
تارمنـای خـری »نیویـورک تایمـز« بامـداد جمعـه گـزارش 

داد کـه طـرح پیشـنهادی امریـکا بـرای صلـح با طالبـان، بر 

خـروج کامل نظامیان این کشـور از افغانسـتان ظرف سـه تا 

پنج سـال آینده اسـتوار اسـت.

بـه نقـل از این رسـانه، نظامیان سـایر کشـورها نیز بـر مبنای 

ایـن طـرح، در همیـن بـازۀ زمانی، خـاک افغانسـتان را ترک 

خواهنـد کرد.

بـه نوشـتۀ نیویـورک تایمـز، امریـکا قصـد دارد در صـورت 

بـا طالبـان، نیمـی از 14  نتیجـه رسـیدن گفت وگوهـا  بـه 

هـزار نیـروی خـود در افغانسـتان را طی ماه های آتـی از این 

کشـور خـارج کند.

بـر همیـن مبنـا، فعالیـت نیروهـای نظامـی سـایر کشـورها 

در افغانسـتان بـر آمـوزش ارتـش متمرکـز خواهد شـد و در 

عـوض، امریـکا فعالیت هـای خـود را عمدتـاً بـه اقدامـات 

ضـد تروریسـم محـدود خواهـد کرد.

مقام هـای امریکایـی به نیویـورک تایمز گفته انـد که حتی در 

صـورت شکسـت مذاکرات بـا طالبان، کاخ سـفید همچنان 

مایـل به تغییر حـوزه فعالیت هـای خود از آمـوزش رسبازان 

افغانسـتان به اجرای عملیات  ضد تروریسـم اسـت.

بـه  قطـر  در  پیـش  هفتـۀ  طالبـان  و  امریـکا  مقام هـای 

نشسـتند. گفت وگـو 

رسـانه ها پیشـر در انتهـای دور قبلـی گفـت وگوهـای دو 

طـرف، از پیش نویـس توافقی خـر داده بودند کـه امریکا بر 

اسـاس آن متعهـد می شـد ظـرف 18 مـاه، خاک افغانسـتان 

را تـرک کند.

تبـادل  شـامل  توافقنامـه  ایـن  پیش نویـس  بندهـای  دیگـر 

زندانیـان، لغـو ممنوعیـت سـفر رهـران طالبـان و تشـکیل 

دولـت موقـت پـس از برقـراری صلـح بـود.

ایـن در رشایطـی اسـت کـه طـرح تشـکیل دولـت موقـت، 

بارهـا مـورد مخالفـت مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی 

اسـت.  شـده  واقع 

بـا افزایـش احتـال صلـح بـا طالبـان، گروه هـای حقـوق 

ایـن صلـح و  بـری در افغانسـتان در خصـوص تبعـات 

حضـور مناینـده گان طالبـان در دولـت ایـن کشـور ابـراز 

کرده انـد. نگرانـی 

ــه  ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس

ــده  ــت جمهوری آین ــات ریاس ــزاری انتخاب ــۀ برگ هزین

ــد. ــرده ان ــی ک ــر پیش بین ــون دال ــدود 192 میلی را ح

ــا محمــد عبداللــه عضــو کمیســیون انتخابــات  موالن

ــون  ــور پیرام ــی کش ــای امنیت ــا مقام ه ــت ب در نشس

امنیــت انتخابــات گفــت: »قــرار اســت بخــش بــزرگ 

بودجــه برگــزاری انتخابــات آینــده ریاســت جمهوری 

را  آن  انــدک  بخشــی  و  بین املللــی  نهادهــای  را 

ــد.« ــن کن ــتان تأمی ــت افغانس حکوم

آقــای عبداللــه افــزوده کــه ایــن دو نهــاد کمک هــای 

ــۀ  ــخص بودج ــرح مش ــه ط ــه ارای ــروط ب ــان را م ش

ــد. ــات کرده ان ــیون انتخاب ــوی کمیس ــی از س انتخابات

هرچنــد او مشــخص نکــرد کــه چه مقــدار ایــن بودجه 

ــه  ــا اتحادی ــرد. ام ــد ک ــت خواه ــت پرداخ را حکوم

اروپــا و ســازمان ملــل متحــد دو متویل کننــدۀ بــزرگ 

ــت. ــور اس ــای کش ــی انتخابات ه بین امللل

ــخ  ــه تاری ــات ریاســت جمهوری ب ــرار اســت انتخاب ق

ــزار  ــر، برگ ــاه دیگ ــش م ــا ش ــی ت ــزان یعن ــاه می 6 م

ــود. ش

ــی  ــات تفاهم نامه ی از ســوی دیگــر، کمیســیون انتخاب

را در مــورد تأمیــن امنیــت انتخابــات آینــده، بــا 

ــرد. ــا ک ــور امض ــی کش ــای امنیت مقام ه

ــن  ــه در ای ــت وزارت داخل ــی رسپرس ــعود اندراب مس

ــن  ــه تأمی ــد ب ــی متعه ــای امنیت ــت نیروه ــت گف نشس

ــتند. ــده هس ــات آین ــت انتخاب امنی

ــش بزرگــی  ــی چال ــا امن ــه ن ــی اســت ک ــن در حال ای

صدهــا  و  بــود  پارملانــی  گذشــته  انتخابــات  در 

مرکــز رأی دهــی در مناطــق مختلــف کشــور مســدود 

ماندنــد. همچنیــن مشــکالت امنیتــی ســایر روندهای 

ــرد. ــه رو ک ــره روب ــا مخاط ــز ب ــی را نی انتخابات
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کورنیو چارو وزارت د راتلونکو انتخاباتو 

امنیت ته د بشپړ چمتووايل ټټر وواهه
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کمیسیون انتخابات:نیمیازنظامیانامریکاازافغانستانمیروند
هزینۀانتخاباتریاستجمهوری192میلیوندالرپیشبینیشدهاست

احمدولیمسعوددرمحفلگرامیداشتازپنجسالفعالیتجمعیتفکر:

میـکانیزمبدیـلحکومتکنـونیراارایهمـیکنیـم

ــت  ــر حکوم ــاری عم ــال ج ــوزای س ــس از اول ج ــد پ ــت جمهوری می گوی ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود نام ــی مس احمدول
وحــدت ملــی تمــام می شــود و بایــد چارچوب هــای حقوقــی حکومــِت پــس از حکومــت وحــدت ملــی ســنجیده شــود.

آقای مسعود می گوید که شورای تشریک مساعی روی میکانیزِم بدیل حکومت وحدت ملی کار دارند.
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری همچنــان می گویــد کــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی و رییس جمهــور 
پیشــین روی بــه دســت آوردن امتیــاز پایــان جنــگ افغانســتان رقابــت دارنــد و در ایــن میــان، مــردم افغانســتان، 

جامعــۀ مدنــی، زنــان و در مجمــوع مــردم افغانســتان دور زده شــده انــد.



جـز  بـه  گذشـته،  دهـۀ  چهـار  طـول  در  هرچنـد 

دورۀ طالبـان، کابـل و اسـالم آباد روابـط ُپرتنشـی 

داشـته اند، امـا بـه نظـر می رسـد کـه در روزهـای 

اخیـر ایـن تنش هـا بـه هـان میزانـی بـاال گرفتـه 

اسـت که پـس از کودتای ثـور 57 و حاکمیت های 

پیشـین  شـوروِی  جاهیـر  اتحـاد  نفـوذ  تحـت 

عمران خـان  اظهـارات  از  پـس  بـود.  گرفتـه  بـاال 

نخسـت وزیر پاکسـتان در مـورد شـکل گیری یـک 

حکومـِت خوب در افغانسـتان که مـورد قبول همۀ 

جناح هـا باشـد، روابـط کابـل و اسـالم آباد ظاهـرًا 

بـه گونـۀ جـدی بـه وخامـت گراییـده اسـت. امـا 

این کـه ایـن روابـط وارد فازهـای دیگری شـود و یا 

حداقـل رسان حکومـت بتوانند از فضـای به وجود 

آمـده بـه نفـع صلـح و ثبـات در کشـور و منطقـه 

اسـتفاده کننـد، بعیـد بـه نظـر می رسـد. 

خـود  سـفیر  حالـی  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 

از اسـالم آباد را بـه کابـل فـرا خوانـده کـه متحـد 

از  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  یعنـی  آن  اسـراتژیِک 

مسـیر پاکسـتان تـالش دارد که بـه توافق های صلح 

به وجـود  در  این کـه  در  برسـد.  طالبـان  گـروه  بـا 

امریـکا  و  طالبـان  میـان  صلـح  مذاکـرات  آوردن 

پاکسـتان نقـش اساسـی بـازی کـرده، هیـچ جـای 

تردیـد نیسـت. زملـی خلیـل زاد کـه اخیـرًا بـا یکی 

می کـرد،  گفت وگـو  بین املللـی  رسـانه های  از 

بـه گونـۀ تلویحـی بـه ایـن نقـش اشـاره داشـت و 

از جانبـی هـم اگـر غیرممکـن نباشـد، ولی بسـیار 

دشـوار اسـت که بتـوان طالبـان را در جایـی دیگر 

و یـا مسـیری دیگـر غیـر از پاکسـتان جسـت وجو 

 . کرد

نتوانسـتیم  سـال  هفـده  طـول  در  متأسـفانه  مـا 

گفت وگوهـای  بـرای  جایگزیـن  مسـیر  کـه 

صلـح تـدارک ببینیـم. بـه همیـن دلیـل همچنـان 

باقـی  پاکسـتان  قبضـۀ  در  صلـح  گفت وگوهـای 

را  موضـوع  ایـن  امریکایی هـا  اسـت.  مانـده 

به خوبـی درک کرده انـد و بـا احتیـاط کامـل تالش 

دارنـد کـه از نقـش اسـالم آباد در میانجی گـری در 

رابطـه بـا نشسـت های صلـح اسـتفاده کننـد. امـا 

حکومـت وحـدت ملـی هان گونـه کـه نتوانسـت 

در گفت وگوهـای صلـح به تنهایـی نقـش درسـتی 

امریکایی هـا  از گفت وگوهـای  بگیـرد،  بـه عهـده 

کـه  زمانـی  در  حـاال  اسـت.  مانـده  دور  بـه  نیـز 

امریـکا اعتـاد خـود را بـه ارگ بـه عنـوان متحـد 

اسـراتژیک از دسـت داده و وخامـت روابـط بـا 

پاکسـتان بـه اوج خـود رسـیده، سـخنگویان آقـای 

صادرات محـور«  اقتصـادی  »سیاسـت  از  غنـی 

حـرف می زننـد و چنـان دروغ هایـی را بـه خـورد 

جامعـه می دهنـد کـه فکر می کنـی با این سیاسـت 

بـه زودی افغانسـتان بـه عنـوان یکـی از قطب هـای 

اقتصـادی در جهـان در کنـار چین و هنـد به ظهور 

خواهـد رسـید. آن هـم بـا چـه صادراتـی؟! 

اقتصـادی  سیاسـت  اسـاس  بـر  می خواهیـم  مـا 

صادرات محـور، کچـال را بـه آذربایجـان و بـادام 

افغانسـتان را بـه امـارات متحدۀ عربی صـادر کنیم 

و بـا صـادر کـردن ایـن دو قلـم کاالی بی رقیـب، 

میلیاردهـا دالـر! بـرای افغانسـتان عایـد دسـت وپا 

کنیــم. مـن منی دانـم آقـای غنـی واقعـًا چیـزی از 

روابـط و مناسـبات اقتصـادی می دانـد و یـا همـۀ 

آن چـه کـه در مـورد او گفتـه می شـده و می شـود، 

مثـل دومیـن مغز متفکـر جهان، بلـوف و گول زدن 

افـکار عمومـی بوده اسـت. 

ریاسـت جمهوری  سـخنگوی  معـاون  این کـه  در 

چیـزی از دانِش اقتصـاد و گرایِش اقتصاد سیاسـی 

ولـی  نیسـت؛  شـک  جـای  منی دانـد،  بین امللـل 

متوجـه  بایـد  تجـارت  و  اقتصـاد  وزرای  حداقـل 

آنچـه کـه از منابـع ارگ منتـر می شـود، باشـند. 

کـدام کشـور بـا دو قلـم جنس کـه حتـا احتیاجاِت 

نظـر  از  منی کنـد،  مرفـوع  را  کشـور  آن  خـود 

اقتصادی خودکفا شـده اسـت؟ ونزویـال که بر رس 

ذخایـر نفـت جهـان زنده گـی می کنـد، در فقـر و 

بی چاره گـی دسـت وپا مـی زنـد. کشـور ایـران در 

همسـایه گِی مـا بـا وجود داشـن ذخایر مهـم نفتی 

و صنعـِت کم رقیـب در منطقه حال و روِز خوشـی 

نـدارد. آن گاه افغانسـتان چگونـه بـا صـادر کـردن 

چنـد کیسـه جلغـوزه و بـادام مشـکالت اقتصـادی 

خـود را رفـع می کنـد؟ بـه ایـن می گوینـد حاقت 

سیاسـی و اقتصـادی! 

بـه  بـادام  و  جلغـوزه  صـادرات  از  کـه  آنچـه 

ارگ  هفتـۀ  یـک  خـرج  آمـد،  خواهـد  دسـت 

ریاسـت جمهوری را تأمیـن کـرده منی توانـد. مـن 

منی دانـم کـه ایـن آقایـان اگـر سیاسـت و اقتصـاد 

منی فهمنـد، چـرا مـردم را نـادان گـان کرده انـد. 

وزیـر پیشـیِن مالیـه بـا یـازده میلیـون دالـِر گرفتـه 

شـده از مـرف تلیفـون همـراِه بیوه زنـان و یتیاِن 

افغانسـتان فـرار می کنـد و بـه مـادر وطـِن خـود 

ابـرو  بـه  خـم  حتـا  هیچ کـس  ولـی  برمی گـردد، 

منـی آورد و سـخنگویاِن ارگ که حارضنـد در مورد 

بنویسـند  چیـزی  ولی نعمت شـان  رفـن  تشـناب 

و یـا دهـن مخالفـاِن سیاسـی را کـه تـا دیـروز بـا 

رسویـس  داشـته اند  کاسـه  یـک  در  دسـت  آن هـا 

کننـد، حتـا از آن یـادآوری هـم منی کننـد. حـاال 

را  دربـار  چاپلوسـاِن  و  غنـی  آقـای  هم وغـِم  ُکل 

ایـن احتـوا می کنـد کـه آیـا هم زمانی سـخنان اخیر 

عمران خـان نخسـت وزیر پاکسـتان بـا فـالن نامـزد 

انتخابـات ریاسـت جمهوری تصادفـی بـوده و یـا 

 . خیر

نبـوده، مگـر  خـوب حـاال گرفتیـم کـه تصادفـی 

همیـن آدم در هفـده سـاِل گذشـته در کنار شـاها 

حکومـت داری منی کـرد؟ مـا کـه او را نیاوردیـم، 

از آسـان هـم کـه نـازل نشـد، پـس از کجـا آمد؟ 

چگونـه مشـاور امنیـت ملـی شـد؟

بـه سـوی کسـی  را  انگشـت  یـک  وقتـی کسـی   

می گیـرد، سـه انگشـِت دیگـر بـه سـوی خـودش 

نشـانه رفتـه اسـت. وقتی عقـل در سیاسـت وجود 

نداشـته باشـد، طبیعی سـت کـه کار حکومت داری 

بـه همین جـا می رسـد. در نیم بدبختی هـا و خراب 

شـدِن رابطه هـای حکومـت با مـردم، سیاسـیون و 

کشـورهای منطقه، یکـی از سـخنگویاِن ارگ نقش 

دارد. آیـا بـه ایـن می گویند حکومـت داری خوب؟ 

ما درسـت اسـت کـه با برخی کشـورهای همسـایه 

مشـکِل سیاسـی و حتا فراتر از آن داریـم، ولی این 

مشـکالت نبایـد از طریـق فیسـبوِک فـالن معـاون 

سـخنگو حل وفصـل شـود. دولت نیاز به سیاسـت 

خارجـی دارد، تـا چـه وقـت ایـن حـرف را تکـرار 

؟  کنیم

فیسـبوک  در  افغانسـتان  سیاسـت خارجـی  نبایـد 

وقـت  آن  کنـد.  پیـدا  بازتـاب  ارگ  در  آدم  فـالن 

عمران خـان حرف هایـی از ایـن بدتـر هـم خواهـد 

زد. مگـر در چهـل سـال گذشـته، رسان پاکسـتان 

ایـن  منی دانسـته اند؟  افغانسـتان  قیـِم  را  خـود 

معلـوم  اسـت؟  داده  آن هـا  بـه  کـی  را  قیمومیـت 

را  خـود  همـه  حـاال  آمـده!  کجـا  از  کـه  اسـت 

خامـوش گرفته انـد و آدم بده شـده مثـاًل فالن نامزد 

ریاسـت جمهوری!   انتخابـات 
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چنـــد روز پیـــش، رســـانه ها و شـــاری از مقامـــاِت محلـــی گـــزارش 

دادنـــد کـــه گـــروه طالبـــان بخشـــی از پول هایـــی را کـــه روال غنـــی 

ـــِی  ـــای انتخابات ـــرای پیکاره ـــی ب ـــدت مل ـــت وح ـــس حکوم ـــِر ریی هم

ـــد.  ـــش زده ان ـــود را آت ـــتاده ب ـــار فرس ـــه ننگره ـــوهرش ب ـــِت ش ـــش از وق پی

بـــه گفتـــۀ مســـووالن مراکـــز صحـــی ایـــن والیـــت، ایـــن پول هـــا 

از دفـــر روال غنـــی بـــه مراکـــز درمانـــِی شـــهر جالل آبـــاد و ســـایر 

ولســـوالی ها فرســـتاده شـــده تـــا در بـــدل کاپـــی تذکـــره، بـــه زنـــاِن 

ـــات  ـــۀ مقام ـــه گفت ـــا ب ـــردد. ام ـــع گ ـــه« توزی ـــوان »تحف ـــه عن ـــار ب بی

ـــش  ـــوند، واکن ـــر می ش ـــوع باخ ـــن موض ـــان از ای ـــی طالب ـــی، وقت محل

ـــا را  ـــن پول ه ـــی از ای ـــد و بخش ـــی را می بندن ـــز صح ـــان داده مراک نش

ــند. ــه آتـــش می کشـ بـ

ـــاب  ـــانه ها بازت ـــیاری از رس ـــه در بس ـــزارش ک ـــر و گ ـــن خ ـــوای ای  س

یافتـــه اســـت، آن هایـــی کـــه از اوضـــاِع داخـــِل حکومـــت باخرنـــد، 

می داننـــد کـــه بیشـــر از یک ســـال اســـت کـــه آقـــای غنـــی خزانـــۀ 

ــه  و  ــرف انداختـ ــه مـ ــات بـ ــواِر انتخابـ ــادۀ ناهمـ ــت را در جـ دولـ

بـــا رصِف پـــول در متـــاِم والیت هـــا می خواهـــد ایـــن مســـیر را 

ـــد. ـــی کن ـــروزمندانه ط پیـ

اســـراتژِی آقـــای غنـــی و تیمـــش ـ کـــه همـــِر وی خانـــم روال نیـــز یـــک 

ـــی  ـــۀ مل ـــول از بودج ـــۀ پ ـــود ـ هزین ـــمرده می ش ـــی در آن ش ـــو اساس عض

و منابـــع عمومـــِی کشـــور در میـــاِن مردمـــاِن فقیـــر و پابرهنه یی ســـت 

ــان را  ــی تذکرۀ شـ ــی کاپـ ــزار افغانـ ــا یک هـ ــا بـ ــِم آن هـ ــه زعـ ــه بـ کـ

می فروشـــند و بـــا مبلغـــی بیشـــر، رای و رسنوشت شـــان را نیـــز 

ــعاری  ــراتژی، شـ ــن اسـ ــم از ایـ ــر بخواهیـ ــت. اگـ ــد فروخـ خواهنـ

ـــروزی«  ـــا پیــ ـــول ت ـــول پ ـــه؛ »پ ـــن گزین ـــم، بهری ـــتخراج کنی ـــور اس درخ

ـــت!   اس

بـــرای درِک ایـــن شـــعار، بایـــد کمـــی بـــه عقـــب رفـــت. دو ســـال 

ـــر دورۀ  ـــه دیگ ـــد ک ـــخن دادن ـــخنگویاِن ارگ داِد س ـــه س ـــود ک ـــش ب پی

ــای رای  ــت و بانک هـ ــته اسـ ــه داری گذشـ ــاالری و تیکـ قوماندان سـ

ــاِی  ــرای ذهن هـ ــزاره بـ ــن گـ ــوند. ایـ ــوب می شـ ــته محسـ ورشکسـ

ــود  ــه ارگ خـ ــرد: نخســـت این کـ ــه حکایـــت می کـ ــاد از دو نکتـ وقـ

ـــاس  ـــی احس ـــای سیاس ـــِر رقب ـــدرت و تحقی ـــیم ق ـــدان تقس ـــروز می را پیـ

می کنـــد و دوم این کـــه تیـــم ارگ در انتخابـــاِت بعـــدی منی خواهـــد 

ــور  ــدون حضـ ــد دارد بـ ــد و قصـ ــی باشـ ــک رایـ ــچ بانـ ــداِر هیـ وامـ

ــون در  ــد. اکنـ ــم بزنـ ــود رقـ ــرای خـ ــروزی را بـ ــای رای، پیــ بانک هـ

تکـــت انتخاباتـــی آقـــای غنـــی، مـــا هیـــچ اثـــری از بانک هـــای رای 

مشـــاهده منی کنیـــم، درحالی کـــه در ســـایر تیم هـــا، یـــا خـــود 

ـــد  ـــور دارن ـــان حض ـــتقیم  و بالفصل ش ـــده گانِ ِ مس ـــا مناین ـــا و ی بانک ه

ــاِی  ــاِب رقبـ ــه حسـ ــا رای را بـ ــد میلیون هـ ــور می توانـ ــن حضـ و ایـ

ارگ واریـــز بســـازد. این جاســـت کـــه نقـــِش شـــعاِر »پـــول پـــول تـــا 

پیــــروزی« برجســـته می شـــود.

ـــد،  ـــالم کردن ـــه اش اع ـــخنگویاِن ُدردان ـــه س ـــور ک ـــی هان ط ـــای غن آق

ـــی  ـــته، ول ـــار گذاش ـــات کن ـــروزی در انتخاب ـــرای پی ـــای رای را ب بانک ه

بانک هـــای پـــول را در بغـــل گرفتـــه اســـت. البتـــه ایـــن بانک هـــای 

ــت  ــتند: نخسـ ــایی هسـ ــل شناسـ ــق قابـ ــه و طریـ ــه دو گونـ ــول بـ پـ

پول هـــا و رسمایه هایـــی کـــه از خزانـــۀ دولـــت و بیت املـــال بـــه 

مـــرِف کمپاین هـــاِی ســـنگین و طوالنی مـــدِت ارگ می رســـند؛ 

دوم پول هـــا و رسمایه هایـــی کـــه از بیـــرون حکومـــت توســـط 

ـــاِص  ـــای خ ـــای امتیازه ـــوض اعط ـــزرگ در ع ـــراِن ب ـــه داران و تاج رسمای

ـــن دو  ـــی ای ـــد. وقت ـــت می ورزن ـــی مواصل ـــای غن ـــر آق ـــه دف ـــی ب دولت

ـــِی  ـــی و خوش بین ـــم دل خوش ـــم، می توانی ـــع بزنی ـــم جم ـــا ه ـــع را ب منب

ــای رای و  ــردِن بانک هـ ــالم کـ ــته اعـ ــرای ورشکسـ ــرِط ارگ را بـ مفـ

اصطالحـــًا نابـــودِی تیکـــه داراِن سیاســـی درک کنیـــم.

ـــوزد،  ـــوادی می س ـــر و بی س ـــش فق ـــتان در آت ـــه افغانس ـــی ک در وضعیت

ـــات  ـــت در راِه انتخاب ـــۀ دول ـــول از خزان ـــِل پ ـــار حیف ومی ـــنیدِن اخب ش

ـــت  ـــه آور اس ـــان گری ـــرش، چن ـــی و هم ـــِی غن ـــای فراقانون و کمپاین ه

ـــوس و  ـــا افس ـــت. ام ـــل درک اس ـــز قاب ـــود نی ـــور ش ـــمی ک ـــر چش ـــه اگ ک

ـــی  ـــان خاموش ـــور چن ـــن کش ـــت در ای ـــراِغ عدال ـــه چ ـــوس ک ـــد افس ص

گرفتـــه کـــه کمرچشـــمی از دوِد بی عدالتی هـــاِی غنـــی و تیمـــش و 

همـــِر خارجـــی اش مننـــاک می شـــود.

آقـــای غنـــی خـــالف متـــام شـــعارهایش، افغانســـتان و مردمانـــش را 

دوســـت نـــدارد و همـــِر او خـــالِف چهـــرۀ معصومانـــه اش، انســـان 

ــد  ــا صـ ــردم را بـ ــوِل مـ ــد پـ ــه می خواهـ ــت کـ وجدان فروخته یی سـ

ــد و در عـــوض  ــه« بفروشـ ــوان »تحفـ ــه عنـ ــان بـ ــه خودشـ منـــت بـ

رسنوشت شـــان را بـــه گـــروگان بگیـــرد، و تیـــِم آقـــای غنـــی هـــان 

ـــم  ـــودکان یتی ـــوِل ک ـــه از پ ـــتند ک ـــتی هس ـــناس و چراغ به دس دزداِن رسش

ـــی  ـــای میلیون ـــِب رسمایه ه ـــر صاح ـــاِن فقی ـــت و مردم ـــاِن بی رسپرس و زن

شـــده اند و می خواهنـــد بـــه کمـــک و حایـــِت ولی نعمت شـــان بـــر 

پهنـــای قـــدرت و ثروت شـــان بیفزاینـــد. 

آقـــای غنـــی و همـــرش و رشکا و دزداِن چـــراغ به دست شـــان 

مادامی کـــه مـــردم خـــود طالـــِب حقـــوِق خـــود نشـــوند، بـــه 

ـــاران  ـــه بی ـــد داد: ب ـــه خواهن ـــود ادام ـــِی خ ـــِف انتخابات ـــراتژِی کثی اس

پـــول می دهنـــد، از تاجـــران پـــول می گیرنـــد و امتیـــاز می بخشـــند، 

ــی  ــِت قومـ ــدۀ هویـ ــا وعـ ــه بیات هـ ــازند، بـ ــوم می سـ ــادات را قـ سـ

ــه  ــاش و بـ ــِش معـ ــژدۀ افزایـ ــان مـ ــه معلـ ــد، بـ ــتقل می دهنـ مسـ

بـــی کاران وعـــدۀ شـــغِل امـــن می دهنـــد، بـــه ریش ســـفیداِن قومـــی 

می ســـازند!    ُپـــر  را  کیسه های  شـــان  و  می دهنـــد  چپـــن 

پـولپـولتاپیـروزی!

 احمــد عمران

خـارجی سـیاست 
کچالومحـور اقتصـاِد  و 

آنچهکــهازصادراتجلغــوزهوبادام
بهدســتخواهدآمد،خــرجیکهفتۀ
کرده تأمین را ریاســتجمهوری ارگ
نمیتواند.مــننمیدانمکهاینآقایان
نمیفهمند، اقتصــاد و سیاســت اگر
کردهاند. گمــان نادان را مــردم چرا
وزیرپیشــیِنمالیهبایازدهمیلیوندالِر
گرفتهشــدهازمصرفتلیفــونهمراِه
فرار افغانســتان یتیماِن و بیوهزنــان
بهمادروطِنخودبرمیگردد، میکندو
ولیهیچکسحتــاخمبهابرونمیآورد
وسخنگویاِنارگکهحاضرنددرمورد
تشــنابرفتنولینعمتشــانچیزی
سیاسی مخالفاِن دهِن یا و بنویســند
راکــهتادیروزباآنهادســتدریک
کاسهداشتهاندسرویسکنند،حتاازآن
ُکلهموغِم نمیکنند.حاال یادآوریهم
آقایغنــیوچاپلوســاِندرباررااین
احتوامیکندکهآیاهمزمانیســخنان
پاکستان نخستوزیر عمرانخان اخیِر
بافالننامزدانتخاباتریاستجمهوری

تصادفیبودهویاخیر!



ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود نام ــی مس احمدول

از اول جــوزای ســال جــاری عمــر  پــس  می گویــد 

بایــد  و  می شــود  متــام  ملــی  وحــدت  حکومــت 

چارچوب هــای حقوقــی حکومــِت پــس از حکومــت 

ــود. ــنجیده ش ــی س ــدت مل وح

آقــای مســعود کــه روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته در پنجمین 

ســالروز تأســیس »جمعیــت فکــر« در کابل ســخن می زد، 

افــزود کــه شــورای تریــک مســاعی روی میکانیــزِم بدیل 

حکومــت وحــدت ملــی کار دارنــد.

همچنــان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  ایــن 

و  ملــی  وحــدت  حکومــت  رییــس  کــه  می گویــد 

امتیــاز  بــه دســت آوردن  رییس جمهــور پیشــین روی 

ــان،  ــن می ــد و در ای ــت دارن ــان جنــگ افغانســتان رقاب پای

ــوع  ــان و در مجم ــی، زن ــۀ مدن ــتان، جامع ــردم افغانس م

مــردم افغانســتان دور زده شــده انــد.

ــش از  ــه پی ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای

ایــن، از »ادارۀ موقــت« و »حکومــت رسپرســت« بــه 

ــس از اول  ــی پ ــدت مل ــت وح ــای حکوم ــوان بدیل ه عن

ــت. ــده اس ــاد ش ــوزا ی ج

ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول

در ایــن محفــل گفــت کــه همیشــه ایــن پرســش در ذهنش 

وجــود داشــته اســت کــه چــرا کشــورهای اســالمی 

ــه  ــه همیش ــد ک ــعود می گوی ــای مس ــد؟ آق ــتقرار ندارن اس

حــل ایــن پرســش بــوده اســت کــه مشــکل از کجــا ناشــی 

ــرد؟ ــیده گی ک ــه آن رس ــوان ب ــه می ت ــود و چگون می ش

ــو در  ــه این س ــال 1979 ب ــتان از س ــه افغانس ــزود ک او اف

بــه  غیرمتعال بوده گــی  و  بی موازنه گــی  بی توازنــی، 

ــتان  ــعود: افغانس ــی مس ــۀ احمدول ــه گفت ــرد. ب رس می ب

سال هاســت کــه جایگاهــش را در محیــط بین امللــل 

ــات  ــزد انتخاب ــن نام ــت. ای ــته اس ــرده نتوانس ــت ک تثبی

مــدت،  ایــن  در  کــه  می افزایــد  ریاســت جمهوری 

و  هویــت  حتــا  نتوانســتند  افغانســتان  حکومت هــای 

ــتقرارش را  ــت و اس ــل تثبی ــود را در داخ ــت خ مروعی

ــد. ــن کن تضمی

ــده  ــس از هج ــه پ ــت ک ــار داش ــعود اظه ــی مس احمدول

ســال تجربــۀ حکومــت مــدرن، هنــوز اقتصــاد، سیاســت، 

جنــگ و حتــا فرهنــگ متعلــق بــه مــردم افغانســتان 

ــته  ــال گذش ــده س ــه در هج ــت ک ــان داش ــت. او بی نیس

»جمــع انگشت شــاری« بــا حایــت خارجــی و قومــی، 

حکومــت را در ایــن کشــور بــه دســت داشــته انــد، 

اراده یــی هــم بــرای آینــدۀ افغانســتان نداشــته و تنهــا پیــاده 

ــد. ــوده ان ــا ب ــداف خارجی ه ــت ها و اه ــدۀ سیاس کنن

ــت،  ــن نشس ــعود در ای ــهید مس ــاد ش ــی بنی ــس عموم ریی

ــرد و  ــل ک ــعود را نق ــاه مس ــهید احمدش ــی از ش خاطرات

گفــت کــه قهرمــان ملــی طــرف دار نظامــی در افغانســتان 

بــود کــه بــه قــول خــودش »هــم بتوانیــم بــا خــود 

زنده گــی کنیــم و هــم بــا دنیــای بیــرون«. او بــا اشــاره بــه 

این کــه قهرمــان ملــی وحــدت ملــی را در گــرو عدالــت 

احمدشــاه  »شــهید  گفــت:  می دانســت،  اجتاعــی 

ــا  ــه والیت ه ــز ب ــدرت از مرک ــیم ق ــدار تقس ــعود طرف مس

ــود«. ب

آقــای احمدولــی مســعود اظهــار داشــت کــه طــرح 

»آجنــدای ملــی« و »وفــاق ملــی« امتــداِد طرحــی اســت 

ــش از شــهادتش  ــاه پی ــد م شــهید احمدشــاه مســعود چن

ــدای  ــرح آجن ــۀ او، ط ــه گفت ــود. ب ــته ب ــاد آن را گذاش بنی

ــده  ــه ش ــعود ریخت ــهید مس ــرح ش ــام از ط ــا اله ــی ب مل

ــی  ــاد، کار جمع ــرح و نه ــن ط ــا در ای ــاور م ــت و ب اس

ــت. اس

ــت  ــان داش ــت جمهوری بی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای

کــه آنچــه امــروز بــه نــام گفتــان »بین االفغانــی« مطــرح 

ــدای  ــه گان آجن ــوی نخب ــش از س ــال پی ــود، 15 س می ش

ملــی مطــرح شــده بــود، امــا بــه آن وقعــی گذاشــته نشــد.

او از طــرح »وفــاق ملــی« ملــی بــه عنــوان بســری بــرای 

گفتــاِن حــل بحران هــای افغانســتان یــاد کــرد و از 

ــت  ــی خواس ــی و دولت ــه گان علم ــت مداران و نخب سیاس

تــا مشــرکات مــردم افغانســتان را در حــول طــرح وفــاق 

ملــی بــه بحــث گرفتــه و نقشــۀ راه بــرای آینــدۀ افغانســتان 

ترســیم کننــد.

ــت  ــار داش ــخنانش اظه ــر س ــعود در اخی ــی مس احمدول

ــت  ــیار اهمی ــتان بس ــردم افغانس ــرای م ــری ب ــه کار فک ک

ــد روی فکــر  دارد و سیاســت مداران و حکومــت داران بای

و اندیشه ســازی طرح هــا و ایده هــای تــازه بریزنــد.

جمعیت فکر چه کرده است؟

و  فکــر  جمعیــت  بنیانگــذار  منصــور،  عبدالحفیــظ 

مناینــدۀ مــردم در پارملــان در ایــن محفــل از چگونه گــی 

ــت  ــان داش ــت و بی ــخن گف ــاد س ــن نه ــته گذاری ای هس

ــدف  ــه ه ــان ب ــی از جوان ــا جمع ــش ب ــال پی ــج س ــه پن ک

و  افراطــی  قرائت هــای  و  روایت هــای  بــردن  بیــن  از 

ــه  ــدل و میانه روان ــای معت ــۀ قرائت ه ــونت پروِر و ارای خش

ــتند. ــان گذاش ــاد را بنی ــن نه ــن ای از دی

آقــای منصــور گفــت کــه آن زمــان تشــخیص دانــد 

کــه آســان ترین و موثرتریــن کار بــرای از میــان بــردن 

و  دیــن  از  افراطــی  و  خشــونت پرور  قرائت هــای 

فرونشــاندِن شــعله های جنگــی کــه از قرائت هــای دینــی 

ــا گفتــان ایجــاد شــود و  ــه می شــود، ایــن اســت ت تغذی

ــود. ــوزش داده ش آم

از  یکــی  خــود،  بــه  بی بــاوری  این کــه  بیــان  بــا  او 

ــت:  ــار داش ــت، اظه ــا اس ــۀ م ــردم و جامع ــکالت م مش

»در جمعــت فکــر سانســور پیــش از نــر و یــا سانســور 

پیــش از بیــان وجــود نداشــت و نــدارد. تریبــون آزاد بــود 

و هــر کــس هرچــه می خواســت بیــان می کــرد و دیگــران 

ــر  ــت فک ــا در جمع ــد. رشط م ــش می کردن ــد و پرس نق

ایــن بــود کــه ســخرنان و نویســنده بایــد حــرف تــازه و نــو 

ــود«. ــاپ ش ــا چ ــت ت ــرش را می نوش ــت و فک می داش

بنیانگــذاِر جمعیــت فکــر می گویــد کــه در جمعیــت 

فکــر، بــه دیــن، قــوم، زبــان و ســمِت عضــو و اشــراک 

ــالک  ــز م ــده نی ــده و در آین ــده نش ــز دی ــده گان هرگ کنن

عضویــت و اشــراک در ایــن نهــاد، زبــان، قــوم و ســمت 

ــود. ــد ب نخواه

بــه گفتــۀ عبدالحفیــظ منصــور: جمعیــت فکــر یــک نهــاد 

فکــری اســت و ربطــی بــه نهادهــای سیاســی، احــزاب، 

حکومــت، ســفارت خانه و ســایر نهادهــای اســتخباراتی 

و غیــره هــم نــدارد. او می گویــد کــه پیــش از ایــن 

ــوان  ــی کار منی ت ــت خارج ــدون حای ــد ب ــه می ش گفت

کــرد، امــا جمعیــت فکــر ثابــت کــرد کــه بــدون حایــت 

ــرد. ــود کار ک ــز می ش ــی نی خارج

ــری در  ــای فک ــه نهاده ــت ک ــار داش ــور اظه ــای منص آق

ــر  ــت فک ــا جمعی ــید، ام ــول منی کش ــاد ط ــتان زی افغانس

ــده هــم کار  ــداوم کار کــرده اســت و در آین ــچ ســال م پن

خواهــد کــرد. او گفــت کــه باورهــا ایــن بــود در جمعیــت 

ــم  ــن ه ــان بی ــرد و مخالف ــورت می گی ــری ص ــر درگی فک

ــاخت  ــت س ــر تثبی ــت فک ــا جمعی ــوند، ام ــر می ش درگی

کــه ظرفیــت تحمــل و بردبــاری در ایــن نهــاد وجــود دارد.

بنیانگــذار جمعیــت فکــر می گویــد کــه مقابلــه با دهشــت 

و تــرور  دو ابــزار دارد: ابــزار ســخت و ابــزار نــرم. او بــه 

ــتان  ــر تروریس ــه و فک ــد اندیش ــه بای ــت ک ــاور اس ــن ب ای

ــرده  ــن ب ــی از بی ــۀ نظام ــا حمل ــر ب ــرا فک ــد، زی ــر کن تغیی

ــظ  ــرد. حفی ــان ب ــر از بی ــا فک ــر را ب ــد فک ــی رود و بای من

ــی  ــار افراط گرای ــرای مه ــه ب ــد ک ــنهاد می کن ــور پیش منص

نیــاز اســت فکــر معتــدل پخــش و ترویــج و جوانــان بــا 

ــوند. ــز ش ــلح و مجه آن مس

در ســوی دیگــر، داکــر محیی الدیــن مهــدی، نویســنده و 

مناینــدۀ مــردم در مجلــس مناینــده گان پیرامــوان وضعیِت 

ــود  ــرده و وج ــت ک ــتان صحب ــری در افغانس ــای فک کاره

نهــاد جمعیــت فکــر را بــرای بهــر شــدِن کارهــای فکــری 

بــا اهمیــت برشــمرد.

او پیشــنهاداتی نیــز بــرای بهــر شــدن کارهــای جمعیــت 

ــن  ــس از ای ــدی، پ ــای مه ــاور آق ــه ب ــرد. ب ــه ک ــر ارای فک

ســخرنانی های  از  فکــر  جمعیــت  نشســت های  اگــر 

»پراکنــده« بیــرون شــده و روی یــک »نصــاب« مشــخص 

ــود. ــرده شــود، بهــر خواهــد ب ــه پیــش ب ب

ــس  ــن حامــد ریی ــن محفــل، دکــر کال الدی ــان ای در پای

موسســۀ تحصیــالت عالــی پیشــگام، فعالیــت نهادهــای 

همچــون جمعیــت فکــر را بــا ارزش بــر شــمرده و گفــت 

کــه فعالیت هــای جمعیــت فکــر، ســبب شــده تــا نزدیــک 

بــه ســی مجمــع دیگــر نیــز فعالیت هــای نظیــر ایــن نهــاد 

داشــته باشــند.

در  پژوهشــی  مقــاالت  نــر  و  او، چــاپ  بــاور  بــه 

ــر،  ــت فک ــانی جمعی ــده از نش ــر ش ــای منت مجموعه ه

موجــب خلــق روایــِت اعتدال گرایــی هــم در زمینــۀ 

باورهــای دینــی و هــم باورهــای سیاســی و قومــی 

در افغانســتان شــده اســت. بــه گفتــۀ داکــر حامــد، 

بُعــد  در  هــم  و  اعتــدال  بُعــِد  در  هــم  افراط گرایــی 

بنیادگرایــی هــر دو نادرســت انــد و بازهــم نیــاز اســت در 

ــز دچــار افــراط و تفریــط نشــویم. ــی نی ــد اعتدال گرای بُع

گفتنــی اســت کــه جمعیــت فکــر پنج ســال پیــش از 

ــن  ــرد و در ای ــاز ک ــل آغ ــش را در کاب ــروز فعالیت های ام

مــدت عــالوه بــر، صدهــا نشســت ســخرنانی و پرســش و 

پاســخ، دوزاده عنــوان مجموعــه مقــاالت را منتــر کــرده 

اســت.

اســالم و تجــدد، اســتعفای عقــل، روایــت ســوم، از 

ــت،  ــی، رأی و روای ــت کالم ــا عقالنی ــی ت ــت فقه عقالنی

آخونــد درویــزه، اندیشــه های امــام ابوحنیفــه، نگاهــی بــه 

ــت شــهرور، ســلف و ســلفیت معــارص، ریشــه های  قرائ

آرمانگــرای  مســعود،  احمدشــاه  دینــی،  افراط گرایــی 

مجموعــه  ایــن  نام هــای  نقــل  و  عقــل  و  واقع بیــن 

ــت. ــاالت اس مق

ایــن محفــل بــا دادن تحایــف بــه فعــاالن جمعیــت فکــر و 

رصف عریــه بــه پایان رســید.
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ادگار و هانلی/  برگردان: یوسف سرافراز 
مقدمـۀ مرجم: ژورنال انسان شناسـی جسـانی امریـکا، ارگان 

رسـمی انجمـِن انسان شناسـان جسـانی امریـکا، شـارۀ ِمـی 

2009 خـود را بـه مقـاالِت سـمپوزیوم دانشـگاه نیومکزیکـو 

بـه   2007 ِمـی  در  سـمپوزیوم  ایـن  اسـت.  داده  اختصـاص 

میزبانـی دانشـگاه نیومکزیکـو و موزیـِم ماکسـول برگـزار شـده 

اسـت. از مهم تریـن اهـداف ایـن سـمپوزیوم، بررسـی مسـألۀ 

تنـوع انسـانی و تـالش بـرای ایجـاد همگرایـی میـان نظریـات 

مختلـف و متفـاوِت ایـن حـوزه اعـالم شـده بـود.

***

پیرامـون  مقدمـه  ایـن  نویسـنده گان   ،2006 مـی  تاریـخ  در 

چگونه گـی بهریـن توصیـف و تفسـیر از تنوع زیست شـناختی 

نژادهـای  آیـا  چـون:  سـواالتی  نشسـتند.  بحـث  بـه  انسـان 

انسـانی وجـود دارنـد؟ و در صورتـی کـه حتـا نژادهای انسـانی 

وجـود هم داشـته باشـند آیـا همچنـان بایـد از اصطـالح »نژاد« 

منشـای  و  مرکـز  کنیـم؟  اسـتفاده  پژوهش مـان  و  آمـوزش  در 

اختـالف بودنـد. در نهایـت بـه ایـن فهـم رسـیدیم کـه در حـاِل 

انجـام بحثـی هسـتیم کـه بـدون شـک بـرای نسـل ها صـورت 

مونتاگـو، 1964؛  ِمیسـون، 1960؛  عنـوان منونـه:  گرفته)بـه 

میـد و دیگـران، 1968؛ همچنین ن.گ. خرنامه انسان شناسـی 

فهـم دسـت  ایـن  بـه  و همچنیـن  کاسـپری(  و   1997-1998

و  متفـاوت  پژوهشـی  عالیـق  متفـاوت،  آمـوزش  کـه  یافتیـم 

تجربه هـای زیسـتۀ متفـاوِت هریک از مـا چشـم اندازهای کامالً 

تنـوع زیست شـناختی  بـه مطالعـۀ  متفاوتـی را در رویکردمـان 

انسـان ایجـاد کـرده اسـت. یکـی از مـا انسان شـناِس ژنتیـک 

و عالقه منـد بـه الگـوی جهانـی تنـوع ژنتیکـی اسـت. دیگـری 

زیست باستان شـناس اسـت و بـه تأثیـر فرهنـگ بـر شـکل گیری 

الگوهـای تنـوع فنوتایپیـک ]2[ در ایـاالت متحـده عالقه منـد 

اسـت. تفاوت هـای مـا، در کنار مطالعه یـی که در ادبیـات اخیر 

زیررشـته های مختلـف انسان شناسـی زیسـتی داشـتیم، مـا را به 

ایـن شـک رهنمـون سـاخت کـه عـدم توانایی مـان در برقـراری 

ارتبـاط، در داخـل رشـتۀ مان گسـرش یافتـه و مانعـی بـر رس 

راه همـکاری مؤثـر اسـت. ارتبـاط و همـکاری ناکافـی مانعـی 

بـرای پیرفـت مطلـوب در حـل مسـایل مهـِم انسان شناسـانه 

بـه  انسـانی  تنـوع  مـورد  در  متناقضـی  سـیگنال های  و  اسـت 

ارسـال می کنـد. مـردم  دانشـجویان مان و عمـوم 

بـرای پرداخن بـه این موضوعـات، تصمیم گرفتیم جلسـه یی را 

بـا حضـور محققانی که سـهمی اصلـی و مهـم در مطالعۀ تنوع 

انسـانی داشـتند ترتیـب دهیـم. هـدف جلسـه بیـان و پرداخـن 

بـه تفاوت های مـان، بـرای مشـخص منـودن امـکان هم گرایـی 

آن هـا و همچنیـن کشـف راه هایـی بـرای ارتبـاط مؤثرتـر میـان 

رشـته های  خـارج  و  داخـل  در  نامتجانس مـان  نگرش هـای 

بـود. مختلف مـان 

در تاریـخ مـی 2007، موزۀ ماکسـِول و دپارمتان انسان شناسـی 

دانشـگاه نیومکزیکـو میزبـان سـمپوزیومی بـا عنـوان »وفاق بر 

نـژاد؟: انسان شناسـان زیسـتى راجـع به تنوع انسـان چـه نظری 

دارنـد« بودنـد. سـمپوزیوم بـا حضـور محققانـی بـا تخصـص 

انسـانی، ژنتیـک، جرم شناسـی،  در حوزه هـای زیست شناسـی 

همچنیـن  و  دیرینه انسان شناسـی  و  زیست باستان شناسـی 

کسـانی کـه بر طیف وسـیعی از نظریـات )و نگرش هـا( در مورد 

ماهیـت، علـل و داللت هـای اجتاعی و علمـی الگوهای تنوع 

زیسـتی انسـان تسـلط داشـتند برگزار شـد. ما دو هـدِف خاص 

داشـتیم. نخسـت، مورد بحث قـرار دادن نظریـات گوناگون مان 

و  داده هـا  و همچنیـن  انسـان  تنـوع زیست شـناختی  مـورد  در 

روش هایـی کـه برای رسـیدن به آن نظریـات اسـتفاده می کردیم. 

از رشکت کننـده گان درخواسـت شـده بـود تـا طـی چهـل دقیقه 

سـخرنانی بـه سـواالت ذیـل بپردازند:

و  نـژاد  از  شـا  تعریـف  میـان  ارتباطـی  چـه  چیسـت؟  نـژاد 

وجـود  انسـان  زیست شـناختی  تنـوع  سـاختار  بـه  نگرش تـان 

دارد؟ از چـه داده و روش هـای خاصـی برای نیل بـه این نگرش 

اسـتفاده کرده ایـد؟ نگرش تـان چـه درکـی از یـک یـا چنـد مورد 

از مـوارد پیـش رو ایجـاب می کنـد؟

ـ منشأهای انسان

ـ تاریخ جمعیت انسانی

ـ ارتباط میان زیست شناسی انسانی، زبان و فرهنگ

ـ مؤلفه های ژنتیکی و محیطی بیاری های پیچیده

ـ احراز هویت قانونی

از  اسـتفاده  چگونه گـی  یـا  اسـتفاده(  عـدم  یـا  )و  اسـتفاده  ـ 

پژوهـش و  آمـوزش  در  نـژاد  اصطـالح 

دومیـن هـدف سـمپوزیوم شناسـایی زمینه های مشـرک و نقاط 

افـراق بـود، و مشـخص کـردِن ایـن نکتـه کـه اختالف نظرهـا 

و  گیرنـد  قـرار  بحـث  مـورد  رشـتۀ مان  داخـل  بایـد  چگونـه 

چگونـه بـا اجتاع  هـای علمـی دیگـر، دانشـجویان مان و عموم 

مـردم، ارتبـاط برقـرار کننـد. بـرای نایـل شـدن بـه ایـن هـدف، 

از رشکت کننـده گان درخواسـت شـده بـود تـا سـواالت زیـر را 

درنظـر داشـته باشـند: 

تنـوع  بـه  غیرمتجانس مـان  نگرش هـای  می توانیـم  آیـا 

می توانیـم،  کـه  درصورتـی  دهیـم؟  تطابـق  را  زیست شـناختی 

و  ارتبـاط  چگونـه  منی توانیـم،  کـه  صورتـی  در  و  چگونـه؟ 

همـکاری در درون انسان شناسـی و در اجتاعـات دانشـگاهی 

بزرگ تـر را برانگیزیـم و چگونـه نقطه نظـرات متفـاوت خـود را 

بـه نحـوی بـرای دانشـجویان مان و عمـوم مـردم بیـان کنیـم که 

نقـاط اشـراک، افـراق و همچنیـن داللت هـای گسرده ترشـان 

عیـان گـردد؟

در نهایـت حاصـل ایـن تالش مقاالتـی در موضوع مـورد بحث 

اسـت کـه توسـط: کاسـپری؛ ادگار؛ گراولـی؛ هانلـی، هیلـی 

النـگ،  اسـتدمن؛  و  هویـت  آلجـی  کونیگسـرگ،  النـگ؛  و 

هیلـی و لـی؛ اویزلـی، جنتـز و فراید؛ رلثفـور و وولپاف نوشـته 

شـده اند. آن هـا در ایـن مقـاالت نشـان داده انـد کـه نه تنهـا نقاط 

اشـراک زیـادی میـان انسان شناسـان وجـود دارد بلکـه نقـاط 

ایـن  از  مقصـود  دارد.  وجـود  آنـان  میـان  نیـز  مهمـی  افـراق 

مقدمـه، تأکیـد مختـری بـر همیـن نقـاط اشـراک و افـراق، 

و همچنیـن گیرانـدِن بحثی سـت در این بـاره کـه چگونه گسـرۀ 

ایده های مـان و داللت هـای گسـرده تر اجتاعـی و علمی شـان 

را نـزد دیگـران در میـان بگذاریـم.

زمینۀ مشرک

نقـاط اشـراک در مقاالت پیـش رو، حکایت از یک چشـم انداز 

مشـرِک تطـوری دارنـد کـه بـر توصیـف و تفسـیر سـهم افـراد 

از تنـوع زیست شـناختی، چـه در درون گروه هـا و چـه در بیـن 

لـی و دیگـران،  نـگاه کنیـد:  گروه هـا، مترکـز دارد )همچنیـن 

2008(. نقـاط اشـراک بـه رشح زیرانـد:

ـ تنـوع قابـل توجهـی میـان افـراد در درون جمعیت هـا وجـود 

دارد.

ـ تنـوع زیست شـناختی همچنیـن درمیان افـراد در جمعیت های 

متفـاوت و گروه هـای جمعیتـی بزرگ تر نیز وجـود دارد.

تـا  میـان گروه هـا  در  و  داخـل گروه هـا  در  تنـوع  الگوهـای  ـ 

حـدود زیـادی توسـط فرهنـگ، زبـان، محیـط و جغرافیا شـکل 

شـده اند. داده 

ـ نژاد راه دقیق و سـودمندی برای توصیف تنوع زیست شـناختی 

نیست. انسان 

اجتاعـی،  مهـم  داللت هـای  انسـانی  تنـوع  پژوهـش  ـ 

دارد. حقوقـی  و  زیست پزشـکی 

رسچشمه های اختالف نظر

براسـاس بحثی که در ابتدای مقدمۀ حارض بدان اشاره شد که در 

نهایـت به این سـمپوزیوم منجر شـد، برخـی از اختالف نظرهای 

ریشـه  متفـاوت سـواالت مان  نـوع  و  متفـاوت  آمـوزش  از  مـا 

می گیرنـد؛ بـا این حـال این علـل، منعکس کنندۀ تفـاوت اصلی 

تطـوری  عوامـل  یـا  توزیـع جغرافیایـی  درمـورد  کـه  نظریاتـی 

الگوهای تنوع زیست شـناختی انسـان مطرح می شـوند نیسـت. 

برخـی از مـا، بـرای منونـه، عوامل طبیعـی و تطـوری الگوهای 

جهانـی تنـوع زیست شـناختی انسـان را مطالعـه می کننـد )بـه 

عنـوان منونـه هانلـی و دیگـران، النـگ و دیگـران و رلثفـورد(، 

درحالـی کـه دیگران بیشـر بـه داللت هـای اجتاعـی و مربوط 

بـه سـالمت الگوهـای فنوتیپیـک محلـی عالقه منـد هسـتند )به 

عنـوان منونه مقـاالت ادگار و گراولـی را ببینید(. در گذشـته بر 

حـوادث جمعیتـی باسـتانی تأکید می شـد چـرا که معتقـد بودند 

ایـن حـوادث ممکن اسـت تفاوت هـای ژنتیکی معنـاداری میان 

گروه هـا ایجـاد کنـد، درحالـی که بعدها ایـن متایل بـه مترکز بر 

تأثیـر نسـبی فرایندهـای اجتاعـی- فرهنگـی متأخر بر سـاختار 

گـروه و تنـوع فنوتایپیـک آن گرایید.)هانسـون و باتلـر، 1997؛ 

ادگار  2005؛  استاجانوفسـکی،  1998؛  لیرثمـن،  و  گودمـن 

2007؛ گراولـی و سـوییت، 2008(

ارتبـاط  راه  بـر رس  مانعـی  اسـت  ممکـن  کـه  دیگـری  مسـالۀ 

بـا  انسان شناسـانی  کـه  اسـت  ایـن  باشـد  مؤثـر  همـکاری  و 

کانون هـای پژوهشـی متفاوت، از سـهم روش شـناختی یا نظری 

دیگـر انسان شناسـانی کـه بـه مطالعـۀ تنـوع انسـانی می پردازند 

به طـور  نیاورنـد.  شـار  بـه  را  آنـان  سـهِم  یـا  باشـند  بی خـر 

خـاص می تـوان بـه سـهم انسان شناسـان قانونـی، کسـانی کـه 

کاربردی تـر  چشـم انداز  بـه  را  انسـان  ژنتیکـی  تنـوع  مطالعـه 

سـهم  همچنیـن  و  می کننـد،  نزدیـک  حقوقـی  پزشـکی- 

جمعیت هـای  در  را  تنـوع  کـه  کسـانی  دیرینه انسان شناسـان، 

گذشـته مطالعـه می کننـد، اشـاره کـرد کـه معمـوال کم مقـدار 

جلـوه داده می شـود. بـه عنـوان منونـه، سـهم کسـانی چـون 

مترکـز  علی رغـم  همکاران شـان(،  )و  اوزلـی  و  کونیگسـرگ 

بیشرشـان در حـوزۀ کاربـردی )پراتیـکال(، نشـان می دهـد کـه 

نویـن  روش هـای  معرفـی  و  ارایـه  بـه  قانونـی  انسان شناسـان 

بـرای تفسـیر و  مشـخص کـردن ابعـاد تنـوع زیست شـناختی 

انسـان می پردازنـد و همچنیـن بـه اِعـال فزاینـدۀ نقطـه نظـرى 

پیامدهـاى تحـوالت درازمـدت  هرچـه زیسـت فرهنگى تر، کـه 

 forensic estimation /زیسـتى[ را بـر تبارشـناىس اسـتنطاقی[

مى شناسـد.  رسـمیت  بـه   of ancestry

اختالف نظر اصلی

تنهـا یـک اختالف نظِر اصلـی میان رشکت کننده گان سـمپوزیوم 

وجـود داشـت و آن اختـالف نظـر دربـارۀ ماهیت دقیـق الگوی 

از  بسـیاری  بـود.  انسـان  زیست شـناختی  تنـوع  جغرافیایـی 

حایـت  لوانتیـن  و  لوینگسـتون  نظـرات  از  رشکت کننـده گان 

می کردنـد؛ نظریـات و نگرش هایـی کـه همچنان نقشـی مرکزی 

بـرای تفکـر و آمـوزش تنـوع انسـانی در انسان شناسـی زیسـتی 

دارنـد )بـراون و ارملگـوس، 2001؛ بویـد و سـیلک، 2006؛ 

میلکـی و دیگـران، 2006؛ جرمیـن و دیگـران، 2007(. ایـن 

نظـرات بـر ماهیـت شـیوۀ  بوم شـناختی تنـوع زیست شـناختی 

نظریـات  ایـن   .)1962 )لوینگسـتون،  می کننـد  تأکیـد  انسـان 

همچنیـن بـر ایـن واقعیـت کـه تنـوع ژنتیکی بسـیار کمـی میان 

گروه هـای انسـانی تسـهیم شـده اسـت تأکیـد دارنـد )لوانتیـن، 

1972(. چنـد تـن از رشکت کننـده گان همچنیـن بـه بیـان ایـن 

اسـتدالل پرداختنـد که تنـوع ژنتیکـی و فنوتایپیک انسـان با یک 

الگـوی انـزوای )ایزوالسـیون( مبتنـی بـر بعد مسـافت مطابقت 

و  جغرافیایـی  انفصـال  هیچ گونـه  این صـورت  در  کـه  دارد، 

در نتیجـه هیـچ نـژادی وجـود نـدارد. دیگـر رشکت کننـده گان 

بنیان هـای تجربـی و نظـری ایـن نظریـات را مـورد پرسـش قرار 

دادنـد و ایـن پیشـنهاد را مطـرح کردند کـه الگوهـای جغرافیایی 

انشـعابات  از  نتیجـه ترکیـب پیچیـده ای  انسـان  تنـوع ژنتیکـی 

مهاجرت هـای  و  منطقـه ای،  بنیان گـذار  حـوادث  جمعیت هـا، 

محلـی اسـت. ایـن اختـالف نظـر دربـاره سـاختار جغرافیایـی 

تنـوع زیست شـناختی انسـان و عوامـل تطـوری آن کـه یـادآور 

اختـالف نظر میان لوینگسـتون و دوبژانسـکی )1962( اسـت، 

پیامدهـای مهمـی بـرای بازسـازی تاریـخ جمعیـت انسـانی و 

بیاری هـای  ژنتیکـی  مؤلفه هـای  شناسـایی  بـرای  احتـاالً 

دارد.  چندعاملـی 

نژاد وفـاق دهنده؟ 

چگونـه بایـد همـکاری و هم فکـری را درون انسان شناسـی و 

چگونـه  هم زمـان  و  برانگیزیـم،  بزرگ تـر  دانشـگاهی  جامعـۀ 

نقطه نظـرات متفـاوِت خـود را بـه نحوی بـرای دانشـجویان مان 

و عمـوم مـردم بیـان کنیم کـه نقاط اشـراک، افـراق و همچنین 

داللت هـای گسرده ترشـان عیـان گـردد؟ انتظـاِر مـا این اسـت 

مفاهمـه  ایـن  بـه  یازیـدن  دسـت  بـرای  پیـش رو  مقـاالت  کـه 

کمک کننـده خواهـد بـود. مـا همچنیـن خواهـان یـک رویکـرد 

مبتنـی بـر هم فکـرِی فعاالنـه در امر آمـوزش و تدریس هسـتیم. 

هـزاران  تدریـس  مشـغول  هرسـاله  زیسـتی  انسان شناسـان 

دانشـجو هسـتند و از ِقبـل ایـن از فرصتـی واقعـی برخوردارنـد 

تـا بـر نگـرش عمومـی نسـبت بـه تنـوع انسـان تأثیـر بگذارنـد. 

محتـوای آمـوزِش مـا به شـدت تحـت تأثیـر کتاب های درسـی 

2006؛  سـیلک،  و  بویـد  منونـه:  عنـوان  اسـت)به  مقدماتـی 

ایـن  هرچنـد   .)2007 دیگـران،  و  جرمیـن  2007؛  فوئنتـس، 

منتهـی  چرایـی  و  لوانتیـن،  و  لوینگسـتون  نظریـات  کتاب هـا 

را  نـژاد  زیست شـناختی  مفاهیـم  رد  بـه  آنـان  ایده هـای  شـدن 

مهمـی  فاقـد خصایـص  اغلـب  ایـن حـال  بـا  داده انـد،  رشح 

مطالعـات  نتایـج  بـه  به نـدرت  آن هـا  این کـه  نخسـت  هسـتند. 

تاریـخ  کـه  انسـان،  زیست شـناختی  تنـوع  جدیـد  و  اخیـر 

پیچیده تـری از جمعیت هـا را در نسـبت بـه آنچـه لوینگسـتون 

و لوانتیـن مطـرح کـرده بودنـد آشـکار کرده اند، ارجـاع می دهند 

)روزنـرگ و دیگـران، 2002؛ رلثفـورد، 2004؛ رسر و پاآبـو، 

2004؛ مانیـکا و دیگـران، 2007(. دوم این کـه آن هـا اغلب در 

انتقـال گسـرۀ نظـرات انسان شناسـان زیسـتی دربـارۀ ماهیـت، 

علـل، و داللت هـای تنـوع زیست شـناختی ناموفق انـد. سـوم 

انسان شناسـی  زیرشـاخه های  سـایر  از  به نـدرت  آن هـا  این کـه 

در پژوهـش اسـتفاده می کننـد، زیرشـاخه هایی کـه بـه توصیـف 

عوامـل قوم شـناختی و زبانی یـی که واسـطه یی بـرای کنش های 

متقابـل زیست شـناختی گروه هـای انسـانی هسـتند می پردازند. 

و رسانجـام این کـه هرچنـد کتاب هـای درسـی ما رابطـۀ مطالعۀ 

تنـوع زیست شـناختی انسـان را بـا موضوعـات اجتاعی رشح 

می دهنـد، امـا آن هـا بـه نـدرت اهمیـت ژتیتکـی پزشـکی آن را 

درنظـر می گیرند)ویلسـون و دیگـران، 2001؛ ریـش و دیگران، 

2004؛  دیگـران،  و  کیتـا  2003؛  دیگـران،  و  کوپـر  2002؛ 

سـانکار و دیگـران، 2004(. افـزون بـر ارایـۀ یک منونه  روشـن 

و  زیسـتی  انسان شناسـی  در  پژوهـش  عملـی  کاربردهـای  از 

گنجانـدن دیـدگاه زیستی پزشـکی، فرمـی بـرای ارایـۀ بحثـی بر 

زیـان آور  پیامدهـای  و  زیست شـناختی  مفهـوم جرگرایـی  رس 

اجتاعـی آن ارایـه خواهـد شـد.

متخصصـان آموزش غیررسـمی در مورد تصورات سـاده انگارانه 

آمـوزش  بافـت  در  کـه  می کننـد  صحبـت  سـاده لوحانه  و 

انسان شناسـی زیسـتی هـان ایده هایـی هسـتند که دانشـجویاِن 

دارند)بـوِرن  می شـوند  کالس های مـان  وارد  کـه  هنگامـی  مـا 

و دیگـران، 1993(. اغلـب ایـن ایده هـا حتـا زمانـی کـه آن هـا 

مـا  هرچنـد  هسـتند.  گونه شـناختی  نیسـتند،  هـم  نژادپرسـت 

اکنـون بـرای نسل هاسـت کـه این گونـه آمـوزش می دهیـم کـه 

نژادهـا وجـود ندارنـد، امـا ایـن تصـورات سـاده انگارانه )دایـر 

پیامدهـای  و  دارنـد  نـژادی( همچنـان وجـود  بـر داللت هـای 

اجتاعـی و علمـی خـود را دارنـد. ایـن ممکـن اسـت بـه ایـن 

خاطـر باشـد کـه مـا نتوانسـته ایم توضیـح و تفسـیری روشـن و 

رضایت بخـش کـه بـا تجربـۀ زیسـتۀ دانشـجویان گـره بخـورد، 

عرضـه کنیـم .

وفــاق بر نـژاد؟
انسان شناساِن زیستى راجع به تنوع انسـان چه نظری دارند
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هـــالل فرشیدورد

بخش نخست

غایــت  در  پیشــاآدمی  آمدآمــد  تشــکیِل  در  پدیده هــا 

ــود  ــاورای نب ــش در م ــناختی خوی ــور ناش ــم حض مفاهی

ــن  ــا ای ــا ورود بق ــی ب ــه روایت ــد؛ ب ــرق بودن ــری غ دیگ

ــز  ــود نی ــا خ ــدند؛ واژه ه ــف ش ــا واژگان تعری ــا ب پدیده ه

ابــزار بقــای هســتی از هســتِی دیگرنــد و در ایــن تردیــدی 

ــا  ــر ب ــتی دیگ ــزار هس ــاد از اب ــر بنی ــی ب ــه آدم ــت ک نیس

ــا  ــناخت ارزش ه ــچ ش ــچ  در پی ــانه های پی ــا و نش قرینه ه

ــه  ــه آن دســت یافت ــروز ب ــا ام ــه ت ــتی و هرآنچــه ک از هس

ــن  ــا ای ــد. ب ــر می باش ــتی دیگ ــزار هس ــون اب ــت، مدی اس

بینــش می تــوان گفــت کــه زبــان، ایــن نظــام ابــزار 

هســتی دیگــر، در واقــع شــناس نامۀ هســتی اســت. 

ــزار  ــود اب ــز خ ــعر نی ــه ش ــت ک ــود گف ــن می ش بنابرای

ــم  ــناخت مفاهی ــان در ش ــدۀ زب ــازنده و برازن ــیار س بس

پدیده هاســت.

ســپیدرسایاِن  رسوده هــای  از  بســیاری  متأســفانه 

افغانســتان در ایــن ســال ها بــا بیــان مجــرد از زبــان 

ایــن  رسوده هــای  بیشــرین  در  و  یافته انــد  هســتی 

ــه رو  ــه صفت هــای تنهــا و بی همــراه روب ــا ب شــاعران حت

آیینــۀ ذهــن مرف کننــده چنــان  در  کــه  می شــویم 

صفت هــای  ایــن  منی تواننــد  گویــا  کــه  می مناینــد 

ــان  ــا ه ــن، حت ــح م ــت در توضی ــل و بی بضاع کم بغ

بــار معنایــی خویــش را بــر دوش بکشــند. منظــورم 

ــود  ــِب خ ــف مخاط ــاعران در توصی ــه ش ــت ک ــن اس ای

ــن  ــی را در ذه ــم مرادف ــد مفاهی ــه بتوانن ــی ک از واژگان

ــاعرانۀ  ــای ش ــا پردازش ه ــد ب ــی کن ــده تداع مرف کنن

ــاد  ــوع ایج ــعرها تن ــازی ش ــته اند در فضاس ــود نتوانس خ

کننــد. شــعرهای ایــن شــاعران در واقــع چشــان تیزبیــن 

ــد؛  ــو بده ــده فراس ــه مرف کنن ــد ب ــه بتوان و دورمنایی ک

ــدارد.  ن

شــاعر بایــد در امــر رسایــش شــعر، آن هــم شــعر منثــور 

ــن  ــود. بنابرای ــه ش ــی وارد صحن ــد مفهوم ــۀ بلن ــا هزین ب

گویــه در اکــرث شــعرهای نســل جــواِن ســپیدرسای 

افغانســتان تنــوع پیام هــا بســیار کم هزینه انــد؛ یعنــی 

ــری  ــی در کارگی ــم   واژگان در واقــع رسمایه گــذاری مفاهی

چندگانه گــی آن هــا در رسوده هــای ایــن شــاعران بســیار 

ــت.  ــد اس ــم جلوه من ک

ــا در  ــه ب ــی ک ــا هرجای ــدر و ت ــا هرق ــِز م ــاعران عزی ش

ــه  ــود ک ــی خ ــی و جغرافیای ــم تاریخ ــن فه میان گذاش

ــد  ــد می افرازن ــان ق ــی شعرهاش ــوع و رنگارنگ ــرای تن ب

ــدک  ــا دســت آویزی ان ــا متأســفانه ب ــد ام ــش می رون و پی

دوبــاره از راه برمی گردنــد و از روایت هــای تکــرار در 

تکــرار اتفاقــی و باز آفرینــی مضمــون یکدیگــر جــدا 

منی شــوند. منی دانــم چــرا ایــن شــاعران عزیــز مــا 

ــه دور از  ــی ب ــی- زبان ــک روای ــدودۀ کوچ ــک مح در ی

تنهــا  پدیده هــا  و  زبــان  هســتی مدارانۀ  ســازه های 

بــا یــک رویکــرد ســطحی و گزارشــی دارنــد پیــش 

می آینــد. این جاســت کــه شــعرهای بســیاری از ایــن 

شــاعران از تنــوع اقتصــاد  مفهومــی و از آســیب ایــن رنــج 

ــا آن ســازه ها  ــع ب ــعر در واق ــد. ش ــج می برن ــن رن درازدام

و ســازش های زیرســاختی-درونی در امــر مانــدگاری 

ــا روســاخت  ــه ب ــد؛ ن ــان در ســتیز می افت ــا زم ــش ب خوی

ــی را در  ــچ گزینه ی ــه هی ــت ک ــری. این جاس ــۀ ظاه و قیاف

ــوان  ــته ها منی ت ــن دل نوش ــِر ای ــدن عم ــودن و مان ــر ب ام

ــت. یاف

شناخت  انسان،  وجودي  فلسفــۀ  شاخصههاي  از  ييك 

ارزش هاست؛ هيچ ارزيش ماناتر و ماندگارتر براي آدمي 

در جهان، راه گشودن حقيقت و واقعيتها براي دیگــران و 

ــی  ــا براي هر نويسنده ی بازمانده گان بعد از خود نيست. ام

ــد به  الزم است تا قبل از آنكه براي ديگری چيزي بياموزان

تعبیــر گورکــی: »نخســت بــه ارزيابـي توقعات روِح خود 

ــذال، افراط  ــه هجوِم ابت ــه و زمانه یی ک بپردازد«. در جامع

ــبختانه  ــت، خوش ــۀ رش اديب بر خري اديب مسلط اس و غلب

هســتند کســانی چــون یعقــوب یســنا که بــرای برافراشــن 

درفــش آزاده گــی، روشــن گری و ادبیــات در برابــر رگبــاِر 

بیــداِد اهریانــان  ســیاه کرداِر روزگار ســینه ســپر کــرده و 

ــا قــدم و  ــا این همــه ســیاهی رســالت مندانه ب ــل ب در تقاب

ــد. ــارزه می کنن ــم مب قل

کشــید،  درازا  بــه  اندکــی  کــه  پیش زمینــه  ایــن  بــا 

می رســیم بــه مجموعه شــعر »در غیبــت« یعقــوب یســنا. 

ــور  ــعر منث ــب ش ــه در قال ــا هم ــت« رسوده ه در »در غیب

هســتی یافته انــد. در ایــن گزینــه ویرانگــری  زبانــی، 

ــه  ــف، گالی ــا، اســطوره آفرینی، توصی برســازی، روایت ه

و ســفارش های شــاعرانه همــه و همــه بــا بیــان چندپهلــو 

در زبــان هســتی یافته انــد. در واقــع  مــا همــه در غیبتیــم؛ 

ــای  ــانه ها و قرینه ه ــه نش ــی ک ــِت بزرگ ــت و غرب در غیب

ایــن غربــت و غیبت زده گــی را یســنا بــا اســتفاده از زبــان 

ســمبولیک و معنامنــد در ایــن گزینــه  بــه تصویــر کشــیده 

اســت. 

ــود  ــار خ ــت بی ش ــودی در غرب ــه موج ــی چ ــز آدم ج

ــوِد  ــن موج ــِق ای ــناخت دقی ــرای ش ــد؟ ب ــی می کن زنده گ

غربت بــار چــه  بایــد کــرد؟ »در غیبــت« جهــان برســاخته   

ــا  ــع ب ــنا در واق ــه یس ــت ک ــی« اس ــه  باید کردهای از »چ

چاچی تریــن کــاِن تفکــر و تخیــل از فــراز بــام زبــان در 

»در غیبــت« خویــش، ســو و فراســوی تصویــر زنده گــی 

ــت  ــق، در غرب ــِت عش ــی را در »ســوهایی«؛ »در غرب آدم

ــانه  ــرگ« نش ــت م ــان و در غرب ــت زب ــش، در غرب خوی

می گیــرد. بــه تعبیــری چنیــن می منایــد کــه یســنا در بنــا 

ــه مثــر رســاندن این همــه »درهــا« چــه خــون  کــردن و ب

دلی ســت کــه نخــورده، و بــه قــول فــروغ  فرخــزاد در هــر 

نفســی کــه در چگونه گــی خلــق آن هــا اندیشــیده، گویــی 

ــزوده  ــا« اف ــن  »دره ــه ای ــیده و ب ــودش  تراش ــزی از خ چی

اســت. 

شــاعر »در غربــت عشــق« سفارشــگر و روایتگــری 

عاصی ســت کــه همــه چیــز را از ورای بینــش خــود 

و  می کنــد  دنبــال  »ســو«  ایــن  فراســوی  و  ســو  در 

ــعر در  ــاور ش ــن پهن ــوفی در رسزمی ــان فیلس ــی چن گوی

ــردان  ــیال و رسگ ــی س ــا روح ــت ب ــت وجوی حقیق جس

ــای  ــاع و فض ــد و گاه از اوض ــویی راه می زن ــر س ــه ه ب

روی  و  می شــود  خســته  جامعــه  در  حاکــم  ســیاه 

بــرای  تنــگ می آیــد کــه  بــه  برمی گردانــد و چنــان 

ــا  ــی حت ــی از هــر فاصله  ی ــه مقصــد گاه و رهای رســیدن ب

از اسطوره ســازی و ایزدآفرینــی در شــعر نســبت بــه 

نیســت: چنــدان خوش بیــن  مخاطبــش 

دیونوسوس رساغت منی آید

ترا منی برد وسط جهان:

»مناسبات اشیا را  بینی!«

که شب برگیسوی درازش ملیده

آفتاب خمیازه می کشد

دریا زمزمه دارد باران...

»در غیبت/۱۹«

ــا مخاطــب، اشــیا  روایــت دل تنگــی و مفاهمــۀ شــاعر ب

ــن  ــان منادی ــا زب ــعر ب ــن ش ــطوره یی در ای ــای اس و ایزد ه

و سوریالیســمی هســتی  یافتــه اســت. ایــن شــاعر اســت 

ــد،  ــان منی گنج ــان و زم ــای جه ــای فاصله ه ــه در پهن ک

بیــش  نیرنگــی  را  زنده گــی  و  می شــود  دلتنــگ 

ــم  ــا آن ه ــت، ب ــر نیس ــد دامن گی ــن رون ــا ای ــد. ام منی دان

ــه »ســقوط  ــد ب ــدگاه گــان و ناامی ــرو مــی رود در تردی ف

ــه  ــی ک ــا و »نباید«های ــه »باید«ه ــد و ب ــن« می اندیش زمی

بایــد بــه رس برســند مأیوســانه فریــاد می کشــد و تصویــر 

ایــن یــأس را در چنــد بنــد نخســت شــعر »در نگنجیــدن« 

می خوانیــم:

»زمین سنگ رسگردان

که می رود به سوی سقوط.

روی این سنگ

آدمیان در دل باخته گی

 می جنگند/می میرند

تا زنده گی یی مابعد!

همیشه برای قصه

 کم  می آریم وقت

بوسیدن ها

گریسن ها

خندیدن ها

در گذشن خودکوتاه.

 تا بخواهیم باِر دیگر

رس روی شانه  هامان بگذاریم، دیر است!

...

در غیبت/۲۹«

خوانــش ایــن شــعر، آن تعبیــر رسودگــِر آزادی، چگــوارا، 

ــه  ــاری گفت ــدار کــرد کــه ب از زندگــی را در ذهــن مــن بی

بــود: »شــادبودن تنهــا انتقــام اســت کــه انســان از 

دارد  ویرانگــری  آغــازی  شــعر،  می گیــرد«.  زندگــی 

ــل و  ــان تجاه ــا زب ــوی ب ــه نح ــا ب ــود، ام ــخ و یاس آل تل

ــی  ــعر رنگ ــای ش ــدی، فض ــای بع ــذِب کالم در بنده ک

ــد  ــرد و شــاعر می خواهــد خاطــر نشــان کن دیگــر می گی

ــری  ــام گی ــرای انتق ــی ب ــده و فرصت ــر نش ــوز دی ــه هن ک

ــد  ــه در دوبن ــت ک ــود. اینجاس ــد ب ــا امی ــد ن ــت؛ نبای اس

ــام یــک  ــام از مق ــی ت ــا فروتن ــن شــعر، شــاعر ب ــر ای اخی

ــدی  ــد و در ناامی ــن می آی ــده، پایی ــه جان آم ــِر ب روایت گ

ــر  ــه ه ــب اش ک ــه مخاط ــعرش را ب ــد و ش ــد می جوی امی

ــردان«  ــنگ رسگ ــن س ــته »روی ای ــه ناخواس ــی ب دو گوی

)زمین/دنیــا( پرتــاب شــده اند، بــا متــام کاســتی هایی 

کــه دارد پیش کــش می کنــد:

این من را می نوشتم

تو سطری از یک شعر عاشقانه

دردمل بودی

در من نگنجیدی.

با هرچه تقصیر

این شعر برای توست

که هردو نشسته ایم

روی سنگی رسگردان!

»در غیبت/۳۰«

در 
»درهایی«
»در غیبت«
یعقوب یسنا

 جز آدمی چه موجودی در غربت بی شماِر
 خود زنده گی می کند؟ برای شناخت
 دقیِق این موجوِد غربت بار چه  باید
 کرد؟ »در غیبت« جهان برساخته   از
 »چه  باید کردهایی« است که یسنا
 در واقع با چاچی ترین کماِن تفکر و

 تخیل از فراز بام زبان در »در غیبت«
 خویش، سو و فراسوی تصویر زنده گی

 آدمی را در »سوهایی«؛ »در غربِت
 عشق، در غربت خویش، در غربت زبان
 و در غربت مرگ« نشانه می گیرد. به
 تعبیری چنین می نماید که یسنا در
 بنا کردن و به ثمر رساندن این همه

 »درها« چه خوِن دلی ست که نخورده،
 و به قول فروغ  فرخزاد در هر نفسی
 که در چگونه گی خلق آن ها اندیشیده،
 گویی چیزی از خودش  تراشیده و به

این  »درها« افزوده است



برگردان و تلخیص: ابوبکر صدیق 
منبع: سایت سیگار

هــدف ورود ایــاالت متحــدۀ امریــکا در ســال 2001 

بــه افغانســتان، جلوگیــری از تبدیــل شــدن این کشــور 

ــونت گرا  ــای خش ــده و گروه ه ــن القاع ــه پناه گاه ام ب

ــدۀ  ــاالت متح ــه ای ــدی ب ــه تهدی ــی ک ــود، گروه های ب

امریــکا و ســایر کشــورها هســتند. 17 ســال می شــود 

نیروهــای  از  امریــکا مشــغول ایجــاد و حایــت 

ــت  ــا حای ــا ب ــت ت ــتان اس ــی افغانس ــی و دفاع امنیت

ــرای  ــد و ب ــتان بجنگن ــا تروریس ــور ب ــن کش ــردم ای م

بازســازی  افغانســتان، امریــکا 132.3 بیلیــون دالــر 

ــه کــرده اســت.   هزین

از 2002 تــا 31 دســامر 2018، 83.1 بیلیــون دالــر 

هزینــه شــده اســت کــه 63 درصــد آن هزینــۀ آمــوزش 

و تجهیــزات نیروهــای امنیتــی شــده اســت.

بــه اســاس گــزارش مأموریــت حایــت قاطــع، 

بیشــر تهدید هــا در برابــر رونــد بازســازی افغانســتان 

ــای  ــکا، گروه ه ــدۀ امری ــاالت متح ــای ای و کمک ه

برخــی  کــه  هســتند  داعــش  ماننــد  تروریســتی 

ولســوالی ها را بــه دســت دارنــد و در دو ســال اخیــر 

ایــن ســاحات در میــان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی و 

گروه هــای تروریســتی رد و بــدل  می شــود.

بــا گاشــن زملی خلیــل زاد مناینــدۀ ویــژه بــرای 

گفت وگوهــای صلــح در ســال 2018، ادارۀ ترامــپ  

ــرای  ــی را ب ــل سیاس ــک راه ح ــا ی ــد ت ــالش می کن ت

پایــان چالــش  پیــدا کنــد و زمینــه  را بــه گفت وگوهــای 

صلــح افغانســتان و طالبــان ایجــاد کنــد، امــا در حــال 

ــا دولــت افغانســتان و  حــارض روشــن نیســت کــه آی

ــند  ــا منی رس ــند ی ــح می رس ــق صل ــه تواف ــان ب طالب

ــح و  ــا صل ــود؟ ب ــد ب ــه خواه ــح چگون ــق صل و تواف

ــا آتش بــس میــان نیروهــای امنیتــی و  بــدون صلــح ی

طالبــان، ادامــۀ حایــت از نیروهــای امنیتــی از تهدید 

داخلــی و بیرونــی مــردم افغانســتان نیــاز اســت؛ زیــرا 

جلوگیــری از ســازمان جرمــی و مراقبــت از مرزهــای 

ایــن کشــور اســت. 

در عیــن حــال، ایــن یــک ســناریو اســت. افغانســتان 

ــد می شــود  ــه تهدی ــدۀ خشــونت ســازمان یافت ــا پدی ب

کــه یــک قــوۀ تهدیــد بــرای جامعــۀ جهانی اســت. هر 

ــای  ــه گروه ه ــکی ب ــد ریس ــی می توان ــق سیاس تواف

ــزرگ  ــازمان  های ب ــی و س ــک، فرع ــتی کوچ تروریس

باشــد. در عیــن حــال، نا امنــی، می توانــد قــوت 

ایجــاد نهادهــای جرمــی و تروریســتی دیگــر گــردد. 

ــادی  ــای بنی ــا چالش ه ــی ب ــی و دفاع ــای امنیت نیروه

مواجــه هســتند در توافقــی ممکــن طالبــان خواســتار 

ســاحات آزاد باشــند کــه بــرای نیروهــای امنیتــی 

ــه  ــش ب ــد چال ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــد اس تهدی

در  و  گذشــته  در  امنیتــی  نیروهــای  حایت هــای 

ــا  ــت ب ــح دول ــای صل ــس از گفت وگوه ــان و  پ جری

ــد.  ــان باش طالب

زمانــی کــه از جــرنال جــوزف ووتــل، فرمانــده ســتاد 

مرکــزی امریــکا در 7 مــارچ 2019 در کانگــرس 

ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــا نیروه ــه  آی ــد ک ــیده ش پرس

ــد افغانســتان امــن  ــان می توانن ــا طالب ــق ب ــدون تواف ب

ســازند، گفــت کــه نظــر مــن ایــن اســت کــه نیروهای 

امنیتــی و دفاعــی بــا حایــت رشکای بین املللــی 

مسلکی ســازی  و  حایــت  بــدون  انــد.  مســتقل 

یــک نیروهــای قــوی امنیتــی و رسمایه گــزاری  در 

بخش هــای اقتصــادی، اجاعــی و پیرفت هــای 

اســت.  مواجــه  چالــش   – ریســک  بــه  امنیتــی 

ــرار دارد.  ــی ق ــاالی امنیت ــک ب ــتان  در ریس افغانس

سیگار چه  چیزی یافت؟

High-  پــس از فهرســت نــر تهدیــدات امنیتــی

Risk Listدر ســال 2017 ایــاالت متحــدۀ عالقــۀ 

ــه  ــس ک ــای پولی ــش و نیروه ــازی ارت ــرای دوباره س ب

از تهدید هــای داخلــی و بیرونــی حفاظــت کنــد، 

کاهــش یافــت و از تبدیــل شــدن دوبــارۀ ایــن کشــور 

ــد.  ــری کن ــتان جلوگی ــن تروریس ــکان ام ــه م ب

ــت از نیروهــای  ــه حای ــه ب ــد جانب •  کمک هــای چن

هوایــی افغانســتان)AAf( UH-60 بــه دلیــل نداشــن 

پیلوهــای ماهــر بــه چالــش مواجــه اســت. 

ــه  ــاز ب ــوز نی ــی هن ــای امنیت ــد ســازی نیروه •  توامنن

ــر دارد.  کار بیش

•  معلومــات کمــر در مــورد مشــاوران امریکایــی در 

ــه روشــن نیســت. ــاع و داخل وزارتخانه هــای دف

•  مدیریــت و تفتیــش اســناد امریکایــی و معلومــات 

در مــورد تجهیــزات موثریــت نداشــته اســت.

ســاختان های  در  هنــوز  امنیتــی  نیروهــای     •

می کننــد.  ســپری  آســیب پذیر 

چه چیزی پس از 2017 تغییر یافت؟

 در جریــان دو ســال گذشــته کمک هــای امریــکا 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــتان افزای ــازی افغانس ــرای امن س ب

ــال  ــامر س ــه در 30 دس ــری ک ــون دال از 83.1 بیلی

2018 بــرای حایــت از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــر  ــون بیش ــود، 77.8 بیلی ــده ب ــد ش ــتان تعه افغانس

ــان  ــازمان دهی نظامی ــوزش و س ــزات، آم ــرای تجهی ب

ــه شــده اســت.  افغانســتان هزین

ــر  ــون دال ــا را از 3.9 بیلی ــکا کمک  ه ــرس امری کانگ

در آغــاز کار حایــت قاطــع در ســال 2015 بــه 4.9 

ــه عــالوه آن رشکای  بیلیــون در 2019 افزایــش داد. ب

ــع« در  ــت قاط ــت حای ــت از »ماموری ــه حای ناتوب

ــو  ــد. در جــوالی 2018 نات ــد کرده ان افغانســتان تأکی

در نشســت برُکســل دوبــاره بــه حایــت از نیروهــای 

امنیتــی تــا 2024 تأکیــد کــرد. 

پیــش از ایــن و در نبــود یــک تعهــد نظامی رسنوشــت 

نظامیــان امریکایــی در افغانســتان روشــن نبود.

در آگســت 2017 ایــاالت متحــدۀ امریــکا اســراتژی 

جدیــد را در جنــوب آســیا اعــالم کــرد کــه دو گزینــه 

را پیــش بــود: 

1 – ایــاالت متحــدۀ امریــکا ازنیروهــای نظامــی 

ــد.  ــتان اســتفاده می کن ــل چالــش افغانس ــرای ح ب

ــورت  ــت، مش ــه حای ــکا ب ــو و امری 2 – رشکای نات

دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  ســازی  توامننــد  و 

می دهنــد.  ادامــه  افغانســتان 

رسبازگیری نیروهای امنیتی 

چنانچــه در 30 دســامر 2018 نیروهــای امنیتــی 

ــزار  ــه 190 ه ــت ک ــوده اس ــن ب ــزار و 93 ت 308 ه

ــزار  ــی و 117 ه ــت مل ــش و امنی ــن آن ارت و 753 ت

ــان  ــر نش ــات اخی ــا معلوم ــس، ام ــن پولی و 940 ت

از جنــوری 2017 اســتخدام  پــس  می دهــد کــه 

ــت.  ــوده اس ــش ب ــه کاه ــن رو ب ــازان 9.016 ت رسب

ــه  ــی ب ــای امنیت ــذب نیروه ــدف ح ــه ه ــی ک در حال

اســاس اطالعــات آگســت 2016 تــا اکــر 2018 از 

ــت. ــوده اس ــد ب ــد-  93.5 درص 87.7 درص

کورنیو چارو وزارت د راتلونکو انتخاباتو 

امنیت ته د بشپړ چمتووايل ټټر وواهه
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ــې  ــتې پات ــپږ میاش ــوازې ش ــه ی ــو ت ــررسه کول ــو ت ــو انتخابات د درېی

ــو خپلــواک  ــې د انتخابات ــي اړخه ي ــه امنیت دي، هغــه پروســه چــې ل

ــړی. ــمن ک ــم اندېښ ــیون ه کمېس

خــو د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وایــي چــې د دغــې 

ــوی  ــول ش ــی نی ــوره چمتووال ــاره پ ــو لپ ــت د ټینګول ــې د امنی پروس

دی.

د دې وزارت رسپرســت مســعود انــدرايب د پنجشــنبې پــه ورځ 

ــیون رسه  ــواک کمېس ــه خپل ــو ل »۱۳۹۸ کال د وري ۰۸« د انتخابات

پــه یــوه ګــډه خــري ناســته کــې خلکــو تــه د انتخاباتــو د پروســې د 

ــړ. ــه اړه ډاډ ورک ــت پ امنی

ــې د  ــوو چ ــه دا ډاډ ورک ــو ت ــا خلک ــل بی ــو ځ ــل: »ی ــوړي ووی نوم

ــو د  ــرو، څ ــؤلیت ل ــاره مس ــت لپ ــت د ټینګښ ــې د امنی ــې پروس دغ

تېــرو انتخاباتــو نــه پــه تجربــې د راتلونکــو انتخاباتــو امنیــت ټینــګ 

کــړو.«

ــو چــارو، د ښــځو چــارو او  ــاع، کورنی ــډه کــې د دف ــه دغــې غون پ

ــه پوهــاوي د  ــه اړه د عام ــو پ ــو د راتلونکــو انتخابات ــې وزارتون پوهن

ــړ. ــلیک ک ــم الس ــک ه ــو هوکړه لی ــاره ی ــړې لپ ورک

د کورنیــو چــارو وزارت په داســې حــال کــې د دغــې پروســې پــه اړه 

د امنیتــي چمتــووايل خــره کــوي چــې د دغــه هېــواد پــه یــو شــمېر 

ســیمو کــې د ناامنیــو د زیاتېــدو راپورونــه خپــاره شــوي دي.

ــل  ــد، رسپ ــزين، هلمن ــس، غ ــدز، بادغی ــه کن ــې پ ــتیو ک ــه وروس پ

ــنې  ــه اړه اندېښ ــدو پ ــړې د زیاتې ــې د جګ ــو ک ــاب والیتون او فاری

موجــودې دي او د مــي دفــاع وزارت لــه ازادي راډيــو رسه پــه خــرو 

کــې دا منلــې چــې د نــوي کال لــه پیــل رسه په دغــو والیتونــو کــې 

ــوړه شــوې ده. د ګواښــونو کچــه ل

ــي  ــو د ول ــاع وزارتون ــي دف ــارو او م ــو چ ــتان د کورنی د افغانس

ــه او  ــه ۲۸م ــزان پ ــر کال د می ــې د تې ــه اړه چ ــو پ ــې د انتخابات جرګ

۲۹مــه تــررسه شــوي هــم ډاډ ورکــړی وو چــې دا پروســه بــه پــه امــن 

او رستــارسي ډول تــررسه کېــږي، خــو د هېــواد د یــو شــمېر ســیمو 

تــر څنــګ پــه مرکــز کابــل کــې هــم د ناامنیــو لــه املــه د انتخاباتــو 

ــه پرانه نیســتل شــول. ــمېر مرکزون ــات ش ــې زی ــه دوه ورځــو ک پ

د انتخابــايت بنســټونو او اړونــد امنیتــي او دفاعــي ارګانونــو لــه بشــپړ 

چمتــووايل رسبېــره بیــا هــم دا ومنــل شــوه چــې د ولــي جرګــې د 

انتخاباتــو پــه تــرڅ کــې پــه ټــول افغانســتان کــې د انتحــاري حملــو 

ــور  ــوي او ۲۴۰ ن ــان وژل ش ــه ۴۶ کس ــه امل ــو ل ــي چاودون او مب

ټپــي شــوي دي.

ــو  ــررسه کول ــو د ت ــمرۍ انتخابات ــه د ولس ــنه دا ده ک اوس اندېښ

پــورې دا ګواښــونه ال زیــات يش او حکومــت هــم د دغــو والیتونــو 

افغانســتان  د  اړه بې پروایــي وکــړي،  پــه  ټینګښــت  د  امنیــت  د 

انتخابــات بــه بیــا رستــارسي نــه وي او خلــک بــه صندوقونــو تــه د 

ــه يش. ــاره الړ ن ــو لپ رأی ورکول

ــه  ــه په دغ ــد عبدالل ــرن محم ــیون کمېش ــواک کمېس ــو خپل د انتخابات

ګــډه ناســته کــې لــه امنیتــي اړخــه د انتخابــايت مرکزونــو او محلونــو 

مشــخص کــول لــه وختــه وړانــدې بــويل.

ــې  ــري چ ــال ل ــې ح ــات داس ــايت عملی ــي: »انتخاب ــوړی واي نوم

ــیمو او  ــې د س ــر بودج ــتیک ت ــه لوژس ــه ل ــول اړخون ــئلې ټ د مس

مرکزونــو تــر تثبیــت او امنیتــي چمتووالــی یــې ورځ بلــې تــه 

ــدل  ــه دې مــوده کــې ممکــن پــالن، څــو ځلــې ب بدلــون مومــي، پ

يش او پــه دې رشایطــو کــې دا ســخته ده چــې مرکزونــه او محلونــه 

ــړو.« ــخص ک مش

ــا  ــا فیف ــو بنســټ ی ــه انتخابات بل خــوا د افغانســتان د ازادو او عادالن

ــه د  ــر دې دم ــد ت ــان حکومــت بای ــي، افغ ــي واي ــروه امین ــده م ویان

ــي ګــواښ رسه  ــوړ امنیت ــه ل ــه مخــې هغــه ســیمې چــې ل ــون ل قان

ــه اړه يــې  ــه چــې د خالصېــدو او بندېــدو پ مــخ دي او هغــه محلون

ــړي وی. ــخص ک ــد مش ــته بای ــات نه ش معلوم

ــه  ــت ت ــګار کــوي چــې کــه د دغــې پروســې امنی ــي ټین ــې امین اغل

د امنیتــي بنســټونو لــه لــوري جــدي پاملرنــه ونــه يش، خلــک بــه د 

ــرو انتخاباتــو شــاهدان  ــه هــم د بدت ــو ن ــه انتخابات ولــي جرګــې ل

وي.

سطحبلندناامنیدرافغانستان
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ایــن  اول  دارد.  پاســخ  دو  پرســش  ایــن  نظــرم  بــه 

کــه رانت خــوار مــدرن می دانــد کــه نبایــد جلــب 

توجــه کنــد. زمانــی بــود کــه همــه مفت خورهــا را 

می شــناختند. شــاه، کلیســا و ارشاف تقریبــًا متــام 

زمین هــا را در اختیــار داشــتند و از دهقانــان بــرای 

کشــاورزی در آن زمین هــا پــول زیــادی می گرفتنــد. 

امــا در اقتصــاد مــدرن، رانت خواهــی بســیار پیچیده تــر 

ــول  ــه ی ُنک ــه »معاوض ــد ک ــر می دانن ــد نف ــت. چن اس

اعتبــاری« یــا »بدهــِی تضمین شــده« چیســت؟ یــا ایــن 

کــه الگــوی درآمدزایــی نقاشــی های گوگلــی چیســت؟ 

ــی کــه در وال اســریت و ســیلیکون  ــازه، مگــر آن های ت

ــد  ــم بای ــا ه ــد؟ آنه ــرق منی ریزن ــد، ع ــی کار می کنن ول

ــت؟ ــت اس ــند، درس ــدی باش ــرم کار مفی رسگ

ــل  ــر عام ــه روِز کارِی مدی ــت ک ــن اس ــه. ممک ــاید ن ش

ــی چهاردهــم فــرق  ــا لوی ــه شــدت ب ُگلدمــن َســکس ب

داشــته باشــد امــا الگــوی درآمدزایــِی هــر دو در اصــل 

مبتنــی بــر کســب حداکــرث اعانــه ی ممکــن اســت. بــه 

قــول َمــت تایبــی، »قدرمتندتریــن بانــک رسمایه گــذاری 

خون آشــامی  مرکــِب  ســکس]ماهِی  [گلدمــن  دنیــا 

اســت کــه دور چهــرۀ بریــت حلقــه زده و هــر چیــزی 

ــد.« ــه می مک ــد بی رحان ــول بده ــوی پ ــه ب را ک

امــا یــک مفت خــور ثرومتنــد معمولــی در ظاهــر هیــچ 

ــا  ــدارد و ب ــام ن ــب و خون آش ــی مرک ــه ماه ــباهتی ب ش

موفقیــت چنیــن وامنــود می کنــد کــه آدم  ســخت کوش 

ــه شــدت می کوشــد  آبرومنــدی اســت. چنیــن فــردی ب

»رسمایه گــذار«ی  یــا  »کارآفریــن«  را  خــود  تــا 

ــول  ــاد، پ ــره ورِی« زی ــف »به ــه لط ــه ب ــد ک ــوه ده جل

»درمــی آورد«. اکــرث اقتصاددانــان، روزنامه نــگاران و 

ــه را  ــن قص ــرا ای ــا چپ گ ــت گرا ی ــتمداران راس سیاس

بــاور کرده انــد. انــواع پیچ وتاب هــای زبانــی را بــه 

ــش و  ــتثار را آفرین ــی و اس ــا زالوصفت ــد ت کار می گیرن

ــد. ــوه دهن ــد جل تولی

ــۀ  ــی توطئ ــا نوع ــن کاره ــه ای ــرد ک ــر ک ــد فک ــا نبای ام

ــدرن  ــواران م ــیاری از رانت خ ــت. بس ــمندانه اس هوش

ــًا  ــه واقع ــد ک ــد کرده ان ــم متقاع ــان را ه ــی خودش حت

ــِی  ــل کنون ــر عام ــی از مدی ــتند. وقت ــن هس ارزش آفری

گلدمــن ســکس، لویــد بلنکِفیــن، پرســیدند کــه شــغلش 

ــه دارد  ــت ک ــدی گف ــی ج ــا حالت ــی دارد، ب ــه فایده ی چ

ــوال را از  ــن س ــر ای ــد«. اگ ــام می ده ــدا را انج »کاِر خ

لویــی چهاردهــم هــم می پرســیدند، چنیــن جوابــی 

ــی داد. م

دومیــن علــت در امــان مانــدن رانت خوارهــا حتــا 

همگــی  مــا  اســت.  غافلگیرکننده تــر  هــم  ایــن  از 

مفت خورهــای  هســتیم.  ناشــی  رانت خوارهایــی 

ــد.  ــود کرده ان ــت خ ــر را همدس ــا نف ــد میلیون ه ثرومتن

ــت؟  ــی چیس ــش مال ــِی بخ ــی درآمدزای ــع اصل دو منب

ــتگی.  ــای بازنشس ــکن و صندوق ه ــازار مس ــواب: ب ج

ــدت  ــه ش ــا ب ــن بازاره ــر دوی ای ــا در ه ــیاری از م بس

کرده ایــم. رسمایه گــذاری 

ــرای  ــردم ب ــی از م ــار فزاینده ی ــر، ش ــای اخی در دهه ه

ــه مقــروض شــده اند و بدیهــی اســت کــه  خریــدن خان

ــی، ایجــاد  ــه )یعن ــش هــر چــه بیشــِر قیمــت خان افزای

مســتمر حباب هــای قیمــت( بــه نفــع آنهــا اســت. 

ــم  ــتگی ه ــای بازنشس ــورد صندوق ه ــر در م ــن ام همی

صــادق اســت. در چنــد دهــۀ اخیــر، همــۀ مــا در 

نهایــت رصفه جویــی زندهگــی کــرده  و مبلــغ هنگفتــی 

را در صندوق هــای بازنشســتگی پس انــداز کرده ایــم. 

حــاال صندوق هــای بازنشســتگی بــه شــدت زیــِر 

ــن اســتثارگران متحــد شــوند  ــا بزرگ تری ــا ب فشــارند ت

تــا بتواننــد آن قــدر بــه رسمایه گــذاران مســتمری بدهنــد 

ــود. ــب ش ــان جل ــه رضایتش ک

دموکراتیــزه  فئودالیســم  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 

شــده اســت. همــه ی مــا کــم و بیــش متکــی بــه 

ــا را در  ــۀ م ــوار هم ــگان رانت خ ــتیم. نخب ــه هس اعان

ــه،  ــد. در نتیج ــود کرده ان ــِت خ ــتثار همدس ــن اس ای

معاهده یــی سیاســی میــان رانت خــواران ثرومتنــد و 

ــود آمــده اســت. خانــه داران و بازنشســتگان بــه وج

اکــرث  کــه  نیســت  ایــن  منظــورم  نکنیــد.  اشــتباه 

خانــه داران و بازنشســتگان دارنــد از ایــن وضعیــت 

ســود می برنــد. برعکــس، سوءاســتفادۀ بانک هــا از 

خانــه داران و بازنشســتگان بســیار بیشــر از ســود خــود 

ایــن افــراد اســت. بــا ایــن حــال، وقتــی دســت خودمان 

هــم کــج باشــد، ســخت اســت کــه انگشــت اتهــام را به 

طــرف یــک شــخص مبتــال بــه جنــوِن دزدی دراز کنیــم.

را  پاســخ  می دهــد؟  رخ  دارد  اتفاقــی  چنیــن  چــرا 

می تــوان در ســه کلمــه خالصــه کــرد: چــون می توانــد.

ــه قــدرت ربــط دارد. لویــی  رانت خــواری، در اصــل، ب

چهاردهــم می توانســت میلیون هــا نفــر را اســتثار 

ــش  ــن ارت ــه بزرگ تری ــت ک ــن عل ــه ای ــًا ب ــد، رصف کن

اروپــا را داشــت. ایــن امــر در مــورد رانت خــوار مــدرن 

ــتمداران و  ــذاران، سیاس ــت. قانون گ ــادق اس ــم ص ه

روزنامه نــگاران همگــی از او حایــت می کننــد. بــه 

ــای  ــب تقلب ه ــه مرتک ــی ک ــت، بانکداران ــن عل همی

عجیــب و غریــب می شــوند، بــه پرداخــت جریمه هــای 

ــی کــه  ــز محکــوم می شــوند. امــا مــادر بی بضاعت ناچی

ــردن  ــر ک ــر در پ ــرد اگ ــی می گی ــک مال ــت کم از دول

برگــه مرتکــب اشــتباهی جزئــی شــود، بــه شــدت 

مجــازات می شــود.

ایــن اســت  ایــن، بزرگ تریــن تــراژدی  بــا وجــود 

کــه اقتصــاد رانتــی بهریــن و باهوش تریــن افــراد 

روزگاری،  روزی  می بــرد.  فــرو  خــود  کام  در  را 

در  امریــکا  دانشــگاه های  بهریــن  فارغ التحصیــالن 

ــتخدام  ــی اس ــش دولت ــا بخ ــوزش ی ــم، آم ــوزه ی عل ح

می شــدند. امــا امــروز بیشــر احتــال دارد کــه جــذب 

بنگاه هــای  یــا  حقوقــی  رشکت هــای  بانک هــا، 

تبلیغاتــِی ظاهرفریبــی مثــل گــوگل و فیس بــوک شــوند. 

ــا  ــم میلیارده ــا داری ــت. م ــه اس ــت احمقان ــن وضعی ای

دالر مالیــات را رصف کمــک بــه پیرفــت شــغلِی 

باهوش تریــن افــراد می کنیــم تــا یــاد بگیرنــد کــه 

ــد. ــب بزنن ــه جی ــری ب ــول بیش ــور پ چط

یــک چیــز معلــوم اســت: کشــورهایی کــه رانت خــواران 

انحطــاط  تدریــج دچــار  بــه  یابنــد  آن تســلط  بــر 

ــوری روم  ــه امپرات ــه ب ــت ک ــی اس ــط کاف ــوند. فق می ش

نــگاه کنیــد. یــا بــه ونیــز در قــرن پانزدهــم یــا »جمهوری 

ــه  ــی ک ــل انگل ــت مث ــم. درس ــرن هجده ــان« در ق آمل

از رشــد بچــه جلوگیــری می کنــد، رانت خــوار هــم 

ــرد. ــل می ب ــور را تحلی ــروی کش نی

در اقتصــاد رانتــی، نــوآوری عمدتــًا رصف تقویــت 

ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــام می ش ــان نظ ه

ــای  ــل خودروه ــۀ 1970، از قبی ــزرگ ده ــای ب رؤیاه

مریــخ،  در  ســکونت  و  رسطــان  درمــان  پرنــده، 

ــداران و  ــه بانک ــی ک ــد، در حال ــق نیافته ان ــوز تحق هن

بــار قوی تــر  فناوری هایــی هــزار  بــه  آگهی ســازان 

دسرســی دارنــد.

امــا می تــوان ایــن وضعیــت را تغییــر داد. می تــوان 

ــی  ــای مال ــد، کااله ــوارض را برچی ــذ ع ــای اخ باجه ه

ــرد،  ــن ب ــی را از بی ــای مالیات ــرد، مأمن ه ــوع ک را ممن

ــارِی  ــق انحص ــرد، و ح ــرل ک ــار را کن ــای فش گروه ه

اخــراع را نپذیرفــت. اخــذ مالیات هــای ســنگین تر 

از َاَبرثرومتنــدان می توانــد از جذابیــت رانت خــواری 

بزرگ تریــن  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  دقیقــًا  بکاهــد، 

مفت خورهــای جامعــه در رأس هــرم قــرار دارنــد. 

و  نفــت  زمیــن،  از  حاصــل  درآمدهــای  می تــوان 

نــوآوری را از طریــق نظام هایــی مثــل »ســهام کارکنــان« 

ــری  ــور منصفانه ت ــه ط ــی« ب ــه ی همگان ــد پای ــا »درآم ی

ــرد. ــع ک توزی

 امــا چنیــن انقالبــی محتــاج روایــت کامــاًل متفاوتــی از 

ــن  ــاِن دیری ــروت اســت. الزم اســت کــه از ای منشــأ ث

ــاِر  ــه ب ــی ک ــر مفلوک ــۀ فقی ــا طبق ــتگی« ب ــه »همبس ب

ــراد جامعــه  ــن اف ــر دوش قوی تری ــد ب حایــت از آن بای

ــق  ــه ح ــت ک ــی اس ــا کاف ــم. تنه ــت برداری ــد، دس باش

ــم. ــخت کوش را بدهی ــًا س ــای واقع آدم ه

و  پرســتاران  زباله جمع کن هــا،  منظــورم  بلــه، 

نظافتچی هــا اســت-هان هایی کــه بــاِر حایــت از 

بــه دوش می کشــند. را  مــا  همــۀ 

ارها  آیا پولد
ثروت خلق 

می کنند؟
بخش دوم و پایانی

روتِگـربِـِرگَمـن
برگـردان:عـرفانثابتـی

ــا  ــاران و رسازیرشــدن ســیالب بی پیشــینه در والیــت هــرات ت ریــزش ب

ــردم  ــر م ــی را ب ــی مال ــارات هنگفت ــه و خس ــن را گرفت ــان ۴ ت ــون ج کن

تحمیــل کــرده اســت.  

مســووالن محلــی در هــرات می گوینــد کــه دو شــب پیــش اکــرث 

ــل،  ــذره، انجی ــوالی های گ ــژه ولس ــه وی ــت ب ــن والی ــوالی های ای ولس

رباط ســنگی،  کشــک  کشــک کهنه،  گلــران،  غوریــان،  زنده جــان، 

پشــتون زرغــون، کــرخ و شــهر هــرات گــواه رسازیرشــدن ســیالب های 

ــت. ــوده اس ــد ب نیرومن

ــه خرگــزاری ســالم وطندار  ــی فرهــاد ســخنگوی والــی هــرات ب جیالن

ــه اســت کــه دو شــب پیــش تیم هــای کمک رســانی فــوری همــراه  گفت

بــا نیروهــای ارتــش، پولیــس، مبــارزه بــا حــوادث، فوایــد عامــه، هــرات 

ــه  ــیب دیده رفت ــای آس ــه محل ه ــت ب ــن والی ــئوالن ای ــس و مس آمبوالن

ــده  ــیالب گیرمان ــرات در س ــهر ه ــۀ ش ــه در حوم ــی را ک و خانواده های

بودنــد نجــات داده انــد.

او گفتــه کــه در نتیجــۀ ایــن ســیالب ها صدهــا خانــۀ مســکونی، 

ــز تخــرب  ــل و پلچک هــا نی ــی، باغ هــا، پ ــن زراعت ــب زمی هــزاران جری

شــده اند.

ــز  ــرات نی ــۀ ه ــد عام ــس فوای ــت ریی ــه حای ــال، عبدالل ــن ح در همی

می گویــد کــه بــه دلیــل رسازیرشــدن ســیالب ها، شــاهراه هــرات-

ــه روی  ــا کنــون ب اســالم قلعــه و هــرات- تورغنــدی از شــب گذشــته ت

ــدوداند. ــک مس ترافی

یـزش بـاران شـدید ر
در هـرات و بـادغیس
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

تجلیــل نــوروز امســال بــا اشــراک جمعــی از ســفرا، 

دیپلوماتــان و مهانــان خارجــی، کاندیــدان و معاونیــن 

ــخصیت های  ــی از ش ــت جمهوری و جمع ــدان ریاس کاندی

اقامتــگاه  در  همه ســاله  ماننــد  کشــور  شــدۀ  شــناخته 

روز  شــامگاهی  ضیافــت  یــک  در  مســعود  احمدولــی 

پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته برگــزار گردیــد. 

احمدولــی مســعود، آقــای مســعود خلیلــی، آقــای محمــود 

ــان  ــه مهان ــوروز را ب ــر ن ــس ظاه ــای میروی ــل و آق صیق

ــد.  ــا رسودن ــعار زیب ــر و اش ــات مخت ــه، بیان ــک گفت تری

ــی  ــبت تریک ــه مناس ــی ب ــته گل زیبای ــا دس ــفیر اندونیزی س

ــتاد.  ــل فرس ــه محف ــوروز ب ن

ایــن ضیافــت نــوروزی بــا رصف غــذای نــوروزی و موزیــک 

ــره  ــواز چی ــار ن ــه ت ــان، س ــان عرف ــر احس ــش دک آرام بخ

ــد.  ــر گردی ــور پررنگ ــت کش دس

در اخیــر همــه دعــا و آرزو کردنــد کــه تغییــر طبعیــت امســال 

ــی  ــل سیاس ــت و فص ــراوان، طبعی ــی ف ــرف و بارندهگ ــا ب ب

ــردم و  ــرای م ــح ب ــی و صل ــیر رسزندهگ ــور را در مس کش

ــد. کشــور ســبز بگردان

ضیـافـت
نـوروزی


