
یکگزارشتازهنشانمیدهد:

بیش از نیـم جمعیت افغـانستان 
در »فقـر همـه جانبه« زنـده گی می کننـد

مسـووالن در وزارت معـارف بـرای نام نویسـی یـک میلیون 
دانش آمـوز جدیـد در سراسـر کشـور، یک رهنمـوده هفت 
ماده یـی تهیـه کـرده و می گوینـد کـه بـرای نام نویسـی یک 
میلیـون دانش آمـوز جدیـد، هیـچ بهانه یـی قابـل پذیـرش 

. نیست
مسـووالن در ایـن وزارت در مـاده  اول ایـن رهنمـود گفتـه 
و  آمـران  ویـژه  بـه  معـارف  ریاسـت های  تمـام  کـه  انـد 

مدیـران مکتب هـا در سراسـر کشـور مکلـف به نام نویسـی 
همـۀ دانش آمـوزان جدیـد صنف هـای ابتدایـی تـا ۲۰ ثـور 
هسـتند و هیـچ نـوع بهانه یـی بـرای امتنـاع در نام نویسـی 
دانش آمـوزان جدیـد تحـت عنـوان نبـود صنـف، کمبـود 

اسـتاد وغیـره قابـل پذیـرش نیسـت.
اسـت  گفتـه  رهنمـود  ایـن  در  وزارت  ایـن  همچنـان 
و  بهتریـن  انـد  مکلـف  مکتب هـا  آمـران  و  مدیـران  کـه 
مصون تریـن صنف هـای درسـی را در اختیار شـاگردانی که 
جدیـداً وارد می شـوند، بگذارنـد و در صـورت ضـرورت، 
بـه وضـع صنف هـا از لحـاظ رنگ آمیزی و طراحی مناسـب 

بـرای شـاگردان نیـز رسـیده گی شـود.
در بنـد سـوم رهنمـود جدیـد وزارت معـارف آمده اسـت: 
»برخـورد شایسـته، مناسـب و اخالقـی بـه مثابـۀ یک عضو 
خانـواده همـراه بـا همۀ دانش آمـوزان به خصـوص کودکان 
جدیدشـمول حتمی اسـت و بایـد با آن ها بـه صفت مهمان 
در جریـان سـال نخسـت تعلیمـی رفتـار شـود. سـاعات 
تفریحی بیشـتر بـرای آن ها مدنظر گرفته شـود تـا بتوانند به 
راحتـی بـا محیـط صنـف و مکتب انـس گرفتـه و مکتب را 
یـک بخشـی از خانـه تربیتـی و آموزشـی خویش به شـمار 

آرند.«
امـر  انـد کـه در  تأکیـد کـرده  ایـن وزارت  مسـووالن در 
اسـتخدام آمـوزگاراِن »کارآزموده، مهربـان و خوش برخورد« 
بـرای صنوف جدیدشـموالن توجه ویژه شـود تا شـاگردان 
برعکـس  و  نگردنـد  دلـزده  و  بیـزار  مکتـب  محیـط  از 
قبیـل شسـتن  از  فـردی  بهداشـت  و  اخالقـی  درس هـای 
دسـت ها قبـل از غذاخـوری، شسـتن دندان قبـل از خواب، 

طـرز غذاخـوری وغیـره نیـز بـه طـور روزمـره بـه آن هـا 
آمـوزش داده شـود.

در رهنمـود گفتـه شـده اسـت کـه شـاگردان جدید شـمول 
ابتدایـی طبـق یک کارشـیوۀ منطقـی با همـکاری بخش های 
صحـی کشـور از لحاظ شـنوایی و دیـداری یعنـی گوش و 
چشـم مـورد معاینـه قـرار می گیرنـد و در ایـن زمینـه همـۀ 
مدیـران و آمـران مکتب هـا مکلـف بـه اجـرای ایـن امر در 
هماهنگـی بـا ریاسـت های معـارف و نهادهـای همـکار هر 

والیـت می باشـند.
سـاختن  مکلـف  و  مکتـب  محیـط  سرسـبزی  بـه  توجـه 
شـاگردان از طریـق ایجـاد انگیزه بـرای حفـظ و مراقبت از 
آن، یکـی از مکلفیت هـای حتمـی دیگر این رهنمـود عنوان 
شـده اسـت که در جریان سـال جدید آموزشـی زیر شـعار 
»مکتـب سـبز« از طریـق وزارت معارف به راه انداخته شـده 

و بایـد در سراسـر کشـور مـورد اجرا قـرار بگیرد.
وزارت معـارف در بنـد اخیـر ایـن رهنمـود گفتـه اسـت: 
»وزارت معـارف کشـور و واحدهـای تحـت اثـر آن مکلف 
بـه تربیۀ سـالم، انسـانی و دانش آمـوزان نخبه مبتنـی به همه 
ارزش هـای جهانـی امروز می باشـند، در برابـر هرگونه عمل 
و رویه یـی کـه دسـت یابی بـه ایـن هـدف را مختل بسـازد، 

برخـورد جـدی تادیبی صـورت خواهـد گرفت.«
ایـن رهنمـود در حالـی صـادر شـده اسـت کـه قرار اسـت 
وارد  جدیـد  دانش آمـوز  میلیـون  یـک   حـدود  امسـال 
مکتب هـا در سراسـر کشـور شـوند. مسـووالن در وزارت 
معـارف گفتـه که روند نام نویسـی کـودکان جدیدشـمول تا 

۲۰ ثـور ادامـه می یابـد.
منبع:کودکخبر
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رهنمودتازۀوزارتمعارف:
برای نام نویسی دانش آموزان جدید هیچ بهانه یی قابل پذیرش نیست

نمایندهگانجدیدمجلس:

نصاب مجلس نماینده گان برای افتتاح تکمیل است

شـماری از نماینـده گان مجلـس در واکنـش بـه بسـته مانـدن َدرِ پارلمـان 
کشـور می گوینـد که نصـاب مجلـس نماینده گان بـا اعالم نتایـج نهایی ۲3 
والیـت تکمیـل شـده اسـت و بایـد هرچـه  زودتـر پارلمـان جدیـد افتتاح 

. شود
آنـان در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار می افزاینـد کـه بـر بنیـاد مـادۀ 1۰6 
قانـون اساسـی، نصاب مجلـس نماینده گان بـا حضـور 1۲6 نماینده تکمیل 

می شـود.
همزمـان بـا ایـن، شـماری از حقوق دانـان، آغـاز کار پارلمـان را ممکـن 
نمی داننـد و تأکیـد دارنـد کـه کمیسـیون انتخابـات متهم به فسـاد اسـت و 
نتایجـی کـه اعـالم کرده اسـت، بـرای مـردم و نامـزدان قابل قبول نیسـت.
قاضـی محمدنذیـر حنفـی، عضـو کمیسـیون تقنیـن مجلـس نماینـده گان 
می گویـد: بایـد هرچه زودتـر پارلمـان کارش را آغاز کنـد-، زیرا حکومت 

در نبـود پارلمـان بـا مشـکالت اداری و مالـی جـدی مواجه شـده اسـت.
آقـای حنفـی می افزاید کـه بربنیاد مـادۀ 1۰6 قانون اساسـی، نصاب مجلس 
بـا حضـور 1۲6 نماینـده تکمیـل می شـود و اکنـون کـه نتایـج نهایـی ۲3 
والیـت اعـالم شـده و نماینده گان غزنی هـم حضور دارنـد، نصاب مجلس 
بـه 13۰ نماینـده می رسـد و بایـد نماینـده گان برنده به کارشـان آغـاز کنند.
او تأکیـد دارد کـه چـون نصـاب فعلـی مجلـس تکمیـل اسـت، تأخیـر در 
افتتـاح مجلـس معنایـی ندارد و رییـس حکومت باید هرچـه زودتر مجلس 

را افتتـاح کنـد تـا کشـور از »حالـت فلج« بیرون شـود.
ایـن عضـو مجلـس می گویـد: هـر نظـام، سـه قـوه دارد کـه دو قـوه اش 
صالحیـت مالـی و اداری خـود را از شـورای ملـی می گیرند، امـا زمانی که 
شـورای ملـی وجود نداشـته باشـد، صالحیت مالـی و اداری دو قـوۀ دیگر 

بـا مشـکالت مواجه می شـود.
قاضـی حنفـی تصریـح کـرد: »بخش هایـی در ایـن دو قـوه وجـود دارد که 
اگـر در آن مشـکالت وجـود داشـته باشـد، رییـس حکومـت نمی تواند در 
مـورد آن فرمـان صـادر کنـد. به ویـژه در مسـایل مالی و در مـادۀ 64 قانون 
اساسـی صالحیـت بـزرگ رییـس حکومـت مقیـد بـه 8 بنـد بـه مجلـس 
نماینـده گان بـر می گـردد، بنابرایـن، زمانـی که شـورای ملی وجود نداشـته 

باشـد نظـام فلج می باشـد«.
ایـن عضـو مجلـس اظهـار داشـت کـه در بُعـد تقنینـی، سیاسـی، اداری و 
کارهـای بـزرِگ کشـوری، نبود پارلمـان یک »ننگ« اسـت که تاریـخ آن را 

ثبـت خواهـد کرد.
در عیـن حـال، جعفـر مهـدوی، عضـو دیگـر مجلـس تأکیـد دارد: چـون 
نظـام سیاسـی افغانسـتان نظـام ریاسـتی اسـت، مطابـق بـه قانون اساسـی، 
پارلمـان مهمتریـن قـوه اسـت و در شـرایط فعلـی کـه حکومت به شـدت 
از بحـران مشـروعیت رنـج می بـرد و قـوۀ قضایـی نیـز به آلۀ دسـت رییس 
حکومـت بـرای تحـت فشـار قـرار دادن رقبـای سیاسـی اش تبدیـل شـده 
اسـت، پارلمـان تنهـا نمـاد حضـور ملت افغانسـتان در سـاختار سیاسـی و 

تصمیـم گیری هـای کشـور اسـت.
مسـألۀ  کـه  شـرایطی  در  پارلمـان  نبـود  مـی دارد،  بیـان  مهـدوی  آقـای 
گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان جریـان دارد، می توانـد بـه جرگـۀ مردمی 
و مشـروعیت نظـام سیاسـی افغانسـتان تأثیـرات بـه شـدت منفی بگـذارد.
او اظهـار مـی دارد کـه هرچـه زودتـر کمیسـیون انتخابـات کارش را نهایی 
سـاخته و نتایـج نهایـی انتخابـات را اعـالم کنـد تا شـورای ملـی کارش را 

آغـاز کنـد و کشـور از مشـکالت ناشـی از نبـود پارلمـان رهایـی یابد.
در سـویی دیگـر، موسـی فریـور، اسـتاد دانشـگاه و حقـوق دان می گویـد 
کـه آغـاز کار پارلمـان ممکـن نیسـت. بـه گفتـۀ او: نتایـج اعـالم شـده از 
سـوی کمیسـیون انتخابـات کـه متهم به فسـاد و تقلب هسـتند، بـرای مردم 

نیسـت. پذیرفتنی  افغانسـتان 
ایـن حقـوق دان می افزایـد کـه اعضـای قبلـی پارلمـان مشـروعیت حقوقی 
ندارنـد، بنابرایـن، بایـد انتخابات پـس از ایجاد حکومت سرپرسـت دوباره 
برگـزار شـود. بـه بـاور ایـن اسـتاد دانشـگاه: چـون بحـث گفت وگوهـای 
صلـح بـا طالبـان مطـرح اسـت و پس از مـاه جوزا عمـر حکومت بـه پایان 
می رسـد، بایـد جایـش را بـه حکومت سرپرسـت بدهـد و اگـر طالبان هم 
وارد نظـام شـوند، خواسـت آنـان انحـالل شـورای ملی اسـت. بـا توجه به 
ایـن مـوارد، افتتـاح پارلمـان معنا ندارد و بایـد انتخابات از نو برگزار شـود.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه پارلمـان افغانسـتان چنـد هفته 
پیـش و پـس از رخصتی هـای زمسـتانی اعضـای آن دوبـاره بایـد آغـاز 
می شـد، امـا بـه دلیـل اعـالم نشـدن نتایـج نهایـی برخـی از والیت هـا، 

پارلمـان در حالـت تعطیـل بـه سـر می بـرد.

ناجیهنوری



هم زمـان بـا سـفر زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ ویـژۀ 
کابـل،  بـه  افغانسـتان  صلـح  امـور  در  امریـکا 
رای زنی هـا بـرای دور ششـِم مذاکـراِت بین االفغانی 
آغـاز گردیـده اسـت. ایـن درحالی سـت کـه آقـای 
خلیـل زاد پـس از اتمـامِ دور پنجـِم مذاکـرات کـه 
هفـده روز بـه طـول انجامیـد، سـفر به کشـورهای 
منطقـه را آغـاز نمود تـا حمایِت کشـورهای دخیل 
در مسـایل سیاسـی افغانسـتان را بـرای یـک صلـِح 
فراگیـر جلـب نمایـد. طـی همیـن چنـد روز اخیر، 
آقـای خلیـل زاد بـا نماینـده گان کشـورهای چیـن، 
پاکسـتان، ایـران و روسـیه دیدارهایـی داشـت کـه 
احتمـال مـی رود اجمـاع نظـرِ آنـان را در حمایـت 
از پروسـۀ صلـح جلـب نمـوده باشـد. اکنـون کـه 
خلیـل زاد وارد کابـل گردیـده، هدفش شـکل گیری 
اجمـاِع واحـِد گروه های سیاسـی افغانسـتان اسـت 
کـه به منظور آماده شـدن برای دور ششـِم مذاکرات 
بین االفغانـی در قطـر کـه در واقـع ادامـۀ نشسـت 

مسـکو اسـت رای زنـی کننـد.
 جریان هـای سیاسـِی افغانسـتان بـا آغـوِش بـاز از 
تحقـق صلـح و هم پذیـری بین االفغانـی اسـتقبال 
نفـر  هفـت  افغانسـتان  سیاسـی  احـزاب  کردنـد. 
نماینـده گاِن خویش را برای پیشـبرد مذاکراِت صلح 
آمـاده کرده انـد و همه گـی باورمنـد بـه ایجـاد ثبات 
و تحـول جدیـد در قالـب گفتمـان صلـح انـد تا از 
ایـن مجـرا بتوانند ثبـات دایمِی کشـور را در بسـتر 
همپذیـری رقـم بزننـد. مـردم افغانسـتان بـا درِک 
خسـاراِت جنـگ و این کـه ایـن پدیدۀ شـوم سـبِب 
قربانی هـا و ویرانـی فـراوان در ممکلـت شـده ، از 
پروسـۀ صلح اسـتقبال کرده اند. از برگزاری نشست 
مسـکو تـا کنـون اما غنـی به عنـوان یگانـه مخالِف 
گروه هـای  و  رقبـا  سـایر  برابـر  در  پروسـه،  ایـن 
سیاسـی برخاسـته اسـت. اشـرف غنی از ابتـدا بـه 
ایـن باور بود که پروسـۀ صلـح از مجـراِی وی رقم 
می خـورد و بـا تحقق آن، او لقـِب »سـردار« و »بابا« 
را بـه خود اختصـاص خواهد داد؛ اما بعـد از این که 
متوجـه شـد مدیریـِت ایـن پروسـه توسـط رهبران 
سیاسـی و آقـای خلیـل زاد بـه پیـش برده می شـود، 
یک بـاره تغییر موضع داد و سـازِ مخالفـت با طالبان 
سـر داد. قبـل از آن، همه بـه یاد داریم کـه طالبان از 
دیـدگاه غنـی »مخالفین سیاسـی« قلمداد می شـدند 
و در سـخنرانی هایش در قبـاِل ایـن گـروه از ادبیاِت 
انعطاف پذیـر و نـرم اسـتفاده می کـرد؛ امـا همین که 
موازنـۀ سیاسـی بـه سـمِت سـایر رهبران سـنگینی 
کـرد و طالبـان نیـز بـه غنـی روی خـوش ندادنـد، 

قبـال گـروه  در  او  تنـد و سـرکوب گرانۀ  ادبیـات 
طالبـان در رسـانه ها رونما گردید. تا قبـل از ثبت نام 
کاندیداهای ریاسـت جمهـوری، اشـرف غنی متحِد 
پُرنفـوذ غیرپشـتون بـه همراه نداشـت، ولـی بعد از 
این کـه نیـاز شـد تـا موضع گیری هـای سیاسـی اش 
در قبـال طالبـان و سـایر گروه های سیاسـی توسـط 
اشـخاِص غیرپشـتون تقویـت گـردد؛ امـراهلل صالح 
را بـه عنـوان معـاون و متحـد انتخاباتـیِ  خویـش 
برگزیـد. صالح به عنوان شـخصی کـه از آدرس قومِ 
غیرپشـتون در کنار غنی فعالیـت دارد، مواضع تند و 
سـختی در قبال گـروه طالبان از صفحۀ فیسـبوکش 
اشـخاص  و  گروه هـا  سـایر  و  می نمایـد  اعـالن 
سیاسـی هـم اگـر خـالِف اهـداف و پالیسـی  تیـم 
غنـی گام بردارنـد، با اسـتدالل تقابلِی امـراهلل صالح 

روبـه رو می گردنـد. 
غنـی در ابتـدا بـا محاسـبۀ غلـط و باورمنـد بـه این 
امـر که خـودش به تنهایی حاکم بالمنازع افغانسـتان 
اسـت، سیاسـت حذِف سـایر اقـوام از بدنـۀ دولت 
سـایر  رهبـران  بسـیاری  و  گذاشـت  اجـرا  بـه  را 
اقـوام را بـا انـِگ »زورمنـد و قانون شـکن« بـه انزوا 
کشـانید و خـودش را در تقابـل با بسـیاری از مردم 
افغانسـتان قـرار داد. ضرب المثـِل معروفی می گوید 
»چـاه کـن در چـاه اسـت«. حـال و روزِ فعلـِی غنی 
مصـداق همیـن ضرب المثـل اسـت. او از این که در 
پروسـۀ صلـح، حمایـت مردمـی را بـا خود نـدارد، 
رهبـران  گذاشـتن  کنـار  اسـت.  رنـج  در  سـخت 
مردمـی و نزدیـک شـدن بـه تکنوکرات هایـی کـه 
همـه از یـک تیـره و تبارند و در کشـور افغانسـتان 
در بیـن پشـتون هاِی خـودی نیـز پایـگاه مردمـی 
ندارنـد، از اشـتباهات فاحشـی بود که انـزوای غنی 
و تیمـش را برجسـته تر از قبـل سـاخت. غنـی کـه 
بـا حمایـِت امریـکا بـه قـدرت رسـیده بـود و قبل 
از پروسـۀ صلـح بارهـا در سـخنرانی هایش گفتـه 
بـود کـه بدون حضـور امریـکا حکومت افغانسـتان 
شـش ماه دوام نمـی آورد، اکنـون سـاز مخالفـت بـا 
امریـکا را سـر می دهـد؛ زیـرا امریکایی هـا بـا درِک 
واقعیت هـای موجـود که تیـم غنی کارایی سیاسـی 
افغانسـتان نـدارد، او را از  و مدیریتـِی الزم را در 
محـراق حمایـت و توجـه خـارج سـاخته اند. بعـد 
از این کـه غنـی فهمیـد کـه امریـکا از وی حمایـت 
نمی کنـد، نحـوۀ سـخنرانی اش را با سـاز مخالفت با 
امریـکا رنگ وبـوِی دیگـری بخشـید. او طی همین 
ماه هـای اخیـر در یکی از سـخنرانی هایش گفت که 
اگـر نیروهای امریکایی از افغانسـتان خارج شـوند، 

کـدام مشـکلی وجـود نـدارد؛ زیـرا نیروهـای افغان 
از توانایـی الزم برخوردارنـد تـا به صـورِت درسـت 
بـا طالبـان مواجـه شـده و آنـان را شکسـت دهنـد. 
چنیـن تغییر صدوهشـتاد درجه یی در فاصلـۀ دوماه 
هـر شـخص را به تأمـل وامـی دارد که باید بـه کدام 
گفتـۀ غنی بـاور نمـود: حکومـت افغانسـتان بدون 
حضـور امریـکا شـش ماه دوام نمـی آورد یـا این کـه 
نیروهـای افغـان توانایی مقابلـه با طالبـان را دارند و 
اگـر امریکایی هـا خـارج شـوند در افغانسـتان کدام 

مشـکلی بـه میـان نمی آید؟
مذاکـرات  ششـِم  دور  آسـتانۀ  در  کـه  اکنـون 
کـه  نظـر می رسـد  بـه  داریـم،  قـرار  بین االفغانـی 
خلیـل زاد آمـده اسـت تـا یـک بـار دیگـر بـه غنی 
بگویـد که با حضـور و بدون حضور تـو، مذاکرات 
انجام شـدنی اسـت، پـس بهتـر اسـت که بـه عنوان 
یـک گـروه سیاسـی در مذاکـرات صلـح حاضـر 
شـده و هماننـد سـایر افغان هـا نقشـۀ راه صلـح و 
همدیگرپذیری را تعقیب کنــد. مسـلماً خلیل زاد و 
امریکایی هـا می داننـد کـه غنـی توانایـی نماینده گی 
از مـردم افغانسـتان را نـدارد و اگـر او و تیـم چنـد 
نفـری اش در مذاکـرات حاضـر شـوند مانعی وجود 
نـدارد؛ اما اگر محوریِت خـودش در مذاکرات صلح 
را تأکیـد ورزیـد، احتماالً با اقدامـات جدی دیگری 
از سـوی گروه هـای داخلـی و امریکایی هـا مواجـه 
خواهنـد شـد. غنی قبـل از ایـن، یگانه راهِ اشـتراک 
در مذاکـرات را بـا پیش شـرط محوریـِت خـودش 
عنـوان کـرده بـود. البتـه او در ایـن مورد بـا ادبیات 
عام تـری کـه بـه بـاور خـودش شـمولیت فراگیـر 
دارد، شـرطش را مطـرح سـاخته بـود. او از عنـواِن 
»دولـت« در ایـن مـورد اسـتفاده می کنـد کـه صلـح 
بایـد بـا »محوریـت دولـت« به پیـش برده  شـود. اما 
دولتـی که هیچ یـک از گروه های سیاسـی که آدرس 
مـردم افغانسـتان اند در آن نقـش ندارنـد، نمی توانـد 
نماینـدۀ مـردم باشـد و مردم افغانسـتان بـه گروه ها 
و جریان هـای سیاسـِی خودشـان وابسـته اند کـه از 
غنـی و دولتـش هنـوز نفعی به آنان نرسـیده اسـت. 
لذا در این تنگنای سیاسـی، غنی سـخت در حیرت 
و پریشـانی قـرار گرفتـه و در صـورت مخالفـت و 
مقاومـت در برابر مردم افغانسـتان و نمایندۀ امریکا، 
احتمـاالً با واکنش هـای تند و جـدی مواجه خواهد 
شـد. او شـدیداً سـردرگم اسـت و نمی داند از کدام 

تاکتیـک اسـتفاده کنـد تا بقایـش تأمیـن گردد. 
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ـــرای  ـــی ب ـــب و روز خوش ـــا ش ـــن روزه ـــر، ای ـــور الجزای کش
بوتفلیقـــه، رییـــس جمهـــورش، نـــدارد. مردمـــان آن کشـــور 
روزهـــا اســـت کـــه در برابـــر فســـاد، ناتوانـــی و ناکامـــی او 
ـــل و  ـــاری آن علی ـــان برکن ـــدت خواه ـــه ش ـــد و ب ـــرض ان معت
ـــاکان  ـــوری کم ـــا رییس جمه ـــده اند. ام ـــان ش ـــار و فاسدش بیم
ــد  ــی، نمی خواهـ ــی و نظامـ ــارهای سیاسـ ــود فشـ ــا وجـ بـ
کـــه چوکـــی اش را از دســـت بدهـــد بـــه همیـــن دلیـــل او 
ــا  ــد تـ ــه بایـ ــت جمهوری کـ ــش روی ریاسـ ــات پیـ انتخابـ
چنـــد مـــاه دیگـــر دایـــر می شـــد را بـــه تعویـــق انداختـــه و 
ـــزب  ـــاال ح ـــا ح ـــت. ام ـــه اس ـــان پرداخت ـــرکوب معترض ـــه س ب
حامـــی و مســـووالن نظامـــی کشـــور او تاکیـــد دارنـــد تـــا 

بوتفلیقـــه از ســـمتش اســـتعفا دهـــد. 
ـــم  ـــتان ه ـــی افغانس ـــرایط کنون ـــا ش ـــر ب ـــرایط در الجزای آن ش
بـــه شـــدت وفـــق پیـــدا کـــرده اســـت. اینجـــا هـــم آقـــای 
غنـــی، کـــه در یـــک شـــرایط خـــاص و بـــا تقلـــب بـــاال 
ــت  ــی و دولـ ــۀ سیاسـ ــکلگیری توافق نامـ ــا شـ ــد و بـ برامـ
ـــید،  ـــدرت رس ـــه ق ـــی ب ـــر قانون ـــکل غی ـــه ش ـــی ب ـــدت مل وح
اکنـــون تالش هـــا را بـــرای بقـــای خـــودش در ارگ آغـــاز 
کرده اســـت. او در عمـــل گذشـــته اش نشـــان داده اســـت کـــه 
بـــه شـــدت طرفـــدار ســـرکوبگری و اختنـــاق اســـت و بـــا 
ـــاال  ـــدارد. او ح ـــم ن ـــی ه ـــر همخوان ـــی کمت ـــای قانون رویه ه
ــای  ــۀ گفت وگوهـ ــه بهانـ ــه بـ ــه چـ ــرآن دارد کـ ــعی بـ سـ
صلـــح و چـــه هـــم بـــه بهانه هـــای سیاســـی دیگـــر، زمینـــه 
را بـــرای تعویق هـــای متعـــدد تاریـــخ برگـــزاری انتخابـــات 
ـــی  ـــات پارلمان ـــج انتخاب ـــدن نتای ـــر ش ـــدم دای ـــد. ع ـــاعد کن مس
هـــم در کنـــار هـــر دلیـــل دیگـــری، ایـــن اســـت کـــه آن 
ـــات  ـــق انتخاب ـــه تعوی ـــود ب ـــی ش ـــکالتش دلیل ـــات و مش انتخاب
ـــه  ـــه کارش ادام ـــان ب ـــد او همچن ـــا بتوان ـــت جمهوری ت ریاس
بدهـــد و چنانچـــه انتخابـــات را دایـــر کنـــد فکـــری هـــم 
ـــل از  ـــی قب ـــای انتخابات ـــار کارزاره ـــی آن در کن ـــرای مهندس ب
ـــرده  ـــر گ ـــر ب ـــار دیگ ـــق ب ـــا از آن طری ـــود، دارد ت ـــت خ وق

ـــردم تحمیـــل شـــود. هـــای م
ـــای  ـــی کار آق ـــان قانون ـــه زم ـــت ک ـــی اس ـــه در حال ـــن هم  ای
ـــا  ـــود؛ ام ـــام می ش ـــش رو تم ـــال پی ـــوزای س ـــی، در اول ج غن
ــا رییس جمهـــور  هنـــوز انتخابـــات دایـــر نشـــده اســـت تـ
ـــن  ـــا ای ـــد. ب ـــغال کن ـــی اش را اش ـــخ، کرس ـــد در آن تاری جدی
ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــعارهایش مبن ـــالف ش ـــی خ ـــای غن ـــاب، آق حس
یـــک روز هـــم از زمـــان تعییـــن شـــده در قانـــون اساســـی، 
بیشـــتر نمی مانـــد؛ نشـــان می دهـــد کـــه کمـــاکان خواهـــد 
ــد  ــودش بعـ ــه کار خـ ــرای ادامـ ــاال بـ ــن حـ ــد و همیـ مانـ
ــا  ــالش دارد و از مدت هـ ــم، تـ ــال پنجـ ــوازی سـ از اول جـ

ــت.  ــه اسـ ــی را راه انداختـ رایزنی هایـ
در چنیـــن صورتـــی نـــه اعتراض هـــای صـــورت گرفتـــه و 
ــه هـــم بحـــث  ــای سیاســـی و نـ درخواســـت های جریان هـ
ـــی  ـــر قانون ـــه کار غی ـــتان او را از ادام ـــگ افغانس ـــح و جن صل

ـــی دارد. ـــاز نم اش ب
 امـــا انتظـــار مـــا ایـــن اســـت کـــه آقـــای غنـــی بـــه ســـان 
ـــد  ـــود نباش ـــدرت خ ـــردن ق ـــری ک ـــی دایم العم ـــه، در پ بوتفلیق
ـــش و  ـــی ماموریت ـــان قانون ـــن زم ـــان یافت ـــه پای ـــه ب ـــا توج و ب
ـــی  ـــه جوان گرای ـــه دارد و باتوج ـــی ک ـــن باالی ـــه س ـــه ب باتوج
در سیاســـت و دولـــت داری افغانســـتان و باتوجـــه بـــه 
ــه  ــه بـ ــا تاوجـ ــردم از او، و بـ ــای مـ ــش نارضایتی هـ افزایـ
بلنـــد رفتـــن میـــزان تلفـــات نظامیـــان و غیـــر نظامیـــان در 
دوران ماموریتـــش، دیگـــر از تـــالش بـــرای ادامـــۀ قـــدرت 
ـــرای  ـــه را ب ـــد و زمین ـــود داری کن ـــودش خ ـــی خ ـــر قانون غی
برگـــزاری یـــک انتخابـــات شـــفاف مســـاعد ســـازد. زیـــرا 
ـــت  ـــاب مقاوم ـــد، ت ـــرایط جدی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــتان ب افغانس
حضـــور بوتفلیقـــه را در قـــدرت نـــدارد. بوتفلیقه هـــای 
ــوند و  ــان شـ ــردم پایـ ــای مـ ــتی از گرده هـ ــتان بایسـ افغانسـ
ـــد.  ـــا کنن ـــی آن ره ـــکل قانون ـــه ش ـــتی و ب ـــه درس ـــدرت را ب ق
اگـــر آقـــای غنـــی بـــه شـــکل غیـــر قانونـــی ادامـــه بدهـــد، 
شـــکی نیســـت کـــه بازخـــورد بـــدی خواهـــد گرفـــت کـــه 
زیـــان آن بـــرای مـــردم افغانســـتان خواهـــد بـــود. بنابرایـــن 
ـــای  ـــت و آق ـــرین اس ـــه ش ـــرای هم ـــت ب ـــدرت و دول ـــۀ ق قص
ـــپاند  ـــتر بچس ـــیرینی بیش ـــن ش ـــه ای ـــودش را ب ـــد خ ـــی نبای غن

کـــه بیمـــاری بیشـــتر بـــه بـــار مـــی آورد. 

بوتفلیقه هـای افغـانستان 
کنـار بـرونـد

سیدلطیفسجادی

کابـل در  خلیـل زاد 
تکلیـفی بال در  و غنـی   

غنی در ابتدا با محاســبۀ غلط و باورمند به این امر که خودش به تنهایی حاکم بالمنازع افغانســتان است، سیاست حذِف 
سایر اقوام از بدنۀ دولت را به اجرا گذاشت و بسیاری رهبراِن سایر اقوام را با انِگ »زورمند و قانون شکن« به انزوا کشانید 
و خودش را در تقابل با بســیاری از مردم افغانستان قرار داد. ضرب المثِل معروفی می گوید »چاه کن در چاه است«. حال و 
روِز فعلِی غنی مصداق همین ضرب المثل است. او از این که در پروسۀ صلح، حمایِت مردمی را با خود ندارد، سخت در رنج 
است. کنار گذاشتن رهبران مردمی و نزدیک شدن به تکنوکرات هایی که همه از یک تیره و تبارند و در افغانستان در بین 
پشتون هاِی خودی نیز پایگاه مردمی ندارند، از اشتباهات فاحشی بود که انزوای غنی و تیمش را برجسته تر از قبل ساخت



ــروز  ــوز« دی ــا توبرکل ــارزه ب ــی مب ــارچ »روز جهان از ۲4 م
حکومــت  مقام هــای  شــد.  گرامی داشــت  کابــل  در 
ــمی  ــل در مراس ــنبه، 11 حم ــروز یکش ــی دی ــدت مل وح
ــد کــه  ــود، گفتن ــه همیــن مناســبت برگــزار شــده ب کــه ب
آمــارِ مــرگ و میــر ناشــِی از بیمــاری توبرکلــوز در کشــور 

ــه اســت. کاهــش یافت
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحدت 
ملــی در ایــن مراســم گفــت کــه ادامــۀ جنــگ در کشــور 
ســبب عــدم دسترســی مــردم بــه خدمــات بهداشــتی شــده 
اســت. آقــای عبــداهلل از طالبــان خواســت کــه جلــو ارایــه 
خدمــات بــه مــردم را نگیــرد، زیــرا بــه بــاور او، ایــن کار 

»جنایــت« اســت.
تالشبرایاجماعداخلیبرایصلح

رییــس اجرایــی در بخشــی از ســخنانش در نشســت »روز 
ــر  ــای اخی ــه تالش ه ــوز«، ب ــا توبرکل ــارزه ب ــی مب جهان
ــت  ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــح در کش ــراری صل ــرای برق ب
کــه تالش هــا جریــان دارد تــا »همــه صداهــا بــرای پایــان 

ــد« شــود. جنــگ در کشــور توحی
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل گفــت کــه تــالش جریــان دارد تــا 
مرجــع مشــخص و وحــدای بــرای پیشــبرد گفت وگوهــای 
صلــح ایجــاد شــود. آقــای عبــداهلل هرگونــه تــالش بــرای 
ــرد،  ــف ک ــی« توصی ــتان را »پذیرفتن ــگ افغانس ــان جن پای
ــده و از  ــد پراکن ــا نبای ــه تالش ه ــت ک ــار داش ــا اظه ام

آدرس هــای مختلــف صــورت گیــرد.
بــه گفتــۀ داکتــر عبــداهلل، تعیــن سرنوشــت افغانســتان تنهــا 
ــاور او،  ــه ب ــت. ب ــتان اس ــردم افغانس ــای م از صالحیت ه
مــردم افغانســتان دوســت ندارنــد بــه روزهــای »تاریکــی« 
برگردنــد کــه در آن روزهــا، حقــوق شــان پامــال می شــد 
و حــق نداشــتند در تعیــن سرنوشــت کشــور شــان ســهم 

داشــته باشــند.
ــردم  ــق م ــت مطل ــه اکثری ــرد ک ــح ک ــداهلل تصری ــای عب آق
ــد کــه جنــگ،  ــد و می دانن افغانســتان از جنــگ خســته ان
فرصت هــای توســعه را از آنــان و کشــور شــان می گیــرد. 
ــن  ــاور م ــت: »ب ــی گف ــت وحــدت مل ــام حکوم ــن مق ای
ــدن  ــدک ش ــگ و ان ــان جن ــس از پای ــه پ ــت ک ــن اس ای
ــرژی  ــا ان ــردم ب ــتان، م ــه افغانس ــی ب ــای بین الملل کمک ه

ــازند«. ــان را می س ــور ش ــد، کش ــه دارن ــی ک و ظرفیت
داکتــر عبــداهلل بــه ایــن بــاور اســت کــه جنــگ در کشــور 
ســبب شــده اســت، نهادهــای حکومتــی در برخــی مــوارد 
ــه وظایــف مواجــه شــوند.  ــد و عــدم رســیده گی ب ــا ُکن ب
ــارزه  ــی مب ــت از روز جهان ــم گرامی  داش ــه در مراس او ک
بــا توبرکلــوز ســخن مــی زد، طالبــان را خطــاب قــرار داده 
گفــت: »اگــر بــه خاطــر شــما مــردم از خدمــات بهداشــتی 

ــد«. ــت می کنی ــه جنای ــد ک ــد، بدانی محــروم می مانن
آقــای عبــداهلل بیــان داشــت کــه اگــر گروه هــای مخالــف 
ــات  ــه خدم ــردم ب ــی م ــتای دسترس ــز در راس ــت نی دول
بهداشــتی همــکاری کننــد، آمــار محــِو بیماری هــای 

ــود.  ــد ب ــد خواه ــیار بلن ــور بس ــنده در کش کش
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــوند کــه قــرار اســت 
ــتی  ــالدی نشس ــاری می ــال ج ــل س ــاه اپری ــط م در اوس
ــای سیاســی افغانســتان در قطــر  ــان احــزاب و چهره ه می

بــا طالبــان برگــزار شــود. پیــش از ایــن، زلمــی خلیــل زاد، 
ــگ افغانســتان از  ــان جن ــرای پای ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
حکومــت وحــدت ملــی خواســته بــود تــا هیأتــی مشــتکل 
از تمــام اقشــار سیاســی و مدنــی افغانســتان بــرای 
گفت وگــو بــا طالبــان ایجــاد کنــد. در همیــن مــورد، روز 
ــا  ــادی ب ــی و جه ــای سیاس ــی از چهر ه ــز برخ ــنبه نی ش
ــد. ــدار کردن ــی در ارگ دی ــت وحــدت مل ســران حکوم

امکانافزایِشتوبرکلوزوجوددارد
ــت  ــه در نشس ــت عام ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی
ــور  ــوز در کش ــاران توبرکل ــارِ بیم ــش آم ــروز از افزای دی
ابــراز نگرانــی کــرد و گفــت کــه احتمــال افزایــش 
ــود دارد و  ــان وج ــور همچن ــوز در کش ــاری توبرکل بیم
بــدون همــکاری نهادهــای ملــی و بین المللــی ایــن 

ــد. ــد ش ــف نخواه ــاری متوق بیم
ــش از  ــته بی ــال گذش ــه در 14 س ــزود ک ــروز اف ــای فی آق
5۰۰ هــزار مــورد بیمــاران توبرکلــوز در کشــور بــه مراکــز 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد تداوی ــه م ــرده ک ــه ک صحــی مراجع
انــد کــه ایــن رقــم، افزایــش چشــم گیری را نشــان 
ــال  ــس از س ــه، پ ــر صحــت عام ــۀ وزی ــه گفت ــد. ب می ده
ــر  ــتانی در اث ــزار افغانس ــدود ۲3 ه ــال ح ــر س ۲۰۰4 ه
بیمــاری توبرکلــوز جــان مــی داد، امــا در چنــد ســال اخیــر 
ایــن آمــار بــه 9 هــزار نفــر رســیده اســت کــه 5۰ درصــد 

ــد. ــان می ده ــش را نش کاه
فیروزالدیــن فیــروز امــا بیــان داشــت کــه بــه دلیــل عــدم 
دسترســی کارمنــدان صحــی و عــدم مراجعــۀ مــردم 
بــه کلینک هــا و بیمارســتان ها، حــدود ۲۰ درصــد از 
ــود. او  ــت نمی ش ــتان ثب ــوز در افغانس ــای توبرکل واقعه ه
اظهــار داشــت کــه در ســال گذشــته، نزدیــک بــه 3 هــزار 

مرکــز بهداشــتی تــداوی توبرکلــوز نیــز در کشــور فعــال 
ــد. شــده ان

ــال  ــه در س ــرد ک ــه ک ــت اضاف ــام وزارت صح ــن مق ای
گذشــته، 48 هــزار مــورد بیمــاری توبرکلــوز در مرکزهــای 
سراســر کشــور ثبــت شــده اســت کــه ایــن آمــار نســبت 
ــان  ــی را نش ــل مالحظه ی ــش قاب ــل افزای ــال های قب ــه س ب
صــورت  در  کــه  می گویــد  فیــروز  آقــای  می دهــد. 
ــی و در  ــی و بین الملل ــای داخل ــردن نهاده ــکاری نک هم
ــن  ــکان کاهــش و محــو ای ــردم افغانســتان، ام مجمــوع م

ــود. ــد ب ــم میســر نخواه ــال ۲۰3۰ ه ــا س ــاری ت بیم
ــانی ــوولیتانس ــوزمس ــوتوبرکل ــرایمح ــارزهب مب

ــت اس
ــن نشســت  ــداهلل در ای ــداهلل عب ــر عب ــن حــال، داکت در عی
ــت در  ــه حکوم ــد ک ــان می ده ــا نش ــه آماره ــت ک گف
امــر محــو توبرکلــوز پیشــرفت داشــته اســت. او امــا ایــن 
آمــا را هــم بســنده ندانســت و گفــت کــه نیــاز اســت تــا 
مبــارزۀ بیشــتر بــرای محــو ایــن بیمــاری صــورت گیــرد. 
ــل کاهــش مــرگ  ــان گفــت کــه دلی ــداهلل همچن ــای عب آق
و میــِر ناشــی از توبرکلــوز، آگاهی دهــی بــه مــردم و 

ــت. ــور اس ــل کش ــاری در داخ ــن بیم ــه ای ــیده گی ب رس
ــا بیمــاری توبرکلــوز  رییــس اجرایــی حکومــت مبــارزه ب
را مســوولیت انســانی خوانــد و اظهــار داشــت کــه 
مبــارزه بــا ایــن بیمــاری تنهــا مســوولیِت وزارت صحــت 
ــن  ــز در ای ــردم نی ــد م ــی نیســت، بای ــای حکومت و نهاده
مبــارزه ســهم بگیرنــد. او گفــت کــه در گذشــته امکانــات 
ــا  ــت، ام ــود نداش ــوز وج ــاری توبرکل ــداوی بیم ــرای ت ب

ــود دارد. ــی وج ــات فراوان ــروزه امکان ام
در  را  غیردولتــی  و  خارجــی  ســازمان های  نقــش  او 

ــه حــدود ســه هزار  ــت ک ــد و گف ــم خوان ــتا مه ــن راس ای
بیمارســتان و کلینیــک در کشــور ســاخته شــده اســت کــه 
همــه مراحــل تشــخیص و تــداوی بیمــاری توبرکلــوز را 

انجــام می دهــد.
ــرای  ــی ب ــه در شــرایط کنون ــد ک ــی می گوی ــس اجرای ریی
ــارزه و محــِو بیمــاری توبرکلــوز و ســایر بیماری هــای  مب
ــی و  ــکاری همه گان ــهم گیری و هم ــه س ــاز ب ــنده نی کش
ــانه ها،  ــی، رس ــۀ مدن ــۀ او: جامع ــه گفت ــم. ب گســترده داری
علمــا و شــهروندان همــه بــه زعــم خــود مســوولیت دارند 
ــوز و ســایر بیماری هــای  ــودی و محــور توبرکل ــرای ناب ب

کشــنده ســهم خــود را ادا کننــد.
ــیالب های  ــه س ــی ب ــدت مل ــت وح ــام حکوم ــن مق ای
اخیــر در کشــور اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن ســیالب ها 
نیــز انــواع بیماری هــا را بــا خــود بــه بــار مــی آورد. داکتــر 
عبــداهلل گفــت کــه موفقیــت کامــل در امــر محــو توبرکلوز 

بســته گی دارد بــه تــداومِ مبــارزه در ایــن راســتا.
توبرکلوز؛ »بیماری فقر«

در ســوی دیگــر، ســیما ســمر، رییــس کمیســیون حقــوق 
بشــِر افغانســتان و رییــس بورد همــکاران توقــف توبرکلوز 
افغانســتان در ایــن نشســت گفــت کــه توبرکلــوز، »بیماری 
فقــر« اســت و بــه دلیــل این کــه 54 درصــد مــردم 
ــۀ  ــد، از ناحی ــی می کنن ــر زنده گ ــر خــط فق ــتان زی افغانس

توبرکلــوز دچــار تهدیــد هســتند.
بانــو ســمر افــزود کــه حــق دسترســی مــردم بــه خدمــات 
ــت  ــه امنی ــت و ب ــری اس ــق بش ــت، ح ــتِی باکیفی بهداش
ــر  ــه اگ ــان داشــت ک ــد. او بی ــردم کمــک می کن بشــری م
ــتِی  ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــق دسترس ــتان ح در افغانس
باکیفیــت بــرای مــردم تقویــت نشــود، قراردادهــای صلــح 
ــد. ــرده نمی توان ــن ک ــتان را تضمی ــِگ افغانس ــان جن پای
ــات اجتماعــی- ــۀ خدم ــو ســیما ســمر، ارای ــاور بان ــه ب ب
بشــری، از ســوی حکومــت بــه مــردم، یکــی از نشــانه های 
توانایــی حکومت هــا بــرای حمایــت از شــهروندانش 
ــش از  ــته، بی ــال گذش ــده س ــۀ او: در هج ــه گفت ــت. ب اس
ــخیص و  ــتان تش ــوز در افغانس ــارِ توبرکل ــزار بیم 5صده
ــی را  ــیار تکان دهنده ی ــم بس ــه رق ــت ک ــده اس ــداوی ش ت

ــد. ــان می ده نش
ــوز در افغانســتان  ــف توبرکل ــورد همــکاران توق ــس ب ریی
ــر  ــت و ه ــاری اس ــاری س ــوز بیم ــه توبرکل ــد ک می گوی
ــن دیگــر  ــن ت ــا چندی ــک ی ــد ی ــوز می توان ــار توبرکل بیم
را بــه ایــن بیمــاری مصــاب کنــد. او گفــت کــه توبرکلــوز 
هــر ســال بیشــتر از تروریســم، از مــردم افغانســتان قربانــی 

می گیــرد.
بانــو ســمر تصریــح کــرد کــه توبرکلــوز بــه حــدی بیماری 
جــدی و ســاری اســت کــه حتــا ممکــن اســت پزشــکانی 
را کــه بیمــاران ایــن بیمــاری را تــداوی می کنــد، صدمــه 

. ند بز
ــازمان  ــدۀ س ــرکارن، نماین ــارد پیپ ــر ریچ ــان داکت همچن
جهانــی صحــت در ایــن مراســم گفــت کــه در دهــۀ اخیــر 
ــش از  ــوز بی ــق توبرکل ــداوی موف ــزان ت در افغانســتان، می

9۰ در صــد حفــظ شــده اســت.
ــوز  ــات توبرکل ــف واقع ــرکارن: »کش ــای پیپ ــۀ آق ــه گفت ب
ــته و ۷3  ــه داش ــل توج ــش قاب ــر افزای ــال اخی ــج س در پن
درصــد واقعــات تخمیــن شــده در ســال ۲۰18، تشــخیص 

ــداوی شــده اســت. و تحــت ت

مانـدگار: مسـووالن در ادارۀ احصاییـۀ گـزارش تازه یی را 
نشـر کـرده انـد کـه نشـان می دهـد،  بیـش از 51 درصـد 
جمعیـت افغانسـتان در »فقـر همه جانبـه« بـه سـر می برند.

مسـووالن در ایـن اداره و وزارت اقتصـاد کشـور دیـروز 
یکشـنبه، 11 حمـل در یک نشسـت خبـری در کابل گفتند 
کـه بـرای تدویـن ایـن گـزارش پنـج، بخـش: وضعیـت 
آموزشـی، بهداشـت، اسـتانداردهای زنده گـی، تأثیـر امنیت 

بـر زنده گـی و اشـتغال مـردم را بررسـی کـرده انـد.
همزمـان بـا ایـن، مصطفـی مسـتور، وزیـر افتصـاد در این 
نشسـت ایـن گـزارش را نخسـتین گـزارِش همه جانبـه در 
پیونـد بـه فقـر در کشـور عنوان کـرد و گفت کـه وضعیت 
فقـِر مـردم افغانسـتان در سـال های ۲۰16 و ۲۰1۷ 54.5 
درصـد بـود، امـا بـا شـاخص های فقـر همه جانبه یـا »چند 

بُعـدی« ایـن رقـم 51.۷ درصـد را نشـان می دهـد.
احمـد جاویـد رسـولی رییـس ادارۀ مرکـزی احصاییـه در 
ایـن نشسـت گفـت کـه هـدف از تدویـن ایـن گـزارش 
کمـک بـه نهادهـای توسـعه یی کشـور اسـت تـا بتواننـد 

راهکارهـای مختلـف را براسـاس آن تدویـن کننـد. 
بـه گفتـۀ آقـای موحـد، ایـن گـزارش براسـاس آمـاری که 
برای مشـخص شـدن »وضعیـت زنده گی« مردم افغانسـتان 

جمـع آوری شـده بود، تدوین شـده اسـت.
در عیـن حـال، آقـای مسـتور بیـان داشـت کـه عمـر فقـر 
در والیت هـای مختلـف افغانسـتان و حتـا در ولسـوالی ها 
فـرق می کنـد و افـرادی که کمتـر از 4۰ درصـد به خدمات 

یـا  همه جانبـه  فقـر  تحلیـل  در  دارنـد،  دسترسـی  عـادی 
چندبُعـدی فقیـر شـمرده می شـوند.

بـه گفتـۀ او، ایـن گـزارش مشـخص کـرد کـه 33 درصـد 
مـردمِ فقیـر خانواده هایـی انـد کـه چهـار فرزنـده دارنـد و 
61 درصـد هـم خانواده هایـی اند کـه بیـش از 1۰ فرزند به 
دنیـا آورده انـد. وزیـر اقتصاد اظهار داشـت کـه 6۰ درصد 

خانواده هـای فقیـر، یـک نـان آور دارنـد آن هم بی سـواد.
نفـوس  افزایـش  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـتور  مصطفـی 
خانـواده و داشـتن یـک نـان آور، بـا فقـر ارتبـاط نزدیکـی 
دارد، بیـان داشـت کـه 48 درصد از این خانواده ها شـخص 

بـا سوادشـان کمتـر از ده سـال سـن دارد.
آقـای مسـتور اضافـه کـرد کـه میـزان فقـر در شـهرها 18 
درصـد، در روسـتاها 61 درصـد و در میـان کوچی هـا این 
میـزان بـه 89 درصـد می رسـد. بـه گفتـۀ او: میـزان فقـِر 
در  درصـد،  پانـزده  حـدود  کابـل  والیـت  در  همه جانبـه 
والیـت بادغیـس در شـمال غرب کشـور، 85 درصـد و در 
والیـت نورسـتان در شـرق افغانسـتان 8۰ درصـد اسـت.

ایـن مقـام حکومـت گفـت: »در ایـن گـزارش اطالعات و 
آمـاری دربـارۀ مـواردی مثـل محـو فقـر، محو گرسـنه گی، 
تضمیـن زنده گـی سـالم، تضمیـن آمـوزش فراگیـر، تأمین 
آب آشـامیدنی، دسترسـی به انرژی پاک و قابل اسـتطاعت، 
کار مناسـب و رشـد اقتصادی در افغانسـتان وجود دارد که 
می توانـد این کشـور را بـرای دسـتیابی به »اهداف توسـعۀ 

پایـدار« سـازمان ملل کمـک کند«.

مصطفـی مسـتور می گویـد کـه از میـان 18 هـدف برنامـۀ 
توسـعۀ پایـدار، هفت هـدف آن با این بررسـی ارتباط دارد 
و آنـان از آن در گـزارش شـان اسـتفاده کـرده انـد. آقـای 
مسـتور، افزایـش بی رویه جمعیت و سـهیم نبـودن اکثریت 
نفـوس در چرخـۀ تولیـد و کسـب درآمـد را اصلی تریـن 
عامـل گسـترده گی دامنـۀ فقـر همه جانبـه خوانـد. او گفت 

کـه نزدیـک بـه ۷ میلیـون نفر در کشـور که عمدتـًا زنان را 
شـامل می شـود، از نـگاه اقتصـادی غیرفعال هسـتند.

گفتنـی اسـت کـه فقـر همه جانبه یـا » فقر چندبُعـدی« یک 
روش جدیـد سـنجش فقـر اسـت کـه تـا کنـون در 1۰۰ 

کشـور جهـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.
پیـش از ایـن ادارۀ ملـی احصاییـه و معلومات هر دو سـال 
یکبـار بـا سـروی عایـد و مصـارف، تنها میـزان فقـر پولی 
را در کشـور گـزارش مـی داد، امـا بـه گفتـۀ مسـووالن در 
ادارۀ احصاییـه، شـاخص فقـر چنـد بُعدی، متمـم و مکمل 

شـاخص فقـر پولی اسـت.
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رییساجراییدرروزجهانیمبارزهباتوبرکلوز:

تالش برای ایجاد صدای واحد در گفت وگوهای صلح جریان دارد

یکگزارشتازهنشانمیدهد:

بیش از نیم جمعیت افغانستان در »فقر همه جانبه« زنده گی می کنند

روحاهللبهزاد
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کتـاب »نابـودی عقـل« اثـر گیـورگ لـوکاچ 
انتشـارش  نخسـتین  از  پـس  سـال  شـصت 
همچنـان از سـاختاری مسـتحکم برخـوردار 
اسـت. فراتـر حتـا: در دورۀ حاضر کـه جهان 
بـا صـورت هـای بی سـابقه یی از توحـش و 
مذهبـی  قالب هـای  در  به ویـژه  عقل سـتیزی 
روبه روسـت، »نابـودی عقـل« همچنـان اثری 
آینـده  و  امـروز  نسـل های  بـرای  آموزنـده 

. ست ا
  مقدمه

و  هیتلـر  قدرت گیـری  زمانـی  فاصلـۀ  در 
اثـر  دو  جهانـی،  جنـگ  دومیـن  اوج گیـری 
شـاخص فلسـفی در علت یابی پدیدۀ فاشیسم 
بـه زبـان آلمانـی منتشـر شـدند: اثـر نخسـت 
نابـودی عقـل نـام داشـت )بـه قلـم گیـورک 
لـوکاچ( و اثـر دوم دیالکتیک روشـن گری که 
هورکهایمـر  ماکـس  گفت وگوهـای  حاصـل 
مکتـب  پایه گـذاراِن  آدورنـو،  تیـودور  و 
فرانکفـورت، طـی دورۀ تبعیدشـان در امریکا 
بـود و بـرای نخسـتین بار پیـش از پایان جنگ 
دوم جهانـی به طـور مخفیانـه در هالند منتشـر 

. شد
 

را  فاشیسـم  روشـن گری،  دیالکتیـک  اگـر 
ناشـی از گرایش هـای انحرافـی، اّمـا درونـی 
نابـودی  عـوض،  در  می انگاشـت،  عقـل 
را  هیتلـری  فاشیسـم  فکـرِی  تبـار  عقـل 
»عقل سـتیزی« سـدۀ نوزدهـم می دانسـت کـه 
از خـالل ضدیت شـلینگ بـا فلسـفۀ تاریخ و 
دیالکتیـک هـگل آغـاز شـد و تا اندیشـه های 
نیچـه  سـپس  و  کی یـرکگارد  شـوپنهاور، 
یافـت. در  تـداوم  نوزدهـم  اواخـر سـدۀ  در 
اختـالف بـا هورکهایمـر و آدورنو، لـوکاچ در 
نابـودی عقـل از ایـن موضـع دفـاع می کـرد 
کـه منشـای فکـری هیتلریسـم نه عقـل، بلکه 
واکنـش ارتجاعـی علیـه عقـل و نهایتـًا علیـه 
آخریـن  کـه  بـود  روشـن گری  فلسـفۀ  ُکل 
نمادهایـش در اواخـر سـدۀ نوزدهـم افـکار 
مارکـس و جنبش هـای سوسیالیسـتی اروپا از 

جملـه در آلمـان بودنـد.  
 

کنـکاش  لـوکاچ  عقـل  نابـودی  در  البتـه، 
شـلینگ،  آرای  بـر  بیشـتر  را  نظـری اش 
متمرکـز  نیچـه  و  کی یـرکگارد  شـوپنهاور، 
مدافـع  روشـن فکران  دربـارۀ  و  کـرده 
»ناسیونال-سوسیالیسـم« پیـش و پس از روی 
کار آمـدن هیتلـر کمتـر سـخن گفتـه اسـت. 
لـوکاچ در پیش گفتـاری کـه در سـال 1966 
بـر آخریـن چـاپ نابـودی عقـل طـی دورۀ 
حیاتـش نوشـت، از خـالل برخـی اشـارات 
تأییـد می کـرد کـه او از نقـش روشـن فکران 
راسـت آلمـان )نظیـر هایدگـر، کارل اشـمیت 
و دیگـران( در همراهـی بـا فاشیسـم هیتلری 
ایـن  در  او  اسـت.  نبـوده  بی اطـالع  هرگـز 

کارل  و  »هایدگـر  می نوشـت:  پیش گفتـار 
اشـمیت – چنان کـه بعـداً خودشـان اعتـراف 
ناشـناس  یـک  پوشـش  در  تنهـا   – کردنـد 
هیتلریسـم  بـا  همـکاری  بـه  کی یـرکگاردی 
هایدگـر  کـه  معنـا  ایـن  بـه  آوردنـد.  روی 
را  مخاطبانـش  هولدرلیـن  تفسـیر  طریـق  از 
بـه حمایـت علنـی از هیتلـر فـرا می خوانـد، 
تفسـیر  از خـالل  اشـمیت  کارل  درحالی کـه 
فلسـفۀ تومـاس هابـس پایمـال شـدن حقوق 
اساسـی را توسـط هیتلـر چه در داخـل آلمان 
به نحـوی  کشـور  ایـن  از  خـارج  در  چـه  و 
به اصطـالح قضایـی و علمی توجیـه می کرد.« 

1)۲13 ص.  دّوم،  جلـد  عقـل،  )نابـودی 
توجـه بـه نابـودی عقـل بـرای فارسـی زبانان 
دسـت کم از دو لحـاظ حایـز اهمیـت اسـت : 
اّول این کـه خواننـده با این کتاب به تفسـیری 
مّهـم دربـارۀ رابطـۀ عقل سـتیزی و فاشیسـم 
بـه  دسـت می یابـد )تفسـیری کـه می توانـد 
فاشیسـم  دیگـر صورت هـای عقل سـتیزی و 
در دورۀ معاصـر تعمیـم یابـد( و دّوم این کـه 
تفسـیر لـوکاچ از آن رو کـه بـر پایـۀ دریافتـی 
لحظـات  مهم تریـن  از  مـاّدی  و  تاریخـی 
عقـل سـتیزی غـرب طـی سـدۀ نـوزده ارایـه 
شـده، اهمیـت اثـر را از زاویـۀ روش شناسـی 

می کنـد. دوچنـدان 
 

کتـاب نابـودی عقـل در قالـب کنونـی اش در 
سـال 1954 منتشـر شد. طرح نخسـتین آن در 
سـال 1933  بـه چـاپ رسـید. در ایـن چاپ 
لـوکاچ می کوشـید دالیل فکـری قدرت گیری 
ایـن  فلسـفی  مبانـی  حقیقـت  در  یـا  هیتلـر 
قـدرت گیـری را حـول مفهـوم »عقل گریزی« 
 )Irrationalisme( »عقل سـتیزی«  یـا 
توضیـح بدهـد. بـه همیـن دلیـل عنوانـی کـه 
کتابـش   1933 سـال   چـاپ  بـرای  لـوکاچ 
برگزیـده بـود از ایـن قـرار اسـت: »چگونـه 
فلسـفۀ فاشیسـتی در آلمان زاده شـد؟« لوکاچ 
از  دّومـی  در سـال های 194۲-1941 چـاپ 
همیـن اثـر را عرضـه کـرد و عنـوان زیـر را 
بـرای آن برگزیـد: »چگونـه آلمـان بـه کانون 

ایدیولـوژی ارتجاعـی بـدل شـد؟«
 

نابـودی عقـل مهم ترین اثر جدلی-فلسـفی در 
مواجهـه بـا فاشیسـم اسـت کـه توسـط یکی 
نیمـۀ  مارکسیسـت  متفکـران  بانبوغ تریـن  از 
اول سـدۀ بیسـتم نوشـته شـده اسـت. منظور 
لـوکاچ از »عقـل« در ایـن اثـر همـان مفهومی 
اسـت کـه بـا دکارت زاده و آغـاز می شـود و 
تا اندیشـۀ هـگل ادامـه می یابد. از ایـن منظر، 
عقـل سـتیزی از نظـر لـوکاچ پویشـی علیـه 
ُمدرنیتـه اسـت. او می گویـد کـه عقل سـتیزی 
سـدۀ بیسـتم بـه منظـور یافتـن یـا سـاختن 
تبـار و نیاکانـی فلسـفی بـرای خـود تـالش 
وافـری انجـام داده، هرچنـد بـه گمـان لوکاچ 

واکنـش  در  اصـل  در  »ُمـدرن«  عقل سـتیزی 
بـه انقـالب کبیـر فرانسـه و سـپس در مقابلـه 
بـا تـدارک ایدیولوژیـک انقالب هـای 1848 
اروپـا زاده شـد و تـا آسـتانۀ روی کار آمـدن 

یافت. ادامـه  فاشیسـم 
 

لـوکاچ عمیقـًا معتقـد بـود کـه انتخـاب میان 
»عقـل« و »سـتیز با عقـل« هرگز یـک انتخاب 
صـرف نظـری نیسـت. بالعکـس او می گوید: 
»آنچـه در انتخـاب یـک اندیشـمند میـان تازه 
می کنـد،  بـازی  تعیین کننـده  نقـش  کهنـه  و 
در بـادی امـر نـه مالحظـات روشـن فکری و 
فلسـفی، بلکه وضعیت طبقاتی و همبسـته گی 
طبقاتـی او اسـت.« )نابـودی عقـل، ج. اّول، 
ص. ۲9(. لـوکاچ تأکیـد می کنـد کـه شـرایط 
اجتماعـی حتـا باطنی تریـن و خصوصی ترین 
افـکار فالسـفه، شـیوۀ اندیشـیدن و رویکـرد 
می زنـد،  رقـم  مسـایل  بـه  نسـبت  را  آنـان 
بی آن کـه خـود آنـان لزومـًا از آن آگاه باشـند. 
چـه  بداننـد  چـه  »فالسـفه،  می گویـد:  او 
نداننـد، چـه بخواهند چـه نخواهنـد، همواره 
بـه جامعه یـی کـه در آن زنده گـی می کننـد و 
از ایـن رهگـذر بـه طبقـۀ ویژه یـی در درون 
یـا  ترقی خواهانـه  تالش هـای  بـه  و  جامعـه 
ارتجاعـی آن متعلـق و وابسـته اند.« )همـان، 
ص 3۰(. او می افزایـد: بـه همیـن دلیـل هـر 
فیلسـوف و اندیشـمندی هرچقـدر هم اصیل 
و مّهـم باشـد، بـه همان اندازه و شـاید بیشـتر 
فرزنـد زمانـه، جامعـه و طبقـۀ او اسـت. بـا 
ایـن همـه، لـوکاچ تأکیـد می کنـد کـه مسـأله 
دیگـر  گونه یـی  بـه  عقل سـتیزی  مـورد  در 
اسـت. بـه ایـن معنا کـه از خالل عقل سـتیزی 
هسـتیم  روبـه رو  منحصربه فـردی  پدیـدۀ  بـا 
کـه واکنشـی ارتجاعـی بـه توسـعۀ تاریخـی 
محسـوب  انسـانی  اندیشـۀ  دیالکتیکـی  یـا 
می شـود. لـوکاچ تصریـح می کنـد کـه تقریبـًا 
تمامـی اشـکال جدیـد عقل سـتیزی بـر نوعی 
آگنوستیسیسـم )یـا: ندانم گویـی( بـه عنـوان 
نظریـۀ شـناخت اسـتوار اسـت. او می گویـد: 
و  کی یـرکگارد  و  شـوپنهاور  تـا  شـلینگ  از 
نیچـه، صفـت مشـخصۀ عقل سـتیزی نوعـی 
معرفت شناسـی اسـت کـه شـناخت واقعیـت 
عینـی را بـه یاری عقل تالشـی عبـث می داند 
و مدعی سـت کـه تنهـا شـهود غیرعقلـی قادر 
اسـت مـا را بـه شـناخت حقیقـت رهنمـون 
شـود. از نظـر لـوکاچ، عقل سـتیزی مـدرن در 
بسـتر تولید سـرمایه دارانه و مبـارزات طبقاتی 
چارچـوب  در  همچنیـن  و  آن  از  منبعـث 
علیـه  بـورژوازی  ایدیولوژیـک  مبـارزات 
فیودالیسـم و سـلطنت های مطلقه زاده شـد و 
سـپس در واکنـش یـا مقاومـت ایدیولوژیـک 

علیـه پرولتاریـای ُمـدرن بـه اوج رسـید. 

رابـطۀ فاشیسـم 
چ و عقل ستیـزی از نگـاه لوکـا

اگر بخواهیم، می توانیم!
بررسـی مختصر راه های رسـیدن به موفقیـت

درامد
ــری،  ــزی و آرد از آن نگی ــه در آن نری ــه اگــر دان ــد آســیاب اســت ک ــی مانن مغــز آدم
از آن  آرد، ســنگ ریزه  بــه جــای  را می ســایند و می خورنــد و  ســنگ ها خــود 

. یــد بر می آ
انســان بــا هــر قدمــی کــه در راســتای اهدافــش برمــی دارد، دانــه بــه آســیاب مغــزش 
ــاه شــدن و ســنگ ریزه و خاکســتر  ــز و رواِن خــودش را از تب ــزد و آســیاب مغ می ری

ــد. ــدن می رهان ش
و سرنوشت انسان زیستن است و زیستن یعنی جنبش و آفرینش.

اکنــون مــن و تــو به جــای این کــه در پیلــۀ تاریــِک خــود زندانــی باشــیم، بایــد چنــان 
کنیــم کــه پیوســته زنده گــی و پیرامــون خویــش را تــازه گردانیــم.

و ایــن را بــدان کــه تازه ســازی در زنده گــی انســان از راه خــرد و اندیشــه برمی خیــزد 
ــازی را  ــوآوری و نوس ــد و ن ــوده گی می رهان ــان را از فرس ــه انس ــت ک و همین هاس

ــازد. ــدار می س پدی

گزیده
آیــا می خواهیــد در ســفر بــه بالنده گــی و خالقیــت، همــراهِ مــا باشــید؟ پــس 
حرکــت کنیــد! بــرای جســت وجوی موفقیــت، بهتــر اســت گام های تــان را بــا تصویــر 

ــد.  ــم کنی ــان تنظی ذهنی ت
بــدون تصویــر ذهنــی قــوی، نمی تــوان موفقیــت را جســت وجو کــرد. تصویــر ذهنــی 
ارزش مندتریــن ســرمایۀ شماســت؛ در ســفر راه زنده گــی بــا آن هــا، راه قبــول شکســت 

و راه زندگــی تــوأم بــا موفقیــت را بیاموزیــد. 
ــی  ــد و خیل ــی می کنن ــکالِت آن را بررس ــتر مش ــروع کاری، بیش ــل از ش ــا قب بعضی ه
ــوند.  ــیمان می ش ــد، پش ــام دهن ــد انج ــه می خواهن ــرده از کاری ک ــته و افس زود خس
افــراد موفــق ســعی می کننــد کــه مشــکالت را از پیــِش پــا بردارنــد. اگــر قــدم اول را 
خــوب برداریــد، قــدم بعــدی بــرای ذهــن قابــل فهم تــر و از طریــق مشــاهده و اجــرای 
ــه، کار  ــن گون ــه همی ــد آورد و ب ــان خواه ــه ارمغ ــی بیشــتری ب ــل، ورزیده گ ــدم قب ق

فــردا از تجربــۀ دیــروز ســود خواهــد بــرد. 
بهتریــن آروزهایــی کــه می تــوان بــه آن هــا دســت یافــت، بــا چیره گــی بــر خویشــتن 
میســر اســت. از ســوی دیگــر، آرزوی هــر کــس ایــن اســت کــه قــدرت کار کــردِن 
فزاینــده و نیــروی فــراوان بــرای تحقــق بخشــیدن بــه کارهــا را پیــدا کنــد. مراقبــت از 
خویشــتن و رهایــی از دام هــای غفلــت، بهتریــن وســیله بــرای تقویــت نیــروی ارادی 
ماســت. بــا ارادۀ قــوی و تزلزل ناپذیــر می تــوان موفــق شــد و بهتریــن آرزوهــا را بــه 

حقیقــت پیوســت داد. 

هنگامــی کــه آدمــی بــه فکــر امتیــازات، کامیابی هــا یــا خوشــبختی دیگــران می افتــد، 
اگــر دســتخوش حــس نارضایتــی، ناخشــنودی و در واقــع انــدوه شــود، گرفتــار غبطــه 
شــده اســت. حســادت و نفــرت هــم تــا حــدود کمــی در دل غبطــه نهفته انــد. و غبطــه 

عبــارت اســت از انحــراف عقیــم حــرص و ولــع. 
اگراجــازه دهیــم کــه حــس غبطــه بــه اشــخاص در وجــود مــا نفــوذ کنــد، آن گاه در 
ــه  ــه را ب ــم غبط ــا می توانی ــته ایم. م ــی داش ــهم بزرگ ــان س ــرژی و وقت م ــی ان فروپاش
ســوی چیزهــای خوبــی کــه آرزو داریــم، بــه ســوی کســب صفاتــی کــه مــا را در راه 

ــه ایــن چیــز هــای خــوب یــاری می کننــد، هدایــت کنیــم.  دســتیابی ب

ــد  ــد و دی ــاب کنی ــتاب زده انتخ ــای ش ــت، هدف ه ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــر ب اگ
واقع بینانه یــی نداشــته باشــید و بالفاصلــه بــه ســوی آن هــا رهســپار شــوید، بــه جایــی 

ــدن خویشــتن اســت.  ــق دی ــدف، موف ــه ه ــتیابی ب ــۀ دس ــید. الزم نمی رس

بخشنخسـتناصـراعتمـادی

مهساطایع

بخشنخست
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جامعهشناسیشناخت
جامعه شناســی شــناخت، ارتبــاط حــوزۀ شــناخت را بــا 
ــی:  ــت« یعن ــی معرف ــد. »جامعه شناس ــه می کن ــه مطالع جامع
جامعه شناســی حــوزۀ معرفــت و زوایــای آن. ایــن اصطــالح 
نخســتین بار توســط ماکــس شــلر مطــرح شــد و همــو ایــن 
علــم را دانشــی دانســت کــه موضــوع آن، بررســی روابــط و 
پیوندهــا میــان انــواع زنده گــی اجتماعــی و اقســام گوناگــون 
ــت«  ــن از »جامعه شناســی معرف ــرت مرت ــت اســت. راب معرف
ــان  ــط می ــا رواب ــاً ب ــت عمدت ــی معرف ــد: جامعه شناس می گوی
معرفــت و دیگــر عوامــِل وجــودی در جامعــه یــا فرهنگ ســر 

و کار دارد.
ــف  ــامل طی ــناخت، ش ــی ش ــت در جامعه شناس ــرۀ معرف دای
ــۀ  ــده، هم ــب قاع ــر حس ــود. ب ــا می ش ــیعی از آگاهی ه وس
ــۀ  ــتند. هم ــث هس ــن بح ــموِل ای ــا مش ــا و آگاهی ه دانش ه
اقســام آگاهــی در ایــن بحــث جــای دارنــد، نــه این کــه هــر 

ــن بحــث باشــد. ــدۀ اجتماعــی مشــمول ای پدی

چیستیشناخت
در فلســفه، »معرفــت« را بــه انحــای گوناگــون تعریــف 
کرده انــد، امــا از دیــدگاه جامعه شناســی، »معرفــت« مفاهیمــی 
ــاور،  ــی، ب ــوژی، جهان بین ــی، ایدیول ــر، آگاه ــون تفک همچ
ــی،  ــای ارزش ــی، هنجاره ــگاه طبقات ــی، پای ــر فرهنگ عناص
ــِی  ــای بینش ــا و ویژه گی ه ــی و نگرش ه ــاس های روان احس
شــخصی را شــامل می شــود. بنابرایــن چــون در ایــن نوشــتار 
اندیشــه و شــعرِ عابدیــن پاپــی متخلــص بــه آرام خرم آبــادی 
مطمــح نظــر اســت؛ مهم تریــن مبانــی جامعه شناســی در امــر 
شــناخت اندیشــه و بــه تبــع آن شــعرِ ایشــان کــه برگرفتــه از 
مهم تریــن اثــرش یعنــی »رفتــار عاشــقانۀ بــاران« اســت را بــه 

ــرد: ــوان تقســیم ک ــت می ت ــار حال چه
اول:پدیدارشناسیوبهتعبیریالتفاتهوسرلی

ــی اســت و  ــرل در اصــل، فلســفۀ آگاه پدیدارشناســی هوس
ــد؛  ــه خودشناســی می انجام ــن فلســفۀ آگاهــی ســرانجام ب ای
چنــان کــه در کتــاب تأمــالت دکارتــی در نهایــت بــا اشــاره 
ــه  ــناس«، دو جمل ــودت را بش ــی »خ ــروش دلف ــام س ــه پی ب
ــه  ــرد« ک ــتن بازگ ــه خویش ــد: »ب ــل می کن ــتین نق از آگوس
ــن  ــرل، ای ــر هوس ــی اســت«. و از نظ ــت در درون آدم »حقیق
ــو اســت.  ــۀ شــهودی گوژیت حقیقــت همــان آگاهــی و تجرب
تعبیــری کــه هوســرل در پدیدارشناســی خــود بــه کار بــرده، 
ــی  ــه داده های ــه خــود اشــیا« اســت؛ بازگشــت ب »بازگشــت ب
کــه در تجربــه یــا آگاهــی بــه مــا داده شــده اند، و نــه تجربــۀ 
خارجــی از عالــم، بلکــه همیــن پدیدارهــای آگاهــی. ویژه گــی 
ــی  ــواره آگاه ــی هم ــت. آگاه ــبت« اس ــی »نس ــی آگاه اصل
ــی آگاهــی را  ــت التفات ــن نســبت ماهی ــزی اســت و ای از چی
ــر  ــی، بیانگ ــودن آگاه ــی ب ــع التفات ــد. در واق ــان می ده نش
ــا  نوعــی بازتــاب و رؤیــت درونــی در آگاهــی اســت کــه بن
بــر آن، نــه بــه خــود ابــژه، بلکــه بــه تجربــۀ آن دســت یافتــه 
می شــود. ابژه هــا در ایــن تجربــه همچــون داده پدیــدار 
می شــوند: بــه همیــن دلیــل آن هــا پدیــدار نامیــده می شــوند و 
ویژه گــی ذاتــی آن هــا ایــن اســت کــه همچــون »آگاهــی ـ از« 
یــا »پدیــدار« اشــیا، اندیشــه ها... اســت. ایــن نســبت داشــتن 
در باطــن هــر بیانــی... کــه بــا تجربــۀ روانــی رابطه یــی دارد، 
نهفتــه اســت. در همیــن راســتا کــه کنــکاش در جامعه شناســی 

اندیشــه آرام خرم آبــادی را نشــانه رفتــه، توجــه بــه قطعه یــی 
ــد: ــت می نمای ــز اهمی ــان حای از ایش

از ویرانه های احساس
تو را دریافته ام

و در نیمۀ ایستادۀ خیالت
آباد شدم

دمی از رگ های گل بگذر
انتهای سربه زیری آن جاست

که آغازت را می پراند...
ای عشـق

ای کالمی که لهجۀ نیلوفر را می خندانی؟
سخنت با کدام طلوع

نسبت دارد
که واژگان غروبم

در برگ برِگ باران
شکوفه می دواند!...

ــه ــنب ــامتظاهری ــتب ــانومخالف ــهزم ــمب دوم:مفه
آوانــگاردمعاصــر؛ آن جــا کــه دردمنــدی و دغدغــۀ اجتماعی 
ــی از  ــز تعریف ــر چی ــل از ه ــا قب ــازد. ام ــان می س خــود را نه

ــد. ــم می نمای ــگارد مه ــبک آوان س
پیشرویاآوانگارد

پیشــرو یــا آوانــگارد بــه هنرمنــدان، نویســنده گان و شــاعرانی 
گفتــه می شــود کــه در یــک دورۀ معیــن، پیشــروترین 
ــد  ــتفاده کرده ان ــان اس ــن را در آثارش ــا مضامی ــلوب ها ی اس
ــه  ــرو ب ــد. واژۀ پیش ــو بوده ان ــای ن ــی جنبش ه ــب بان و اغل
منظــور اشــاره بــه افــراد یــا کارهایــی کــه ماهیتــی تجربــی یــا 
نوآورانــه دارنــد، اســتفاده می شــود بــه ویــژه در حیطــۀ هنــر، 
فرهنــگ و سیاســت. پیشــرو بــودن بیانگــر گرایشی ســت کــه 
ــاً در حیطــۀ  ــه شــده در اجتمــاع را عموم هنجارهــای پذیرفت
فرهنگــی بــه چالــش می کشــد. از آن جــا کــه بســیاری 
از آوانگاردیســت های ایــران قصــد بــه چالــش کشــیدن 
هنجارهــای اجتماعــی را دارنــد؛ امــا چــون از دانــش فلســفی، 
جامعه شناســی و همچنیــن تاریــخ ملــی خــود بی خبــر و یــا 
کم اطــالع انــد، بــا اقتبــاس از مباحثی چــون پساســاختارگرایی 
ــه  ــت بلک ــگارد نیس ــا آوان ــه تنه ــه ن ــد ک ــرایش هایی دارن س
چــون از ضعــف آلترناتیــو رنــج می بــرد، وضعیتــی آنومیــک 
ــدن  ــا خوان ــد کــه مخاطــب ب و شــیزوفرنیکالی را رقــم زده ان
ایــن تکســت ها دچــار خــالی معنــا و ایســتادن در وضعیــت 
حــال می شــود. بــر ایــن ســیاق ایــن شــعرا در قامــوس شــعر 
آوانــگارد نمی گنجنــد؛ چــرا کــه بــه زعــم نگارنــده، ترســیم 
ــت  ــه وضعی ــیدن ب ــر و رس ــه مدنظ ــرای مدین ــالت ب حداق
اســتعالیی می توانــد بــر آوانگاردیســم در شــعر کمــک کنــد. 
ــی  ــع آن جهان بین ــه تب ــا چــون ضعــف تفکــر فلســفی و ب ام
فرارونــده وجــود نــدارد، پــس بســیاری از شــعرای این ســبک 

ــد. خصلــت پیشــروی ندارن
در ایــن بیــن »پاپــی« بــه عنــوان موضــوع شناســای ایــن مقال، 
ــر دغدغــۀ عدالــت و دردهــای اجتماعــی اصــرار  همچنــان ب
ــه  ــگارد ب ــد شــاعر آوان ــن چشــم انداز می توان ــی ورزد. از ای م
ــس  ــت های مقتب ــا آوانگاردیس ــر ب ــی و در تغای ــای واقع معن
ــا  ــاطیر ت ــر اس ــان عص ــاز از هم ــه از دیرب ــرا ک ــد. چ باش
ــرام  ــت و درد دیگــری اب ــر عدال ــه ب ــر آن کــس ک ــون؛ ه کن
ــکان خــود  ــان و م ــر از زم ــگاردی فرات ــرم آوان ــد، الج ورزی

اســت. بــر اســاس نظــام فلســفی کانتــی و عطــف عنــان بــه 
ــه و  ــلوب های منفعت محوران ــی اس ــخ و نف ــکام فراتاری اح
خودنمایانانــه و بــه تعبیــری در شــرایطی کــه موقعیــت بــرای 
بــه وجــود آوردن وضعیــت بهینــه وجود نــدارد!، احــکام درون 
ــا هســتند و کســانی  ــن گزاره ه ــان آوانگاردتری انســان همچن
ــه  ــوان آن هــا را ب ــه ایــن مســأله باشــند، می ت کــه بی توجــه ب
مقولــۀ مغفولیــن متصــف نمــود. در همیــن راســتا بــه جهــت 

ــد. ــد ش ــان آورده خواه ــی از ایش ــتنادی، قطعه ی ــن اس تبیی
ساعتت را تکـان بده

امروز عطسه ها آن قدر شکوفه زده اند
که سرفه های درونم پیداست

رودخانه یی در کار نیست
تا دریایی به بار بنشیند

در این اتاق شیطان زدۀ خسته
دستی عنکبوت نمی بافد.

کاش کسی بود مارمولک های ما را مار کند
چرا زنبوری

که بارها بر گل نشست
عسل نشد؟!
گنجشک ها

بر شانه های برفی بی تقصیرند
باید درخت را باران خواند

با من بگو
چگونه نگریم

وقتی چشمانم را حصار کشیده اند
و خدایان آب

حرف های تشنه ام را قورت می دهند؟
تو می گویی

رنگ زرد می تواند بر چهرۀ بهار بنشیند؟
سیگار جرمش این است

که دود می کند.
به صبح من سفر کن

و ساعتت را تکان بده
ببین چگونه دقیقه و ثانیه هایم

دود می شوند؟!
ســوم:بــودِطبقاتــیشــاعراســتکــه در مقابــل شــاعراِن 
ــان  ــه طبقــۀ دیگــر خــود را بی ــا تشــبث گران ب نمودســاز و ی

می کنــد.
ــا  ــی ء ی ــکان، ش ــه م ــت ک ــی اس ــی آن ابژه های ــود طبقات نم
رویــدادی کــه از نظــر فــرد، نشــانگر طبقــۀ اوســت و بــه یــاد 
آوردنــش احساســی از طبقــۀ خــود او را در ذهنــش زنــده کند. 
ــا،  ــن اتاق ه ــاس، نحــوۀ تزیی ــد لب ســبک زنده گــی اعــم از م
ــا  ــم ی ــی و... از عالی ــر زبان ــات و تعابی ــیقی، کلم ــوع موس ن
ــرد.  ــه ســر می ب ــرد در آن ب ــه ف ــی اســت ک نمودهــای طبقه ی
در ایــن بیــن، کســانی کــه از طبقــه در خــود رنــج می برنــد یــا 
اعتــراض می کننــد و یــا این کــه فرهنــگ منظمــی را پذیرفتــه 
و دســت بــه نمودســازی هایی می زننــد کــه خــود را همــذات 
بــا طبقــاِت باالتــر از خــود نشــان دهنــد. در این جاســت کــه 
ــد  ــعی می کنن ــده و س ــوض ش ــز ع ــا نی ــعر آن ه ــان ش زب
ــِد خــود  دردهــای خــود را کتمــان و ســخنگوی طبقــۀ جدی
شــوند. پاپــی بــه عنــوان شــاعر در طبقــه و مدغــدغ اجتماعــی 

ــه دارد: ــب توج ــی جال قطعه ی

اولین بار نیست
که انگشتان بی تقصیرم را

در کِف گندم می کارم
از راهی دیگر نمی توان رسید.

فکر می کنی
این سوت ها که قطار شده اند

گوشی را بدهکار می کنند؟
از آزادی میدان

تا جمهوری بلوار
شکم ها برای تکه نانی

صف کشیده اند!...
چهارم:دوریازمفروضاتایدیولوژیک

ــدد  ــت می بن ــر حقیق ــم را ب ــوژی چش ــه ایدیول ــد ک گفته ان
ــکل  ــود ش ــای خ ــه ایده ه ــه ب ــا توج ــرد را ب ــتمۀ ف و اپیس
معتقدنــد  پســت مدرن  شــعرای  از  بســیاری  می دهــد. 
کــه عصــر ایدیولوژی زده گــی بــه پایــان رســیده اســت 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــرده اس ــول ک ــو اف ــای نرماتی وجنبه ه
ــون گشــتن  ــا از اپیســتمه های ناشــی از هژم ــه آن ه اســت ک
ــه نوعــی جانب زده گــی اســت  ــاز هــم ب ــه ب دیســکورس؛ ک
مغفــول بــوده و شــاید بــر ایــن بــاور باشــند کــه ایدیولــوژی 
بــا فروپاشــی رژیم هــای چپ گــرا بــه پایــان رســیده و اکنــون 
عصــر آزادی بشــر اســت! از ایــن رو فرهنــگ جهانــی را معادل 
لیبرتــی گرفتــه و بــا نقــاب دگماتیــزم ناشــی از رلیتویســم در 
ــن آرام  ــن بی ــد. در ای ــر می برن ــه س ــه ب ــاد اندیش ــا آب ناکج
ــا نگاهــی  ــه ب ــن مقول ــا شــناخت اساســی از ای ــادی ب خرم آب
ــان  ــد را بی ــد باش ــت و می توان ــه هس ــه ک ــر آنچ ــق ه عمی
می کنــد. تعلیــق مفروضــات در شــعر و عجیــن کــردن آن بــا 
عاطفــه و احســاس از نقــاط قــوِت ایــن شــاعر در آثــار خــود 
می باشــد کــه بــر خــالف خیــل عظیمــی از شــعرای جدیــد 
خــود را از ایدیولوژی زده گــی مقوله یــی بــه نــام جهانــی 
ــه همــان  شــدن فرهنــگ غــرب دور ســاخته و معقــوالت ک

ــد. ــر می کن ــتند را تصوی ــی هس ــر واقع ام
کمی برف ته زمستان مانده

کرشمه وار نمی شود
به جنگ حوریاِن سخن رفت

در گیرودارِ رعشۀ شرم
باید دست به دامان شب شد

و روز را تماشا کرد.
آن جا

که پیاده روها
عابران را می بلعند

و درختان
به امتداد استواری صف کشیده اند.

چه قدر برای رسیدن به تو
باید کال های حادثه را چید
و دیوارهای شهر را آزادانه

به آزادراه بیداری کشاند
کمی برف تهِ زمستان مانده

نترس
فروردین دست به پارو

در راه است!...

جامعه شناسِی شناخت شعر و اندیشۀ عـابدین پاپی

ش
رو
س
تر
دک



اقــوام آریایــی، هندیــان و چینیــان از روزگاران 
باســتانی و حتــی ملت هــای کهــن اروپایــی و 
افریقایــی براســاس تلقــی دینــی و تاریخــی و 
ــب  ــد را در قال ــال جدی ــاز س ــود آغ ــی خ فرهنگ
ــتند. ــاس می داش ــو پ ــال ن مراســم و جشــن های س
ــمس در  ــی، کریس ــگ ایران ــان فرهن ــوروز در جه ن
جهــان مســیحیت و جشــن بهــاره در جهــان فرهنگ 
آیین هــای  ایــن  از  بــارزی  نمونه هــای  چینــی 
ــروزه  ــه ام ــی اســت ک ــا دین تاریخــی- فرهنگــی ی
ــه در جهــان  ــه صــورت گســترده و همه جانب هــم ب

می شــود.  برگــزار 
ــن آن،  ــابقه دیری ــار س ــه اعتب ــی ب ــگ چین در فرهن
جشــن ها و مراســم منطقــه ای و محلــی و سراســری 
درســتی  بــه  را  آن  کــه  دارد  وجــود  فراوانــی 
ســرزمین جشــن ها می نامنــد؛ ولــی جشــن  های 
ــی و  ــه صــورت عموم ــا ب ــه تقریب ــی ک ــی چین اصل
ــه  ــه هم ــورد توج ــن م ــر چی ــت در سراس یکنواخ
ــال  ــاز س ــاره )آغ ــن به ــداز: جش ــت، عبارت  ان اس
ــی  ــا؛ جشــن مســابقه قایقران ــو(؛ جشــن فانوس ه ن
ــن  ــاه )جش ــه م ــن نیم ــتانی( و جش ــن باس )جش
ــن  ــباهت جش ــبت ش ــه مناس ــا ب ــزی(. در اینج پایی
ــتر  ــه آن بیش ــه ب ــوروز، در ادام ــا ن ــی ب ــاره چین به

ــم. ــی پردازی م
جشن بهاره

ــا روز اول از  ــارن ب ــاله مق ــه س ــاره هم ــن به جش
نخســتین مــاه قمــری در تقویــم ســنتی کشــاورزی 
چیــن برگــزار می شــود. در ایــن ایــام تمامــی 
ــا کار  ــل ی ــه تحصی ــواده ب ــه دور از خان ــرادی ک اف
اشــتغال دارنــد، ســعی می کننــد بــه خانــه برگشــته 
ــار  ــو را درکن ــال ن ــن س ــا جش ــن روزه ــا در ای ت

ــد.  ــواده بگذرانن خان
چیــن کشــوری اســت بــا56 ملیــت کــه بســیاری از 
آنــان جشــن  های ویــژه خــود را دارنــد، ولی جشــن 
ــن جشــن در سراســر  ــن و مهم تری ــاره بزرگ  تری به
ــون  ــه ملیت هایگوناگ ــا هم ــه تقریب ــت ک ــن اس چی
ــد. در زمان هــای  ــن کشــور آن را گرامــی می دارن ای
ــان ســال قمــری و در آســتانه  ــردم در پای ــم، م قدی
ســال جدیــد قربانی هایــی را بــرای خدایــان و 
نیــاکان خــود عرضــه می داشــتند تــا در ســال 
جدیــد محصــوالت، دام  هــا و بارش بیشــتری داشــته 
ــن  ــه جش ــن همیش ــردم چی ــن رو، م ــند. از ای باش
بهــاره را مهم  تریــن جشــن خــود می دانســتند، 
ــخ مراســم آیین هــای جشــن  گرچــه در طــول تاری
ــی  ــده ول ــه خــود دی بهــاره دگرگــون بســیاری را ب
مفهــوم اساســی آن همچنــان محفــوظ مانــده اســت 
کــه می تــوان آن را در قالــب یــک ضرب المثــل 
ــار  ــس در به ــرد: هرک ــه ک ــن خالص ــی چنی چین

آغــاز خوبــی داشــته باشــد، در تمــام ســال کامیــاب 
خواهــد بــود )ســالی کــه نکوســت از بهــارش 

ــت(. پیداس
از زمــان حاکمیــت سلســله هــان )۲۲۰م-۲۰6پ.م( 
ــاز  ــن )191۰( آغ ــور چی ــن امپرات ــا دوران آخری ت
ــم  ــاس تقوی ــو براس ــال ن ــن س ــار و جش ــل به فص
ســنتی قمــری چیــن محاســبه و ســال مالــی نیــز بــر 
ــت  ــال 191۲ دول ــی در س ــود. ول ــاس ب ــن اس همی
ــه  ــالدی را ک ــم می ــن، تقوی ــوری چی ــت جمه وق
ــود،  ــورد اســتفاده ب ــی م در بیشــتر کشــورهای غرب
ــاز  ــس آغ ــرد. از آن پ ــری ک ــم قم ــن تقوی جایگزی
ــتین  ــالدی و نخس ــم می ــه تقوی ــر پای ــی ب ــال مال س
ــو  ــوان ســال ن ــه عن ــاه قمــری ب روز از نخســتین م
ــون  ــی چ ــود، ول ــناخته می ش ــاره ش ــن به و جش
ــو حرکــت  ــه جل ســال قمــری هــر ســال ده روز ب
می کنــد، جشــن بهــاره چیــن هــم دچــار تغییــرات 
ــه  ــا 1۰ فوری ــه ت ــن ۲5 ژانوی ــوال بی ــده و معم ش
ــوی  ــاره از س ــان اســت. در روز جشــن به در نوس
ســازمان ها ومراکــز دولتــی مراســم باشــکوهی 
برگــزار می شــود. جشــن بهــاره بــرای مــردم چیــن 
هماننــد کریســمس بــرای غربی هــا و نــوروز بــرای 
ــرا  ــال ف ــر س ــاه آخ ــون م ــت. چ ــاران اس ایرانی  تب
می رســد، مــردم در و دیــوار خانه هــا را تمیــز 
نمــوده و بــر در و دیــوار و پنجره هــا تصاویــر 
ــبانند.  ــت، می چس ــو اس ــال ن ــاد س ــه نم ــی ک زیبای
مــاه  ســاعت دوازده در شــب ســی ام آخریــن 
ــه  ــبی ک ــرا می رســد، ش ــو ف ــال ن ــری، س ــال قم س
ــع شــده و  ــم جم ــواده دور ه ــی اعضــای خان تمام
ــال  ــب س ــژه ش ــوراک وی ــفره خ ــک س ــر ی ــر س ب
ــی  ــا یگانگــی و همدل ــد ت ــم می  خورن ــا ه ــو را ب ن
ــد. آنهــا پــس  ــز ادامــه یاب ــو نی ــواده در ســال ن خان
ــیدنی  ــتر نوش ــگون بیش ــرای ش ــام ب ــوردن ش از خ
ــاز  ــد. پس ــارف می کنن ــر تع ــه یکدیگ ــیرینی ب و ش
ــا  ــد ت ــدار می مانن ــب را بی ــر ش ــردم سراس ــام م ش
بــا ســال کهنــه وداع کننــد. درگذشــته دور مــردم در 
ــن  ــگاه روش ــا پ ــی را ت ــای نفت ــب چراغ ه ــن ش ای
ــد  ــدار می ماندن ــب بی ــام ش ــتند و تم ــه می داش نگ
ــن  ــر ای ــد و ب ــا را دور کنن ــتی ها و بدی ه ــا زش ت
ــب را  ــر ش ــد سراس ــس بتوان ــر ک ــد ه ــاور بودن ب
بــدون خســتگی بیــدار بمانــد، در طــول ســال 
ــروزه  ــود. ام ــد ب ــاب خواه ــا و کامی ــده کوش آین
ــی  ــی اجتماع ــه در زندگ ــی ک ــر تغییرات ــه خاط ب
ــای  ــده چ ــع ش ــم جم ــردم دور ه ــده، م ــاد ش ایج
ــته  ــاره گذش ــند، درب ــیدنی ها می نوش ــر نوش و دیگ
و آینــده گــپ می  زننــد و مراســم تحویــل ســال را 
از تلویزیــون بــه تماشــا می نشــینند. زنــان خانــه دار 
ــوراک  ــه  ای خ ــوزه گون ــن جیائ ــغول پخت ــم مش ه

چینــی می شــوند. پختــن ایــن خــوراک بــرای ســال 
ــابقه دارد.  ــال س ــزاران س ــه ه ــت ک ــنتی اس ــو س ن
ــت،  ــال اس ــل س ــگام تحوی ــه هن ــب ک ــه ش در نیم
ــازی و  ــو ترقه ب ــال ن ــتقبال از س ــرای اس ــردم ب م
آتش بــازی می کننــد و بــرای خوشــبختی و ســعادت 
اعضــای خانــواده جیائــوزه می خورنــد و در فــردای 
ــود. در  ــاز می ش ــو آغ ــال ن ــا س ــد و بازدیده آن دی
ــان و  ــودکان و نوجوان ــا نخســت ک ــد و بازدیده دی
ــا  ــدار بزرگ  تره ــه دی ــا ب ــی جوان  تره ــور کل به ط
می رونــد و بزرگ  ترهــا پولــی را بــه عنــوان عیــدی 

ــد. ــه می کنن ــا هدی ــه آنه ب
ــینان  ــرای شهرنش ــو ب ــال ن ــمی س ــالت رس تعطی
ــق  ــا در مناط ــت، ام ــه اس ــک هفت ــدان ی و کارمن
ــا  روســتایی جشــن-های بهــاره از روز اول ســال ت
پانــزده روز ادامــه می  یابــد. تقریبــا شــبیه تعطیــالت 
نــوروزی در ایــران کــه تــا ســیزده بــه در بــه درازا 
ــم  ــه ه ــبیه ب ــوم ش ــود آداب و رس ــد. وج می  انجام
در آیین هــای نــوروزی و جشــن بهــاره چینــی، 
در  نــوروزی  تأثیرگــذاری ســنت های  می توانــد 
ــد  ــی را تأیی ــاره چین ــن به ــای جش ــم آیین ه مراس

ــد. کن

جشننوروزیدرمنطقهسینکیانگچین:
ــن  ــرقی چی ــتان ش ــا ترکس ــین کیانگ ی ــه س منطق
ــران  ــاحت ای ــدازه مس ــه ان ــا ب ــاحتی تقریب ــا مس ب
ــگ  ــا فرهن ــواره ب ــون هم ــته های دور تاکن از گذش
ایرانــی بیشــترین پیوندهــا را داشــته اســت. اگرچــه 
گویــش مــردم ایــن منطقــه اویغــوری و شــاخه ای از 
زبان هــای ترکــی اســت، ولیکاربــرد فــراوان واژگان 
درصــد   35( اویغــوری  زبــان  در  دری  فارســی 
واژگان اویغــوری فارســی  اند( و کاربــرد الفبــای 
فارســی در زبــان نوشــتاری تنهــا منطقــه ترک  زبــان 
ــتار  ــی در نوش ــط فارس ــم از خ ــوز ه ــه هن ــا ک دنی
خــود اســتفاده می کننــد، آشــناترین غریبه هــای 
دنیــای امــروز بــرای فارســی  زبانان بــه شــمار 
ــهرهایی  ــام ش ــی  زبانی ن ــر فارس ــرای ه ــد. ب می آین
همچــون کاشــغر، ختــن و تورفــان، نام هایــی آشــنا 
محســوب می شــوند. در ایــن منطقــه شــاعران 
فارســی گوی ســین کیانگ، قصه پــردازان شــیرین 
ــه  ــد ک ــم نبوده ان ــه ک ــندگان فرهیخت ــان و نویس بی
آثــار خــود را بــه زبــان فارســی خلــق کــرده و آن را 
ــر چــه  ــته اند. اگ ــادگار گذاش ــه ی ــدگان ب ــرای آین ب
در طــول تاریــخ مــردم ایــن منطقــه حکومت هــا و 
ــا بخارایــی  دولت هــای متنوعــی از چینــی گرفتــه ت
و از ایرانــی گرفتــه تــا مغولــی و محلی و از اســالمی 
گرفتــه تــا کمونیســت را تجربه کرده و بــا نامالیمات 
ــی هرگــز ریشــه های  ــی مواجــه شــده اند، ول فراوان

تاریخــی- فرهنگــی خــود را فرامــوش نکــرده و بــا 
همــه تــوان در حفــظ آداب و رســوم ملــی و دینــی 
خــود تــالش نمــوده و آن را تقریبــا دســت  نخورده 
ــن آداب و  ــروز نگــه داشــته اند. اصیل تری ــه ام ــا ب ت
رســوم و آیین هــای آریایــی را می تــوان در شــهرها 
و روســتاهای مناطــق دورافتــاده ســین کیانگ یافــت. 
شــاهنامه فردوســی بــا زندگــی روزمــره مــردم منطقه 
ــانه های آن را  ــطر افس ــطر س ــت و س ــه اس آمیخت
ــد. در تاشــقورغان،  ــخ خــود می دانن بخشــی از تاری
ــد  ــن باورن ــر ای ــردم ب ــکان، م ــی تاجی ــل زندگ مح
ــن منطقــه روی  ــرد رســتم و اســفندیار در ای کــه نب
ــر  ــان و پامی ــای بدخش ــه کوه ه ــت. در دامن داده اس
ــه  ــا ب ــه بن تپه هــای خاکــی کوچــک وجــود دارد ک
ــگاه رســتم و افراســیاب اســت و  ــردم رزم ــه م گفت
ــن تپه هــای کوچــک از خاک هــای درون چکمــه  ای
ــر روی  ــا را ب ــر کارزار آنه ــس از ه ــه پ ــتم ک رس
بــه وجــود آمده انــد.  زمیــن خالــی می کــرده، 
ــتان  ــد داس ــی معتقدن ــقورغان حت ــای تاش تاجیک ه
ــه رخ  ــن منطق ــاهنامه در همی ــاد ش ــیرین و فره ش
ــل  ــه را مح ــن منطق ــی در ای ــکاف کوه داده و ش
کوهکنــی فرهــاد بــرای رســیدن بــه معشــوق خــود، 
ــه شــکاف مجســمه ای  ــد و در دهان شــیرین می دانن
ــاخته اند.  ــا س ــوه برپ ــدن ک ــال کن ــاد در ح از فره

ــاران و  ــارز فرهنگــی ایرانی  تب یکــی از مشــترکات ب
ــا و  ــان آیین ه ــزاری یکس ــین کیانگ، برگ ــردم س م
ــه  ــن منطق ــه در ای ــت ک ــوروزی اس ــن های ن جش
ــار و در  ــل به ــاز فص ــت در آغ ــاله درس ــه س هم
ــراوان  ــوق ف ــور و ش ــا ش ــن ب ــن روز فروردی اولی
ــود.  ــزار می ش ــد برگ ــومی همانن ــا آداب و رس و ب
لبــاس  تهیــه  نــوروز،  از  پیــش  خانه تکانــی 
ــواده در شــب  نو،گــرد هــم آمدنهمــه اعضــای خان
ــد  ــین، بازدی ــت س ــفره هف ــردن س ــاده ک نوروز،آم
بــزرگان خانــواده،  بــه  و احتــرام کوچک ترهــا 
تهیــه  نوجوانــان،  و  کــودکان  بــه  عیــدی  دادن 
ــژه  ــای وی ــت خوراک  ه ــیرینی هایگوناگون و پخ ش
نــوروز همگــی بخشــی از آداب و رســوم ســال نــو 
ــت  ــه در  هوی ــه ریش ــت ک ــین کیانگ اس ــردم س م
ــال  ــه دارد. روز اول س ــن منطق ــردم ای ــی م فرهنگ
نــو بــا نــام نــوروز در ســین کیانگ از ســوی دولــت 
محلــی تعطیــل رســمی اســت و رادیــو و تلویزیــون 
ــش  ــژه پخ ــای وی ــبت برنامه ه ــن مناس ــه بدی منطق
می کنــد. مــردم در دیــدار بــا یکدیگــر، آغــاز 
ــه ســرور  ــه و ب ــه هــم شــادباش گفت ــو را ب ســال ن
ــری،  ــد. برگــزاری مراســم هن و شــادمانی می پردازن
ــای  ــر ویژگی ه ــی از دیگ ــعرخوانی و آوازخوان ش
ــه ســاله در سراســر  ــه هم ــوروز اســت ک جشــن ن
ــود.  ــا می ش ــی برپ ــوق فراوان ــور وش ــا ش ــه ب منطق
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جشن بهارۀ چین و نوروز در سین کیانگ

علیمحمدسابقی
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بسـیار اشـتباه خواهد بود، انتظار داشـته باشـیم که شـورای 
بـرای  عملی یـی  نسـخه  بتوانـد  تنهایـی  بـه  صلـح  عالـی 
دسـتیابی بـه صلـح در کشـور ارایـه کنـد. خارجی هـا بـا 
شـرایط، اوضـاع و احوال ما خوب آشـنا نیسـتند. از این رو، 
کافـی اسـت در یـک مرحلۀ کار اشـتباه کننـد. دولت هم در 
نبـود کانسـپت جامـع نمی توانـد کاری کنـد و از همیـن رو 

بـه انـزوا و تجریـد برده شـده اسـت.
ریشـه های  دارای  مزمـن  بحـران  یـک  افغانسـتان  بحـران 
گوناگـون داخلـی و خارجـی اسـت. غیرواقعبینانـه خواهـد 
بـود اگـر بپنداریـم کـه می شـود بـه ایـن بحـران در کوتـاه 
مـدت پایـان بخشـید. امـا راه هایـی اسـت کـه می شـود از 

طریـق آن بـه نتایـج خـوب دسـت یافـت. 
بـرای مثـال وقتـی یـک بیمـار را نـزد داکتـر می آورنـد، در 
گام نخسـت بـرای او مسـکن و دواهایـی تجویـز می کنـد 
کـه درد و تـب را پاییـن بیـاورد و عجالتًا وضـع بیمار بهبود 
پیـدا کند؛ اما روشـن اسـت کسـی کـه بیماری های سـخت 
و مزمـن داشـته باشـد، بـه تـداوی منظـم و سیسـتماتیک و 

دراز مـدت نیـاز دارد. 
از ایـن رو، در بحـث صلـح، بایـد همزمـان روی دو طـرح 
کار کـرد: یکـی راهیافت هـای کوتـاه مـدت و دیگـری هـم 
انـدازی  راه  بـه-  تاریخـی  نیـاز  راهیافت هـای درازمـدت. 
سیاسـی  مهندسـی  و  صادقانـه  همه جانبـه  گفت وگوهـای 

: ین نو
هنـگام آن فرا رسـیده تا گفت وگوهای گسـترده بین االفغانی 
در یـک پالتفـرم وسـیع میـان دولت و اپوزیسـیون سیاسـی 
در  موجـود  یعنـی کل مجموعـه  منظومه یـی  درون  مدنـی 
سـاختار کنونـی بر سـر اصالحـات گسـترده و بسترسـازی 
بـرای مشـارکت فراگیـر ملی در کاسـت قـدرت و مدیریت 

آغـاز گردد. 
در سـاختار کنونـی دو مجموعه داریـم. یکی مجموعه حاکم 
یعنـی تیم هـای رییـس دولت وحـدت ملی، رییس شـورای 
رهبـری صالح الدیـن  بـه  از جمعیـت  بخشـی  و  اجرایـی 
ربانـی و دیگـری اپوزیسـیون سیاسـی مدنـی کـه در واقـع 
از بدنـۀ نظـام جـدا شـده و با نظام مشـکل نـدارد، در صدد 
برانـدازی آن نیسـت، اما با شـیوه مدیریـت حاکمیت کنونی 
موافـق نیسـت و خواهـان اصالحـات بنیـادی و مشـارکت 
بیشـتر در نظـام می باشـد. ایـن مجموعـه اکنـون در پیرامون 
آقـای اتمـر گـرد آمـده انـد. البتـه، چنـد تیـم مسـتقل دیگر 

اسـت.  هم 
وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  بتواننـد  مجموعـه  دو  ایـن  اگـر 
اختالفـات  آمـده،  پیـش  کـه  خطرناکـی  و  سرنوشت سـاز 
توافقـات  رشـته  یـک  بـه  و  بگذارنـد  کنـار  را  سـلیقه یی 
نیرومنـد  قـدر  آن  دولـت  منظومـه  یابنـد،  اصولـی دسـت 
خواهـد شـد کـه طالبـان دیگـر حـرف زیـادی بـرای گفتن 
نخواهنـد داشـت. البتـه، تکت هـای انتخاباتـی می تواننـد در 
یـک انتخابات شـفاف، بـا هم به رقابت سـالم و دموکراتیک 
بپردازنـد و حتـا در فرجـام انتخابـات، ایتـالف بـزرگ ملی 
را شـکل دهنـد تـا هیـچ جناحـی حـذف نگـردد. امـا بایـد 
در برابـر خطـر بازگشـت طالـب، یـک پالتفـورم واحـد و 

مشـترک بسـازند.
بایـد میـان تقسـیم فیزیکـی قـدرت و مشـارکت فـرق قایل 

 . شد
تقسـیم فیزیکی قـدرت با طالبـان در چارچـوب یک پروژۀ 
می توانـد  پاکسـتان  و  عربسـتان  امریـکا،  حمایـت  بـا  نـو 

پیامدهـای بسـیار خطرنـاک و جبران ناپدیری داشـته باشـد. 
در  توده یـی  فراگیـر  مشـارکت  بـرای  زمینه سـازی  امـا 
مدیریـت کشـور تنهـا از راه تفاهم میـان منظومه یی و تعامل 
خردورزانـه بـا طالبـان میسـر اسـت. اکنون روشـن نیسـت 
دولـت با چـه راهبردی بـا طالبـان وارد گفت وگوهای صلح 
شـود. امـا اگـر پالتفـرم مشـترک و واحـد میـان منظومه یی 
ایجـاد گـردد، تیـم مشـترک حاکمیـت و اپوزیسـیون مدنی 
سیاسـی می تواننـد از موضع مشـخص و آدرس معین دارای 
پایـگاه گسـترده مردمـی سـخن بگوینـد و تـا جایـی ارادۀ 

سیاسـی بخـش بزرگـی از مـردم را تمثیـل کنند. 
آن چـه مربـوط بـه طالبـان می گـردد، اگـر در سـاختار نظام 
اصالحاتـی بـه میـان بیایـد، آنـان می توانند در سـاحات زیر 
کنتـرل خودشـان از راه طبیعـی انتخابـات ارگان هـای محلی 
قـدرت در سـاختار قـدرت مشـارکت پیـدا کنند. البتـه، این 

کار نیـاز بـه اصالح قانون اساسـی و سـاختار نظـام دارد. 
آن گروه هـا از طالبـان کـه خواسـته باشـند، بـه صلـح رو 
و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  می تواننـد  بیاورنـد، 
پارلمانـی شـرکت کننـد و یـا بـا سـایر تکت هـای انتخاباتی 
در ایتالف هـا شـرکت کننـد و ایـن گونه در کاسـت قدرت 

راه یابنـد.
در صـورت تحکیم حاکمیـت ملی و ایجاد سـاختار فراگیر، 
هـرگاه بتوانیـم همبسـتگی راسـتین ملـی را تأمیـن نماییـم، 

طالبـان در موضـع انفعالی قـرار خواهنـد گرفت. 
حـال دیـده شـود که دولـت یـا اپوزیسـیون سیاسـی درون 
منظومه یـی کـدام یـک ابتـکار عمـل را در دسـت خواهنـد 

. فت گر
هـرگاه یـک پالتفرم مشـترک ایجاد نشـود، روشـن نیسـت 
دولـت بـا چـه موقفـی و از کـدام موضـع بـا طالبـان وارد 
مذاکـره خواهد شـد. البتـه، این در صورتی اسـت که طالبان 
حاضـر بـه مذاکـره شـوند. با توجه بـه این که اکنـون دولت 
نظـر  بـه  بسـیار دشـوار  دارد،  قـرار  انفعالـی  موقعیـت  در 

می رسـد، طالبـان حاضـر بـه مذاکره شـوند. 
امـا اگـر پالتفـرم وسـیع و فراگیـر ملـی بـه وجـود بیایـد و 
اپوزیسـیون سیاسـی  هـر دو مجموعـه منظومـه دولـت و 
مدنـی بتواننـد به سـازش هایی دسـت یابند، این امـکان پیدا 
می شـود کـه برخـی از گروه هـای اپوزیسـیون مسـلح یعنی 
طالبـان از مواضـع شـان کوتـاه بیاینـد و پـای میـز مذاکـره 

. بنشینند
حاکمیـت کنونـی بایـد سـنجش داشـته باشـد کـه هـرگاه 
نتوانـد با مجموعه اپوزیسـیون مدنـی درون منظومه یی روی 
یک رشـته مسـایل اصولی به توافق برسـد، امکان همسـویی 
میـان ایـن اپوزیسـیون و طالبـان باال مـی رود و چنین چیزی 
می توانـد کشـور را بـا وضع بسـیار دشـواری روبـه رو کند.

حاکمیـت  بـرای  خطـری  زنـگ  بایـد  مسـکو  کنفرانـس 
در زمینـه باشـد. نبایـد از یـاد بـرد کـه پـس از مـاه جـوزا، 
در  سرپرسـت  ادارۀ  یـک  سـیمای  در  کنونـی  حاکمیـت 
می آیـد. پـس بایـد تـا فرصـت هسـت، دسـت به کار شـد.
آن چـه نوشـته ام، همچـون فتح باب اسـت و روشـن اسـت 
دوسـتان  دیدگاه هـای  باشـد.  کامـل  و  جامـع  نمی توانـد 

ورجاونـد همیشـه سـازنده و گره گشـاه بـوده اسـت. 
کشـور در حالـت فوق العاده خطرناک و حسـاس قرار دارد. 
بیـم آن مـی رود و سـناریوی برافتادن دولـت داکتر نجیب اهلل 

تکـرار شـود و فجایـع سـال های دهه نود تکـرار گردد.
از ایـن رو، بابـد اختالفـات فرعـی سـلیقه یی را کـه طبیعـی 

هـم می باشـد، کنـار گذاشـت. بایـد همـه نیروهای سـالم و 
دموکراتیـک کشـور دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد تا باشـد 
چاره جویـی شـود و راه حـل خردورزانه یـی بـرای پایـان 
دادن بـه جنـگ و تأمیـن صلـح و ثبـات پایـدار پیـدا شـود. 
دردمندانـه تـا کنـون کانسـپت روشـنی مانند طـرح مصالحه 

ملـی دیـده نمی شـود. 
بایـد اسـتراتژی مـدون و تعریـف شـده یی ارایـه گـردد تـا 
دولـت بتوانـد از حالـت انفعالی، انـزوا و تجریـد بیرون آید 

و ابتـکار عمـل را در دسـت گیرد. 
اکنـون دیگـر وقت شکسـتاندن چنـاق دلخواه نیسـت. باید 
تلفـات، بحـران  بـا کمتریـن ضایعـات و  کاری کـرد کـه 
کنونـی را پشـت سـر گذاشـت. پـس از آن وقـت کافـی 
بـرای رسـیده گی بـه سـوءتفاهم ها، اختالفـات کوچـک و 

بـود.  خواهـد  گالیه هـا  و  ارزده گی هـا 
بـرای  را  ملـی  اقتـدار  کـه همـه  کـرد  کاری  بایـد  اکنـون 
بسـیج سـاخت کشـور  کنونـی  از وضعیـت  رفـت  بـرون 
بـر سـر گزینـش سرنوشـت سـاز، بسـیار دشـوار، پیچیـده 
و خطرناکـی قـرار گرفتـه اسـت. روشـن اسـت در قبـال 
رویدادهـا نمی تـوان بی تفـاوت مانـد. بایـد موقف خـود را 

بسـازیم. روشـن 
دردمندانه در کل دو گزینه بیشتر نداریم: 

1.تـالش بـرای حفظ سـاختار کنونی و جسـتجوی راه هایی 
بـرای اصالح، سـاماندهی و بهبـود آن و راه انـدازی گفتمان 
جدی و سراسـری به منظور جسـتجوی راه هـای جلوگیری 
از بـاز آمـدن طالبـان و وارد آوردن اصالحـات جـدی و 

بنیـادی در دولـت وحـدت ملـی و تحکیم پایه هـای آن؛
۲.اجمـاع و تـالش در تسـریع برانـدازی سیاسـی سـاختار 
کنونـی دولـت وحـدت ملـی و شـتافتن بـه پیشـواز تحولی 
کـه زیـر طـرح بـاز آمـدن طالبان بـه شـکلی از اشـکال مهر 

صحـه می گـذارد. 
راسـتش مـن زیر هیچ عنوانی با بازگشـت طالبان و سـپردن 
بخشـی از کشـور و دولت بـه طالبان و در واقع به پاکسـتان 
بر اسـاس معامله امریکا، انگلیس، پاکسـتان و عربسـتان سـر 
سـازش نـدارم و عواقب آن را بسـیار وخیـم و جبران ناپذیر 
می بینـم؛ امـا ادامـه وضعیـت کنونـی را هـم ناپذیزفتنـی و 

تحمـل ناپذیـر می پندارم. 
راه سـوم هم پیدا نیسـت. دشـواری در این است در اردوگاه 
دولـت وحدت ملی انسـجام و هماهنگی درسـت نیسـت و 
بـه قـول معروف آبـادی میخانه ز ویرانی ماسـت. اگر دولت 
وحـدت ملـی موفـق می شـد تیـم نیرومنـدی بـا چیدمـان 
خردورزانـه بیارایـد و راه اصالحـات بنیادی و سـاختاری را 
پیـش می گرفـت، شـاید بـه ایـن روز نمی افتادیم. امـا اکنون 
دیگـر گالیـه و گـزاری و نکوهش و سـرزنش دردی را دوا 

نمی کنـد و بایـد در صـدد چاره جویـی بنیـادی برآییم.
باید نیک اندیشـید که چه باید کرد؟ خطر بازگشـت کشـور 
بـه حالـت  سـهمگین و رقت باری ماننـد سـال های دهه نود 
بسـیار بـزرگ اسـت کـه ایـن بـار بسـیار وحشـت ناکتر و 
ترسـناک تر از آن دوره خواهـد بـود و می توانـد در فرجـام 
بـه فروپاشـی کامـل کشـور و دامنه یابـی جنگ هـای خونین 

فرسایشـی بی پایـان بینجامد. 
نبایـد کاری کـرد که به قـول معروف: چـرا کاری کند عاقل 
که بار آرد پشـیمانی، مسـوولیت بسـیار بزرگ اسـت و نباید 

کرد. اشتباه 
بیایید نیک بسنجیم که چه باید کرد؟

بـرای  را  جانبـه  همـه  و  بـاز  گفتمـان  یـک  بسـتر  بایـد 
جسـتجوی راه هـای بـرون رفـت از بحـران کنونـی همـوار 
کـرد. چگونـه می تـوان چالش کنونـی را حل کـرد؟ چگونه 
می تـوان بـا کمتریـن هزینـه و تلفـات از ایـن مرحلـه عبور 
کـرد؟ گام نخسـت بایـد دید کـه اوضاع جهانـی و منطقه یی 
چـه تأثیراتـی بـر رونـد بی ثباتی در کشـور دارنـد و چگونه 
می تـوان پیاندهـای مخـرب ایـن رقابت هـا را مدیریت کرد. 
از  بـه گام پیـش رفـت. پیـش  بایـد گام  بُعـد داخلـی  در 
پرداختـن بـه مسـأله طالبـان باید دید کـه در داخـل منظومۀ 

ضـد افراطیـت چـه می تـوان کـرد . 
کشـید:  قرمـز  فاصـل  جبهـه خـط  دو  میـان  بایـد  ُکل  در 
اپوزیسـیون مسـلح افراطـی آشـتی ناپذیـر کـه راهـی جـز 
مقاومـت در برابـر آنان نیسـت. طالبان یک گروه یک دسـت 
و متجانـس نیسـتند. بـل که بایـد از گروه های طالبان سـخن 
گفـت کـه در کل در سـه گروه دسـته بندی می شـوند. یعنی 
بایـد طالبـان کالبدشـکافی شـوند. بـا یـک گـروه از طالبان 
می شـود، تحـت شـرایط خاصـی مصالحـه کـرد. امـا با یک 
گـروه اصـاًل امـکان نـدارد. با گروه سـومی می شـود قسـمًا 
پـس از کار منظـم سیاسـی بـه توافقاتی دسـت یافـت. البته، 

بایـد یـک بحـث کامـل را به طالبـان تخصیـص داد. 
امـا جبهۀ ضـد طالب در واقـع در بر گیرنـدۀ منظومه دولت 
و اپوزیسـیون سیاسـی مدنـی می شـود کـه مـرز مشـخصی 
میـان ایـن دو وجـود  نـدارد. چـه بسـا هسـتند کسـانی کـه 
همزمـان در هـر دو جنـاح حضـور دارنـد. در یـک سـخن، 
زیـر  می شـود  را  مدنـی  سیاسـی  اپوزیسـیون  و  دولـت 

داربسـت یـک منظومـۀ ضـد افراطیـت تعریـف کـرد. 
در گام نخسـت بایـد گفتمـان جدی یـی در میـان نخبـگان 
اولویت هـا چیسـت و چگونـه  کـه  بیفتـد  راه  بـه  فکـری 
می تـوان یـک جبهـه فراگیـر ملی بـرای دفـاع از کشـور در 
برابـر جبهـه دشـمنان آشـتی ناپذیـر ماننـد داعـش، حـزب 

التحریـر و بخشـی از طالبـان و شـبکه حقانـی آراسـت. 
بایـد دیـد کـه بـر سـر چگونـه سـاختار نظـام می تـوان بـه 

توافـق رسـید. 
یـک رشـته واقعیت هـای تلـخ اسـت کـه بایـد آن هـا را بـه 
عنـوان واقعیت هـا پذیرفـت و راه های زادیش آن را بررسـی 
آرمانـی  تأخیرناپذیـر و مسـایل  میـان مسـایل  بایـد  کـرد. 

تفکیـک قایل شـد.
اسـت.  سـازواره  چنـد  بـر  متشـکل  نیـز  کنونـی  دولـت 
اپوزیسـیون دموکـرات و مترقـی بایـد بـاب گفت وگـو را با 
دولـت بگشـاید و در گام نخسـت بـا آن بخش هـای آن کـه 
می شـود بـه همسـویی دسـت یافـت و پالتفرم مشـترک را 
ایجـاد کـرد، به توافقاتی برسـد و سـپس باید با هم با سـایر 
جناح هـای شـامل دولـت وارد مذاکـرات و گفت وگو هـای 

شـد.  جدی 
بـه  بتواننـد  ناپذیـر  آشـتی  دشـمنان  ضـد  منطومـۀ  اگـر 
تفاهمـات حداقلـی دسـت بیابنـد، شـاید بتوان راهـی برای 

یافـت.  نجـات 
در انتخابـات پیـش رو، بایـد همـه احـزاب و گروه هـا بـه 
نحـوی از انحنـا بـه یکـی از دو تیـم بپیوندنـد و در رونـد 

سیاسـی و سـاختار دولـت آینـده مشـارکت پیـدا کننـد.
از دیـد مـن، دو تیـم بـزرگ بایـد در فـردای انتخابـات یک 
بـود  نماینـد. خـوب خواهـد  ایجـاد  را  پالتفـرم مشـترک 
اگـر گروه هـا و سـازمان های دموکراتیـک و مترقـی نیـز در 

سـاختار قـدرت مشـارکت پیـدا کننـد. 
اگـر در دولـت آینـده به خواسـت ها وقعی گذاشـته نشـود، 
می تـوان به مبـارزات مسـالمت آمیز در چارچـوب هنجارها 

داد. ادامه 
اگـر ایـن دو تیـم نتواننـد بـه هـر دلیلـی بـا هـم بـه تفاهـم 

برسـند، آینـده خطرناکـی کشـور را تهدیـد می کنـد.
البتـه، ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه بـه مبـارزات دادخواهانه 

پایـان داده شـود. 
مـا بـه یـک اسـتراتژی دو مرحله یـی تیـاز داریـم: در کوتاه 

مـدت و در دراز مـدت. 
شـماری از اهـداف و آرمان هـا در کوتـاه مـدت دسـتیاب 
انـد و بـرای شـمار دیگـر نیاز به مبـارزات پیگیـر درازمدت 
سـوی  بـه  شـتافتن  جـز  راهـی  حاضـر  حـال  در  اسـت. 
انتخابـات نداریـم. دولـت موقـت و برگـزاری لویـه جرگـه 
و گفت وگوهـا بـا طالبـان مشـکل کشـور را حـل نمی کنـد. 
امریـکا و  مابیـن  اندازه یـی مشـکل فـی  تـا  بتوانـد  شـاید 
پاکسـتان را حـل کنـد؛ امـا درد مـا را دوا نمی کنـد. باید گام 
بـه گام و بـا شـکیبایی پیـش رفـت. بـه قول معروف شـب 
دراز اسـت و قلنـدر در راه. مشـکالت کشـور مـا در کوتـاه 
مـدت حلی شـدنی نیسـت. امـا باید کوشـید مرحلـه کنونی 
را بـا دادن کمتریـن تلفات و ضایعات پشـت سـر گذاشـت. 
در مرحلـۀ کنونـی جلوگیـری از بازگشـت طالبـان مهمترین 

اسـت.  هدف 
در بـازی پیچیـده افغانسـتان همـه بازیگـران بـا کارت هـای 
گوناگـون بـازی می کننـد. از ایـن رو، بایـد قاعـدۀ بـازی را 

گرفت. یـاد 

طـرح جامـع راه های دستیابـی به صلـح در افغـانستان
بخشدوموپایانیعزیزآریانفر
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اشـرف غنـی معموالً بـا ادبیات و لحـن دورۀ جنـگ و کارزارهای 
انتخاباتـی صحبت می کند. سـخنانش جنبۀ دفاعـی و کنایه دارد. در 
ضمـن، جیغ هایـش باعـث می شـود صدایـش بیشـتر گوش خراش 
شـود. شـاید پرداختن دربارۀ صدای یک فرد درسـت نباشـد، زیرا 
بـه ویژه گی هـای فـردی اش ربـط می گیـرد اما فکـر می کنـم اگر با 
لحـن آرام تـر صحبـت کنـد، بهتـر خواهـد بود. مـردم بـا جیغ زدن 
نمی ترسـند. رییس جمهـور نیـز قـرار نیسـت بر مـردم جیـغ بزند. 
ارتبـاط  او  بـه روان شـناختی شـخصیتی  ایـن جیغ زدن هـا  شـاید 
بگیـرد امـا ایـن چنین برخـورد بـا جامعـه می تواند مسـأله یی قابل 
بررسـی باشـد. زیـرا رفتـار و کـردار رییس جمهـور نمی توانـد بـه 
بحـث ویژه گـی فـردی و شـخصیتی تقلیل یابـد. به هرصـورت از 
بحـث جیـغ زدن اشـرف غنـی می گذریـم. زیـرا چاره یـی نیسـت، 

ناچـار جیغ زدن جنـاب را تحمـل کنیم.  
از طـرف دیگـر افـراد دو وبرش، جنـاب رییس جمهور را شـرطی 
کرده انـد؛ اگـر اشـرف غنـی جیـغ زد، چک چـک می کننـد، اگـر 
جیـغ نزنـد، هرچـه سـخنی مهم نیـز بگویـد، چک چـک نمی کنند. 
بنابرایـن، جنـاب تصـور می کند که جیـغ زدن موجـب تاثیرگذاری 
بـر شـنونده ها می شـود، زیـرا شـنونده ها رییس جمهـور را پـس از 
هـر جیـغ زدن بـا چک چـک تشـویق می کننـد؛ رییس جمهـور نیـز 

بعـد از هـر جیـغ زدن سـکوت می کند تا تشـویق شـود. 
مـن به عنوان یک شـهروند نسـبت به کـرزی و هر سیاسـتمداری، 
بـه اشـرف غنـی اعتنـا دارم. اعتنـای مـن بـه دلیـل همسـویی بـا 
اشـرف غنـی یـا موافقت بـا برنامه هـای سیاسـی ، فرهنگـی و... او 
نیسـت؛ اعتنـا  داشـتن مـن بـه این دلیـل اسـت  کـه در عرصه های 
حکومتـداری موضـع دارد و در تطبیـق موضـع خـود بـا کسـی 
مالحظـه و مصلحـت نـدارد. هژمونـی قومـی در سیاسـت یکی از 
موضع هـای سیاسـی اشـرف غنـی اسـت کـه از ارگ تا کابینـه و... 
قابـل مشـاهده اسـت و هـر روز بـر گسـترۀ ایـن هژمونـی قومـی 

افـزوده می شـود. 
ظاهـراً معلـوم می شـود کـه اشـرف غنـی در سیاسـت بیـرون از 
هژمونـی قومـی بـه افـراد اقـوام دیگـر اعتمـاد نـدارد. بنابرایـن با 
برنامه ریـزی، صالحیـت وزیـران اقـوام دیگـر را دور می زنـد یـا 
آنهـا را از وزارت برکنـار می کنـد و افـراد مـورد اعتمـاد خـود را 
بـه اسـاس توسـعۀ هژمونی قومـی مقرر می کنـد. وزیرهـای هزاره 
از جملـه ی قربانی هـای ایـن هژمونـی بـود کـه حـذف شـدند اما 
صالحیـت وزیـران اقـوام دیگـر به ویـژه تاجیک هـا را به گونه هایی 
یـا از درون ارگ یـا از داخل همـان وزارت، دور زد و محدود کرد. 
یـک رییس جمهـور ایـن حـق را دارد کـه کابینـۀ مـورد اعتمـاد 
خـود را بسـازد امـا در صورتـی  که ایـن رییس جمهـور صالحیت 
و مشـروعیت الزم سیاسـی را داشـته  باشـد. شـکل گیری دولـت 
وحـدت ملـی نیـاز بـه اطـالع نـدارد؛ پیـش چشـم همه، سـر پای 
کـه  دارد  صالحیـت  رییس جمهـور  یـک  وصفـی  کـه  بـا  شـد. 
کابینـه اش را بسـازد امـا بهتر اسـت مناسـبات اجتماعی و سیاسـی 
کشـور را از نظـر ملـی در نظـر گیرد و افـراد مورد اعتمـادش را با 

مالحظه هـای ملـی وارد کابینـه و نهادهـای دولتـی بسـازد. 
اشـرف غنـی نسـبتًا برنامه هـای اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی 

مشـخص دارد امـا کـرزی و تیمـش در دو دورۀ حکومتداری هیچ 
برنامه ریزی یـی نداشـتند. حکومتـداری کـرزی بیـن ارباب هـا و... 
تقسـیم بـود؛ هـر کـس سـهم خـود را داشـت. از بـاال بـه پاییـن 
بنابرایـن، در یک ونیـم دهـه  ایـن سـهمیه بندی رعایـت می شـد. 
حکومتـداری کـرزی کمک هـا و مهمتـر از همـه زمـان و فرصـت 
بـرای نهادسـازی و حکومتـداری بـه هـدر رفـت. مـن صالحیـت 
نـدارم کـه برنامه هـای اقتصـادی و... اشـرف غنی را مـورد تحلیل 
و انتقـاد قـرار بدهـم؛ بایـد کارشناسـان اقتصـاد و... برنامه هـای 
حکومتـداری اشـرف غنـی را طبـق صالحیـت علمـی خـود مورد 

بررسـی و انتقـاد قـرار بدهند. 
غنـی  اشـرف  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  بـه  یادداشـت  ایـن  در 
اسـاس دو  بـه  را  یادداشـت  ایـن  داده هـای تحلیلـی  می پـردازم. 
سـخنرانی اشـرف غنی اسـتوار کرده ام. سـخنرانی یی که در جشـن 
نـوروز در بلـخ و سـخنرانی یی را کـه بـرای معرفی وحیـد عمر در 

ارگ انجـام داد. 
سیاسـت گذاری فرهنگـی اشـرف غنی مشـخص اسـت. مشـخص 
 بـودن سیاسـت گذاری فرهنگـی بـه مراتـب از نامشـخص  بـودن 
آن، بهتـر اسـت. بـرای همیـن مشـخص  بـودِن موضع هـای کالن 
بـه  اعتنـا  بایـد  غنـی،  اشـرف  فرهنگـی  و  سیاسـی  اقتصـادی، 
موضع هـای او کـرد. اگـر موافـق ایـم حمایـت کنیم، اگـر مخالفیم 
انتقـاد کنیـم، بـه چالـش بکشـیم و پیشـنهاد خـود را در همـان 
عرصـه، مشـخص کنیم تـا جامعـه بداند که مـا چـرا از برنامه ها ی 
اشـرف غنـی انتقـاد داریـم و نظـر ما به صـورت مشـخص در بارۀ 
ایـن برنامـه چیسـت. در غیر آن اشـرف غنـی حق خواهد داشـت 
کـه برنامـۀ خـود را بـه  عنـوان شـخص اول حکومـت پیـاده کند. 
واقعیـت این اسـت  که افغانسـتان در ضمِن داشـتن اقـوام متفاوت، 
دارای چهـار قومـی نسـبتًا مسـاوی و برابـر از نظـر جمعیـت و 
نفـوس اسـت. قـوم پشـتون، تاجیـک، هـزاره و اوزبیـک. از نظـر 
زبـان اکثریـت زبانـی و فرهنگی را فارسـی زبانان تشـکیل می دهند 
اقلیـت قـرار می گیـرد. از نظـر  کـه زبـان اوزبیکـی و پشـتو در 
مذهـب، اکثریـت مذهبـی را مذهـب اهـل سـنت تشـکیل می دهد 
کـه مذهـب شـیعه در اقلیـت اسـت. از نظـر نفـوس قومـی، هیـچ 

قومـی در افغانسـتان بیشـتر از سـی درصـد نیسـت. 
از آنجایـی  کـه قـدرت سیاسـی همیشـه در اختیـار افـرادی از قوم 
پشـتون افغانسـتان بـوده اسـت؛ اکثریـت فرهنگـی و زبانـی را که 
فرهنـگ و ادبیـات زبـان فارسـی اسـت، نمی پذیرنـد. طـوری  کـه 
در قـدرت سیاسـی هژمونـی قومـی مطرح اسـت، تـالش صورت 
می گیـرد در مناسـبات زبانـی و فرهنگـی نیز ایـن هژمونی صورت 
بگیـرد و تطبیـق شـود. امـا مشـکل اینجـا اسـت که زبـان و ادبیات 
فارسـی واقعیـت فرهنگـی و مناسـبات زبانـی جامعـۀ افغانسـتان 
را در مناسـبات سیاسـی، آموزشـی، اقتصـادی و سـایر مـراودات 
مردمـی تحـت تأثیـر خـود دارد و گفتمـان غالـب فرهنگـی در 

افغانسـتان و منطقه اسـت. 
بنابرایـن، بیشـتر از صـد سـال هرچـه سیاسـت مداران قوم پشـتون 
افغانسـتان تـالش کردند نتوانسـتند ایـن گفتمان غالـب فرهنگی و 
زبانـی را در افغانسـتان عقب برانند و هژمونی فرهنگی زبان پشـتو 

را بـه عنـوان گفتمان غالب مطرح کنند. قوم پشـتون یکـی از اقوام 
ایرانـی اسـت. زبـان پشـتو نیز یکـی از زبان هـای ایرانی اسـت. اما 
در بیـن زبان هـای ایرانـی ایـن زبـان جایـگاه و پیشـینۀ فرهنگـی 
زبـان فارسـی را نـدارد، زیـرا ماننـد زبـان ُکـردی، بلوچی و سـایر 

زبان هـای ایرانـی زبـان قومی اسـت نـه زبـان بیناقومی. 
زبـان پشـتو طـوری  کـه یکـی از زبان های رسـمی کشـور اسـت، 
بایـد تقویـت شـود و بایـد برای توسـعۀ ایـن زبان فرهنگ سـازی 
صـورت بگیـرد. نیـاز اسـت زبـان اوزبیکـی نیـز رسـمی شـود و 
در کنـار زبـان فارسـی و پشـتو از زبان های رسـمی کشـور باشـد؛ 
امـا سیاسـت گذاری های فرهنگـی کشـور نبایـد به طور مشـخص 
بـرای تقویـت یـک زبان و حـذف زبان دیگر باشـد. در افغانسـتان 
و منطقـه، طـوری  کـه زبـان فارسـی، گفتمـان غالـب فرهنگـی را 
شـکل می دهـد. بنابرایـن، مناسـبات فرهنگـی و بشـری نیـز بنا به 
روایت هـای ادبـی و فرهنگـی این زبان در افغانسـتان بیشـتر رواج 

فرهنگـی دارد. 
امـا حکومـت خـالف واقعیـت فرهنگـی و زبانی کشـور و خالف 
جامعه شـناختی فرهنگـی و زبانـی کشـور می خواهـد برنامه ریـزی 
و سیاسـت گذاری فرهنگـی و زبانـی را مدیریـت کنـد کـه ایـن 
مدیریـت بـه جایـی نمی رسـد امـا می توانـد موجـب حساسـیت 
سیاسـی در سـایر مناسـبات حکومتداری در افغانسـتان شـود. اگر 
دربـارۀ عدم شـکل گیری یـک نظام با ثبات سیاسـی در افغانسـتان 
از نظـر فرهنگـی تحقیـق شـود، شـاید دیـده شـود کـه چگونـه 
هژمونی سـازی فرهنگـی و زبانـی قومـی بـر سیاسـت گذاری کلی 
در کشـور تأثیـر منفـی گذاشـته و باعـث شـده کـه نظـام  بـا ثبات 
سیاسـی شـکل نگیـرد و مـردم افغانسـتان از نظـر فرهنگـی بـه 

وحـدت ملی نرسـند. 
سیاسـت گذاری فرهنگـی و زبانـی اشـرف غنی این اسـت که زبان 
فارسـی و دری را جـدا کنـد. بگویـد زبـان فارسـی زبـان ایرانیـان 
اسـت و زبان دری زبانی در افغانسـتان اسـت. شـاید بپرسـید این 
جدایـی دری و فارسـی چـه نفعـی بـه هژمونی سـازی فرهنگـی 
اشـرف غنـی دارد؟ زیـرا زبـان فارسـی به نـام زبـان دری در جای 
خـود اسـت. پاسـخ ایـن اسـت کـه اشـرف غنـی بـا جـدا کـردن 
فارسـی و دری بـه دو زبـان می تواند به توسـعه و تطبیـق هژمونی 

فرهنگـی مـورد نظرش بپـردازد. 
سـال ها اسـت  کـه برنامـۀ جدایـی فارسـی و دری جریـان دارد. 
نخسـت قـرار بود که زبان فارسـی حذف شـود و برنامـۀ فرهنگی 
و زبانـی محمـود طـرزی تطبیق شـود. محمـود طرزی معمـوالً در 
نوشـته های خـود از زبانـی به نـام زبـان افغانـی صحبـت می کند و 
می گویـد کـه زبـان فارسـی زبـان ایرانیـان اسـت و در افغانسـتان 
وارد شـده اسـت، باید این زبان کنار گذاشـته شـود و زبان افغانی 

کـه زبـان نیـاکان ما اسـت، رواج پیـدا کند. 
فرمانـی بـه سـال 1315 از طـرف حکومت صادر شـد که در مدت 
سـه سـال همـۀ مامـوران لشـکری و کشـوری مکلف بـه یادگیری 
اجبـاری لسـان افغانـی اسـت تا در محـاوره و کتابت فقـط از زبان 
افغانـی اسـتفاده شـود. در دوره یـی، آمـوزش در معـارف بـه زبان 
پشـتو سراسـری شـد. کتاب هـای مکتـب بـه پشـتو چـاپ شـد، 

در سراسـر کشـور توزیـع شـد امـا از نظـر اجتماعـی، فرهنگـی و 
مناسـبات منابـع بشـری ایـن برنامـه اقبال تطبیـق نیافـت. بنابراین، 
تصمیـم بـه این گرفته شـد کـه زبان پارسـی دری را به نام پارسـی 
و دری جـدا کننـد. پارسـی را ایرانـی بداننـد و دری را زبانـی در 
افغانسـتان بداننـد. در حالـی  کـه پارسـی دری را به هر اسـمی یاد 
کنیـم، یـک زبـان اسـت. در لویـه  جرگـۀ 134۲ تـالش صـورت 
گرفـت کـه تنهـا زبان پشـتو در قانـون، زبان رسـمی دولت باشـد 
امـا ایـن اقـدام مـورد اعتـراض جرگـه قـرار گرفـت. قرار بـر این 
شـد زبـان پارسـی نیـز زبـان رسـمی باشـد امـا بـا ایـن شـرط که 
زبـان فارسـی و دری جـدا اسـت؛ بنابرایـن نـام زبـان فارسـی در 

ایـن قانون دری شـد. 
پرسـش اینجا اسـت چـرا حکومت در قبـال فرهنگ و زبـان مردم 
کشـور مـدارا نـدارد و چگونـه و چـرا بـه خـود حـق می دهـد که 
بـه زبـان و فرهنـگ مردم مداخلـه کند؟ دربـارۀ این پرسـش ملت 

فکـر کند! 
اشـرف غنـی چنـد هژمونـی فرهنگـی را در کنـار هـم بـه پیـش 
می بـرد. اصـوالً پیش بـرد و تطبیـق ایـن هژمونی هـا یـک هـدف 
دنبـال  فرهنگـی  هژمونـی  سیاسـت گذاری  در  را  فرهنگـی  کالن 
می کنـد کـه آن سیاسـت کالن فرهنگـی، تشـکیل هویـت ملـی به 
اسـاس هژمونـی قومـی اسـت. اشـرف غنـی قانـون ثبـت احـوال 
نفـوس را دور زد و آن قانـون را بـه تعلیـق درآورد بـرای این کـه 
باید در شناسـنامه، هویت ملی و سیاسـی شـهروندان به نام »افغان« 
یـاد شـود. درحالی که اعتراض گسـترده نسـبت به »افغـان« خوانده 
 شـدن همـه مـردم افغانسـتان وجـود دارد. زیـرا اعتراض کننده گان 
بـه ایـن نظـر انـد که »افغـان« نـام قوم پشـتون افغانسـتان اسـت. 

بـرای ایـن  که اشـرف غنـی بتواند این هویـت »افغـان« را به عنوان 
هویـت ملـی بقبوالنـد، نیاز اسـت کـه پیـش از آن از بـار فرهنگی 
زبـان فارسـی و جشـن های ملی مانند نـوروز بکاهد؛ زیـرا گفتمان 
غالـب فرهنگـی و معرفتـی زبـان فارسـی و جشـن های فرهنگـی 
ماننـد نـوروز می توانـد از نظـر فرهنگـی مانـع هویت سـازی ملـی 
بـه اسـاس هژمونـی قومی یی شـود که اشـرف غنـی تطبیـق آن را 

در نظـر دارد. 
اشـرف غنـی در سـخنرانی خـود در بلـخ نشـان داد کـه از گفتمان 
فرهنگی یـی کـه در فرهنـگ مـردم افغانسـتان پیشـینه دارد از ایـن 
گفتمـان فرهنگـی غالـب هـراس دارد و می خواهـد ایـن گفتمـان 
ایـن  افغانسـتان در  به عنـوان رییس جمهـور  او  را کم رنـگ کنـد. 
سـخنرانی که در جشـن نـوروز و آغاز سـال نو آنهـم در بلخ ارایه 
شـد، باید به پیشـینۀ جشـن نـوروز، به جایـگاه و پیشـینۀ فرهنگی 
بلـخ در افغانسـتان و منطقـه می پرداخت و به پیشـینۀ بلخ و جشـن 
نـوروز اشـاره می کـرد. امـا غنـی از پیشـینۀ فرهنگی بلـخ در پیش 
از اسـالم و جایـگاه ایـن والیـت در شـکل گیری فرهنـگ آریایی، 
در شـکل گیری دیـن زرتشـتی و در شـکل گیری جشـن نـوروز 

هیـچ سـخن نگفت. 

مـی غنـی  یای قو ستالـژ حسـرت و نو
ی هـویت سیاسی و فرهنـگ ملـی در سیاست گـذار
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