نیز عاجز اسـت. شـاید 
مسـأله بـه نمایشـگاه ها یـا مسـابقه های کاریکاتور در سـطح 

بین المللـی مربـوط بشـود. 

5
 جسـت وجوی دوم. بحثـی داغ کاریکاتـور عالـم خـودش 
را دارد. مسـابقات آن از نظـر »هنرهـای تجسـمی« عمومـًا 
بی اعتبارنـد چـرا کـه برگزارکننـده گان آن هـا یا شـهرداری ها 
و نهادهـای دولتی هسـتند یـا روزنامه ها. یـا »ان جی او«هاِی 
متمـول )کـه راه دیگـری بـرای اثبات هنردوسـت بودن شـان 
نیافته انـد(. یـا مؤسسـات خصوصـی متفرقـه کـه می خواهند 
بـدون دردسـرهای برخـورد با هنرمندهای مدرسـی، دسـتی 
بـر آتـش داشـته باشـند و در دلـی جـا کننـد. بنـا بـر همین 
اصـل هـم اسـت کـه جوایـز نمایشـگاه کاریکاتـور بعضـی 
اوقـات از سـینما هـم گران قیمت تـر از آب درمی آیـد. و گاه 
کتاب های شـان بـا تیـراژ و کیفیـت بـاال چـاپ می شـود. تـو 
خـود کاله قاضـی کـن؛ نمایشـگاهی کـه عنـوان هنر داشـته 
باشـد، کمی هـم بار روشـن فکری به دوش بکشـد )به خاطر 
خاطـرۀ جمعـی مشـترک بیـن مطبوعـات و کاریکاتـور( و 
یـک مثـاًل وزیـر را هـم جذب کنـد، آیـا می تواند نمایشـگاه 
معتبـری باشـد؟... از این ها که بگذریـم، آدم هایی در جاهای 
مختلـِف دنیـا هسـتند و در مملکـِت ایـران هـم کـم نیسـتند 
کـه بـا شـرکِت دایـم در ایـن نمایشـگاه ها راهـی بـرای پول 
درآوردن پیـدا کـرده انـد و مفتخر هم هسـتند کـه »حرفه یی« 
نـام دارنـد. بـه گمـان مـن، کاریکاتوریسـِت حرفه یـی یعنی 
کسـی کـه کارش در مطبوعـات چـاپ شـود و مخاطـب او 
را البـه الی سـتون های حقـوق و اقتصـاد و حـوادث بـه جـا 
بیـاورد. کاریکاتوریسـت حرفه یـی کسـی اسـت کـه از راه 

کاریکاتـور مطبوعاتـی پـول دربیاورد. 

6
آب سـردی بریزیـم. ایـن حرف هـا بیشـتر ارایۀ سـوال اند و 
باز کردن و باز گذاشـتن مسـأله. و وقتی نوشـته را بازخوانی 
کـردم، آن را گرفتـار در مباحـث ُشـل و وِل تاریـخ هنـری و 
مرزبندی هـای آن چنانـی دیـدم. امـا جای مباحثه باز اسـت و 

امیـد بـه چرخـش قلِم اهل فـن دارم. 

تاریــخ در روشــن نقطهیــی ایــن
کاریکاتــوراســتکــهبنــارابــرمؤلــِف
کار از آزاد نقطهیــی میگــذارد. اثــر
سفارشــی.وآنآدمــیکــهایــنطــرح
و شــعورش اندیشــهاش، کشــیده؛ را
برخــوردبصــریاشمهــماســتومــورد
احتــرام.اودســتگاهتکنیکــیروزنامــه
ــه نیســت.اوروشــنفکریاســتآزادک
جــایرســممعمــول،کلمــهراابــزارابــراز
نظــرنکــردهاســت.تصویــراســتکــه
اندیشــهیی اوســت. اندیشــۀ چکیــدۀ
نــابوشــخصیکــهدربرخــوردبــاآن،
اثــربیامضــارامیشناســی.وایــندر
مقابــلکارتونبــازیلــوِستکنیکــیقــرار
بهتــر!«. بلدتــر »هرکــه کــه میگیــرد
آثــارکاریکاتــورهنــریبعــدازآنکــه
مصــرف تاریــخ و کردنــد پیامرســانی
ــازی ــازهفضاس ــد،ت ــامش ــانتم اولیۀش
تــو و میشــود نمــوده تکنیکشــان و
طرحهایــی واجــِد کاغــذ نمیتوانــی
آنچنانیهــا بهراحتــی را اینچنینــی

!مچالــهکنــیوبینــدازیدور

صـالحتسبیحی



ــه  ــر ب ــاف منج ــاف و اختط ــای اختط ــا، قضای ــور م در کش
قتــل، یکــی از ده هــا جرایــم خشــن و ســازمان یافته یی 
ــرد و آرامــش  ــی می گی اســت کــه هــر روزه از مــردم قربان
ــای جنایــی  ــد. از مجمــوع ایــن قضای شــان را برهــم می زن
ــی  ــه دالیل ــۀ آن ب ــی دو قضی ــه، یک ــازمان یافت خشــن و س
رســانه یی می شــود و بــه گــوش تحصیل کرده هــای مــا 
ــه کــه در دســتان  می رســد. ایــن قضایــای انــدک، همانگون
ــاب می خــورد و تحریــف  ــچ و ت ــی رســانه ها پی غیرحرفه ی
ــه  ــا هــم ب ــرد  هــای م ــن تحصیل ک می شــوند، از ســویی ای
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــب و غریب ــای عجی ــرض داوری ه مع
کــه واقعــًا حیــرت آور اســت. در قضیــۀ دل خــراش مهســای 
ــاکاره خوانــد و گفــت  نازنیــن، دکتــری، کل حکومــت را ن
کــه کاری کنیــم کــه ایــن حکومــت از خــواب خرگوشــی 
بیــدار شــود، ماســتری، بیــان کــرد کــه کل نهادهــای عدلــی 
ــوند و در 48  ــه ش ــن قضی ــروف همی ــد مص ــی بای و قضای
ســاعت بایــد محاکمــه عادالنــه برگــزار گــردد و مجرمیــن 
محکــوم بــه اعــدام شــوند و در محضــر عــام بــه دار 
آویختــه شــوند، روشــنفکر، دیگــری گفــت کــه بایــد نظــام 

ســرنگون شــود، و...
بــرای ایــن دوســتان گفتیــم کــه ایــن نــوع برخــورد عاطفــی 
ــا قضیــۀ مــورد نظــر یــا قضایــای جنایــی دیگــر، اگــر از  ب
ســوی بســتگان و دوســتان مهســای نازنیــن صــورت گیــرد 
یــا از ســوی مــردم عــادی و عامــی انجــام شــود، قابــل درک 
اســت، امــا از ســوی شــما تحصیل کرده هــا و روشــنفکران، 
ــا  ــما تحصیل کرده ه ــه از ش ــاری ک ــت. انتظ ــی نیس پذیرفتن
ــت و  ــا متان ــینید و ب ــه بنش ــت ک ــن اس ــود ای ــرده می ش ب
ــی و  ــرد، علل یاب ــق و خ ــۀ منط ــر پنج ــه س ــوری و ب صب
زمینه شناســی کنیــد و راه هــا و شــیوه های پیش گیــری 
از جــرم و کــج روی را جســتجو کنیــد و مکانیســم های 
ســرکوبگرانۀ مناســب، موثــر، کارا و بــه صرفــه را بــه 
حکومــت عرضــه کنیــد و بــرای ایــن مطالبــات برحــق تــان 
ــی  ــار عاطفه گرای ــم گرفت ــماها ه ــر ش ــد. اگ ــارزه نمایی مب
شــدید، یــاوه گفتیــد، داوری عجوالنــه کردیــد، چیــغ 
ــر  ــس و ه ــه هرک ــد، ب ــان دادی ــدان و پنجــه نش ــد، دن زدی
ــرد.  ــم ب ــه جــای نخواهی ــد و... دیگــر راه ب ــی تاختی مرجع
کثیــری از ایــن دوســتان، فقــط یــک دلیــل داشــتند و یــک 
ســخن را تکــرار می کردنــد و می گفتنــد: »اگــر مهســا 
ــا  ــن حرف ه ــاز هــم همی ــود، ب ــان می ب ــر خودت جــان دخت
را می زدیــد؟«. در پاســخ بــه ایــن ســوال، نکاتــی را مطــرح 
خواهــم کــرد؛ امــا پیــش از آن از دوســتان می خواهــم 
ــه  ــد و ب ــار بگذارن ــن« را کن ــای نازنی ــۀ »مهس ــاًل قضی فع
ده هــا قضایــای شــبیه ایــن ایــن نــگاه و بحــث را در 
ــداری  ــه طرف ــادا ب ــا مب ــد ت ــال کنن ــری دنب ســطع عمومی ت
از عامــالن قضیــۀ فجیــع مهســای عزیــز متهــم مــان کننــد.
1-اگــر مهســای نازنیــن یــا هــر قربانــی جنایــت دیگــری، 
دختــر و پســر و خواهــر و بــرادر مــن یــا دیگــران باشــند، 
ــر  ــاید صب ــت. ش ــار اس ــل انتظ ــا قاب ــواع عکس العمل ه ان
نمایــم و همــه چیــز را بــه خداونــد بگــذارم، شــاید بخواهم 
عامــالن قضیــه بــه جــزای اعمال شــان برســند، شــاید 
بخواهــم کــه عامــالن قضیــه را برایــم تســلیم کننــد و خودم 
ــم  ــاید دل ــرم، ش ــی را بگی ــام قربان ــودم انتق ــتان خ ــا دس ب
بخواهــد کــه در برابــر خــون بهــای دختــرم یــا پســرم یــا...، 
ــرار  ــارم ق ــه را در اختی ــالن قضی ــا... عام ــا پســر ی ــر ی دخت
ــه آنهــا انجــام  ــی را نســبت ب ــا عیــن عمــل جنای ــد ت بدهن
دهــم، شــاید دلــم بخواهــد کــه تمــام خانــوادۀ مجــرم را از 
دم تیــغ و تبــر بگذرانــم، شــاید بــه زمیــن و آســمان نفریــن 
بفرســتم، شــاید بخواهــم اشــرف غنــی از ریاســت جمهوری 
ــزدی  ــم از نام ــداهلل ه ــر عب ــد و داکت ــتعفا ده ــور اس کش
کــه  نگوییــد  و...  کنــد  انصــراف  ریاســت جمهوری 
ــن  ــن اشــخاص و چنی ــا چنی ــن ب ــم. م ــردازی می کن خیال پ
ــن  ــار مواجــه شــده ام. حــاال ســوال ای ــار ب خواســته های ب
ــنیدنی،  ــخنم ش ــر س ــا ه ــی، آی ــن حالت ــه در چنی ــت ک اس
ــی و هــر خواســتم برآوردنی ســت؟ در  ــم پذیرفتن هــر عمل
چنیــن حالتــی، آیــا تمــام حرف هــای مــن درســت اســت؟ 
ــن  ــود؟ در چنی ــرآرده ش ــن ب ــات م ــام مطالب ــد تم ــا بای آی
حالتــی، شــاید همــه قبــول کننــد کــه مــن ســخت دردمنــد 
هســتم، شــاید همــه بــا مــن همــدردی کننــد، امــا منطقــی 
ــر  ــه ه ــد و ب ــت بدانن ــخنانم را درس ــه س ــه هم ــت ک نیس
ــی، ممکــن  ــن حالت ــد. در چنی ــت دهن خواســتم پاســخ مثب
مــن غلــط بگویــم و اشــتباه نمایــم، ممکــن مــن انتظــارات 
نامعقولــی داشــته باشــم، ممکــن مــن اصــاًل ندانــم کــه چــه 

می گویــم، چــه می کنــم و چــه می خواهــم.
2-بیاییــم بــرای بســتگان و دوســتان قربانــی یــک جنایــت 
فجیــع، حــق بدهیــم کــه هرچــه دل تنــگ شــان می خواهــد 
ــد و هــر  ــد انجــام دهن ــی را می خواهن ــد و هــر عمل بگوین
ــی دارد  ــا لزوم ــا آی ــند، ام ــته باش ــد داش ــتی می توانن خواس
ــگاه  ــه در جای ــم ک ــم بدهی ــی ه ــه دیگران ــق را ب ــن ح ای
ــد؟ در محاکــم و دادگاه هــا، اگــر متضــرر  ــان قــرار ندارن آن
و مجنــی علیــه یــک قضیــه جنایــی، بــه قاضــی، حارنــوال، 
شــهود، کارشــناس و متهــم قضیــه، فحــش بدهــد و تهدیــد 
کنــد، توهیــن نمایــد و... از آن چشم پوشــی می شــود و 

ــج جانســوزی  ــد اســت و رن ــه او دردمن ــود ک ــه می ش گفت
را متحمــل شــده و عزیــزی را از دســت داده اســت و بایــد 
ــچ وجــه  ــه هی ــوع برخــورد را ب ــن ن ــا ای ــرد، ام درکــش ک
ــت  ــرد. حماق ــول ک ــت و قب ــران پذیرف ــوان از دیگ نمی ت
ــور  ــد و در حض ــی بیای ــرد بیگانه ی ــه ف ــت ک ــض اس مح
هیــأت قضایــی، متهــم را فحــش بدهــد و بگویــد کــه مــن 
خــودم را در جــای متضــرر قضیــه قــرار داده ام و درد او را 
می نالــم. همچنــان، حماقــت اســت کــه تحصیــل کــرده ای، 
ــد و  ــنفکری، بیای ــگاهی و روش ــتاد دانش ــنده ای، اس نویس
یــاوه بگویــد، غلــط کنــد، بی منطقــی نمایــد، توهیــن 
ــد،  ــرض نمای ــی تع ــر مرجع ــی و ه ــر کس ــه ه ــد، ب کن
ــر  ــا را فرات ــد و پ ــرح نمای ــول را مط ــت های نامعق خواس
از حدومــرز قانونــی بگــذارد و ســرنگونی نظــام را مطالبــه 
کنــد و از نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور بخواهــد کــه 
ــد و  ــا نماین ــر را ره ــیه دیگ ــا دوس ــه هزاره ــیده گی ب رس
هــم و غــم خــود را متوجــه یــک قضیــه نماینــد و در ظــرف 
48 ســاعت محاکمــه صــورت گیــرد و اعــدام انجــام شــود 
و...، بعــد بگویــد کــه مــن خــودم را در جــای پــدر مهســای 

ــرار داده ام. ــز ق عزی
و  تحصیل کرده هــا  ایــن  خیــال  قــوه  کــه  3-حــاال 
ــرده  ــه و عــروج ک ــدرت گرفت ــدر ق ــا، این ق روشــنفکران م

ــداری  ــذات پن ــی هم ــای جنای ــان قضای ــا قربانی ــت و ب اس
می کننــد و در پوســت آنهــا داخــل می شــوند و خــود 
را گلــوی خــون آلــود آنــان قــرار می دهنــد، از آنــان 
ــم  ــون و مته ــای مظن ــود را در ج ــار خ ــه یکب ــم ک بخواهی
قــرار بدهنــد و بگوینــد کــه از نهادهــای عدلــی و قضایــی 
کشــور و از حکومــت و از همــه شــهروندان دیگــر کشــور، 
چــه می خواهنــد و انتظــار دارنــد بــا آنــان چــه برخــوردی 
ــۀ  ــک قضی ــن ی ــن و متهمی ــا مظنونی ــرد. آی ــورت گی ص
ــد،  ــی باش ــان قانون ــه گرفتاری ش ــد ک ــق ندارن ــی، ح جنای
ــان  ــی ش ــوق محاکمات ــد، حق ــی باش ــان قانون ــف ش توقی
ــرار  ــاری ق ــورد بدرفت ــردد، شــکنجه نشــوند، م ــت گ رعای
ــان داده  ــرای ش ــاع ب ــت مناســب دف ــع و مهل ــد، موق نگیرن
شــود، مــورد داوری هــای پیــش از محاکمــه قــرار نگیرنــد، 
تــا صــدور حکــم محکمــۀ مســتقل و بیطــرف و قانونــی و 
ذی صــالح مبنــی بــر مجرمیــت شــان، بیگنــاه فــرض شــوند، 
ــه شــان توجــه یک ســان شــود  ــه و علی ــل ل ــه تمــام دالی ب

...؟ و 
ــۀ  ــک قضی ــن ی ــن و متهمی ــه مظنونی ــد ک ــرض کنی 4-ف
جنایــی، بیگنــاه هســتند و بــه اســاس شــک و گمــان گرفتــار 
شــده انــد، فــرض کنیــد کــه دالیــل و مــدارک وجود نــدارد 
کــه دخالــت شــان را در قضیــۀ جنایــی ثابــت کنــد، فــرض 
کنیــد کــه بــه صــورت اتفاقــی از محــل واقعــۀ جــرم عبــور 
ــه عنــوان عامــالن واقعــه بازداشــت  ــد و پولیــس ب می کردن
شــان می نمایــد، فــرض نماییــد کــه رقیبــان شــان از موقــع 
ــای شــان را  ــه و پ ــه دام انداخت ــان را ب اســتفاده کــرده و آن
ــد  ــرض کنی ــازند، ف ــل می س ــی دخی ــه جنای ــک قضی در ی
کــه منابــع اطالعاتــی، بابــت پــول اوپراتیفــی اینهــا را شــکار 
کــرده انــد و بــه عنــوان عامــل جــرم علیــه شــان گــزارش 
ــی تحــت  ــد نهادهــای امنیت ــرض نمایی ــد، ف ــرده ان ــه ک تهی
فشــار رســانه های همگانــی و افــکار عمومــی قــرار گرفتــه 
ــازند  ــود می س ــد و وانم ــرده ان ــار ک ــراد را گرفت ــن اف و ای
ــر شــما  ــد، و... اگ ــار نمــوده ان ــالن را گرفت ــا عام ــه گوی ک
ــرار  ــی ق ــن حالت ــا، در چنی ــنفکران و تحصیل کرده ه روش
بگیریــد، از مــردم و حکومــت و نهادهــای عدلــی و قضایــی 
ــد  ــه بای ــما چ ــا ش ــه ب ــت ک ــد داش ــاری خواهی ــه انتظ چ
ــی  ــانه های همگان ــه رس ــتید ک ــر هس ــا حاض ــد؟ آی بکنن
ــر شــما را پخــش  ــد و تصوی ــی نماین ــان را معرف ــت ت هوی

بکننــد و بگوینــد مجــرم گرفتــار شــده اســت و مــردم هــم 
ــم  ــاعت حک ــدت 24 س ــه در م ــد ک ــت بخواهن از حکوم

اعــدام تــان را اجــرا نمایــد؟
ــۀ  ــک قضی ــما در ی ــه ش ــد ک ــرض کنی ــاال ف ــوب. ح 5-خ
جنایــی بــه عنــوان فاعل، شــریک یــا معــاون دخیل هســتید، 
مجبوریت هــای  و  محدودیت هــا  محرومیت هــا،  امــا 
ــرض  ــانده اســت. ف ــو کش ــن س ــه ای ــما را ب ــی، ش زندهگ
کنیــد جنگ هــای ســی  ســالۀ کشــور، کل زندهگــی شــما را 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. پدرتــان بــه اســاس هدایــت 
یــک رهبــر جهــادی و بــه اســاس فتــوای جهــاد یــک عالــم 
ــال های  ــان س ــه و در هم ــگ رفت ــات جن ــه جبه ــی، ب دین
ــا  ــادر شــما ب ــل رســیده اســت. م ــه قت ــاد خــود ب اول جه
پنــج کــودک ُخــرد ســن خــود چشــم بــه تــو دوختــه انــد 
ــن  ــرض ک ــاوری. ف ــان بی ــرای ش ــان ب ــه ن ــک لقم ــه ی ک
ــان  ــزد هم ــار ن ــی دو ب ــود یک ــرد خ ــن ُخ ــا س ــو ب ــه ت ک
ــود را  ــل خ ــت فامی ــا سرنوش ــی روی ت ــادی م ــر جه رهب

بعــد از بــه شــهادت رســیدن پدرتــان بازگویــی و از همیــن 
طریــق راهــی بــرای یــک زندهگــی خــوب بگشــایی، امــا 
محافظیــن رهبــر محتــرم، شــما را بــه عنــوان یــک مزاحــم 
ــد و  ــادی دور می نماین ــر جه ــب دروازه رهب ــق، از عق احم
ــه  ــی ک ــی و می بین ــه می آی ــه خان ــی ب ــتان خال ــا دس ــو ب ت
ــت و  ــده اس ــدیدی ش ــب ش ــار ت ــان دچ ــه خواهرت یگان
ــک  ــد و اش ــه می کنن ــان، موی ــرادران دیگرت ــان و ب مادرت
ــان  ــد و خواهرت ــداوی او را نداری ــول ت ــما پ ــد. ش می ریزن
دو روز بعــد از درد شــدید و جانســوزی می میــرد. گاو 
ــن  ــن و تدفی ــان را تکفی ــا خواهرت ــید ت ــود را می فروش خ
ــاف  ــول کف ــد. پ ــی نمایی ــان خــود پذیرای ــرده و از مهمان ک
نمی کنــد و از دکــه داران محــل قــرض می خواهیــد و 
کســی بــه شــما اعتمــاد نمی کنــد و قــرض نمی دهــد 
و بــا رنــگ زردی روز می گذارنیــد. فقــر و تنگ دســتی 
فرصــت تعلیــم و تحصیــل را نیــز از شــما می گیــرد و 
ــه اعمــال شــاقه می دهیــد  شــما مجبــور می شــوید و تــن ب
ــه  ــی مواج ــدکاره و بدزبان ــراد ب ــا اف ــار، ب ــن کاروب و در ای
ــی  ــد و گاه ــس می کنن ــما را لم ــی ش ــه گاه ــوید ک می ش
ــد.  ــی می نماین ــروع جنس ــت های نامش ــما خواس ــم از ش ه
ــه در  ــد و ن ــش داری ــه آرام ــه در خان ــه ن ــد ک ــرض کنی ف
ــی  ــازی دوران کودک ــد«، همب ــا »احم ــت، ب ــل کار امنی مح
ــگاهش  ــوم دانش ــال س ــه س ــوید ک ــرو می ش ــود روبه خ
ــذرد.  ــد و می گ ــو ســالم می کن ــه ت ــا تمســخر ب اســت و ب
هــر دری را می زنیــد پاســخی نمی شــنوید و ســوخته و 
ــی  ــه زندهگ ــید و ب ــی دراز می کش ــایۀ درخت ــه در س کوفت
نفریــن می فرســتید. »محمــود«، پســری کــه در محــل 
ــد  ــالم می ده ــت س ــد، برای ــده بودی ــت ش ــا او دوس کار ب
و از روزگارت ســوال می کنــد و تــو آهــی می کشــی و 
ــود  ــی. محم ــگاه می کن ــن ن ــه زمی ــوی و ب ــوش می ش خام
دســت تــوی جیــب خــود می کنــد و صــد دالــر امریکایــی 
برایــت می دهــد و می گویــد: تشــویش نکــن دوســت! 
ــه  همــه چیــزی خــوب می شــود. محمــود کــه زندهگــی ب
مراتــب بدتــری نســبت بــه تــو داشــت، دو روز بعــد از تــو 
ــن  ــا از ای ــوی ت ــا ش ــروه او یک ج ــا گ ــد ب ــوت می کن دع
ــا او یک جــا می شــوی  ــی. ب ــرون آی ــار بی زندهگــی نکبت ب
و یــک هفتــه بعــد می بینــی کــه بــاالی ســر کودکــی 
ــود  ــر محم ــروه اختطاف گ ــه از ســوی گ ایســتاد هســتی ک
ربــوده شــده اســت. محمــود بــه مطالبــات خــود نمی رســد 
و طفــل را بــه قتــل می رســاند و تــو کــه یــک کــم تجربــۀ 
ــار می شــوی و  ــوح هســتی از ســوی پولیــس گرفت ســاده ل
نقــش خــود را در قضیــه اختطــاف کــودک بــه قتــل رســیده 
بیــان می کنــی. حــاال شــما کــه یــک عمــر قربانــی جامعــۀ 
ــار  ــه انتظ ــی چ ــی و قضای ــای عدل ــد، از نهاده ــود بودی خ
داریــد؟ آیــا شــما بــه مــردم و جامعــه و حکومتــی کــه یــک 
ــق  ــت، ح ــرده اس ــال ک ــان را پام ــانی ت ــوق انس ــر حق عم

ــد؟  ــدام کنن ــما را اع ــه ش ــد ک می دهی
شــاید بگوییــد کــه ایــن، یــک داســتان خیالــی اســت. خیــر. 
بــه هیــچ وجــه چنیــن نیســت. نقــل یــک داســتان واقعــی 
مفیــد خواهــد بــود. یکــی از متهمیــن قضیــه اختطــاف بیــان 
می کردنــد: »مســعود، بــه مــن تمــاس گرفــت و مــن را نــزد 
خــود خواســت. زمانــی کــه بــا مســعود یکجــا شــدم، برایــم 
گفــت: می دانــم روزگار بــدی داری و بــه پــول نیــاز داری. 
ــک  ــو ی ــرای ت ــن ب ــده و م ــام ب ــم انج ــک کاری را برای ی
ــت  ــه کاری اس ــم: چ ــم. گفت ــی می ده ــر امریکای ــزار دال ه
کــه بایــد انجــام دهــد. گفــت: پســر اقبــال را اختطــاف کــن 
و بــه همرایــش عمــل لواطــت را انجــام بــده و از جریــان 
عمــل لواطــت فیلم بــرداری کــن و فیلــم را بــرای مــن بــده 
ــدم و  ــی ش ــن عصبان ــم. م ــت می ده ــول را برای ــن پ و م
ــاز هــم مســعود همراهــم  ــد روز بعــد ب ــول نکــردم. چن قب
مقابــل شــد و ده قطعــه صــدی دالــر را برایــم نشــان داد و 
ــدم،  ــول را دی ــوز هــم ســر وقــت اســت. مــن پ گفــت هن
وسوســه شــدم و عکــس طفــل و آدرس منــزل پــدر طفــل 
را گرفتــم و طفــل را اختطــاف کــردم و پیــش از انجــام دادن 
ــن را  ــی م ــای دولت ــرداری، نیروه ــت و فیلم ب ــل لواط عم

ــی نیســتند(. ــا واقع ــد«  )نام ه ــار کردن گرفت
6-فــرض کنیــد کــه شــما مجــرم واقعــی هســتید و بــه جرم 
ــواع فشــارهای زندهگــی  ــد و ان ــم کردی ــراف ه خــود اعت
ــداده اســت و  ــه ســمت بزهــکاری ســوق ن ــز شــما را ب نی
ــد. در  ــن کار را انجــام داده ای ــل ای ــی و آزادی کام ــا آگاه ب
ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــد ک ــا می خواهی ــورت آی ــن ص ای
ــد  ــوان یــک انســان کثیــف و پلی ــه عن ــا شــما ب ــی، ب قضای
برخــورد نماینــد و تمــام حقــوق محاکماتــی شــما را پامــال 
کننــد؟ آیــا انتظــار نداریــد کــه دســتگاه عدالــت جنایــی بــا 
شــما عادالنــه رفتــار خواهــد کــرد نــه آنچنــان کــه شــما بــا 

قربانــی تــان رفتــار کــره بودیــد؟
روشــنفکر محتــرم و تحصیل کــرده ای عزیــز! توقــع جامعــه 
ــۀ  ــه اینکــه در هــر حادث ــب باالتراســت ن ــه مرات از شــما ب
دلخراشــی، خــود را بــه جــای متضــرر قضیــه قــرار بدهید و 

تمثیــل اشــک ریختــن نماییــد.
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اگر دختر شما اختطاف شود و به قتل برسد...
عبدالکبیرستوده



در سـال 1390 دانشـجوی سـال چهـارم حقـوق و علـوم 
سیاسـی دانشـگاه البیرونـی بـودم، مضمون حقـوق بین الملل 
خصوصـی مـا را فرهـاد مقـام زاده تدریـس می کرد. شـخص 
مغـرور، متمـول بـود و تظاهر بـه دانش و فهم باالی مسـایل 
حقوقـی می کرد. سـر سـاعت به صنـف می آمد و در شـروع 
و پایـان صنـف حاضـری می گرفـت و برخـی محصلیـن را 
بـا الفـاظ رکیـک ماننـد تنبـل و ناالیـق مـورد توهیـن قـرار 
مـی داد و یکـی دوبـار محصلیـن زورمنـد در برابـرش قـرار 
گرفتنـد. از روی غـرور بـا سـایر اسـتادان برخورد انسـانی و 
مسـلکی نمی کـرد. بـا ورود به صنـف دروازه را می بسـت و 

بـه هیچ کـس اجـازۀ ورود نمـی داد.
محـل درس و لیلیـه مـا حـدود چهـل دقیقـه زیـر آفتـاب 
سـوزان فاصلـه بود و گاه گاهی دانشـجویان به دلیل مسـافت 
راه نمی توانسـتند بـه موقـع و سـر سـاعت به صنـف حاضر 

. ند شو
 در سمسـتر دوم سـال چهـارم کـه سـال پایـان درس هـای 
دانشـگاه اسـت، من و چند تن از دانشـجویان نتوانسـتیم در 
دو-سـه سـاعت درسـی بـه موقـع به صنـف حاضر شـویم. 
امتحـان سمسـتر دوم مضمـون فرا رسـید اسـتاد مضمون دو 
حاضری داشـت، یکـی حاضری تمام دانشـجویان و دیگری 
حاضـری خودسـاختۀ اسـتاد که اگر دانشـجوی پنج سـاعت 
درسـی در صنـف غیـر حاضـر می بـود و محـروم پنداشـته 
می شـد، در حالـی کـه در دوره هـای لیسـانس و ماسـتری 
اساسـًا حاضـری و موجودیـت دانشـجو در صنـف  معنـا 

ندارد.
پیـش از خوانـش حاضـری اول، حاضـری دوم خوانده شـد 
و یـازده تـن از دانشـجویان کـه نصـاب حاضـری دوم را  
تکمیـل نکـرده بودنـد، محـروم از امتحـان و از صنف خارج 

گردیدنـد کـه مـن هم شـامل ایـن فهرسـت بودم.
اول نمـرۀ صنـف مـا کـه حـاال در ژنیـو دیپلومات اسـت، با 
تـرس و لـرز برای شـمولیت مـا در صنف وسـاطت می کرد 
و پیوسـته از ادبیـات تضـرع اسـتفاده می کـرد. تالش هـا ره 
بـه جایـی نبـرد، رییـس دانشـکده پـا در میانی کرد و اسـتاد 
مضمـون از دانشـجویانی کـه غیرحاضـر و محـروم بودنـد 
خواسـت »توبـۀ نصـوح« کننـد و بعد شـامل امتحان شـوند. 
توبـه نصـوح انجـام شـد و شـامل امتحـان شـدیم. در طول 
بـه  متکـرر  دانشـجویان شـبیه مجرمـان  از  امتحـان 11تـن 
شـدت تحت نظارت اسـتاد قرار داشـتند و پیوسـته هشدارها 
و طعنه هـا داده می شـد، امتحـان پایـان یافـت و چنـد روز 
بعـد نتیجـه اش اعـالم گردید که 8 تن شـانس شـده اند، من 

هم شـامل این فهرسـت هشـت نفره بـودم و با همـه نمرات 
خوب و مطالعه در هفت سمسـتر گذشـته، طعم تلخ شـانس 
را چشـیدم کـه خیلـی تکان دهنـده بـود. هم صنفی هـای مـا 
بارهـا وسـاطت کردنـد که در سـال پایان دانشـگاه بگذارد با 
خیـال راحـت فـارغ شـویم. آهسـته آهسـته امتحان هـا پایان 
می شـدند.  خانه های شـان  رهسـپار  محصلیـن  و  می یافـت 
نـان، آب و بـرق لیلیـه قطـع شـد و بـرف سـنگین می بارید، 
بـرای تهیـه نـان و آب باید 30 دقیقـه را راه می پـودم و چند 
شـب در ترس و تنهایی سـپری کردم تا امتحان شـانس دوم 
اخـذ گردد. مکرراً به تدریسـی دانشـکده مراجعـه می کردیم 
وعـدۀ امتحـان امـروز و فـردا داده می شـد و مدیر تدریسـی 

می گفـت کـه اسـتاد دوبـی رفتـه و زود بـر می گردد.
دانشـگاه های  از  یکـی  طـرف  از  امتحانـات،  جریـان  در 
امریکایـی امتحان اختصصاصی از دانشـچویان رشـتل حقوق 
و علـوم سیاسـی و شـرعیات گرفتـه شـد تا چهار تـن از دو 
رشـته را بـه یـک برنامـۀ آموزش هـای انگلیسـی حقوقی که 
بـرای دو مـاه در هـرات دایر می گردید، معرفـی کنند. در این 
امتحـان مـن و سـه تن دیگـر راه یافتیـم. بنابر تأخیـر و تعلل 
در اخـذ شـانس دوم و امـکان گرفتـن شـانس در مـاه حوت 

راهـی هـرات شـدم و برنامه آغـاز گردید.
کـه  بـود  نگذشـته  برنامـه  شـروع  از  هفتـه  یـک  تـازه 
عنقریـب  مضمـون  اسـتاد  کـه  زدنـد  زنـگ  هم صنفی هـا 
شـانس دوم را اخـذ می کنـد و بایـد بـه البیرونـی برگـردم. 
هماهنگ کننـده گان برنامـۀ هـرات بـه دلیـل اینکـه موضـوع 
شـخصی اسـت از پرداخت مخارج رفت وآمد هوایی سـرباز 
زدنـد و بـا عالمـی از مشـکالت در زمسـتان سـرد و بـا طی 
کـردن شـانزده سـاعت فاصله میـان هرات-کابل خـود را به 
کابـل رسـانیدم تـا در امتحان شـامل شـوم. فامیل و دوسـتان 

را از ایـن جریـان اگاه نسـاخته بـودم.
روز شـنبه برفـی بـود که اسـتاد مضمون برای گرفتن شـانس 
دوم بـه دانشـگاه آمـد و چند نفـر هم صنفی های مـا نیز برای 
وسـاطت خیـر آمده بودنـد. با در نظرداشـت اینکـه بارها آن 
چپتـر کوچـک مضمـون را خوانـده بـودم، مطمین بـودم که 

به تمام سـواالت پاسـخ های درسـت و مقنـع داده ام.
اسـتاد مضمـون بـا تحکـم و غـرور شـبیه اسـیران جنگـی 
برخـورد می کـرد و مـا بلـی می گفتیـم تـا مبـادا بـد بخـت 
مـا نسـازد، در پایـان امتحـان بـه طعنـه بـرای  مـا گفـت  که 
حتـا در »موسسـۀ تحصیالت عالـی آذرخش« که قرار اسـت 
ایجـاد کنـد مـا را بـه حیـث اسـتاد نخواهـد پذیرفـت. حس 
خوبـی در برابـرش نداشـتم چون که بـه قدر کافـی اذیت  ما 

کـرده بـود. پـس از پایان امتحـان بـدون اطمینـان از کامیابی 
یـا ناکامـی بازهـم از  راه زمینـی بـه هـرات رفتـم تـا دوباره 

شـامل برنامه شـوم.
چنـد روز  نگذشـته بـود کـه زنـگ آمـد کـه خـود را بـرای 

شـانس سـوم آمـاده کنـم و برگـردم.
ایـن بـار خـودم موضـوع را جـدی نگرفتـم و فکـر می کردم 
و  راه  فاصلـه  به خاطـر  اسـتاد  از  معـذرت  و  بـا عـذر  کـه 
زمسـتان نهایـت سـرد دل سـوزی در  برابـرم کنـد و امتحانم 
را بعـداً بگیـرد. موضـوع را  بـا چنـد تـن  از دوسـتانی کـه 
اسـتادان دانشـگاه بودند در میان گذاشـتم، مالمتـم کردند که 
چـرا برنامۀ چنـد روزه را  به امتحان دانشـگاه ترجیح داده ام. 
بـه هـر روی، برنامـۀ هـرات تمام شـد و در 6 حـوت 1390 
بـه کابـل برگشـتم و همـان سـال کابـل زمسـتان سـرد و 
بـرف هـای سـنگین را تجربـه می کـرد، بـه اسـتاد مضمـون 
در کورسـش) آذرخـش( واقـع گوالیی حصـۀ اول خیرخانه 
رفتـم و عریضـه را برایـش دادم تـا امتحانـم را بگیـرد مـن 
و یکـی از هم صنفی هـا کـه در شـانس سـوم هـم کامیـاب 
نشـده بود پیوسـته بـه دفتـرش مراجعه می کردیـم و فرصت 
دیـدن بـا خـودش چـه حتـا بـا  راننده اش میسـر نمی شـد و 
راننـده اش حاضـر نبود شـماره تماسـش را بدهد تـا جویای 

آدرس اسـتاد شـویم.
در نهایـت، امـر اسـتاد بـه عنـوان راه حـل گفت که شـانس 
چهـارم وجـود نـدارد و عـدم حضـور در شـانس سـوم بـه 
معنـای ناکامـی اسـت و باید  یک سـال را به  تکـرار خواند، 
رییس جمهـور در ایـن مـورد حکـم دهد یا از طـرف وزارت 
تحصیـالت عالـی مجـوز قانونی اخذ شـانس چهـارم بیاورم 

و بـرای طـی مراحل بـه دانشـگاه البیرونـی ببرم.
اتـاق سـردی در کوتـۀ سـنگی کابـل داشـتم و بـه همکاری 
یکـی از مقامـات وزارت معـارف و یکـی از وکالی والیـت 
تخـار در مجلس نماینـده گان دوبار از دوکتـور بری صدیقی 
مجـوز  عالـی  تحصیـالت  وزارت  محصـالن  امـور  معیـن 
گرفتـم و بـه تکـرار میـان وزارت تحصیالت عالـی، کورس 
آذرخـش و دانشـگاه البیرونـی در رفت و آمد بـودم و به هر 

در و دیـوار دق البـاب می کـردم  تـا کمکـم کننـد. 
شـمار زیـادی از هم صنفی هـا را از گوشـه و کنار شـهر کابل 
جمـع کردیـم  تـا نزد اسـتاد وسـاطت کننـد، اسـتاد مضمون 
چنـان کالن کاری می کـرد کـه انگار نوکر زرخریدش باشـیم.
دوبـار مجـوز وزارت  تحصیـالت عالـی را کـه بنابـر معاذیر 
قانونـی بـه اخـذ امتحـان حکـم کـرده بـود بـه دالیلـی کـه 
منطـق اداری و حقوقـی در آن نمی یافتـم رد کـرد و تمام هم 

و غمش آدم آزاری و نشـان دادن هیبت و قدرتش به  سـایر 
دانشـجویان و اسـتادان  دانشـگاه بـود، در حالـی کـه پیـش 
از ارسـال نتایـج سـال بـه وزارت تحصیـالت عالـی اسـتاد 
مضمـون از تمـام صالحیت هـای الزم بـرای اخـذ امتحـان 

برخـوردار می باشـد.
سـال  1390 پایـان می یافـت  تشـویش خـود و  فامیـل ام 
هـر روز بیشـتر می شـد کـه سرنوشـتم چـه می شـود. اسـتاد 
مضمـون از من خواسـت  حکم قوی تر و معتبرتر از گذشـته 
تهیـه کنـم تـا بـر بنیـاد آن امتحانـم گرفتـه شـود. ایـن بـار 
بازهـم بـا همـکاری یکـی از وکالی محترم تخار نـزد معاون 
عالـی دوکتـور عثمـان  علمـی وقـت وزارت تحصیـالت  
بابـری مراجعـه کـردم و بعد از بگومگوهای طوالنی و نشـان 
دادن اسـناد و لوگـوی برنامۀ هـرات، معرفی نامۀ دانشـگاه به 
برنامـۀ هـرات  و فاصلـۀ راه هـرات-  کابـل پذیرفت  حکم 

بدهـد  کـه بر موضـوع سـنگ تمام بگـذارد.
حکـم وزارت تحصیالت عالی را به دانشـگاه بردم  و اسـتاد 
مضمـون بعـد از آزار و اذیـت مـورد عالقـه اش و تحکـم و 
تکبـر فـراوان می گفـت کـه سـند وزارت تحصیـالت عالـی 
برایـم معتبـر نیسـت و خـود در برابـرت ارفـاق  و همکاری 
می کنم. به   تاریخ 20 حمل 1391 با گذشـتاندن سـرگردانی 
یک ونیـم  ماهـه و در عالمـی از تشـویش و اضطراب اسـتاد 
مضمـون امتحانـم را گرفـت و هشـتاد نمـره برایـم  داد و 
مـا  دیگـر  هم صنفـی   و  سـاخت  مختومـه  را  غایلـه  ایـن 
کـه نتوانسـت حکـم وزارت تحصیـالت عالـی را بگیـرد، 
یک سـال دیگـر را بـه تکـرار خوانـد. حـاال اسـتاد مضمـون  
دانشـگاه البیرونـی را رها کـرده و در دوبی تجـارت می کند، 
چنـد مـاه پیـش در یـک برنامل آموزشـی بـه چیـن می رفتم 
در هواپیمـا دیدمـش خواسـتم بـروم عقده گشـایی کنـم، امـا 
نکـردم؛ رنج هایـم را ایـن جا نوشـتم تـا مگر به دیدۀ انسـان 
هایـی کـه چنیـن برخـورد دارنـد بیایـد و »انسـان« باشـند و 

»انسـانی« برخـورد کنند.
دورۀ  کـه  دوسـتانی  خاطـرات  سلسـلۀ  نشـر  امیـدوارم 
کنـد  فراهـم  را  فرصـت  کرده انـد،  سـپری  را  دانشـجویی 
و  دیکتاتورمابانـه  دگماتیـک،  فضـای  و  بـازار  آشـفته  کـه 
استعدادکشـی حاکـم بـر دانشـگاه ها و مراکـز علمـی کشـور 
تغییـر کنـد و از آدرس دانشـگاه واقعـًا علم، خـرد، اخالق و 

معرفـت بـه جامعـه پیشـکش شـود.
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میـز  در  را  خـود  قـدرت  موضـع  از  روزهـا  ایـن  طالبـان 
اسـت  ایـن  بـر  باورهـا  گفتوگوهـای صلـح مطـرح می کننـد. 
کـه گـروه تروریسـتی طالبـان چند سـال پـس از نظـام طالبانی 
در افغانسـتان دوبـاره رشـد کـرد و ایـن گـروه تروریسـتی طی 

سـالهای پسـین بـه خـود سـر و سـامان دوبـاره دادنـد.
ریشـه های  و  عوامـل  کـردن  پیـدا  پـی  در  گـزارش  ایـن  در 
نسـج گیری دوبـارۀ طالبـان هسـتیم. آگاهـان در گفت وگـو بـا 
روزنامـۀ مانـدگار عواملـی چـون حمایـت بیـش از حـد حامد 
کـرزی از طالبان، سیاسـت نـرم امریـکا در برابر پاکسـتان که از 
طالبـان حمایـت می کـرد،  وارد  شـدن نیروهـای نظامـی امریکا 
بـه خانه هـا، دسـتگیری و شـکنجه و اعـدام افـراد بیگناه، فسـاد 
گسـتردۀ درون نظـام و عدم توجـه جامعه جهانی به این مسـأله 
را از عواملـی می داننـد کـه سـبب رشـد و تقویـت طالبان شـد.
امریـکا، کـرزی و پاکسـتان عامـان اصلـی رشـد دوبـارۀ 

ن لبا طا
یحـی مسـعود از آگاهـان سیاسـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار می گویـد کـه حمایـت  بیـش از حـد حامد کـرزی از 

طالبـان بـه ایـن گـروه مشـروعیت و مصونیـت داد. 
او می گویـد: »حامـد کـرزی طالبـان را از زندان هـا رهـا کـرد 
و دسـتور داد کـه نبایـد طالبـان بمبـاران شـدند و آنـان را برادر 
خوانـد. عـدم بمبـاران طالـب بـه ایـن گـروه مصونیـت داد و 
رهایـی زندانیـان آن بـه ایـن گـروه مشـروعیت بخشـید و آنان 
هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده کردنـد و سـاحات تحـت کنتـرل 

خـود را گسـترش دادنـد«.
بـه بـاور این آگاه مسـایل سیاسـی، طالبان در سـال 2001 از اثر 
کمپایـن مشـترک ایتـالف بین المللـی و جبهـۀ متحـد اسـالمی 
افغانسـتان شکسـت خوردنـد. کمپایـن مشـترک نـه تنها سـبب 
سـقوط طالبـان در افغانسـتان شـد، بل تمـام سـرمایه گذاری که 

پاکسـتان روی طالبـان انجـام داده بـود را به هـدر داد.
آقای مسـعود می گوید: »شکسـت طالبان یک دسـت آورد بسـیار 
بزرگـی بـود کـه مقاومت گران افغانسـتان بـا همـکاری متحدان 
بین المللـی بـه دسـت آورده بودنـد. امـا طالبـان در برابـر یـک 
نیـروی مجهـز خارجـی کـه از حمایـت مـردم افغانسـتان نیـز 

برخـوردار بودنـد، دوبـاره رشـد کردنـد و تقویت شـدند«.
او عوامـل رشـد طالبان را سیاسـی عنوان کـرده می گوید: عوامل 
رشـد طالبان سیاسـی اسـت نه نظامی، زیـرا ارادۀ سیاسـی برای 
خشـکاندن ریشـۀ طالبـان در حکومـت حامـد کـرزی وجـود 
نداشـت و سـکتورهای امنیتی افغانسـتان فاقد اسـتراتژی مبارزه 

بـا تروریسـم بودند و هسـتند.
آقـای مسـعود تأکیـد کـرد کـه اگـر از وزارت دفـاع افغانسـتان 
پرسـیده شـود کـه راهبـرد نظامـی شـما به خاطـر از بیـن بردن 
طالـب و تروریسـم کـه بتوانـد در برابـر جنگ هـای فرسایشـی 
طالبـان مقابلـه کنـد، چیسـت، بـدون شـک پاسـخی نخواهنـد 

داشت.
او افـزود، در مـورد اسـتراتژی ناتـو بایـد گفـت کـه اسـتراتژی 
را کـه جنـراالن ناتـو طـرح و تطبیـق کردنـد، اسـتراتژی های 
جامـع بود. امـا جوابگوی نیازهـای جامعه افغانسـتان نبود. زیرا 
اسـتراتژی ناتـو بـرای مبـارزه بـا تروریسـم کـه در سـال 1997 
طرح شـد، شـامل چهار بخش بـود، تقویت سـکتورهای امنیتی 
افغانسـتان، انکشـاف اقتصـادی، همـکاری کشـورهای منطقه و 
حاکمیـت قانـون. مشـکل این بـود که ایـن چهار عنصـر عملی 
نشـد، چـون دولت افغانسـتان که مسـوولیت اجرایـی این چهار 

برنامـه را بـه عهـده داشـت، آن را عملـی نکرد. 
افغانسـتان  دولـت  می کنـد:  نشـان  خاطـر  سیاسـی  آگاه  ایـن 
مرتکـب فسـاد شـد کـه حاکمیـت قانـون را زیـر سـوال بـرد، 
پاکسـتان همـکاری نکـرد، بل برعکـس از طالـب حمایت کرد، 
در بخـش انکشـاف اقتصادی پیشـرفت های صـورت نگرفت و 
بـه زیربناهـا توجه نشـد، بـه همین دلیل اسـتراتژی عملی نشـد 

و برنامـه نـاکام ماند.
او اضافـه کـرد کـه در بخـش سیاسـی طالـب بـرادر خوانـده 
شـد. زندانیـان طالـب بـدون محاکمـه رها شـدند، بـه نیروهای 
خارجـی گفتنـد کـه دیگـر طالبـان را بمبـاران نکنیـد، حمالت 
شـبانه را قطـع کردنـد، تمامـی ایـن موارد توسـط حامـد کرزی 

کـه تعلقـات قومـی بـا گـروه طالبـان دارد، صـورت گرفت. 
او تأکیـد کـرد، پاکسـتان هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرد و 
بـه ایـن بـاور رسـید کـه سیاسـت مـا از طریـق خشـونت در 
افغانسـتان در حـال اجـرا شـدن اسـت، نخواسـتند کـه فرصت 
را از دسـت دهنـد، بـه حمایت شـان از طالبـان تا زمان رسـیدن 

بـه هـدف ادامـه دادند.

آقـای مسـعود همچنـان گفـت، میـان فعالیت هـای دیپلماتیک و 
آوردن فشـارهای سیاسـی و عملیات هـای نظامـی هم آهنگـی 
عملیات هـای  جنگ هـا،  در  معمـوالً  یعنـی  نداشـت،   وجـود 
ایـن  ارگ  امـا تروریسـتان  دارد،  کننـده  تعییـن  نقـش  نظامـی 
تیـوری را ایجـاد کردنـد که جنگ راه حل نیسـت، پـس باید به 
فعالیت هـای سیاسـی اتـکا شـود کـه نتیجـه اش را همه شـاهد 

. هستند
کرزی عامل اصلی رشد و تقویت طالب در افغانستان

جاوید کوهسـتانی آگاه نظامی سیاسـی در گفت وگـو با روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد کـه سیاسـت های قوم گرایانـه حامـد کـرزی 
اختالفـات را دامـن زد و بـه جـای از بیـن بـردن تروریسـم بـه 
تضعیـف نیروهـای مقاومـت پرداختـه شـد. انحـالل ارتش ملی 

افغانسـتان یکـی از سیاسـت های بازگشـت طالبان به افغانسـتان 
بـود که توسـط حامـد کرزی بـه همـکاری امریکایی هـا اعمال 

 . شد
او افـزود: بـه دسـتور پاکسـتان تمامـی ارتـش ملـی افغانسـتان 
و  کـرزی  پاکسـتان،  امریـکا،  خواسـت  ایـن  و  شـد  منحـل 

بـود. منطقـه  کشـورهای 
آقـای کوهسـتانی  بـه این باور اسـت کـه همکاری هـای پنهانی 
درون نظـام فرصـت را بـرای بازگشـت طالبـان فراهم کـرد. در 
حقیقـت طالبـان را تجهیـز و تمویـل کردنـد و آنـان را حریـف 
اینکـه کـرزی می خواسـت بیالنـس  شـمال سـاختند و بـرای 
قـدرت را در دسـت خـود داشـته باشـد، احسـاس کردنـد کـه 
بـا حضـور طالبـان می شـود نیروهـای شـمال را تهدیـد کرد در 

حالـی کـه امـروز افغانسـتان و تمـام منطقـه تهدید می شـود.
بـه بـاور او، عدم اسـتراتژی دقیـق بعد از 11 سـپتامبر در ایاالت 
متحـده بـود کـه بـدون برنامـه و بـه بهانـه سـرکوب طالبـان 
عجوالنـه وارد افغانسـتان شـدند در حالـی که هیچ گونـه برنامه 

دراز مـدت بـرای نابـودی طالبـان و افراط گرایـی نداشـتند. 
آقـای کوهسـتانی افـزود، امریـکا در آغـاز دنبـال القاعـده بـود 
و بارهـا قصـر سـفید و پنتاگـون تاکیـد کـرده کـه دشـمنان مـا 
القاعـده اسـت و طالبـان را بـه عنـوان دشـمن شـان در جریـان 
مبـارزه در افغانسـتان تعریـف نکردند و این یکـی از عمده ترین 

عوامـل رشـد و تقویـت طالبـان در افغانسـتان اسـت.
»سیاسـت  کـرد:  نشـان  خاطـر  گفت وگـو  ایـن  ادامـۀ  در  او 
نـرم امریـکا در برابـر پاکسـتان بـه ایـن کشـور فرصـت داد تـا 
از ضعف هـا و خالهـای حکومـت افغانسـتان اسـتفاده کنـد و 
طالبـان را پنـاه داد. حمایـت کـرد و فرصـت سـازیی کـرد تـا 

طالبـان بـه جغرافیـای افغانسـتان برگردنـد و زمینۀ رشـد شـان 
فراهـم شـود«.

ایـن آگاه نظامـی خاطـر نشـان کـرد، برخـورد امریکایی هـا در 
مناطـق تحـت کنتـرل طالبـان در جریـان عملیات هـا یکـی از 
عوامل رشـد طالبان اسـت. بی احترامی از حد گذشـتۀ سـربازان 
امریکایـی بـه مـردم افغانسـتان. دسـت برد زدن بـه خانه هـای 
مـردم، بـه عزت مردم، شـکنجه افراد بیگنـاه، اعدام افـراد بیگناه 
و در بعضـی از مناطـق بی عزتـی و بی ناموسـی مـواردی انـد که 
در نهایـت سـبب شـد تـا انگیزه هـا بـرای ایجـاد یـک مقاومت 

مجـدد شـکل گیرد.
بـا  همسـو  نظـام  یـک  ایجـاد  »عـدم  گفـت:  همچنـان  او 
سیاسـت های بین المللـی در داخل افغانسـتان. طـور مثال کرزی 

از آغـاز حکومتـش بـه جای سـرکوب طالبان و نظـام افراطیت، 
بـا ایجـاد شـعار جنـگ سـاالر و جنایـت کاران جنگـی، حذف، 
دی دی آر کـردن و از بیـن بـردن مجموعـه تجهیزات اسـلحه و 
امکاناتـی کـه از مجاهدیـن جمـع آوری شـد به شـمول سـالح 
ثقیـل، بیشـتر از 20 دسـتگاه بیـم بیسـت یک فعال، 20 دسـتگاه 
فعـال اوراگان، ده ها دسـتگاه توپ چی و سـایر سـالح و هزارها 
میـل سـالح راکـت و پیـکا را جمـع آوری کردند و بعـد الدرک 
شـد و اکنـون معلـوم نیسـت کـه ایـن اسـالح ها کجـا فرسـتاده 
شـده اسـت و سیاسـت هـا چـه بـود و بایـد ایـن سـوال را از 

کـرزی و امریـکا پرسـید کـه این وسـایل کجاسـت؟
او خاطـر نشـان کرد،  در نهایت سـر درگمی اسـتراتیژی امریکا 
در افغانسـتان در نهایـت کشـورهای منطقـه را وادار سـاخت تا 
نسـبت بـه سیاسـت های امریـکا در افغانسـتان و افزایش قاچاق 
مـواد مخـدر در منطقـه کشـورهای منطقـه را نگـران سـاخت و 
در شـورای امنیتـی انتقـاد کردنـد کـه بایـد امریکا یـک گزارش 

واضـع از پیشـرفت های خـود در منطقـه ارایـه کند.
عملکرد امریکا باعث رشد دوبارۀ طالبان

وحیـد مـژده کـه در حکومـت طالبـان در وزارت خارجـۀ کار 
ایـن حکومـت را  از  از آن داشـته های خـود  می کـرد و پـس 
در قالبـی کتابـی منتشـر کـرد و پیوسـته از موضـع طالبـان در 
رسـانه ها صحبـت می کنـد، می گویـد: در سـال 2001 زمانی کـه 
نیروهـای خارجـی به افغانسـتان آمدند و من جزء کسـانی بودم 
کـه بـا طالبـان کار کـرده بودم، بـه همیـن دلیـل امریکایی ها نزد 
مـن می آمدنـد و در مـورد طالبان از من سـواالتی می پرسـیدند.

او می گویـد: توصیـه مـن بـه امریکایی هـا ایـن بـود کـه شـما 
سـعی نکنیـد کـه طالبـان بـه میدان جنـگ بـر نگردند زیـرا اگر 

طالبـان به میدان جنگ بازگشـتند شکسـت آنان مشـکل خواهد 
. بود

آقـای مـژده گفـت: امـا چـون امریکایی ها بسـیار مغـرور بودند 
و فکـر می کردنـد کـه بسـیار قدرت منـد هسـتند و شکسـت 
شـان ممکـن نیسـت و باورشـان این بود کـه باید همیـن اکنون 
تکلیـف خـود بـا طالبـان را روشـن سـازند و آخریـن بقایـای 

طالبـان را بایـد از ببیـن ببرند.
او تأکیـد کـرد: حملـه القاعـده بـه طالبـان که خـاک افغانسـتان 
بـه آن متهـم شـده بـود، در حقیقـت هـدف القاعده ایـن بود که 
امریـکا بـه افغانسـتان بیایـد و در جنگ طوالنی مدت شکسـت 
بخـورد. اما متاسـفانه امریکایی هـا این مسـأله را درک نکردند و 
وارد خانه هـای مـردم شـدند، مردم را دسـتگیر کردند، شـکنجه 
کردنـد و کشـتند و در نهایـت نتیجـه ایـن شـد که طالبـان فکر 
کننـد کـه اگـر جنـگ هـم نکنیـم امریکایی ها دسـت از سـر ما 
میـدان جنـگ  وارد  کـه  اسـت  ایـن  بهتـر  پـس  بر نمی دارنـد، 

شویم.
او می گویـد: اشـتباه دیگـر امریکایی هـا این بود که بیشـتر روی 
شـهرها تمرکـز کردنـد در حالیکه بسـتر ناامنی روستاهاسـت نه 
شـهرها، و حمالت شـان بر روسـتاها را گسـترش دادند و چون 
روستانشـینان افغانسـتان از جنـگ خسـته بودند، متوجه شـدند 

کـه زیر فشـار هسـتند و در نهایـت از طالبان حمایـت کردند.
استراتژیسـت های  تمامـی  اسـت:  بـاور  ایـن  بـه  مـژده  آقـای 
بـدون  کـه جنـگ چرکـی  دارنـد  تأکیـد  جنگ هـای چیرکـی 
حمایـت مـردم موفـق نخواهنـد بـود و چریـک ماننـد ماهـی 
در آب اسـتند کـه اگـر حمایـت مـردم را نداشـته باشـد زنـده 
نمی ماننـد و حمـالت امریـکا بـه مـردم سـبب حمایـت مـردم 

از طالبـان شـد.
او خاطـر نشـان کـرد، اکنون امریـکا با مرتکب شـدن بزرگترین 
اشـتباهات مجبـور اسـت که بـا طالبـان گفت وگو کنـد و بخش 
آنـان واگـذار کنـد. و وضعیتـی در  بـه  از قـدرت را  بزرگـی 
افغانسـتان حاکـم شـود کـه امریـکا 18 سـال قبـل بـه خاطر از 

بیـن بـردن آن بـه افغانسـتان لشکرکشـی کـرده بود.
طالبان در بخشی از فرهنگ افغانستان ریشه دارند

جعفـر مهـدوی عضـو مجلـس نماینـده گان کـه کتابـی پیرامون 
طالبـان نیـز منتشـر کـرده اسـت، می گویـد: بـه عنوان کسـی  که 
در مـورد طالبـان تحقیـق و پژوهـش کردم و کتاب نوشـتم، باید 
بگویـم کـه ایـن ادعـا کـه گفته می شـود طالبـان 18 سـال پیش 
نابـود شـدند، کامـاًل غلـط اسـت، طالبـان در بخـش از فرهنگ 

افغانسـتان ریشـه دارند.
در طـول  سیاسـی  بی ثباتـی  فسـاد،  مهـدوی:  آقـای  بـاور  بـه 
17 سـال گذشـته رو بـه افزایـش بـود و عـدم ارایـه خدمـات 
اجتماعـی در طـول 18 سـال گذشـته در پایین تـری حـد قـرار 
داشـته و ایـن هـم یکی از عوامل اسـت که سـبب رشـد دوبارۀ 

طالب شـده اسـت.
آقـای مهـدوی گفت، از سـوی هـم حمالت نیروهـای خارجی 
علیـه مـردم ملکـی سـبب شـد تا طالبـان بتواننـد یک بـار دیگر 

تقویت شـده و رشـد کنند.
او خاطـر نشـان کرد، طالبـان حمایت روسـتایانی که از حمالت 
نیروهـای خارجـی دل آزرده بودنـد را بـه دسـت آوردنـد و  
همیـن طـور بـه بخش بزرگـی از قاچاق مـواد مخدر دسترسـی 

داشـتند و حمایـت کشـورهای منطقـه را نیـز با خود داشـتند.
آقـای مهـدوی می گویـد: »طالبان بـه عنوان یک گروه شورشـی 
تنـش  پـر  روابـط  از  افغانسـتان  برابـر حکومـت  در  یاغـی  و 
حکومـت افغانسـتان بـا کشـورهای همسـایه اسـتفاده کـرده و 
خـود را تمویـل و تجهیـز  کردنـد و علیـه حکومت افغانسـتان 

کردنـد. ایسـتاده گی 
او افـزود: طرفـی هـم کسـانی  کـه در درون نظـام از قـوم و تبار 
طالبـان نماینده گـی می کردنـد و کم تـر ریشـه های اجتماعـی در 
بیـن مـردم افغانسـتان و اقـوام خـود داشـتند، حمایـت آنـان از 
طالبـان سـبب تضعیـف نیروهای امنیتی شـد و در نهایت رشـد 
طالبـان را در پـی داشـت و طالبـان موفـق شـدند تـا جغرافیای 

بیشـتر را تحـت کنتـرل خـود در بیاورند.
ایـن روزهـا طالبـان گفت وگـو بـا امریـکا را پذیرفتـه انـد و در 
چندیـن نوبـت بـا نماینـدۀ ویـژۀ ایـن کشـور در امـور صلـح 
افغانسـتان نشسـت داشـته انـد، دور پنجمیـن ایـن گفت وگوها 
نیـز هفتـۀ پیـش بـه پایـان رسـید، گفت وگوهایـی مـورد انتقـاد 
شـدید رهبـری حکومـت وحـدت ملـی قـرار گرفتـه و معلـوم 
نیسـت چـه زمانـی و بـا چـه پیش نویسـی بـه پایـان خواهـد 

. سید ر

طالبـان چگـونه دوبـاره زنـده شـدنـد؟
ناجیهنوری


