
عمــر داوودزی رییــس دبیرخانــۀ شــورای عالــی 
صلــح می گویــد کــه حکومــت و سیاســت مداران 
ــح  ــور صل ــکا در ام ــدۀ خــاص امری در حضــور نماین
افغانســتان، روی برگــزاری یــا عــدم برگزاری نشســت 

ــت. ــد گرف ــم خواهن ــروز تصمی ــر، ام قط
یــک نشســت خبــری  دیــروز در  داودزی  آقــای 
در کابــل، برگــزاری یــا عــدم برگــزاری نشســت 
سیاســت مداران و طالبــان در قطــر را وابســته بــه 
تصمیمــی دانســت کــه حکومــت  و سیاســیون امــروز 

ــت. ــد گرف خواهن
دومیــن دور نشســت سیاســت مداران افغانســتان و 
طالبــان در شــهر دوحــه پایتخــت قطــر قــرار اســت در 
ــۀ  14 و 15 اپریــل برگــزار شــود، امــا رییــس دبیرخان
ــت از  ــن نشس ــه ای ــد ک ــد می کن ــح تأکی ــورای صل ش
ــۀ  ــن اســت روی جرگ ــزاری، ممک ــان برگ لحــاظ زم

ــر بگــذارد. مشــورتی صلــح تأثی
او می گویــد کــه بهتــر خواهــد بــود تــا نشســت قطــر 
بعــد از جرگــۀ مشــورتی صلــح در شــرایطی برگــزار 

ــده گان  ــوی نماین ــح از س ــوب صل ــه چهارچ ــود ک ش
مــردم در لویــه جرگــه مشــخص شــده اســت.

ــورتی  ــه مش ــزاری جرگ ــه برگ ــاره ب ــا اش داوودزی ب
ــرای  صلــح اظهــار داشــت کــه آماده گی هــای کامــل ب
تدویــر ایــن جرگــه روی دســت گرفتــه شــده اســت.
او گفــت کــه تمــام اعضــای شــوراهای والیتــی، 
مجلــس  اعضــای  از  تعــداد  آن  و  ســنا  مجلــس 
ــده  ــر برن ــی اخی ــات پارلمان ــده گان کــه در انتخاب نماین
اعــام شــده اند، در جمــع اعضــای جرگــه مشــورتی 
ــا ایــن وجــود اعضــای  صلــح شــامل می باشــند کــه ب
لویــه جرگــه صلــح بیــش از 2500 نفــر خواهنــد بــود.
ــم  ــت در نه ــرار اس ــه ق ــش رو ک ــۀ پی داوودزی، جرگ
ثــور برگــزار شــود را از لحــاظ تعــداد اعضــا بزرگترین 
ــه  ــان دو ده ــه در جری ــد ک ــورتی خوان ــۀ مش جرگ
ــح را  ــی صل ــوط اساس ــده و خط ــزار ش ــته برگ گذش

ــرد. ــد ک ــخص خواه مش
ــوت  ــث دع ــح، بح ــورای صل ــۀ ش ــس دبیرخان ریی
رســمی از گــروه طالبــان را مــورد بحــث در کمیســیون 
ــه  ــرد ک ــح ک ــده، تصری ــۀ خوان ــه جرگ ــزاری لوی برگ
ــده  ــای آین ــا روزه ــت و ت ــی اس ــث سیاس ــن، بح ای

ــد. ــد ش ــه خواه روی آن فیصل
جرگــه مشــورتی صلــح در نهــم ثــور امســال در 
حالــی قــرار اســت برگــزار شــود کــه زلمــی خلیــل زاد 
ــتان،  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــاص امری ــدۀ خ نماین
ششــمین دور گفت وگوهایــش بــا طالبــان را بــه 
ــت  ــزاری نشس ــان  برگ ــدن زم ــخص ش ــل مش دلی
بین االفغانــی صلــح قطــر در 14هــم اپریــل، بــه 

ــت. ــه اس ــق انداخت تعوی
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 بـود و اصالحات ثقـافت اسـالمی در دانشگاه ها
ــرح  ــتین بار طـ ــرای نخسـ ــری دارد. بـ ــتان درازتـ ــورد داسـ ــن مـ ــدۀ ایـ پرونـ
بازبینـــی و اصاحـــات در مضمـــون ثقافـــت اســـامی در مقاله یـــی از 
عبدالحفیـــظ منصـــور در روزنامـــۀ مانـــدگار مطـــرح شـــد. ســـالی از نشـــر 
ـــه های  ـــی از جلس ـــور در یک ـــای منص ـــه آق ـــود ک ـــده ب ـــپری ش ـــه س ـــن مقال ای
عمومـــی مجلـــی نماینـــده گان ایـــن مـــورد را بـــا شـــرح بیشـــتر همه گانـــی 

ســـاخت.
آقـــای منصـــور در آن نشســـت از محتـــوای مضمـــون ثقافـــت اســـامی در 
دانشـــگاه ها انتقـــاد کـــرده و گفـــت کـــه ثقافـــت اســـامی در دانشـــگاه های 
کشـــور تروریســـت تربیـــت می کنـــد. گفته هـــای آقـــای منصـــور بـــا 

واکنش هـــای زیـــادی مواجـــه شـــد. او در شـــرح ایـــن گفته هایـــش اظهـــار 
ـــون  ـــت مض ـــدم موجودی ـــا ع ـــت و ی ـــورد موجودی ـــش در م ـــه اظهارات ـــت ک داش
ـــری  ـــوا، بازنگ ـــورد محت ـــه در م ـــت، بلک ـــگاه ها نیس ـــامی در دانش ـــت اس ثقاف

آن و اصـــاح شـــیوۀ تدریـــس ایـــن مضمـــون اســـت.
ــه رو  ــی روبـ ــتایش های فراوانـ ــا و سـ ــا انتقادهـ ــور بـ ــای منصـ ــارات آقـ اظهـ
شـــد و موجـــب گردیـــد مقاله هایـــی زیـــادی در رد و تاییـــد آن در ســـانه ها 
چـــاپ و نشـــر شـــود. همچنـــان نشســـت هایی در رســـانه های تصویـــری و 

دانشـــگاه ها برگـــزار شـــد و ایـــن مـــورد بـــه واکاوی گرفتـــه شـــد.

شورای عالی صلح:

تصمیم حکومت و سیاست مداران پیرامون 
نشست قطر امروز نهایی می شود

قربانیان سیل از مرز 120 تن گذشت
مانـدگار: والیت هـای غرب و شـمال کشـور بـه ویـژه در روزهای 
پایانـی هفتـۀ گذشـته، گـواه بارش شـدید باران بـود که ایـن پدیدۀ 
طبیعـی سـبب تکـرار جـاری شـدن سـیل در والیت هـای هـرات، 

بادغیـس، فاریـاب، بغان، سـرپل و سـمنگان شـد.
در ایـن مـوج از بارنده گـی و سـیِل ناشـی از آن، در مجموع 21 تن 
جـان باختنـد و 15 تـن نیز ناپدید شـده انـد که اما آمارهـای جدید 

نشـان می دهنـد کـه طـی این سـیاب ها، 120 تـن جان باختـه اند.
آمـار دقیقـی از میـزان خسـارت وارده بـه منـازل مسـکونی در ایـن 
والیت هـا در دسـت نیسـت، امـا منابـع محلـی از بیـش از 20 هزار 

خانـۀ آسـیب دیده خبـر داده انـد.
اگـر چـه جریـان سـیل در روزهـای اخیـر در والیت هـای شـمالی 
بـه جاده هـا،  زیـادی  امـا خسـارت  یافـت،  کاهـش  تـا حـدودی 
آبـدات تاریخـی و زیرسـاخت های اساسـی ایـن مناطق بـه ویژه در 

والیت هـای هـرات و سـمنگان وارد کـرده اسـت.
منابع دولتی تاکنون میزان خسـارات ناشـی از جاری شـدن سـیل را 
در روزهـای گذشـته اعـام نکـرده اند، امـا گفته اند کـه هیأت هایی 
را بـه ایـن والیت ها فرسـتاده انـد تا دربـارۀ میزان خسـارت تحقیق 
کننـد. ایـن هیأت هـا وعده سـپرده کـه بـه زودی دریافت های شـان 

را همه گانی سـازند.
گواهـان گفتـه انـد کـه در ایـن سـیاب ها زمین هـای کشـاورزی، 
اسـت. محمـد  رفتـه  بیـن  از  زیـادی  پُل هـای  و  منـازل، جاده هـا 
صدیـق عزیـزی، سـخنگوی والیـت سـمنگان بـه رسـانه ها گفتـه 
اسـت که سـیل در ولسـوالی »خـرم« و »سـارباغ« ایـن والیت، جان 
چهـار زن را گرفتـه اسـت. در والیـت سـرپل نیـز گفته می شـود که 

سـه تـن در اثـر سـیاب ها کشـته شـده انـد.
مقام هـای محلـی والیـت هـرات نیـز گفتـه انـد که سـرازیر شـدن 
سـیاب های روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته در شهرسـتان »کرخ«، جان 
هفـت نفـر را گرفتـه و 15 تـن را هـم ناپدید کرده اسـت که بیشـتر 
قربانیـان، سرنشـینان موترهـای مسـافربری مسـیر هرات-بادغیـس 

بـوده  اند.
گزارش هـای والیـت بادغیـس حاکی از آن اسـت که روز پنجشـنبۀ 
هفتـۀ گذشـته در پی جاری شـدن سـیاب، چهـار تن جـان باختند 
و خسـارات زیـادی نیـز بـه باشـنده گان ایـن والیت در پی داشـت. 
از سـوی هـم، یکـی از گواهـان گفتـه اسـت کـه احتمـال کشـته 
شـدن 18 نفـر در ایـن حادثـه وجـود دارد. او گفته اسـت که سـیل 
روز پنجشـنبه ایـن والیـت، در 80 سـال گذشـته بی سـابقه بـوده و 
خسـارات جدی بـه زمین های کشـاورزی و منازل مـردم وارد کرده 

است.
در والیـت فاریـاب هـم باران هـای شـدید موجـب جـاری شـدن 
سـیل شـد کـه خسـارت مالـی بـه باشـنده گان ایـن والیـت در پـی 

داشـت، امـا تلفـات انسـانی نداشـته اسـت.
مقام هـای محلـی در بدخشـان اعـام کـرده انـد کـه جـاری شـدن 
سـیل، بخـش بـزرگ از بـزرگ راه بدخشان-کشـم را تخریـب کرده 
اسـت. دفتر سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان نیز اعام کـرده بود 
کـه 122هـزار نفـر در اثر سـیاب های اخیر در کشـور آسـیب دیده 

انـد و نیـاز بـه کمک هـای فـوری دارند.
دفتـر هماهنگی امور بشردوسـتانۀ سـازمان ملل متحـد )اوچا( اعام 
کـرد کـه سـیاب ها در 14 والیـت رخ داده و زنده گی مـردم در این 
والیت هـا مختل شـده اسـت. براسـاس گـزارش اوچـا، والیت های 
قندهـار، فـراه، هلمنـد، کنـر، لغمان، ننگرهـار و زابل بیشـترین زیان  

را از سـیل در مـاه جـاری دیده اند.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه 52 هـزار نفـر در فـراه، نزدیـک 
بـه 33 هـزار نفـر در قندهـار و نزدیـک بـه 18 هـزار و 500 نفـر 
در هلمنـد، بـه خاطـر جاری شـدن سـیل آسـیب دیـده انـد. بربنیاد 
گـزارش سـازمان ملـل، جـاری شـدن سـیل در والیت هـای فـراه، 
قندهـار، هلمنـد، هـرات، کاپیسـا، پـروان، زابـل و کابـل، نزدیک به 

چهـار هـزار و 900 منـزل مسـکونی را تخریـب کـرده اسـت.
وزارت دولـت در امـور رسـیده گی بـه حـوادث طبیعـی پیـش از 
ایـن هـم اعـام کرده بـود کـه از 12 حوت سـال گذشـته تـا کنون 
پیـش از بارنده گـی هفتـه گذشـته 104 تـن بـر اثـر جـاری شـدن 
سـیاب های شـدید جـان باخته انـد و 237 تـن دیگر هـم مصدوم 

اند. شـده 

بودجۀ پیشنهادی کمیسیون انتخابات 
پاسخ مثبت دریافت نکرده است
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زلمــی خلیــل زاد فرســتادۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلح 
ــایلی  ــه مس ــود ب ــارات خ ــن اظه ــتان در آخری افغانس
اشــاره کــرد کــه ذهــن بســیاری از شــهروندان کشــور 
گفت وگوهــای صلــح  کــه  اخیــر  ماه هــای  در  را 
ــه خــود مشــغول  ــان جــدی شــده، ب ــا طالب ــکا ب امری
داشــته انــد. بــه نظــر می رســد امریــکا پیــش از آن کــه 
نگــران وضعیــت افغانســتان باشــد، نگــران وضعیــت 
ــن  ــه از ای ــه چگون ــت ک ــود اس ــدان خ ــود و متح خ
ــرون  ــد، بی ــدی ببین ــیب ج ــه آس ــدون آن ک ــور ب کش
شــود. آقــای خلیــل زاد می گویــد گفت وگوهــای 
اصلــی در محــور موضوع هــای چــون عــدم اســتفاده 
ــر  ــتان در براب ــاک افغانس ــتی از خ ــا تروریس گروه ه
کشــورهای دیگــر و به ویــژه امریــکا، خــروج نیروهــا 
از ایــن کشــور، آتش بــس و آغــاز گفت وگوهــای 
»بین االفغانــی« می چرخنــد و امریــکا تــاش دارد 
ــد  ــک کن ــتان را کم ــف افغانس ــای مختل ــه گروه ه ک

ــان دهنــد. ــه چهــل ســال جنــگ پای کــه ب
ــه  ــد ک ــر می آی ــن ب ــل زاد چنی ــای خلی ــخنان آق از س
ــای  ــی از گروه ه ــز یک ــتان را نی ــت افغانس او حکوم
ــد  ــه می دان ــا در قضی ــر گروه ه ــون دیگ ــل هم چ دخی
و احتمــاالً ایــن نکته یــی اســت کــه میــان او و اشــرف 
غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی اختــاف ایجــاد 
ــان از  ــا طالب ــد ب ــی می خواه ــای غن ــت. آق ــرده اس ک
موقــف یــک حکومــت وارد گفت وگــو شــود و 
ــان  ــر طالب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــزی اس ــن چی ای
نمی خواهنــد آن را بپذیرنــد. برخــی گزارش هــای 
تاییــد ناشــده حاکــی از آن انــد کــه طالبان بــه خلیل زاد 
گفتــه انــد، بــا تمــام گروه هــای موجــود در افغانســتان 
ــی و  ــا اشــرف غن ــی ب ــد، ول ــره کنن ــد مذاک می خواهن
اطرافیــان او حاضــر بــه گفت وگــو نیســتند. حتــا 
برخــی منابــع تاییــد می کننــد کــه طالبــان بــرای 
داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت نیــز چــراغ 
ســبز نشــان داده انــد. در چنیــن وضعیتــی آقــای غنــی 
کــه خــود را بازنــدۀ شــرایط احســاس می کنــد، 
ــزاف و  ــای گ ــرف پول ه ــا مص ــت ب ــاش اس در ت
ــی  ــور سیاس ــح مان ــورتی صل ــۀ مش ــزاری جرگ برگ
اجــرا کنــد. آقــای غنــی در حالــی 370 میلیــون افغانــی 
ــرای برگــزاری جرگــۀ مشــورتی اختصــاص داده  را ب
ــًا  ــی تقریب ــن جرگه ی ــۀ چنی ــد نتیج ــه می دانن ــه هم ک
هیــچ اســت. آقــای غنــی بــرای هیــچ  تــاش می کنــد 

و بــرای هیــچ پول هایــی را کــه بــا مصیبــت و گــردن 
ــل  ــی آورد، حیف ومی ــت م ــه دس ــتان ب ــی افغانس کج
بــا  برگــزاری جرگــۀ مشــورتی صلــح  می کنــد. 
ــًا  ــل عم ــق امرخی ــون ضیاالح ــرادی چ ــت اف مدیری
توهیــن بــه شــعور و احســاس شــهروندان افغانســتان 
می توانــد تلقــی شــود. شــهروندان افغانســتان بــه 
ــد  ــاد دارن ــه ی ــل را ب ــای امرخی ــۀ آق ــی کارنام خوب
ــه  ــرکا چ ــی و ش ــتگاه غن ــه او در دس ــد ک و می دانن
ــای  ــفانه آق ــت. متأس ــه اس ــده گرفت ــه عه ــی را ب نقش
غنــی بــدون آن کــه متوجــه عواقــب کار خــود باشــد، 
ــک  ــزب دموکراتی ــای ح ــی از چهره ه ــه یک ــًا ب دقیق
خلــق در زمــان حکومــت داری آن مبــدل شــده اســت. 
وقتــی خلیــل زاد می گویــد کــه برخــی رهبــران 
ــا  ــه قضای ــر ب ــن منظ ــط از ای ــتان فق ــی افغانس سیاس
ــه  ــا جنــگ« عمــًا ب ــا مــن و ی ــگاه می کننــد کــه »ی ن
ــن  ــه ای ــاره دارد. البت ــای او اش ــی و برنامه ه ــای غن آق
بــه معنــای آن نیســت کــه از طالبــان تروریســت دفــاع 
ــۀ  ــت پیش ــروه جنای ــک گ ــان ی ــرد. طالب ــورت گی ص
ــای  ــرای هدف ه ــط ب ــه فق ــرون وســطایی اســت ک ق
ــچ  ــه هی ــان ب ــد. طالب ــانی می جنگ ــاص و غیرانس خ
صــورت حاضــر بــه برگــزاری انتخابــات و پذیریــش 
قانــون اساســی افغانســتان نخواهنــد شــد و ایــن 
جنــگ اگــر بــه وســیلۀ خارجی هــا بــه مســیر دیگــری 
ــه  ــی ادام ــه صــورت فعل ــان ب کشــانده نشــود، همچن
پیــدا خواهــد کــرد. زلمــی خلیــل زاد ماموریــت اصلــی 
ــود   ــه س ــه ب ــت ک ــی اس ــه توافق ــیدن ب ــود را رس خ
ــد  ــل او می گوی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــام ش ــکا تم امری
ــر محــور  ــان ب ــه در حــال حاضــر بحــث او و طالب ک
ــه  ــوز هــم ادام ــرار داشــته اســت و هن دو موضــوع ق
دارد. نخســت ایــن کــه هیــچ گروهــی از خــاک 
افغانســتان علیــه منافــع امریــکا اســتفاده نکنــد و دوم 
ــد  ــان بیای ــه می ــتان ب ــی در افغانس ــه آتش بس ــن ک ای
کــه در نتیجــۀ آن زمینــۀ خــروج نیروهــای امریکایــی 
از ایــن کشــور فراهــم شــود. خلیــل زاد معتقــد 
ــوع  ــن دو موض ــق روی ای ــس از تواف ــه پ ــت ک اس
آغــاز  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  می توانــد 
ــای  ــۀ گفت وگوه ــه در نتیج ــد ک ــوند. او می گوی ش
سیاســی  نظــام  آینــدۀ  کــه  اســت  بین االفغانــی 
ــه  افغانســتان مشــخص می شــود. ایــن جاســت کــه ب
نظــر می رســد امریــکا از دکتریــن جنــگ پیش گیرانــه 

جهــان  در  دموکراســی  حمایــت  و  گســترش  و 
ــاس  ــر اس ــکا ب ــد. امری ــینی کن ــد عقب نش می خواه
دکتریــن پــس از جنــگ ســرد کــه یکــی از طراحــان 
ــی  ــرار دموکراس ــرای برق ــود، ب ــل زاد ب ــای خلی آن آق
ــتند،  ــواه داش ــای تمامیت خ ــه نظام ه در کشــورهای ک
ــم  ــر ه ــن داکت ــرد. ای ــه ک ــی را هزین ــای هنگفت پول ه
ــرد  ــفارش می ک ــز س ــه را نی ــگ پیش گیران ــان جن زم
کــه بــر اســاس آن امریــکا هــر کشــوری را کــه 
خطــری  آینــده  در  می توانــد  می کــرد،  احســاس 
ــدف  ــی ه ــق نظام ــود، از طری ــرای آن محســوب ش ب
ــه عــراق  ــه افغانســتان و بعــد ب ــه ب ــرار دهــد. حمل ق
ــه  ــن پیش گیران ــن دکتری ــه از همی ــأت یافت ــًا نش دقیق
ــازده ســپتامبر  ــۀ ی ــس از حادث ــه پ ــد ک ــر چن ــود، ه ب
ــل  ــط بین المل ــران رواب ــیاری از تحلیلگ ــاور بس ــه ب ب
ــن کشــور نتوانســت خطــری را کــه از  ــکا، ای در امری
جانــب طالبــان و القاعــده متوجــه آن بــود، تشــخیص 
ــد  ــت های دونال ــا سیاس ــکا ب ــا امری ــاال ام ــد. ح ده
ترامــپ رییس جمهــور نــا بــه هنــگام ایــن کشــور کــه 
بیشــتر منافــع خــود را داخــل مرزهــای آن شناســایی 
ــی شــده  ــبات جهان ــی از مناس ــاز تازه ی ــرده، وارد ف ک
اســت. دیگــر آن دکتریــن جنــگ پیش گیرانــه و 
ــای  ــا رژیم ه ــورهای ب ــی در کش ــترش دموکراس گس
تمامیت خــواه در صــدر وظایــف امریــکا قــرار نــدارد. 
ــا  ــا همیــن رویکــرد امریــکا در تــاش اســت کــه ب ب
ــان  ــتان را در می ــری افغانس ــی خمی ــردن بین ــور ک ج
ــا  ــفانه ب ــد. ارگ متأس ــا کن ــف ره ــای مختل گروه ه
ــد.  ــده را ببین ــد آین ــی نمی توان ــگاه سیاس ــف ن ضع
آقــای غنــی کل هــم و غــم خــود را در محــور خــود 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــش خاص ــر از نزدیکان ــد نف و چن
افغانســتان در چنیــن وضعیــت بغرنــج و پیچیــده 
ــه ُکل  ــاز دارد ک ــر نی ــه و مدب ــت خردمندان ــه مدیری ب
تیــم ارگ فاقــد آن انــد. اگــر چنیــن تیمــی در آینــده 
ــرد  ــت نگی ــه دس ــتان را ب ــت افغانس ــک مدیری نزدی
ــی اش  ــس تمامیت خواه ــاال ح ــه ح ــی ک ــای غن آق
ــه ســوی  ــه کشــور را ب ــه ممکــن اســت ک ــاال گرفت ب
ــش از  ــا پی ــاد و حت ــه هفت ــه ســان ده ــازه ب ــه ت فاجع

ــاند.  آن بکش
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ـــار  ـــوا ب ـــدن ه ـــرم ش ـــار و گ ـــل به ـــاز فص ـــا آغ ب
ــی از  ــه بخش هایـ ــان بـ ــای طالبـ ــر حمله هـ دیگـ
ـــن  ـــان در آخری ـــت. طالب ـــه اس ـــدت یافت ـــور ش کش
ــه  ــس بـ ــت باذغیـ ــی را در والیـ ــورد حمله هایـ مـ
راه انداختـــه و ولســـوالی آب کمـــری آن والیـــت 
ـــود  ـــرف خ ـــه تص ـــنگین ب ـــای س ـــس از نبرده را پ
در  هـــم  نبردهایـــی  همین گونـــه  دراورده انـــد. 
ـــز  ـــر نی ـــت دیگ ـــاب و برخـــی والی ـــای فاری والیت ه
ـــت  ـــی اس ـــه در حال ـــن هم ـــت. ای ـــه اس ـــدت یافت ش
ـــال  ـــک س ـــه ی ـــک ب ـــکا در نزدی ـــان و امری ـــه طالب ک
اســـت کـــه در گفت وگوهـــای رو در رو بـــه ســـر 
می برنـــد تـــا بـــه یـــک نتیجـــه برســـند. ظاهـــراً 
ــای  ــروج نیروهـ ــان روی خـ ــا و طالبـ امریکایی هـ
امریکایـــی از افغانســـتان و قطـــع رابطـــه طالبـــان 
بـــا گروه هـــای تروریســـتی در کلیـــت توافـــق 
ـــرای  ـــورد ب ـــن م ـــات ای ـــوز جزئی ـــا هن ـــد ام کرده ان
ـــال  ـــن ح ـــت. در عی ـــاز اس ـــرف مساله س ـــر دوط ه
ـــه  ـــد روز دیگـــر نشســـتی ب ـــا چن ـــه ت ـــرار اســـت ک ق
اشـــتراک دوصـــد تـــن بـــه نماینده گـــی از برخـــی 
ـــر  ـــان در قط ـــا طالب ـــی ب ـــی و مدن ـــای سیاس جریان ه
ـــن  ـــوان دومی ـــه عن ـــس آن نشســـت ب ـــود. نف ـــر ش دای
ــای  ــی جریان هـ ــان و برخـ ــان طالبـ ــت میـ نشسـ
ـــا  ـــادی دارد ام ـــت زی ـــان اهمی ـــرای طالب ـــی ب سیاس
هنـــوز معلـــوم نیســـت کـــه جریان هـــای سیاســـی 
و افـــرادی کـــه در آن نشســـت شـــرکت می کننـــد 
ــواردی  ــه مـ ــد و روی چـ ــه چیزی انـ ــال چـ دنبـ
بـــا طالبـــان گفت وگـــو کننـــد؛ امـــا اســـتفادۀ 
طالبـــان از آن نشســـت بـــه مراتـــب بیشـــتر از 
ــان از  ــرا طالبـ ــت زیـ ــای شرکت کننده اسـ طرف هـ
ایـــن نشســـت ها بـــه تلطیـــف چهـــره و اهمیـــت 
ــن  ــد. در عیـ ــتفاده می کننـ موقعیـــت خویـــش اسـ
حـــال طالبـــان در ایـــن شـــب و روز کـــه طـــرف 
ــی  ــه زدن روی چگونه گـ ــرگرم چانـ ــی سـ امریکایـ
مذاکـــرات و جزئیـــات آن اســـت، حمله هـــای 
شـــان را در افغانســـتان شـــدت داده انـــد. طالبـــان 
ــات و  ــش حمـ ــا افزایـ ــه بـ ــد کـ ــعی می کننـ سـ
ـــد  ـــی در رون ـــت باالی ـــق دس ـــی مناط ـــرف برخ تص
ـــتر  ـــری بیش ـــت امتیازگی ـــد و فرص ـــرات پیداکنن مذاک
فراهـــم ســـازند. شـــدت ایـــن حمـــات بـــدون 
شـــک بـــرای دولـــت افغانســـتان کـــه اکنـــون از 
مذاکـــرات کنـــار زده شده اســـت، زیـــان بیشـــتری 
وارد می کنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل دولـــت هـــم 
ـــر  ـــی را ب ـــه صدمات ـــد ک ـــعی می کن ـــی س در مناطق
طالبـــان وارد کنـــد کـــه در نتیجـــه هـــر دوطـــرف 
خســـارات و تلفـــات شـــدیدی را متحمـــل مـــی 
شـــوند. از ایـــن رو، بـــر بنیـــاد تیـــوری طالبـــان، 
همزمـــان  عامـــل  دو  گفت وگـــو  و  جنـــگ 
تعیین کننـــده در مذاکـــرات پنداشـــته می شـــود؛ 
ــرات را  ــدت مذاکـ ــگ، شـ ــدت جنـ ــه شـ چنانکـ
ـــه  ـــوب را ب ـــرف مغل ـــاف ط ـــت انعط ـــتر و فرص بیش

ــرد. ــاال می بـ ــبات بـ ــر در محاسـ طـــرف دیگـ
ــی  ــه گونه یـ ــتان بـ ــگ افغانسـ ــرایط جنـ ــا شـ  امـ
نیســـت کـــه ایـــن تیـــوری بتوانـــد بـــرای یـــک 
طـــرف مذاکـــره تعیین کننـــده باشـــد. بـــا توجـــه 
بـــه چنیـــن وضعیتـــی، فقـــط دســـت یافتـــن بـــه 
یـــک راه حـــل موقتـــی آتش بـــس و شـــدت 
ـــی  ـــی و خارج ـــه داخل ـــرات چندجانب ـــن مذاک یافت
ـــته  ـــتان پنداش ـــاله افغانس ـــل مس ـــرای ح ـــا راه ب تنه
می شـــود. وجـــود یـــک آتش بـــس کامـــل میـــان 
هـــردو طـــرف جنـــگ و بعـــد شـــروع دورهـــای 
فرصت هـــای  می توانـــد  مذاکـــرات  جدیـــد 
متقاوتـــی را بـــرای گفت وگـــو خلـــق کنـــد؛ 
فرصت هایـــی کـــه در جریـــان جنـــگ نمی توانـــد 
ــاعد  ــده مسـ ــو کننـ ــای گفت وگـ ــرای طرف هـ بـ
ــق  ــد خلـ ــتان امیـ ــردم افغانسـ ــرای مـ ــد و بـ باشـ
کنـــد و ذهنیت هـــا را بـــرای شـــکل یافتـــن 
فرصت هـــا بـــرای صلـــح پایـــدار ترغیـــب کنـــد. 
ــتر  ــتن بیشـ ــی و کشـ ــای مقطعـ ــاید پیروزی هـ شـ
انســـان ها شـــاید بـــرای طرف هـــای درگیـــر 
معنـــای خـــودش را داشـــته باشـــد؛ امـــا حقیقـــت 
ــک از  ــچ یـ ــه هیـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ انکارناپذیـ
ـــه  ـــادر ب ـــر ق ـــال دیگ ـــدت بیست س ـــا در م طرف ه
ـــن  ـــه زودی ای حـــذف دیگـــری نیســـت و بایســـتی ب
کشـــتار و جنـــگ چهل ســـاله، پایـــان داده شـــود و 
گفت وگوهـــای در فضـــای ســـکوت جنـــگ بـــه 
گرمـــی باهمـــه طرف هـــا و جناح هـــا ادامـــه یابـــد 
ـــد.  ـــته باش ـــودش را داش ـــای خ ـــو معن ـــا گفت وگ ت
در غیـــر آن گفت وگـــو در عیـــن شـــدت جنـــگ، 

ــر نمی شـــود.  ــز بـــه صلـــح منجـ هرگـ

نیاز آتش بس و شدت یافتن 
مذاکرات چندجانبه در افغانستان

احمدعمران

بـازی  بازنـدۀ  غنـی 
جنگ و صلح

آقای غنی که خود را بازندۀ شــرایط احساس می کند، در تالش است با مصرف پول های گزاف و برگزاری جرگۀ مشورتی صلح مانور 
سیاســی اجرا کند. آقای غنی در حالی 370 میلیون افغانی را برای برگزاری جرگۀ مشــورتی اختصاص داده که همه می دانند نتیجۀ 
چنین جرگه یی تقریباً هیچ اســت. آقای غنی برای هیچ  تالش می کند و برای هیچ پول هایی را که با مصیبت و گردن کجی افغانستان 
به دســت می آورد، حیف ومیل می کند. برگزاری جرگۀ مشورتی صلح با مدیریت افرادی چون ضیاالحق امرخیل عماًل توهین به شعور و 
احساس شهروندان افغانستان می تواند تلقی شود. شهروندان افغانستان به خوبی کارنامۀ آقای امرخیل را به یاد دارند و می دانند که 

او در دستگاه غنی و شرکا چه نقشی را به عهده گرفته است



ــتان  ــتراتژیک افغانس ــات اس ــتیتوت مطالع ــگران انتس پژوهش
ــش  ــک پژوه ــل از ی ــته، 15 حم ــۀ گذش ــنبۀ هفت روز پنجش
ــم  ــه یابی رادیکالیس ــواِن »ریش ــت عن ــاد تح ــن نه ــازۀ ای ت
ــای  ــی درس گفتاره ــی: بررس ــوزش عال ــام آم ــی در نظ دین
نظــام سیاســی اســام و تأثیــر آن بــر دانشــجویان« رونمایــی 

ــد. کردن
ــای  ــه جزوه ه ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای یافته ه
آموزشــی ثفافــت اســامی دانشــگاه های کشــور بــه گونه یــی 
تنظیــم شــده اســت کــه دانشــجویان را بــه افراط گرایــی دینــی 
ــای شورشــی  ــه گروه ه ــش شــان را ب ــرده و گرای تشــویق ک
ــون و  ــن مضم ــوای ای ــن محت ــت پایی ــد. کیفی ــتر می کن بیش
تعریــف نادرســت از اســام در میــان دانشــجویان و اســتادان 
ــوان شــده  ــا عن ــن مدع ــرای صحــت ای ــی ب دانشــگاه ها دلیل

اســت.
مطالعــات  انتســتیتوت  در  مســووالن  گفته هــای  بربنیــاد 
اســتراتژیک افغانســتان، محتــوای مضمــون ثقافــت اســامی 
و مضمــون »نظــام سیاســی در اســام« از ســوی مجموعــی از 
نویســنده گان و پژوهشــگران ایــن نهــاد بررســی شــده اســت. 
ایــن پژوهــش در میــان دانشــجویان دانشــگاه کابــل، هــرات 
ــش نامه یی  ــه پرس ــجویان ب ــده و دانش ــام ش ــار انج و ننگره
کــه از ســوی پژوهشــگر ترتیــب شــده بــود، پاســخ داده انــد.
پژوهشــگر ایــن پژوهــش بخشــی از کارش را روی مضمــون 
ــت  ــه اس ــاص داده و دریافت ــام« اختص ــی اس ــام سیاس »نظ
ــی  ــر برپای ــوز ب کــه دانشــجویان دانشــگاه های افغانســتان هن
ــرای  ــارزه ب ــدار مب ــد و طرف ــد دارن ــامی تأکی ــت اس خاف

ــد.  ــی خافــت اســامی ان برپای
ــجویان  ــد دانش ــش از 35 درص ــش، بی ــن پژوه ــاد ای بربنی
ــا  ــط ب ــد رواب ــه بای ــد ک ــد دارن ــدار نظــام خافــت تأکی طرف
ــه  ــد ک ــی باش ــام خافت ــبیه نظ ــان ش ــر جه کشــورهای دیگ
قرن هــا پیــش وجــود داشــته اســت. نظرســنجِی کــه در ایــن 
پژوهــش انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد کــه 75 درصــد 
دانشــجویان بــاور دارنــد کــه بایــد نظــام خافــت مــورد نظــر 

آنــان، بــه دیگــر کشــورهای جهــان نیــز گســترش یابــد.
حــدود 14 درصــد از پرش شــونده گان بــه ایــن بــاور انــد کــه 
نظــام سیاســی کنونــی افغانســتان اســامی نیســت و حــدود 
50 درصــد دیگــر تــا حــدودی آن را اســامی عنــوان کــرده 
ــد  ــه ان ــز گفت ــد نی ــدود 22 درص ــر، ح ــوی دیگ ــد. در س ان
کــه نظــام کنونــی بــه یکــی از نظام هــای خافــت اســامی، 
امــارت اســامی، والیــت فقیــه یــا نظــام دیگــر تغییــر کنــد.
ــش از 92  ــه بی ــت ک ــه اس ــان در یافت ــش همچن ــن پژوه ای
ــن  ــام کامل تری ــه اس ــد ک ــر می کنن ــجویان فک ــد دانش درص
دیــن اســت و بایــد همــه پیــرو آن باشــند. حــدود 20 درصــد 
زنده گــی در کنــار ســایر ادیــان را رد کــرده و بیــش از 
ــه  ــام ب ــن اس ــترش دی ــق گس ــز مواف ــر نی ــد دیگ 75 درص

ــد. ــوده ان کشــورهای دیگــر ب
بــرای  دارد.  درازتــری  داســتان  مــورد  ایــن  پرونــدۀ 
مضمــون  در  اصاحــات  و  بازبینــی  طــرح  نخســتین بار 
ثقافــت اســامی در مقاله یــی از عبدالحفیــظ منصــور در 
ــه  ــن مقال ــالی از نشــر ای ــدگار مطــرح شــد. س ــۀ مان روزنام
ســپری شــده بــود کــه آقــای منصــور در یکــی از جلســه های 
عمومــی مجلــی نماینــده گان ایــن مــورد را بــا شــرح بیشــتر 

ســاخت. همه گانــی 
ــوای مضمــون ثقافــت  ــای منصــور در آن نشســت از محت آق
ــت  ــه ثقاف ــت ک ــرده و گف ــاد ک ــگاه ها انتق ــامی در دانش اس
تربیــت  تروریســت  کشــور  دانشــگاه های  در  اســامی 

ــادی  ــای زی ــا واکنش ه ــور ب ــای منص ــای آق ــد. گفته ه می کن
ــار داشــت  ــش اظه ــن گفته های ــرح ای ــد. او در ش ــه ش مواج
کــه اظهاراتــش در مــورد موجودیــت و یــا عــدم موجودیــت 
ــه در  ــت، بلک ــگاه ها نیس ــامی در دانش ــت اس ــون ثقاف مض
مــورد محتــوا، بازنگــری آن و اصــاح شــیوۀ تدریــس ایــن 

مضمــون اســت.
ســتایش های  و  انتقادهــا  بــا  منصــور  آقــای  اظهــارات 
فراوانــی روبــه رو شــد و موجــب گردیــد مقاله هایــی زیــادی 
در رد و تاییــد آن در ســانه ها چــاپ و نشــر شــود. همچنــان 
دانشــگاه ها  و  تصویــری  رســانه های  در  نشســت هایی 

ــد. ــه ش ــه واکاوی گرفت ــورد ب ــن م ــد و ای ــزار ش برگ
ــان، انســتیتوت مطالعــات اســتراتژیک افغانســتان  ــن می در ای
ــی را  ــای منصــور، پژوهش ــارات آق ــازی اظه ــرای مستندس ب
ــت  ــاه فرصــت گرف ــه هشــت م ــک ب ــه نزدی راه انداخــت ک
و در قالــب یــک کتــاب بــه نشــر رســید. بررســی محتــوا و 
ــن پژوهــش  ــی ای ــاالی دانشــجویان، محــور اصل ــر آن ب تأثی

ــوده اســت. ب
ــن  ــه ای ــش ب ــگاه در واکن ــتادان دانش ــماری از اس ــون ش اکن
پژوهــش می گوینــد کــه کتاب هــا و جزوه هایــی درســی 
ــم و  ــتدل تنظی ــی و مس ــا روش پژوهش ــامی ب ــت اس ثقاف

ــد. ــف نشــده ان تألی
باســط قانــت، اســتاد دانشــگاه در صفحــۀ رســمی فیســبوکش 
ــتۀ  ــه رش ــه ب ــن زمین ــه در ای ــی ک ــت: کتاب های ــته اس نوش
نــگارش درآمــده اســت، چنــدان علمــی و مســتدل بــه نظــر 
و زحمــت  نپرداخته انــد  مســأله  بــه طــرح  نمی رســند. 

ــده اند. ــل نش ــده گان متقب ــتر را نگارن ــق بیش تحقی
ــه  ــا ب ــن کتاب ه ــه ای ــد ک ــه می نویس ــت در ادام ــای قان آق
صــورت یقینــی و اســتوار بــر پیش فرض هــای از پیــش 
تعییــن شــده بــه بیــان مســایل بــه صــورت کلیشــه یی 
ــا اســم  ــت ب ــدان مطابق ــب آن چن ــه مطال ــه اســت ک پرداخت

ــد. ــوا ندارن و محت
بــه گفتــۀ او: عده یــی از ایــن اســتادان ثقافــت اســامی دارای 
تفکــر ارتجاعــی و افراطــی هســتند، از اســام، فهــم عمیــق 
ندارنــد و افــزون بــر آن، دارای تفکــر انتقــادی نیــز نیســتند.

دانشــگاه  اســتاد  و  دیــن  عالــم  حامــد،  کمال الدیــن 
ــامی راه  ــت اس ــه ثقاف ــد ب ــه در پیون ــی ک ــد، بحث می نویس
افتــاده اســت، بــر بــود و نبــود مضمــون ثقافــت راه نیافتــاده 
ــاده  ــون راه افت ــن مضم ــود و اصــاح ای ــه ب ــه ب اســت، بلک

ــت.  اس
ــان  ــماری از امام ــاری ش ــه گرفت ــد ک ــد می افزای ــای حام آق
مســجدها بــه اتهــام قصــد تــرور یــک خطیــب دیگــر و اتهــام 
ــی  ــر انفاق ــی ب ــگاه ها مبن ــتادان دانش ــماری از اس ــه ش علی
معرفــی کــردن و امثالهــم، بــه وضــوح نشــان داد کــه »یــک 

ــود. ــاح ش ــی و اص ــد بازبین ــد« و بای ــای کار می لنگ ج
ــی  ــۀ زنده گ ــت اســامی الزم ــد: »ثقاف ــای حام ــۀ آق ــه گفت ب
یــک مســلمان اســت و در کشــور مــا یکــی از دســتاوردهای 
حکومــت اســامی بــه رهبــری اســتاد ربانــی شــهید دانســته 
ــت  ــه مثب ــارک همــان طــوری ک ــن مضمــون مب می شــود. ای
اســت، می توانــد مــورد سوءاســتفاده در برابــر خــود مــا نیــز 
ــرار  ــامی ق ــت اس ــه دول ــه علی ــه ک ــرد همان گون ــرار گی ق

گرفــت«.
مســووالن در وزارت تحصیــات عالــی پیــش از ایــن نیــز بــا 
پذیرفتــن مشــکات محتوایــی در مضمــون ثقافــت اســامی، 
وعــدۀ آوردن اصاحــات محتوایــی آن را داده انــد؛ امــا تاهنوز 

گامــی عملی یــی در ایــن زمینــه برداشــته نشــده اســت.
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بودجۀ پیشنهادی کمیسیون انتخابات 
پاسخ مثبت دریافت نکرده است

ــۀ  ــه روزنام ــات ب ــیون انتخاب ــع در کمیس ــک منب ی
مانــدگار می گویــد کــه بودجــۀ پیشــنهادی ایــن 
کمیســیون از طــرف  نهادهــای حامــی انتخابــات 

ــت.  ــرده اس ــت نک ــت دریاف ــخ مثب پاس
در همیــن حــال، مســووالن در نهادهــای ناظــر 
انتخاباتــی می گوینــد کــه هزینــۀ بــرآورد شــده 
ــت  ــه وضاح ــاز ب ــات نی ــیون انتخاب ــرف کمیس از ط

بیشــتر دارد.
عادالنــۀ  و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد  در  مســووالن 
افغانســتان )فیفــا( بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب، 
ــات  ــی انتخاب ــای حام ــا و نهاده ــه دنی ــد ک می افزاین
افغانســتان، دیگــر حاضــر نیســتند کــه »چــک ســفید« 
ــود  ــان وج ــد و خواه ــات دهن ــیون انتخاب ــه کمیس ب
ــده  ــرف ش ــای مص ــخ دهی از پول ه ــفافیت و پاس ش

ــتند.  ــاد هس ــن نه در ای
مســووالن در کمیســیون انتخابــات امــا حاضــر 
نشــدند تــا بــه پرســش های روزنامــۀ مانــدگار 
ــه  ــی ک ــای پیهم ــد. در تماس ه ــه کنن ــات ارای جزیی
ــا ســخنگویان و برخــی از کمیشــنران و مســووالن  ب
ــای  ــه آوردن ه ــا بهان ــتیم، ب ــاد داش ــن نه ــی ای مال
محتلــف پرســش های مــا را بی پاســخ گذاشــتند.
ــۀ  ــا روزنام ــات ب ــیون انتخاب ــه در کمیس ــی ک منبع
ــورها و  ــه کش ــت ک ــرد، گف ــت می ک ــدگار صحب مان
ــات افغانســتان پاســخ  ــی انتخاب نهادهــای حامــی مال
مثبــت بــه طــرح پیشــنهادی هزینــه انتخابــات کــه از 
طــرف کمیســیون انتخابــات ارایــه شــده، نــداده انــد.
ایــن منبــع همچنــان می گویــد کــه کمیشــنران جدیــد 
کمیســیون انتخابــات بــا عــدم پاســخ دهی کشــورها و 
 نهادهــای حامــی مالــی انتخابــات افغانســتان، بــه ایــن 
نتیجــه رســیده انــد کــه تاریــخ برگــزاری انتخابــات 
ــد  ــق خواه ــه تعوی ــر ب ــار دیگ ــت جمهوری ب ریاس

افتــاد.
همچنــان  صحبت هایــش  ادامــۀ  در  منبــع  ایــن 
ــه  ــنایی الزم ب ــد آش ــنران جدی ــه کمیش ــد ک می گوی
رونــد کار در کمیســیون انتخابــات را ندارنــد و 
ــات طــرح  شــد در بودجــۀ برگــزاری  ــا از جزیی حت

انــد.  بی خبــر  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــردرُگمی و  ــبب س ــت س ــن وضعی ــۀ او، ای ــه گفت ب

ــت.  ــده اس ــاد  ش ــن نه ــا در ای ــدی کاره ُکن
ــی  ــس اجرای ــید ریی ــف رش ــن، یوس ــان باای همزم
بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــۀ افغانســتان )فیفــا( در 
ــرح  ــد: ط ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــات ریاســت جمهوری کــه  پیشــنهادی بودجــۀ انتخاب
از طــرف کمیســیون پیشــکش شــده اســت، نیــاز بــه 

ــات آن دارد. ــت دادن از جزیی وضاح
آقــای رشــید می گویــد کــه طــرح بودجــۀ برگــزاری 

ــن  ــا ای ــۀ او: »آی ــه گفت ــت. ب ــن نیس ــات روش انتخاب
تکنالوژیکــی  ابــراز  خریــداری  شــامل  هزینــه 
ــن  ــه ای ــه نشــده ک ــان گفت ــه! و همچن ــا ن می شــود ی
ــا دور دوم  ــات اســت ی ــرای دور اول انتخاب ــه ب هزین
را نیــز در بــر می گیــرد بنابرایــن، نیــاز بــه جزئیــات 

ــتر دارد«. بیش
ــون  ــش از 190 میلی ــه بی ــد ک ــید می افزای ــای رش آق
ــرآورد  ــات ب ــه از طــرف کمیســیون انتخاب ــری ک دال
شــده، پــول هنگفتــی اســت و بــدون روشــن بــودن 
ــا  ــد ت ــد ش ــر نخواه ــا حاض ــرف آن، دنی ــد مص رون

ــردازد.  ــول را پ ــن پ ای
رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــۀ 
افغانســتان بــا اشــاره بــه چالش هایــی کــه در گذشــته 
ــد  ــته، می گوی ــود داش ــات وج ــیون انتخاب در کمیس
ــد  ــچ رون ــته هی ــات در گذش ــیون انتخاب ــه کمیس ک
ــته  ــده را نداش ــرف ش ــای مص ــخ دهی از پول ه پاس
و ایــن یکــی از نگرانی هــای بــزرگ بــرای نهادهــای 
حامــی انتخابــات و جامعــۀ بین المللــی بــوده اســت.
ــا  ــخ دهی از هزینه ه ــد پاس ــر رون ــه اگ ــت ک او گف
ــات ایجــاد نگــردد، کشــورها و  در کمیســیون انتخاب
نهادهــای حامــی انتخابــات افغانســتان دیگــر حاضــر 
نیســتند کــه »چــک ســفید« تحویــل کمیســیون دهند، 
ــن مســوولیت کمیســیون و نهادهــای ناظــر و  ــا ای ام
مرتبــط انتخاباتــی اســت کــه ظرفیــت پاســخ دهی را 

در ایــن نهــاد ایجــاد کننــد. 
آقــای رشــید بــا اشــاره بــه مصــرف هنگفــت 
ــد  ــی عاقه من ــۀ جهان ــه جامع ــت ک ــات گف انتخاب
انگشــت نگاری  دســتگاه های  هزینــۀ  پرداخــت 
نیســت و دولــت افغانســتان بایــد روی هزینــۀ خریــد 
آن غــور کنــد و همچنــان مــا بایــد تــاش کنیــم تــا 
ــه  ــی ک ــم، در حال ــش دهی ــات را کاه ــۀ انتخاب هزین

ــد.  ــش می یاب ــه افزای ــن هزین ــاله ای ــه س هم
ــی  ــه نهادهــای ناظــر انتخابات ــای رشــید گفــت ک آق
رونــد گزارش دهــی از هزینــه مالــی کمیســیون 
انتخابــات را میــان ســایر گــزارش بــه دولــت و 
ــه در  ــن گزین ــرده و ای ــنهاد ک ــط پیش ــای مرتب نهاده
ــات نیــز وجــود دارد، ایــن کار  ــد انتخاب ــون جدی قان
می توانــد در رونــد حســاب دهی از هزینــۀ مالــی 

ــد.  ــک کن ــات کم انتخاب
ایــن در حالــی اســت کــه هفتــۀ گذشــته، کمیســیون 
ــری را  ــون دال ــۀ 192 میلی ــرح بودج ــات، ط انتخاب
ــه  ــت جمهوری ک ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
می گــردد،  برگــزاری  میــزان   6 در  اســت  قــرار 

ــرد. ــنهاد ک پیش

 بـود و اصالحات ثقـافت اسـالمی
در دانشـگاه هـا

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق



سال l11 شمارۀ مسلسل l2470 یکشنبه 18 حمل/ فروردین l1398 2شعبان l1440 7 اپریل 2019
www.mandegardaily.com

شــوپنهاور،  کــه  می شــود  یــادآور  لــوکاچ 
ــوغ  ــدرت و نب ــن ق ــرکگارد از ای ــه و کی ی نیچ
ــی  ــه برآمــدن دوره ی ــد ک فکــری برخــوردار بودن
سیاســی  و  تاریخــی  زنده گــی  در  ارتجاعــی 
ــن  ــد و مهم تری ــی کنن ــا را پیش بین ــان و اروپ آلم
عارضه هــای آن را از قبــل تشــخیص بدهنــد. 
لــوکاچ معتقــد اســت کــه ایــن ســه تــن در قبــاِل 
ــدی  ــده از »روشــن بینی فلســفی و تجری ــن آین ای

بودنــد. بهره منــد  پیش گویانه«یــی 
بــه  را  شــوپنهاور  فلســفۀ  ماهیــت  لــوکاچ 
طــوری کــه در کتــاب نابــودی عقــل شــرح 
ــد. او  ــدا نمی کن ــی او ج ــت طبقات داده، از موقعی
می گویــد: »شــوپنهاور نخســتین نمونــۀ بــارزِ 
ــی  ــت. یعن ــان اس ــوار در آلم ــندۀ رانت خ نویس
نوعــی از نویســنده کــه بســیار پیشــتر نقشــی مهم 
ــرمایه داری  ــورهای س ــی کش ــات بورژوای در ادبی
بود)کی یــرکگارد  آورده  دســت  بــه  پیشــرفته 
ــا از  ــابه و گوی ــه ای مش ــه گون ــز ب ــه نی و نیچ
اســتقالی مالــی بهــره منــد بودند(«)همــان، 
ــوکاچ  ــه گفتــۀ ل ص133(. ایــن اســتقال مالــی ب
ــه وضعیــت  ــاد اســتقال شــوپنهاور نســبت ب بنی
ــروس  ــت پ ــه دول ــود ک ــی ب ــی نیمه فیودال زنده گ
در آن زمــان اعمــال می کرد و اســتقال شــوپنهاور 
را نســبت بــه جریان هــای فکــری منبعــث از ایــن 
ــن می نمــود. خــود نیچــه  شــرایط دشــوار تضمی
ــوپنهاور  ــفۀ ش ــد: »فلس ــداً می گوی ــاره بع در این ب
شــامل مــرور زمــان شــده اســت. اّمــا ایــن امــر در 
ــه  ــورد نحــوۀ زنده گــی او صــادق نیســت: او ب م

ــود.«  ــته نب ــس وابس هیچ ک
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــوکاچ معتق ــال، ل ــن ح ــا ای ب
ــک  ــم ی ــاً توه ــت و نهایت ــانه اس ــتقال افس اس
شــوپنهاور  خــود  بورژواســت.  رانت جــوی 
ــتی  ــت و هس ــه موجودی ــت ک ــی می دانس به خوب
فکــرِی او بــه طــرز تنگاتنگــی بــه حفــظ و 
بــه  و  داشــت  بســته گی  او  رانــِت  افزایــش 
ــدۀ  ــوکاچ، بخــش عم ــۀ ل ــه گفت ــل، ب ــن دلی همی
آثــار شــوپنهاور بــه مــدح و ســتایش غیرمســتقیِم 
جامعــۀ بورژوایــی اختصــاص دارد و کانــون ایــن 
ســتایش مفهــوم »یــأس« )pessimisme( در 
ــن  ــح ای ــوکاچ در توضی ــزد شــوپنهاور اســت. ل ن
ــودداری  ــأس »خ ــۀ ی ــه نتیج ــد ک ــر می گوی نظ
ــق  ــه طری ــه و ب ــدام در درون جامع ــه اق از هرگون
اُولــی خــودداری از هرگونــه تــاش بــرای انجــام 
تغییــر اجتماعــی اســت )کــه در هــر دو حــال از 
ــمار  ــه ش ــث ب ــی عب ــوپنهاور اقدام های ــر ش نظ
ــورژوازی  ــاز ب ــوِی نی ــن جواب گ ــد( و ای می رون
در دورۀ پیشاامپریالیســتی اســت. یعنــی: دوره یــی 

کــه در آن چنیــن انصرافــی از عمــل سیاســی بــه 
ــۀ  ــای طبق ــی و نیازه ــارزۀ طبقات ــی از مب دوره ی
مســلط مرتبــط اســت.«)همان، صــص 138-139(
لــوکاچ تأکیــد مــی کنــد کــه »یــأس« بــه 
ــفی  ــی فلس ــه مبان ــد ک ــک می کن ــوپنهاور کم ش
عبــث بــودن عمــل سیاســی را پی ریــزی کنــد و 
همیــن ســازوکار اجتماعــی، ســتایش غیرمســتقیم 
ــه  ــر، ب ــن منظ ــت. از ای ــی اس ــۀ بورژوای جامع
ــدۀ راه  ــه دهن ــرو و ادام ــه پی ــوکاچ، نیچ ــان ل گم
ــا  ــأس ی شــوپنهاور اســت. از دیگــر پیامدهــای ی
عبــث شــمردن اقــدام سیاســی، نوعــی جهان بینــی 
اســت کــه هرگونــه تاریخ گرایــی و در نتیجــۀ هــر 
ــم  ــۀ توه ــه مرتب ــی و تحــّول را ب ــدۀ ترق ــوع ای ن

فــرو می کاهــد.
لــوکاچ نتیجــۀ مّهــم دیگــری از ایــن رفتــار 
ــان او  ــه گم ــه ب ــرد ک ــوپنهاور می گی ــفی ش فلس
نقطــۀ اشــتراِک او و دیگــر نماینــده گان شــاخص 
ــت. او  ــه اس ــژه نیچ ــه وی ــان ب ــتیزی آلم عقل س
می گویــد: »شــوپنهاور سرمشــق مهمــی از اخــاق 
ــد.« در  ــت می ده ــه دس ــط را ب ــورژوازی منح ب
ــه نیچــه،  ــینانش از جمل ــوپنهاور و جانش ــزد ش ن
ــز منفــی،  »نقــش اخــاق، آزاد کــردن همــۀ غرای
ضداجتماعــی و ضدانســانی و در عیــن حــال 
ــۀ  ــت. وظیف ــۀ آن هاس ــوه دادن هم ــی جل اخاق
چنیــن اخاقــی برکشــیدن ایــن غرایــز بــه مقــام 
فرامیــن اخاقــی یــا تبدیل شــان بــه »سرنوشــت« 
ــن فکر  ــا روش ــورژوا ی ــان ب ــی انس ــان، یعن انس
اســت«)همان،  امپریالیســتی  دورۀ  در  بــورژوا 
ص.145(. لــوکاچ می گویــد که فلســفۀ شــوپنهاور 
ــت  ــتیبان مالکی ــم پش ــک از نظ ــاع ایدیولوژی دف
خصوصــی اســت و خصوصیــت بورژوایــی 
ــه او  ــه اســت ک ــن نهفت ــوپنهاور در ای فلســفۀ ش
ــدرت  ــی در ق ــم سیاس ــت رژی ــه ماهی ــبت ب نس
ــه  ــه این ک ــروط ب ــت، مش ــاوت اس ــًا بی تف کام
رژیم سیاســی مســتقر حافــظ مالکیــت خصوصی 

باشــد.
 

کی یرکگارد و روی گردانی از عمل سیاسی
 پنجمیــن فصــل کتــاب نابــودی عقــل بــه 
کی یــرکگارد و اهمیت فلســفِی او در صورت بندی 
عقل ســتیزی ســدۀ بیســتم اختصــاص دارد. لوکاچ 
می گویــد کــه تنهــا در دورۀ میــان دو جنــگ 
ــر،  ــری هیتل ــش از قدرت گی ــی پی ــی، یعن جهان
ــدۀ  ــم و تعیین کنن ــه شــخصیت مّه ــرکگارد ب کی ی
ــد  ــود. او می گوی ــدل می ش ــی ب ــفۀ ارتجاع فلس
ــی  ــای عمیق ــرکگارد پیونده ــۀ کی ی ــه اندیش ک
ــر  ــان نظی ــای آلم ــکار و آرای رومانتیک ه ــا اف ب

ــرای  ــرکگارد ب ــادر« و »شــایرماخر« دارد. کی ی »ب
شــرکت در کاس هــای شــلینگ در دورۀ کهولــِت 
او بــه برلیــن ســفر کــرده بــود و مواضــع جدیــد 
فلســفی شــلینگ، به ویــژه انتقادهــای او بــه 
ــرکگارد را  ــری کی ی ــم فک ــا عوال ــگل، مدت ه ه
متأثــر ســاخته بــود. کی یــرکگارد در ایــن دوره از 
ــه نقــد  ــان جــوان از جمل مواضــع انتقــادی هگلی
فویربــاخ بــر اندیشــه های هــگل آگاه بــود و تنهــا 
پــس از تدقیــق مواضــع فلســفی خــاص خــود بــه 

ــوپنهاور روی آورد.  ــفۀ ش ــۀ فلس مطالع
 لــوکاچ می گویــد کــه فلســفۀ کی یــرکگارد 
پیوندهــای ریشــه داری بــا فلســفۀ شــوپنهاور 
انحــال  رونــد  بــا  آن  شــکل گیری  و  دارد 
هگل گرایــی در آلمــان هم زمــان اســت. ضدیــت 
او بــا دیالکتیــک، باالخــص بــا دیالکتیــک هــگل 
ــوپنهاور  ــدید ش ــای ش ــا و مخالفت ه ــا انتقاده ب
ــن  ــت و مهم تری ــراز اس ــگل هم ت ــفۀ ه ــا فلس ب
او  ضدیــت  کی یــرکگارد  عقل ســتیزی  جــزء 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــگل ب ــخ ه ــفۀ تاری ــا فلس ب
لــوکاچ در توضیــح ایــن مخالفــت می گویــد 
کــه کی یــرکگارد بــه تأســی از هگلیــان جــوان از 
ــود کــه »تفســیر  ــرده ب ــی ب ــر پ ــو بائ ــه برون جمل
هگلــی از تاریــخ، صــرف نظــر از تصــور و 
ارزیابــی خــود هــگل، عینــاً و ماهیتــاً الحــادی یــا 

اســت.«)همان، ص195(  خداناشناســانه 
تاریــخ،  از  کی یــرکگارد  تلقــی  در  واقــع،  در 
فعالیــت انســانی منزلــت یــا عینیتــی نــدارد 
ــش  ــخ نق ــور تاری ــر او موت ــه در نظ ــا ک ــا آن ج ت
ــخ  ــی، تاری ــن تلق ــرورده گار اســت. ای ــزی پ مرک
ــی سرنوشــت  ــه نوع ــی، ب ــه جبرگرای ــاً ب را لزوم
ــد.  ــی کاه ــرو م ــده ف ــل تعیین ش ــوم و از قب محت
بــه گمــان لــوکاچ، دریافــت کی یــرکگارد از 
تاریــخ، چیــزی جــز انــکار تاریــخ نیســت. در این 
تاریــخ، انســان نقشــی نــدارد. تاریــخ کی یــرکگارد 
صرفــاً جوالنــگاه و قلمــرو خداســت کــه از نــگاه 
او تنهــا ناظــر فرآینــد تاریــخ بــه مثابــۀ کلیــت بــه 
ــایی  ــت شناس ــدا قابلی ــا خ ــی رود. تنه ــمار م ش
کلیــِت تاریــخ را دارد. لــوکاچ می گویــد: »تفــاوت 
ــت  ــن اس ــرکگارد در ای ــوپنهاور و کی ی ــان ش می
کــه کی یــرکگارد جریــان تاریــخ را مطلقــاً عبــث 
ــخ  ــان تاری ــه جری ــد نیســت ک ــد. او معتق نمی دان
ــانه  ــا خداناشناس ــادی ی ــی الح ــه نتایج ــاً ب لزوم
ــد  ــی کوش ــرکگارد م ــد. بالعکــس، کی ی می انجام
کــه دیــن و خــدا را بــا اتــکا بــه یــک نظریــۀ دقیق 
ــص  ــان، ص ــد.« )هم ــات بده ــتیکی نج آگنوس
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بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

ــاید  ــم. ش ــر کردی ــتورالعمل هایی را ذک ــش دس ــر خوی ــلط ب ــرای تس ــا: ب 7. بازداری ه
ــورد  ــد، م ــون آموخته ای ــا کن ــه ت ــی ک ــا چیزهای ــان و ی ــان برنامه های ت ــا بی ــما ب ش
تمســخر دیگــران قــرار گیریــد. پــس ســعی کنیــد از بیــان افــکارِ خــود در نــزد همــه گان 
ــک  ــه ی ــت یابی ب ــش و دس ــر خوی ــلط ب ــید. تس ــران نباش ــوش و نگ ــد. مش بپرهیزی
ــه  ــدی غلب ــر نومی ــد ب ــد. نخســت بای ــد نمی آی ــی پدی ــه صــورِت آن ــق ب زنده گــی موف
ــه »از  ــل اســت ک ــن ضرب المث ــق درســتِی ای ــرد و تحق ــر می گی ــه روح را در ب ــرد ک ک
در بیرونــش کــن، از پنجــره برمی گــردد«. امــا بازگشــت نومیــدی بــا نیــروی مراقبــت و 

ــر می شــود.  ــر و کمت ــته کمت ــا پیوس ســرکوب دایمــی م
ــلیم  ــه تس ــانی ک ــا سرمشــق کس ــا ی ــتند: گفته ه ــات خارجــی هس ــۀ دوم، القائ در درج
غرایــز و عواطــِف خــود می شــوند و پیوســته تکــرار می کننــد کــه ذات آدمــی زاد ایــن 
طــوری اســت و نمی تــوان خــود را عــوض کــرد. در ایــن مــورد خیلــی هوشــیار باشــید 

ــر منفــی نگــذارد.  ــر اراده و توانایی هــای شــما اث ــاِت بی اساســی ب ــن تلقین کــه چنی
ــاد  ــه ایج ــا ب ــِی آن ه ــام عمل ــه انج ــد، بلک ــی ندارن ــط ارزش اخاق ــی فق ــن اصول چنی
ــد.  ــد انجامی ــر خواه ــان خلل ناپذی ــش قضــاوِت روشــن و اطمین ــح، پیدای ــی صحی ذهن

زنده گی بدون هدف، گام نهادن در کویر است
ــه عمــل تبدیــل  ــر ایــن عقیده انــد کــه هــر اندیشــه گرایــش دارد کــه ب روان شناســان ب
ــی  ــه در زنده گ ــی آورد ک ــود م ــزه را به وج ــن انگی ــان ای ــرورش اراده در انس ــود. پ ش
هدفــی مشــخص بــرای خــود ایجــاد کنــد. البتــه ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه 
ــی و  ــت ذهن ــد و خاقی ــزان رش ــری، می ــدرت تصمیم گی ــان ها، ق ــی انس ــرایط روح ش
ــه محیــط و شــرایطی کــه در آن زنده گــی  ــاِش آن هــا نســبت ب ــه نفــس و ت اعتمــاد ب
ــاط مســتقیمی دارد. رشــته یی از عوامــل متعــدد، سرنوشــِت هــر یــک از  ــد، ارتب می کنن
مــا را رقــم می زننــد و نیــز نیروهــای مــا، اســتعدادها و تمایــات مــا، قــدرت کارِ مــا، 
امکانــات مــادی و محیــط هــم می  تواننــد عوامــل و عناصــر مســاعد بــرای هدف هــای 

ــر ســر راه آن هــا باشــند. مــا را تشــکیل دهنــد و هــم می  تواننــد مانعــی ب
در بــر خــورد بــا عده یــی از جوانــان متوجــه می شــویم کــه آن هــا به شــدت مأیــوس و 
نااُمیــد هســتند و می پندارنــد تمــام حرف هایــی کــه در مــورد موفقیــت گفتــه می شــود، 
حــرِف مفــت اســت و در مــورد جوانــاِن ســرزمیِن مــا نمی توانــد همخوانــی پیــدا کنــد. 
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه قبــل از هــر چیــزی بایــد بــه بازســازی خودمــان بپردازیــم؛ 
زیــرا کشــوری می توانــد از تمــام لحــاظ پیشــرفته و متمــدن و مســتقل باشــد کــه بتوانــد 
نیازهایــش را بــرآورده کنــد و بــه دیگــران وابســته گی نداشــته باشــد و ایــن امکان پذیــر 
نیســت مگــر بــا داشــتن نیروهــای فهمیــده و کارآزمــوده کــه بــرای رشــد و شــکوفایی 

اســتقال کشورشــان تــاش می کننــد.
پــس بــه خاطــر داشــته باشــید کــه شــرایط را مناســب دانســته و از همیــن حــاال شـــروع 
کنیــد. وقتــی مــا خودمــان دســت بــه کار شــویم، نیــازی نیســت تــا دیگــران سرنوشــِت 
مــا را تعییــن کننــد. توانایــی در ســرعت تصمیم گیــری و عمــل بــه تصمیم هــای گرفتــه 
شــده، نمونــۀ بــارزِ فــردی اســت کــه اعتمــاد بــه نفــس خوبــی دارد. چــرا کــه تأخیــر 
ــری  ــه تصمیم گی ــرای آن ک ــد. ب ــا می کن ــی را الق ــدداً ناتوان ــا مج ــدام از این ه ــر ک در ه
شــما ســرعت پیــدا کنــد، بایــد از نظــم فکــری برخــوردار باشــید، یعنــی این کــه بدانیــد 
ارزش هــا و باورهــای عمیــِق درونــی شــما چیســت و هــر یــک چــه اولویتــی در ذهــن 

شــما دارنــد. 

مهسا طایع

بخش چهارم

بخش چهـارمناصـر اعتمـادی
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آدام کیرش
برگردان: عرفانه محبی

»هولـدن کالفیـد« طبق نظرسـنجی های متعـدد، محبوب ترین 
شـخصیت داسـتانی تاریـخ ادبیـات اسـت و »ناتـور دشـت« 
بعـد از نزدیـک بـه هفتـاد سـال از انتشـار اولیه اش، سـالیانه 
250هـزار نسـخه به فـروش می رسـد. امـا خالِق ایـن رمان، 
جی دی سـلینجر، در اوج شـهرت و موفقیت، ناگهان دود شد 
و بـه هـوا رفـت. از نیویورک فـرار کـرد و در خانه یی بزرگ 
در شـهری کوچـک پنهـان شـد. نـه یـک داسـتان جدیـد، 
نـه مصاحبـه، نـه حتـا عکسـی تـازه. آیـا ایـن ناپدیدشـدن 

بزرگ تریـن اثـر ادبـِی او نبـود؟!
 نخسـتین سـالگرد ادبـی سـال 2019 یکـی از بزرگ ترین ها 
اسـت: اول جنـوری، صدمیـن زادروز جی دی سـلینجر بـود.

)انتشـارات لیتـل بـرون به همین مناسـبت چهار کتـاب از او 
را در یـک مجموعه بازنشـر کـرده اسـت(. در تاریخ ادبیات، 
صـد سـال مدت زمانـی طوالنی محسـوب می شـود، به عنوان 
نمونه فاصلۀ سـلینجر از نوزادی متولدشـده در سـال 2019، 
بـه انـدازۀ فاصلـۀ خـود او از هرمـان ملویـل اسـت. بـا این 
انـدازۀ نویسـنده گان هم نسـلش از مـا  انـگار او بـه   حـال، 
دور نیسـت؛ نویسـنده گانی همچـون سـال بلو، نورمـن مِیلر 
یـا جـان آپدایـک کـه در سـال های پـس از جنـگ جهانـی 
دوم بـه شـهرت رسـیدند. تکلیـِف مـا به عنـوان خواننـده با 
ایـن نام هـای پُـرآوازه روشـن اسـت، امـا سـلینجر برای مان 
نامعلـوم باقـی مانـده اسـت؛ دسـتاوردهای او به نظـر مبهم و 
ناتمـام می رسـند. یکـی از دالیلـش ایـن اسـت که سـلینجر 
هرگـز چرخـۀ معمـول زنده گِی یک نویسـنده را طـی نکرد. 
اولیـن کتابـش ناتـور دشـت در سـال 1951 به  چاپ رسـید 
و بافاصلـه بـا اقبـال مواجـه شـد. دو سـال بعـد نُه داسـتان 
از  داسـتان کوتاه هایـی  او منتشـر شـد کـه مجموعه یـی  از 
بـود کـه در مجـات بـه چـاپ رسـانده بـود و بعضـی آثار 
و  موزماهـی«  بـرای  خـوش  روز  »یـک  مثـل  کاسـیکش 
»تقدیـم بـه ازمـه، بـا عشـق و نکبـت« را دربرمی گرفـت. 
امـا پـس از ناتوردشـت از رمـاِن دوم خبـری نشـد، و هرچه 
می گذشـت سـلینجر داسـتان های کمتـر، طوالنی تر و بسـیار 
عجیب تـری می نوشـت. او دو کتـاب دیگـر منتشـر کـرد که 
هـر یـک شـامل دو داسـتان بلنـد بودنـد: فرنـی و زویـی در 
سـال 1961 و تیرهـای سـقف را بـاال بگذاریـد، نجـاران و 
سـیمور: پیش گفتـار در سـال 1963. آخریـن اثـر داسـتانی 
او »شـانزدهم هـاپ ورث 1924« در سـال 1965 در مجلـۀ 
نیویورکـر، خانـۀ ادبـی دیرینـه اش، به چاپ رسـید. همۀ این 
داسـتان ها راجـع بـه افـراد خانـوادۀ خیالـِی ِگلـس هسـتند، 
هفـت خواهـر و بـرادر که بلـوغ عقلـی زودرس، هـوش، و 
عمـق معنوی شـان عده یـی از خواننـده گان را شـیفتۀ خـود 
کـرده، و عده یـی را به شـدت عصبانی می کند. سـپس دوران 
سـکوت بزرِگ سـلینجر آغاز شـد. او پیش از این، در سـال 
1953 نیویـورک را، کـه محـل وقـوع غالـب داسـتان هایش 
بـود، تـرک کـرده و بـه کورنیـش نیوهمپشـایر نقـل مـکان 
کـرده بـود و در آن جـا همـۀ تاشـش را می کـرد تـا هیـچ 
اثـری از خـود بـه جا نگـذارد. وقتـی در سـال 2010 از دنیا 
رفـت، نیم قـرن از چاپ آخرین داسـتان یـا آخرین ظهورش 
در انظـار عمومـی گذشـته بـود. خبرهایـی هـم کـه از او بـه 
گـوش می رسـید، قابل اطمینـان نبودنـد: دخترش مـارگارت 
سـلینجر و معشـوقش جویـس مینـارد که از سـلینجر بسـیار 
جوان تـر بـود در خاطرات شـان او را آدمـی عجیب توصیف 
می کردنـد کـه وسـواس کنتـرل داشـت و همـواره در حـال 

تجربـۀ رژیم هـای بـاب روز و مذهب هـای مختلـف بـود. 
گوشـه گیری سـلینجر بـا    هـر انگیزه یـی کـه بـود، تأثیـری 
چشـم گیر بـر کارش داشـت. پروسـت در درجسـت وجوی 
زمـان از دسـت رفته ایـن ایده را مطرح می کند که فراموشـی 
بهتریـن نوع به خاطر سـپردن اسـت. چون خاطـرات معمولی 
همیـن  کـه مرورشـان می کنیـم، کم رنـگ و محـو می شـوند؛ 
امـا چیزهایـی کـه نمی دانیـم بـه خاطر سـپرده ایم، مثـل مزۀ 
کیـِک کره یـی، ناگهانـی و پیش بینی نشـده بـه خودآگاهمـان 
بازمی گردنـد و می تواننـد گذشـته را تداعـی کننـد. غیبـت 
سـلینجر نیـز تأثیـر مشـابهی دارد. بسـیاری از نویسـنده گان 
مشـهور همیشـه در منظـر عمـوم هسـتند، به خصـوص در 
سـلبریتی  نویسـنده ها  کـه  هم نسـانش  و  سـلینجر  زمـان 
بیشـتر  نویسـنده گان کتاب هـای  ایـن  محسـوب می شـدند. 
و بیشـتری می نویسـند، بـا آن هـا بیشـتر مصاحبـه می شـود، 
جایـزه می برنـد و بـر سرشـان بحث وجـدل درمی گیـرد. در 
سـال 2007 وقتـی نورمـن میلـر درگذشـت، مـردم به قدری 
از او اشـباع شـده بودنـد کـه از فرصـِت پیـش آمـده بـرای 

فراموش کردنـش خوشـحال بودنـد.
امـا قضیـه دربـارۀ سـلینجر فـرق می کـرد. او دسـت کم در 
نـگاه عمـوم هرگـز بزرگ نشـد، مثـِل پیتر پن. چنیـن چیزی 
دربـارۀ داسـتان های او نیز صادق اسـت. خوانـدن کتاب های 
سـلینجر مثـل بـاز کـردن کپسـول زمـان اسـت، رنگ وبـوی 
رفتارهـا، اصطاح هـا و ایده هـای نیویـورِک میانه هـای قـرن 
در آن هـا کامـًا هویداسـت. یـک مثـال کوچـک: امـروزه 
جالـب  برایـش  نکتـه  ایـن  می خوانـد  سـلینجر  هرکـس 
زویـی  می کشـند.  سـیگار  چقـدر  شـخصیت ها  کـه  اسـت 
گلـس در فرنـی و زویـی، داخـِل حمـام سـیگار می کشـد 
و وقتـی می خواهـد صورتـش را اصـاح کنـد، سـیگار را 
روی روشـویی روشـن نگـه مـی دارد. هولـدن کالفیلـد در 
پاکـت سـیگار  ناتـور دشـت در عـرض چنـد روز، چنـد 
شوکه شـدۀ  راوِی  می نالـد.  نفس تنگـی  از  و  می کنـد  دود 
»تقدیـم بـه ازمـه«، »هفته هـا بی وقفـه سـیگار کشـیده بـود، 
زبانـش  نـوک  فشـارِ  کمتریـن  بـا  بیره هایـش  کـه   طـوری 
خون ریـزی می کـرد.« درواقـع ایـن سیگارکشـیدن ها از آن 
نیسـت.  هالیـوودی  بـاکاس  و  شـیک  سیگارکشـیدن های 
بـرای  راهـی  اسـت،  روان شـناختی  مشـکلی  شـبیه  بیشـتر 
تظاهـر بیرونـی آتشـی کـه به شـکلی وسـواس گونه در ذهن 
سـلینجر  عاقـۀ  می کشـید.  زبانـه  گرفتـار  شـخصیت های 
بـه اختـال روانـی- و نیـز خویشـاوندان فلسـفی آن یعنـی 
بـود.  او  دورۀ  از  دیگـری  مـال - مشـخصۀ  و  بیگانه گـی 
شـخصیت های او در َجوی روان کاوانه و اگزیستانسیالیسـتی 
زنده گـی می کننـد و دغدغـۀ اصالـت و مقاومـت در برابـر 
وسوسـه های فرهنـِگ تـوده را دارنـد. یکـی دیگـر از نقـاط 
مشـترک زویـی و هولـدن، بیزاری شـان از فیلم هاسـت کـه 
البتـه مانـع از آن نمی شـود کـه فریفتـۀ آن هـا نشـوند؛ زویی 
فیلم نامه هایـی را کـه  امـا همیشـه  بازیگـر اسـت  خـودش 

می کنـد. مسـخره  می فرسـتند  برایـش  تهیه کننـده گان 
امـروزه ایـن دسـت مسـایل، دغدغه هایـی گـذرا بـه نظـر 
نگاهـی  بیسـت ویکم  قـرن  در  کسـی  چـه  می رسـند: 
تحقیرآمیـز بـه فیلم هـا دارد، یـا مثـل هولدن که فکـر می کرد 
بـرادر بزرگـش دی بـی با نوشـتن فیلم نامـه در هالیـوود دارد 
اسـت؟  مسـایل  این طـور  نگـران  می کنـد،  »خودفروشـی« 
محبوبیـت متـداوم آثـار سـلینجر، کـه ناتور دشـت در صدر 
آن هـا قـرار دارد و هنـوز سـالی 250هـزار نسـخه از آن بـه 
فـروش می رسـد، نشـان می دهـد کـه در عصـر مجـازی و 
نمایشـی کنونـی، اصالـت بیـش از آن چـه حاضریـم بپذیریم 

برای مـان اهمیـت دارد. دربـارۀ شـخصیتی مثـل هولـدن کـه 
ابایـی نـدارد چیـز تقلبـی را تقلبـی بنامـد، نکتـۀ اخاقـِی 
نیروبخشـی وجـود دارد. صداقـت تمام وکمـال او، حتـا در 
میانـۀ سـردرگمی عمیق روحـی، خواسـتار صداقتـی متقابل 
از جانـب ماسـت. خواننـده گاِن جوانی کـه تازه پـی برده اند 
دنیـای بزرگ سـالی تـا چـه حـد بـر پایـۀ نقش بازی کـردن و 
سـازش اسـت، به طور ویژه با خواسـتۀ او همراهـی می کنند، 
بـه همیـن علت اسـت کـه سـلینجر را همـواره نویسـنده یی 
برای جوانان دانسـته اند. او محرم اسـرار اسـت، بزرگ سـالی 
کم نظیـر کـه می توانـد درک کنـد. آن جا کـه هولـدن کالفیلد 
می گویـد »چیـزی کـه مـن را واقعـًا تـکان می دهـد، کتابـی 
اسـت کـه وقتـی خواندنـش را تمـام کـردم، آرزو  کنـم کـه 
ای کاش نویسـندۀ کتـاب دوسـت خیلـی صمیمـی ام بـود و 
هـر وقـت دلـم می خواسـت می توانسـتم بهـش زنـگ بزنم« 
بی تردیـد منظـورش ناتـور دشـت و خـودِ سـلینجر اسـت. 
دارد،  ناتـور دشـت وجـود  از  آثـار پـس  مشـکلی کـه در 
ناتوانـی سـلینجر در یافتـن راه ورود بـه بزرگ سـالی ا سـت 
کـه پیوسـته آن را وادی تباهـی می دانـد. تصادفی نیسـت که 
داسـتان های خانـوادۀ گلس بیشـتر گـرد سـیمور می چرخد، 
بزرگ ترین پسـر خانواده که داسـتان خودکشـی اش در »یک 
روز خـوش برای موزماهی« روایت شـده اسـت. سـیمور در 
31سـاله گی بـا شـلیک بـه خـودش ننـِگ بزرگ سـالی را از 
خـود می زدایـد، او همیشـه همـان »بچـۀ دانـا«ی آن برنامـۀ 
رادیویـی کـه همۀ فرزنـدان گلـس در آن حضور داشـتند، با 
عنـوان »چـه بچـۀ دانایـی!« باقـی می ماند. داسـتان »سـیمور: 
پیش گفتـار« احتمـاالً بدتریـن داسـتان سـلینجر اسـت، چون 
اصـرار دارد سـیمور را بسـیار بهتـر از یـک انسـان نوعـی به 
تصویـر بکشـد؛ باهوش تـر، عمیق تـر، معصوم تـر، بی ریاتـر. 
بنابرایـن  نـدارد،  مـردم  بقیـۀ  بـا  اشـتراکی  وجـه  هیـچ  او 
نمی توانـد بـه هیچ نـوع پیرنگ یـا موقعیتی وارد شـود. فقط 
می تـوان دربـارۀ او حـرف زد، همان طـور که مریـدان دربارۀ 
مرشدان شـان حـرف می زننـد: »بی شـک او بـرای مـا نمـود 
همـۀ چیزهـای واقعـی بـود: تک شـاخ آبـی مـا، ذره بیـن دو 
عدسـی ما، نابغۀ مشـاور ما، تجسـم وجـدان بیدار مـا... یک 
موکتـا، انسـانی روشـن ضمیر و پُرشـور، یک خداشـناس...«   
در بیـن نویسـنده گان امریکایی-یهـودِی هم نسـل سـلینجر 
رواج داشـت کـه وقتـی بـه دنبـال واژه گان معنـوی بودنـد، 
بـه جـای این کـه بـه منابـع سـنت یهـودی رجـوع کننـد؛ به 
شـرق، آییـِن هنـدو و ذِن بودایـی روی بیاورنـد. بـه طـور 
کلـی، سـلینجر خیلـی کمتـر از هم عصرانش مثل میلـر و بلو 
عاقه منـد بود دربـارۀ یهودیت بنویسـد. نیویـورک او منهتن 
اسـت نـه بروکلیـن یـا برانکـس3؛ جوان هـای کتاب هـای او 
بـه کالج هـای آیـوی لیـگ4 و پیش دانشـگاهی می رونـد نـه 
کالج هـای منطقه یـی. پـدر خانـوادۀ گلـس یهـودی و مـادر، 
ایرلنـدی کاتولیک اسـت، مثل خـودِ سـلینجر، و این احتمال 
وجـود دارد کـه هولدن نیز نیمه یهودی باشـد. جایی در ناتور 
دشـت توضیـح می دهـد که نـام خانواده گـی ایرلنـدی اش را 
از پـدرش گرفتـه، امـا پـدر و مـادرش »دین هـای متفـاوت« 
دارنـد. اگـر این طـور باشـد، او بهتریـن شـخصیت یهـودی 
داسـتان های  اسـت.  داسـتانی  ادبیـات  عالـم  در  پنهانـی 
و  گفت وگوهـا  زنده تریـن  از  برخـی  دربرگیرنـدۀ  گلـس 
صحنه پردازی هـای سـلینجر اسـت، به خصـوص در »زویی«، 
کـه باستان شناسـی موشـکافانه یی از آپارتمـان خانوادۀ گلس 
در منهتـن ارایـه می دهـد. امـا همین هـا هـم نوعـی مانَویـت 
در خـود دارنـد: امتیـاز انحصـاری نیکـی در جهـان از آن 
گلس هاسـت، حـال آن که دنیای بیـرون پُـر از جانورانی مثل 

لیـن کوتـل، دوست پسـر متکبـر و فرصت طلب فرنی اسـت. 
در آخـر، پیـام سـلینجر گویـا این اسـت کـه نجیـب زاده گاِن 
مهربـان  عـادی  افـراد  بـا  بایـد  گلس هـا،  مثـل  بااخاقـی 
از این کـه آن آدم هـا ممکـن اسـت چه قـدر  باشـند، فـارغ 
نفرت انگیـز باشـند. ایـن همـان بـاری اسـت کـه در پایـاِن 
کتـاب، زویـی بـا موعظه اش  بـر دوش فرنی گذاشـت، آن جا 
کـه قانـون سـیمور را بـه او یادآوری کـرد: یـک بازیگر باید 
همیشـه سـعی کنـد »بـه خاطـر خانـم چاقـه« بهترین باشـد. 
»تصویـر خیلـی خیلـی واضحـی از خانـوم چاقـه در ذهنـم 
شـکل گرفتـه بود. تمـام روز روی ایوان می نشسـت و پشـه 
می پرانـد. ...خیـال می کـردم هـوا وحشـتناک گـرم بـود و او 
احتمـاالً سـرطانی چیـزی داشـت، نمی دانم«. زویـی در ادامه 
می گویـد کـه ایـن تصویـر زننـده، همـۀ ماییم »هیچ کسـی و 
هیچ جـا پیـدا نمی کنـی کـه خانـوم چاقۀ سـیمور نباشـه«. از 
این هـم پیش تـر مـی رود: او »خودِ مسـیح« اسـت، تجسـمی 
از الوهیـت. ایـن حـرف قـرار اسـت نشـانه یی از فروتنـی 
باشـد، امـا دقیقـًا هـم این طـور نیسـت. تفـاوت آشـکاری 
بیـن خانـوم چاقـۀ آن بیـرون بیـن تماشـاچی ها و گلس های 
فخرفروشـی  جـز  این هـا  و  دارد،  وجـود  صحنـه  روی 
و  بزرگـواری  ایـن  ندارنـد.  تماشـاچی ها  بـرای  چیـزی 
نجیب زاده گـی معنـوی موقعیـت اخاقی یـی نیسـت کـه در 
آن بتـوان داسـتانی خلـق کرد، همان طور که سـکوت پسـین 
سـلینجر ایـن را نشـان می دهـد. او کـه ذهنیتـش را دربـارۀ 
عمـوم مـردم شـکل داده بـود، این کـه همـه قابـی و خانوم 
چاقـه هسـتند، دسـت از کنجکاوی دربارۀشـان کشـید، و از 
نوشـتن دربـاره یـا برای شـان منصـرف شـد. وقتی سـلینجر 
درگذشـت، روزنامه هـا در آگهی های شـان  بـه گنجینه یـی از 
دست نوشـته های آمـادۀ چـاپ سـلینجر اشـاره کردنـد، امـا 
بـا گذشـت حـدود یـک دهـه هنـوز هیـچ خبـری از آن هـا 
نیسـت. اگـر سـلینجر در طـول آن سـال های سـکوت در 
حـال نوشـتن بـوده، چنان کـه خـودش هـم چندبـاری ایـن 
را تأییـد کـرده بـود، احتمالـش کـم اسـت کـه آنچـه خلـق 
کـرده، همچون داسـتان های نُه داسـتان سـاختی هوشـمندانه  
داشـته باشـد یـا مثـل ناتـور دشـت اثـری تمام عیـار از آب 
درآمـده باشـد. او پیـش از ایـن در »سـیمور: پیش گفتـار« به 
نوعـی ضدداسـتان روی آورده بود، سـبکی از داسـتان بدون 
پیرنـگ یـا شـخصیت پردازی، بسـیار آگاهانـه و پایبنـد بـه 
برخـی عقایـد مذهبـی برگرفتـه از آییـن ذن بودایـی ماننـد 
عزلت گزینـی و روشـن ضمیری. اگـر رمان هایـی هـم بـا این 
سـبک نوشـته باشـد، نمی تـوان انتظـار داشـت آثـار گیرایی 
باشـند. حتـا اگر شـاهکار دیگری از سـلینجر در راه نباشـد، 
او همچنـان نویسـنده یی متمایـل بـه احتماالت باقـی  خواهد 
مانـد. چـرا کـه او با اشـتیاق و همدلی بسـیار دربـارۀ جوانی 
می نوشـت؛ به  طوری که نتوانسـت پشـت سـر گذاشـتن آن 
را بـه  عنـوان موضوعی داسـتانی تـاب بیاورد. تصـور این که 
هولـدن کالفیلـد یا سـیمور گلس یا خالق شـان خسـته یا پیر 
شـده باشـند و چیزی برای گفتن نداشـته باشـند، غیرممکن 
اسـت. این کـه زنده گـی سـلینجر آن گونـه بـه پایان رسـید ـ 
همان طـور کـه اگـر به قـدر کافـی زنده گـی کنیم سرنوشـت 
شـایعات  از  دیگـر  یکـی  انـگار  ـ  بـود  مـا خواهـد  همـۀ 
سـلینجری اسـت کـه ممکـن اسـت بـا بـاز کـردن یکـی از 

کتاب هایـش کامـًا از بیـن  رود.
مد و مه/ پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱3۹7

ِن سکـوِت بـزرِگ سلینجر دورا
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درنظرگاه نخبه گان

در روزگاری کــه امتــداد جنــگ و زبانــۀ آتش هــای ناامنــی، نفــاق، 
ــر را  ــوق بش ــای حق ــض ارزش ه ــار و نق ــض، انتح ــی، تبعی برتری جوی
در کل، در بیشــتر از چهــل ســال تجربــه کــرده و بــه همدیگــر تســلیت 
ــهروند  ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــط زمینه ی ــم، فق ــرض می کنی ع
ــهامت از  ــرأت و ش ــا ج ــم ب ــه می توانی ــرف و اندیش ــر از ح ــال و پُ فع
ــون  ــت قان ــت و حاکمی ــراری عدال ــرای برق ــا را ب ــدای م ــق آن ص طری

ــت . ــات رسانه هاس ــواج و صفح ــم ام ــد کنی بلن
ــگ  ــدۀ جن ــای پیچی ــی از گره ه ــا و رهای ــرای آزادی از بنده ــر ب ــا اگ م
ــا در  ــوق م ــض حق ــزی و نق ــق و دو رو، خون ری ــت های مغل و سیاس
ــری، ایجــاد  ــل و همدیگرپذی ــوءتفاهم ها، تحم ــع س ــاد گســترده، رف ابع
گفتمان هــای مصالحــه، وحــدت و رهایــی از ناگزیــری می خواهیــم 
ــم  ــت کنی ــت و ثاب ــود را ثب ــور خ ــی حض ــی و بین الملل ــطح مل در س
ــا  ــته ب ــگ آراس ــع جن ــم، قط ــت کنی ــود حمای ــری خ ــوق بش و از حق
ــا  ــط ب ــم فق ــح بخواهی ــم و صل ــی و خارجــی بخواهی ــای داخل برنامه ه
ــن  ــه ای ــم ب ــه می توانی ــت ک ــۀ رسانه هاس ــط و صفح ــدن در خ روان ش

ــم.  ــل آیی دشــوارها نای
روزنامــۀ مانــدگار کــه رهــرو خــط تاش هــا به خاطــر برقــراری 
ــپ  ــج گ ــته و تروی ــگ شایس ــان دادن فرهن ــی در جری ــت اجتماع عدال
ــان  ــای ســالم و انســان محــور سیاســی در فضــای آزادی بی و گفتمان ه

ــد.  ــود ش ــراتی خ ــخ نش ــن دور تاری ــک وارد یازدهمی ــت این اس
بی ســوال، مانــدگار صدایی ســت بــا صراحــت و روشــن آزادی را، 
مبــارزه را، دادخواهــی را و دسترســی بــه عدالــت اجتماعــی را بــا زبــان 
و اندیشــۀ مطابــق بــه نیازهــای زمــان در مســیر بســیار پردشــوار مبــارزۀ 

مدنــی.
بــرای همــه ورجاونــدان دســت اندرکار روزنامــۀ مانــدگار موفقیت هــای 
بیشــتر در بهتــری کار مطبوعاتــی و تاریخــی شــان آرزو دارم به خصــوص 
بــرای نظــری پریانــی مدیــر مســوول آگاه مانــدگار و همــه بزرگانــی کــه 
ــت  ــاش و حمای ــدگار در ت همیشــه در صراحــت حضــور صــدای مان
از ایــن کتیبــۀ پرخواننــده در خــط برابــر ســاختن مولفه هــای گســترش 

فرهنــگ شــهروندی و سیاســت ســالم و مردم ســاالر انــد.

روزنامۀ ماندگار پایدار باد!
ــت.  ــده اس ــراتی اش ش ــالروز نش ــن س ــدگار وارد یازدهمی ــن مان ــۀ وزی روزنام
ــت  ــردم افغانســتان و در جه ــای برحــق م ــاع از ارزش ه ــدگار در دف ــۀ مان روزنام
نهادینه ســازی دموکراســی، حمایــت از حقــوق بشــر، دفــاع از آزادی بیــان و 

ــت. ــته اس ــته داش ــال و برجس ــهم فع ــری، س ــگ همدیگرپذی ــج فرهن تروی
یازدهمیــن ســالروز نشــراتی ایــن روزنامــه را بــه آقــای پریانــی، دســت اندرکاران 
ــگاران کشــور کــه سرســپردهگی و آزادهگــی را خصلــت  گرامــی و تمامــی خبرن
ــه روشــنگری و  ــرس و هراســی ب ــه ت ــدون هیچ گون ــد و ب کاری خــود دانســته ان

ــی دارم. ــرض م ــک ع ــد، تبری ــق ورزیده ان ــانی عش ــدس اطاع رس ــلک مق مس

گفته هــای تکــراری وکلشــیه یی همیشــه بــد نیســتند، برخــی از آن هــا بــا 
ــران،  ــواره حکومت گ ــال هم ــۀ مث ــه گون ــوند ب ــر می ش ــر و ماندگارت ــرار زیبات تک
افغانســتان در همــه محفل هــای سیاســی و  سیاســت گران و روزنامه نــگاران 
ــان و  ــان، آزادی بی ــا طالب ــت آورد پس ــن دس ــه بزر گتری ــد ک ــی می گوین اجتماع
ــت. ــه ها اس ــن کلیش ــی از بهتری ــن یک ــم ای ــر می کن ــت. فک ــانه ها اس آزادی رس

اهمیــت و جایــگاه رســانه بــر هیــچ صاحــب خــردی پوشــیده نیســت و تــا جایــی 
ــخ رســانه ها گــره خــورده  ــه آن در ن  کــه زنده گــی امــروزی و سمت وســو دادن ب
ــود را در  ــور خ ــروزه حض ــتان ام ــردم افغانس ــت از م ــم اکثری ــت ک ــت. دس اس
ــودن،  ــد. اگــر از متعهــد ب جامعــه، اقتصــاد و سیاســت در گــروه رســانه ها می دانن
ــه  ــم، ب ــر رســانه ها وارد اســت، بگذری ــه ب ــی  ک ــودن و ســایر ارزش های مســتقل ب
ــانه ها از  ــنه رس ــور بی پیش ــی حض ــان کنون ــه در جه ــت ک ــوان گف ــت می ت صراح
ــی از  ــۀ برخ ــه گفت ــت و ب ــری اس ــرفت های بش ــن پیش ــا ارزش تری ــن و ب مهمتری
ــام در  ــده گان پی ــل کنن ــان و منتق ــوان حام ــه عن ــن حــوزه، ب صاحب نظــران در ای
ســاخت فرهنــگ عمومــی و باورهــا و افــکار عمومــی نقــش فوق العــاده را بــازی 

می کننــد.
در میــان رســانه های چاپــی کشــور، روزنامــۀ مانــدگار، نام آشــنا و پُــر آوازه اســت 
ــی  ــی بخش ــام و آگاه ــال پی ــرده و در انتق ــود را ادا ک ــانه یی خ ــالت رس ــه رس ک
حضــور خویــش را در خانــۀ رســانه  ها کشــور معنــا بخشــیده اســت و نیــز تأثیــر 

ــت.  ــته اس ــت مداران داش ــگری های سیاس ــا و کنش ــر جریان ه ــی ب خوب
ــرای  ــروز، ب ــر از ام ــت، ماندگارت ــدگار اس ــش مان ــه نام ــانه ک ــن رس ــدوارم ای امی
فــردا و فرداهــای دیگــر افــق روشــن بــاز کنــد و صبــح مانــدگاری را بــا رســالت 
ــن نیازهــای  ــه از مهمتری ــودن ک ــد ب ــودن و منتق ــا ب ــودن، گوی رســانه یی متعهــد ب

ــرد.  ــش بب ــه پی ــان ب ــا اســت، همچن ــه رســانه یی م جامع

یازدهمین سالروز ایجاد روزنامۀ وزین ماندگار خجسته باد!
ــه کــه مانــدگار باقــی مانــده اســت، ســال های  امیدواریــم ایــن روزنامــه همان گون

دیگــر همچنــان باقــی بمانــد.
روزنامــۀ مانــدگار، یکــی از بهتریــن روزنامه هــای افغانســتان اســت کــه همــواره در 
ــده و در پوشــش رخ دادهــای  ــی مان ــدم باق ــت  ق ــون ثاب ــا اکن ــش ت ــی بودن حرفه ی
ــردم و  ــال م ــش را در قب ــی بودن ــت و حرفه ی ــوولیت، صداق ــکار، مس ــان و آش نه

ــرده اســت. ــظ ک ــرافت مندانه حف ــه ش جامع
ــی مســعود، صاحــب  ــاب احمدول ــه و گرامــی جن جــا دارد، از مســووالن فرهیخت
امتیــاز روزنامــۀ مانــدگار؛ آقــای نظــری پریانــی عزیــز، مدیــر مســوول و خبر نگاران 
رســالت مند و ورزیــدۀ ایــن روزنامــه ابــراز ســپاس گزاری نماییــم کــه بــه همــت 

واالی شــان ایــن پایــگاه خبــری همچنــان اســتوار باقــی بمانــد.
ماندگار، ماندگار باد !

یــازده ســالگی مانــدگار و پــا گذاشــتن ایــن روزنامــه را بــه مرحلــۀ بلــوغ گرامــی 
می داریــم! 

ــنی  ــوغ س ــۀ بل ــه مرحل ــیدن ب ــش از رس ــه پی ــی ک ــن و پُرخواننده ی ــۀ وزی روزنام
ــه گام برداشــته اســت. ــه بلــوغ فکــری صادقان خــود در راه رســیدن شــهروندان ب

ــۀ  ــذاری روزنام ــیس و پایه گ ــال روز تأس ــن س ــیدن یازدهمی ــرا رس ف
ــود را از  ــی خ ــب قدردان ــم و مرات ــک می گوی ــدگار را تبری ــن مان وزی
ــح، شــفاف، مســووالنه و  ــر اطاع رســانی صری ــا در ام ــن  رســانۀ پوی ای
ــایل سیاســی کشــور  ــل مس ــا و تحلی ــکاس خبره ــه در انع غیرجانبداران

ــی دارم. ــام م اع
ــودم،  ــل ب ــگاه کاب ــزم دانش ــکدۀ ژورنالی ــجوی دانش ــه دانش ــی  ک زمان

ــد. ــاپ ش ــدگار چ ــۀ مان ــزارش ام در روزنام ــتین گ نخس
بدیــن وســیله از خدمــات صادقانــۀ محتــرم احمدولــی مســعود، صاحــب 
امتیــاز و دوســت خوبــم آقــای نظــری پریانــی، مدیــر مســوول و ســایر 
ــن  ــی از موفق تری ــه یک ــن ک ــه وزی ــن روزنام ــال در ای ــکاران فع هم
رســانه های چاپــی کشــور اســت، تشــکر و قدردانــی می کنــم و از 

ــم. ــزون شــان را خواهان ــات روزاف ــال توفیق ــد متع خداون
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امــام اعظــم )رح( در زمانــی ظهــور کــرد کــه نظــام، جامعــه 
و ملــت مســلمان بــا مشــکات و مســایل چالــش زای 

ــود. ــه رو ب ــی رو ب فراوان
نظــام اســامی بــا گســترش قلمــرو اســام از لحــاظ نظــم 
اداری و قانــون بین المللــی در چه گونگــی اداره قلمــرو 
ــا مشــکاتی  ــل دیگــر، ب ــا مل ــط ب ــد و رواب وســیع و جدی

ــود. مواجــه ب
جامعــۀ اســامی بــا ورود اقــوام و ملــل مختلــف بــا ســوابق 
ــش ها  ــرح  پرس ــام و ط ــه اس ــه جامع ــا ب ــاوت باوره متف
و مســایل نــو، نیازمنــد شــرح و تبییــن ژرف و عمیــق 
از دســاتیر و برنامه هــای اســام بــود تــا پاســخ گوی 

ــد. ــد باش ــت جدی وضعی
ــرت  ــن حض ــه بی ــی ک ــلمان از دوران جنگ های ــت مس مل
علــی )رض( و معاویــه روی داد و منجــر بــه قتــل و 
ــا و ایجــاد  ــد، گرفتارتقرفه ه ــان مســلمانان گردی ــتار می کش

فرقه هــای مذهبــی گردیــده بــود.
و  فلســفی  اندیشــه های  و  افــکار  رســوخ  همین گونــه 
کامــی از جوامــع دیگــر، بعضــًا مســلمانان را بــه بن بســت 

ــاخت. ــه می س ــاوری مواج ــای ب ــزل و تردیده و تزل
امــام اعظــم در چنیــن شــرایطی بــه عنــوان یــک دانشــمند 
ــدد  ــت مدار و مج ــدث، سیاس ــم، مح ــه، متکل ــزرگ، فقی ب
عــرض وجــود کــرد و بــا خــرد واال و علم سرشــار و آگاهی 
ژرف، مســایل و مشــکات را عمیقــًا درک کــرد، در جهــت 
ــام  ــه و نظ ــۀ اســام و نجــات جامع ــظ وحــدت جامع حف
ــا  ــه و سیاســت ب ــۀ کام، فق اســامی از بن بســت، در زمین
ابتــکار و بینــش عمیــق خویــش تحــول  بزرگــی را ایجــاد 
کــرد و بــا  تأثیرگــذاری شــخصیت  واالی علمــی و دینــی 
ــرش  ــادۀ پذی ــا را آم ــردم را متقاعــد و ذهنیت ه ــش، م خوی

کــرد. 
زمان زنده گی امام اعظم 

ــادی در  ــا 80 هجــری 699 می ــام اعظــم در ســال 79 ی ام
عصــر خافــت عبدالملــک بــن مــروان  زاده شــد. زمانــی 
کــه حجــاج والــی ظالــم عــراق وفــات کــرد، امــام 15ســال 
ــادل  ــۀ ع ــز خلیف ــن عبدالغزی ــر ب ــه عم ــی ک ــت، زمان داش
ــود. روزگار  ــده ب ــوان گردی ــید، ج ــدرت رس ــه ق ــوی ب ام
ــوی و زوال  ــه ام ــن خلیف ــب آخری ــن مهل ــوب یزیدب پُرآش
ــود. ــواه ب ــانی گ ــن سلســله را به دســت ابومســلم خراس ای
ظهــور عباســیان و حکمروایــی ابوالعبــاس ســفاح و منصــور 
عباســی را از نزدیــک ماحظــه کــرد. 52 ســال حیــات امــام 
در خافــت امــوی و 18 ســال آن در دور عباســیان گذشــت.
مشــاهدۀ ظهــور و زوال خافت هــا و تــداوم ظلــم خلفــا و 
ســکوت علمــا و همچنــان جریــان قیام هــای امــام زیــد در 
برابــر اموی هــا و قیــام  »نفــس ذکیــه« و بــرادرش ابراهیــم 
ــای  ــب و فرقه ه ــور مذاه ــی، حض ــور عباس ــد منص ــر ض ب
ــه  ــی  و همین گون ــکار یونان ــار اف ــراق، انتش ــف در ع مختل
ــه  ــلمان، ب ــازه مس ــف ت ــل مختل ــی  مل ــای  مذهب باوره
ــان در جامعــه پخــش  ــه منافق ــه باورهــای فاســدی ک اضاف
ــر  ــمند آگاه و خبی ــک دانش ــث ی ــام را منحی ــد، ام می کردن
ــا  متوجــه خطــری ســاخت کــه جامعــه و نظــام اســامی ب
آن مواجــه بــود. از اینجــا بــود کــه امــام خواســت جامعــه و 

نظــام اســامی و امــت مســلمه را از خطرهــای کــه در حــال 
رســوخ اســت نجــات بخشــد.

هــدف عمــدۀ دیگــر امــام ایــن بــود کــه وحــدت مســلمانان 
را حفــظ کنــد. روی ایــن هــدف بــود کــه مکتــب کامــی، 
فقهــی و سیاســی امــام تشــکل یافــت. مــا در ایــن جســتار 
نوآوری هــا و ابتــکارات امــام را در ایــن زمینه هــا بــه 

ــم. ــایی می آوری شناس
نیاز مسلمانان به کالم اسالمی

ــن از  ــه کام روی آورد و ای ــام اعظــم در گام نخســت ب ام
روی تصــادف نبــود. امــام متوجــه گردیــد جامعــه اســامی 
ــوارج  و  ــیعه و خ ــت. ش ــده اس ــات گردی ــار اختاف گرفت
ــه، مشــبهه و مجســمه، جبریــه  همین گونــه فرقه هــای معتزل
و قدریــه از ســویی و رســوخ اندیشــه های از فکــر و فلســفۀ 
ــود آورده  ــاف را به وج ــاد و اخت ــای تض ــان،  زمینه ه یون
اســت. اگــر در ایــن مــورد توجــه نشــود تقابــل دیدگاه هــا 
و به ویــژه مقابلــه عقلییــن و محدثیــن، مســلمانان را دچــار 

ــد. ــدی می کن ــاف ج اخت
ــی را  ــب کام ــک مکت ــت ی ــم خواس ــام اعظ ــی ام ــه قول ب
اســاس گــذارد کــه مشــکات وارده را حــل کنــد. )ابــاغ، 

ــم، ص66( ــام اعظ ام
ــدی، در  ــوزش ج ــت و آم ــاد و ریاض ــن وق ــا ذه ــام ب ام
ــه خــود  ــه ک ــید. همان گون ــر رس ــۀ برت ــه مرتب ــم کام ب عل
ــودم  ــیده ب ــه رس ــه درج ــم کام ب ــن در عل ــد: »م می گوی
کــه زبــان زد خــاص و عــام گردیــد. از خــود حلقــۀ 
ــن  ــاد ب ــۀ درس حم ــک حلق ــه در نزدی ــتم ک ــی داش درس
ابــی ســلیمان فقهــی عصــر قــرار داشــت.« )شــبلی، تحفــه 

االمــان، ص 53(
ــث  ــرآن و حدی ــن اســام و ق ــن مبی ــه دی ــه ب ــا تکی ــام ب ام
در عرصــۀ کام داخــل شــد نــه بــا اندوخته هــای از فلســفۀ 
یونــان و روم و اســکندریه و ایــران. امــام نظریــات و اقــوال 
ــه  ــا اتــکا ب مذاهــب مختلــف را مطالعــه و مقایســه کــرد. ب
آیــات قرآنــی و احادیــث نبــوی بــه ترتیــب منطقــی قضایــا 
اقــدام کــرد، نــه ایــن کــه از افاتــون و ارســطو وام گرفتــه 
ــۀ  ــه جامع ــی را ب ــادی بزرگ ــاس مب ــن اس ــه ای ــد. ب باش
ــود: ــه می ش ــه گفت ــت ک ــان آورد. از اینجاس ــامی ارمغ اس

ــۀ  ــرب به گون ــفه غ ــه فلس ــی ک ــام در زمان »ام  
ــود و مــردم  ــه ب محــدود در ســرزمین های اســامی راه یافت
بــه شــکل شــفاهی بــا آن آشــنایی می یافتنــد و هنــوز 
ــزرگ  ــادی ب ــلمانان مب ــرای مس ــود... ب ــده ب ــه نیام ترجم
اجتماعــی و فلســفی را اســاس گذاشــت کــه نظیــر مبــادی 
فاســفۀ معــروف و حتــا عالی تــر از آن بــود.« )ابــاغ، ص 

)70
ــره  ــه کام اســامی داخــل مناظ ــز خــود ب ــا تجهی ــام ب  ام
ــان  ــدۀ ش ــات عقی ــاع و اثب ــلمانان را در دف ــه مس ــد ک ش
به گونــۀ مســتدل یــاری کنــد تــا در برابــر افــکار وارد شــده 
گرفتــار ضعــف نگردنــد و بــر بــاور و ایمــان شــان تزلــزل 
ــراط  ــته از اف ــت های انباش ــه برداش ــد، همین گون ُرخ نده
ــن اصــل  ــد. ای ــل کن ــف را تعدی ــط فرقه هــای مختل و تفری
ــط  ــلمانان فق ــه مس ــود چ ــم ب ــیار مه ــام بس ــدر اس در ص
ــه  ــتند، ن ــث را در دســت داش ــرآن و حدی ــام ق ــع اس مناب

ــه  ــد و ن ــه بودن ــره صاحــب تجرب ــۀ بحــث و مناظ در زمین
همــه توانایــی دفــاع مســتدل از باورهــای خــود را داشــتند. 
دانشــمندی چــون امــام ابوحنیفــه نیــاز بــود تــا ایــن خــای 

ــر کنــد. بــزرگ را پُ
امــام بــا تبحــر کامــل در فلســفه، منطــق و اصــول مذاهــب و 
ــازار  فرقه هــای مختلــف و قــدرت تمــام در کام، داخــل ب
ــا را  ــر باوره ــان اکث ــد و مدافع ــا گردی ــره و مباحثه ه مناظ
ــاع از عقیــدۀ خویــش  منکــوب کــرد و مســلمانان را در دف

ــد: ــام می گوی ــی بخشــید. ام اســتواری وت وانای
ــث کام.  ــر در مباح ــودم ماه ــخصی ب ــن ش »م  
زمانــی گذشــت کــه مــن در این مباحــث و مناظــره مصروف 
بــودم و از ایــن کــه مرکــز اختــاف بیشــتر در بصــره بــود، 
از ایــن رو بیســت وهفت بــار بــه آنجــا ســفرکردم. بعضــی 
ــا  ــدم و ب ــت می گزی ــا اقام ــاه در آنج ــش م ــا ش ــال ها ت س
ــویه،  ــه، حش ــه، صفری ــوارج، اباضی ــف خ ــای مختل گروه ه
ــه مناظــره می پرداختــم. )مــودودی، خافــت و ملوکیــت،  ب

)202 ص 
ــط  ــراط و تفری ــار اف ــه گرفت ــا ک ــاکش فرقه ه ــام در کش ام
بودنــد، خــط متعــادل و میانــه را ایجــاد کــرد. در علــم کام 
ــری  ــر و موضع گی ــن اث ــر« را نوشــت. باای ــه اکب ــاب »فق کت
حلقــۀ وصلــی شــد خردگرایــان و عقلییــن و محدثیــن را.

ــه  ــردد ک ــخص می گ ــم مش ــه گفتی ــت آنچ ــا درنظرداش ب
ــت  ــر وار، درس ــی پیامب ــر داه ــک رهب ــوان ی ــه عن ــام ب ام
موضــع اصلــی درد و مــرض را تشــخیص کــرد و بــه مــداوا 
پرداخــت. ایــن خدمــت بزرگــی بــود بــه اســام و جامعــه 
ــم عصــر او  ــراوان دانشــمندان ه ــه ف ــی ک اســامی، درحال

ــن تشــخیص را نداشــتند. ــدرت ای ق
ضرورت فقه و قانون مدون 

ــۀ  ــه جامع ــت ک ــی داش ــی زنده گان ــم در زمان ــام اعظ ام
اســامی گســترش یافتــه و امپراتوری هــای ایــران  و رم  در 
ــا،  ــا، ترک ه ــا، رمی ه ــود. مصری ه ــر اســام شکســته ب براب
هندی هــا، فارس هــا، بــا عقایــد مختلــف پیشــین بــه 
ــازه مســلمانان پرســش ها و  ــن ت ــد. ای اســام پیوســته بودن

ــد.   ــخ داده می ش ــد پاس ــه بای ــتند ک ــخن های داش س
ــد منافقانــی چــون عبــداهلل بــن   درکنــار ایــن مســأله، بودن
ــلمانانی   ــازه مس ــا ت ــقی و ی ــای دمش ــودی و یوحن ــبا یه س
کــه بعــد از شکســت، مســلمان شــده و هنــوز عشــق آییــن 
پیشــین خــود را داشــتند و از ایــن رو، تاحــد امــکان افــکار 
ــه  ــد ک ــش می کردن ــه پخ ــد را در جامع ــای فاس و باوره

ــازد. ــردد س ــم آگاه را مت ــلمانان ک ــت مس می توانس
گذشــته از ایــن قلمــرو گســتردۀ اســام در زمینــۀ اقتصــاد 
ــد  ــه نیازمن ــود ک ــار آورده  ب ــایلی را ب ــت و...، مس و سیاس
بــه  تــا حکومــت  بــود  و ضابطه هــای  قانون مندی هــا 

ــد. ــه را اداره کن ــد جامع ــکای آن بتوان ات
ــراوان دانشــمندان روزگار خــود متوجــه  ــام برخــاف ف ام
ایــن خطــر و نیــاز جامعــه و نظــام اســامی گردیــد. دریافت 
ــجیل  ــود را تس ــی خ ــگاه نظام ــه از ن ــان ک ــام همچن اس
و چه گونگــی  قانونــی  لحــاظ  از  بایــد  اســت،  کــرده 
ــل  ــی کام ــز از توانای ــت نی ــه و دول ــد جامع اداره قانون من

ــد.  ــوردار باش برخ

ــدار سیاســی،  ــه اســام اقت ــام »می خواســت ب ــی ام ــه قول ب
ــون داده و راه  ــون ســازی و اجــرای قان ــار قان ــادی، اختی م
ــی،  ــد«. )حازم ــی آن را هموارنمای ــوی و واقع ــدار معن اقت

ــم، 67( ــام اعظ ــی ام ــی جهان شــخصیت علم
قانــون مــدون و  بــه  بــزرگ اســامی  ادارۀ ســرزمین 
ــد،  ــش های  جدی ــایل و پرس ــت، مس ــاز داش ــخص نی مش
راه حــل و پاســخ می خواســت، معاملــه و مــراودۀ سیاســی، 
ــان  ــر جه ــل دیگ ــا مل ــی ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
اصولــی را نیازمنــد بــود کــه جامعــه و نظــام اســامی بایــد  
بــه آن مجهــز باشــد. شــریعت اســام بــه اســتناد قرآن کریــم 
و حدیــث پیامبــر بــزرگ اســام جــاری بــود، امــا قانونــی 
ــا  ــود ت ــده ب ــن نش ــد، تدوی ــریعت باش ــر ش ــی ب ــه مبتن ک
ــا آن  ــود را ب ــال خ ــامی اعم ــت اس ــلمانان و حکوم مس
توزیــن کنــد. امــام ایــن مشــکل را دریافــت و در راســتای 
ــود  ــه نب ــام می دانســت ک ــًا ام ــرد. دقیق ــدام ک ــان آن اق درم
قانــون مــدون مشــکلی اســت کــه اگــر حــل نشــود، ضــرر 
ــا  ــد، ام ــد ش ــامی وارد خواه ــۀ اس ــر جامع ــی برپیک بزرگ
ــا تدویــن قانــون دو نقیصــه را از راه حکومــت و جامعــۀ  ب
اســامی برداشــت: یــک خــای قانــون، دوم برقــراری نظــام 
شــورایی. کارکردهــای عملــی امــام در ایــن زمینــه در چنــد 

ــردد:   ــخص می گ ــده مش ــورد عم م
- امــام بــه عنــوان نخســتین دانشــمند اســامی علــم 
شــریعت را بــه سیســتم مــواد قانونــی تدویــن کــرد.

- امام مکتبی را در مسایل فقهی گشود.
- امــام اولیــن کسی ســت کــه اجتهــاد دســت جمعی و 
روش شــورایی را در توضیــح و حــل مســایل پیــش گرفــت. 
ــش در  ــا یاران ــادی را ب ــایل اجته ــان مس ــی: »ایش ــه قول ب
ــدام  ــش هــر ک ــه مناقشــه می گذاشــت. یاران ــۀ درس ب حلق
ــه  ــام ب ــپس ام ــد. س ــان می کردن ــود را بی ــل خ آرا و دالی
تصحیــح آرا می پرداخــت. بســا اوقــات مناقشــه روی یــک 
مســأله حتــا یک مــاه یــا بیشــتر از آن بــه طــول می انجامیــد. 
امــام وقتــی رأی خــود را بیــان می کــرد، یــاران را بــه تبعیــت 
ــوری،  ــد.« )ویــس الدیــن ن ــزم نمی گردانی از رأی خــود ملت

ــام...، ص152( ــات فقهــی ام خدم
در رأس ایــن شــورا کــه در حقیقــت شــورای قانون گــذاری 
ــه شــاگردان  ــرار داشــت، بقی ــام اعظــم ق ــود، ام اســامی ب
ــته یی از  ــود در رش ــتادی ب ــک اس ــر ی ــه ه ــد ک ــام بودن ام

علــم. امــام خــود در مــورد ایــن مجمــع گفتــه اســت:
ــد کــه منجملــه 28 تــن شــان    »آنهــا 36تــن ان
ــدار  ــرای اص ــن ب ــد، 6 ت ــا را دارن ــت قض ــتعداد و لیاق اس
ــرای قضــا و  ــًا ب ــا فع ــن آنه ــد و دو ت ــت دارن ــوی اهلی فت
ــی  ــب اب ــق، مناق ــی موف ــد.« )مک ــده ان ــته ش ــوی گماش فت

ص188( حنیفــه، 
ــام  ــه شــاگردان طــراز اول  ام ــه روشــن اســت ک ــن نکت ای
ــن  ــد ب ــف، محم ــی ابویوس ــون: قاض ــع چ ــن مجم در ای
حســن شــیبانی، زفربــن هذیــل، حســن بــن زیــاد لولویــی 
ــژه  ــامی و به وی ــون اس ــه و قان ــن فق ــران، درتدوی و دیگ

ــد. ــی داشــته ان ــش بزرگ ــی نق حنف

امام اعظم ابوحنیفه )رح(
نیاز زمان، جامعه و نظام اسالمی

بخش نخست/ دکتر شمس الحق آریانفر

امــام اعظــم در زمانــی زنده گانــی 
اســامی  جامعــۀ  کــه  داشــت 
ــه و امپراتوری هــای  گســترش یافت
اســام  برابــر  در  رم   و  ایــران  
ــود. مصری هــا، رمی هــا،  شکســته ب
فارس هــا،  هندی هــا،  ترک هــا، 
بــه  پیشــین  مختلــف  عقایــد  بــا 
اســام پیوســته بودنــد. ایــن تــازه 
مســلمانان پرســش ها و ســخن های 
داده  پاســخ  بایــد  کــه  داشــتند 

  . می شــد
بودنــد  مســأله،  ایــن  درکنــار   
بــن  عبــداهلل  چــون  منافقانــی 
ســبا یهــودی و یوحنــای دمشــقی 
و یــا تــازه مســلمانانی  کــه بعــد 
و  شــده  مســلمان  شکســت،  از 
ــود  ــین خ ــن پیش ــق آیی ــوز عش هن
تاحــد  رو،  ایــن  از  و  داشــتند  را 
امــکان افــکار و باورهــای فاســد 
را در جامعــه پخــش می کردنــد کــه 
می توانســت مســلمانان کــم آگاه را 

ســازد. متــردد 
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جمشــید رســولی تأکیــد کــرد کــه دادســتان هایی کــه 
در تحقیــق بــاالی پرونــده ربــوده شــدن و قتــل مهســا 
ــه دادگاه،  ــده ب ــن پرون ــال ای ــا ارس ــد، ب کار کرده ان
ــرای  ــه مــاده 596 کــد جــزای افغانســتان، ب ــق ب مطاب
قاتــان ایــن کــودک خردســال درخواســت مجــازات 
ــی  ــوع مجازات ــه ن ــه چ ــن ک ــارۀ ای ــد. او در ب کرده ان
ــی  ــده، جزییات ــت ش ــا درخواس ــان مهس ــرای قات ب
ارایــه نکــرده امــا گفــت کــه ایــن مســاله مربــوط بــه 

دادگاه اســت.
رسیده گی به 574 قضیه آدم ربایی

ســخنگوی دادســتانی کل می گویــد کــه از ســال 
ــه 574  ــیدی، ب ــال 1397 خورش ــر س ــا اخی 1395 ت
ــیده گی  ــاد رس ــن نه ــوی ای ــی از س ــه آدم ربای قضی
ــه  ــد ب ــه در پیون ــت ک ــه اســت. او گف صــورت گرفت
ایــن قضایــا، یک هــزار و 33 نفــر از ســوی دادســتانی 

ــد. ــه  ان ــرار گرفت ــق ق ــورد تحقی کل م
جمشــید رســولی تأکیــد کــرد کــه از میــان یک هــزار 
و 33 تــن، ســی ودو نفــر از ســوی دادگاه محکــوم بــه 
اعــدام شــده اند. بــه گفتــۀ او، شــماری از آدم ربایانــی 
ــز  ــدند نی ــدام ش ــته اع ــال گذش ــان س ــه در جری ک
ــه  ــرد ک ــد ک ــوند. او تأکی ــراد می ش ــن اف ــامل همی ش
افــراد باقــی مانــده نیــز از یــک الــی 28 ســال محکــوم 

ــده اند. ــس ش ــه حب ب
ســخنگوی دادســتانی کل، آدم ربایــی را از ناگوارتریــن 
پیامدهــا در کشــور عنــوان کــرده گفــت کــه آدم ربایــی 
ــان  ــه باعــث ایجــاد وحشــت در می ــن ک برعــاوۀ ای
مــردم می شــود، باعــث فــرار ســرمایه از کشــور نیــز 
شــده اســت. او گفــت کــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 
بــه پرونده هــای مربــوط بــه آدم ربایــی باجدیــت 

ــد. ــل می کنن عم

ــک  ــأت دیپلماتی ــش هی ــۀ کاه ــپ در اندیش ــت ترام دول
خــود در عــراق و افغانســتان بــه عنــوان بخشــی از 
ــور  ــی از حض ــت خاص ــترده تر در جه ــای گس تاش ه
ــن کشــورها اســت. ــی اش در ای ــار نظام ــه و مرگب پُرهزین

ــام  ــه مق ــه س ــه گفت ــی، ب ــارن پالیس ــه ف ــتۀ مجل ــه نوش ب
ــود  ــکا خ ــه امری ــه، وزارت خارج ــن برنام ــع از ای مطل
پســت های  تعــداد  رســاندن  نصــف  بــه  بــرای  را 

آمــاده می کنــد. تــا 2020  کابــل  در  دیپلماتیــک اش 
همچنیــن ایــن برنامــه شــامل کاهــش مراکــز دیپلماتیــک 
ــی   ــور نظام ــش حض ــتای کاه ــراق در راس ــکا در ع امری
ــتای  ــیا در راس ــوب آس ــه و جن ــن کشــور در خاورمیان ای
ــدرت  ــت ق ــوان رقاب ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــتی اس سیاس

ــود. ــاد می ش ــیه ی ــن و روس ــا چی ــزرگ ب ب
ایــن اقــدام مقــارن بــا مذاکــرات صلــح امریــکا بــا طالبــان 
خــروج  چگونگــی  دربــارۀ  ارزیابی هــا  و  افغانســتان 

ــرد. ــورت می گی ــتان ص ــی از افغانس ــای امریکای نیروه
زمانــی ســفارت های امریــکا در کابــل و بغــداد بزرگتریــن 
و پرهزینه تریــن هیــات دیپلماتیــک جهــان پــس از مداخله 
ــا  ــد.  دیپلمات ه ــن دو کشــور بودن ــکا در ای ــی امری نظام
کابــل  در  ســفارت خانه ها  پرســنل  از  بخشــی  تنهــا 
و بغــداد هســتند و مقام هایــی از دیگــر آژانس هــای 
ــان  فــدرال، مقاطعــه کاران و کارمنــدان امنیتــی در ایــن می

ــد. وجــود دارن
 NPR در فبــروری ســال جــاری میــادی، شــبکه خبــری

در بــارۀ ســندی فــاش شــده از ســفارت امریــکا در کابــل 
خبــر داد کــه در آن بــه بزرگــی بیــش از حــد ایــن بخــش 
و لــزوم بازنگــری جامــع در تعــداد ایــن کارمنــدان اشــاره 

شــده بــود.
هزینــه وزارت خارجــه امریــکا در افغانســتان قابــل رقابت 
ــا  ــت ام ــور اس ــن کش ــی ای ــای نظام ــور نیروه ــا حض ب

ــفارت در  ــن س ــل و همچنی ــن کشــور در کاب ــفارت ای س
ــم  ــان حج ــای جه ــایر بخش ه ــا س ــه ب ــداد در مقایس بغ
بســیار زیــادی از بودجــه و پرســنل وزارت خارجــه را بــه 
ــد  ــا معتق ــی دیپلمات ه ــد. برخ ــاص می ده ــود اختص خ
ــع در مناطــق دیگــر  ــن مناب ــه ای ــان آن رســیده ک ــد زم ان

ــه شــود. هزین

کــه  امریــکا  خارجــه  وزارت  مقام هــای  از  یکــی 
خواســت نامــش فــاش نشــود، گفــت: همــواره از آفریقــا 
اظهارنظرهایــی را داریــم کــه می گوینــد بــه قــدر کفایــت 
ــا از  ــای م ــداد دیپلمات ه ــم و تع در آنجــا حضــور نداری
ــا  ــادی ی ــور اقتص ــر روی ام ــه ب ــی ک ــای چین دیپلمات ه
ــه  ــا 5 ب ــا حت ــه نســبت 4 ی ــد ب دیگــر مســایل کار می کنن
ــط  ــا را فق ــن هزینه ه ــی ای ــم تمام ــت؛ نمی توانی ــک اس ی

ــم. ــز کنی ــراق متمرک ــتان و ع در افغانس
ــات  ــر روی جزیی ــه ب ــی ک ــام امریکای ــۀ دو مق ــه گفت ب
می کننــد،  کار  دیپلماتیــک  نیروهــای  کاهــش  طــرح 
برنامــۀ کاهــش نیروهــای دیپلماتیــک امریــکا تنهــا شــامل 
ــاری  ــال ج ــک در س ــت دیپلماتی ــا 30 پس ــذف 20 ت ح
ــکا در  ــک امری ــات دیپلماتی ــراق اســت هی ــادی در ع می
عــراق شــامل ســفارت در بغــداد و کنســولگری در اربیــل 
اســت. بــه ایــن ترتیــب تــا 2020 تنهــا 30 تــا 50 درصــد 
از هیأت هــای دیپلماتیــک امریــکا در عــراق  کاهــش 

می یابــد.
بــر اســاس گــزارش فبــروری نیویــورک تایمــز، ســفارت 
امریــکا در بغــداد 16 هــزار نیــرو دارد کــه 2000 تــن آنهــا 

ــد. ــکیل می دهن ــا تش را دیپلمات ه
بــه  می گویــد  امریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
ــنل  ــق پرس ــمار دقی ــارۀ ش ــوان درب ــی نمی ت ــل امنیت دالی
کــرد. صحبــت  کنســولگری ها  یــا  ســفارت خانه ها 

او  ډاکرتانــو  وزیــر  روغتیــا  عامــې  د  افغانســتان  د 

البراتوارونــو تــه خــرداری ورکــوي چــې د ناســم 

تشــخیص پــه صــورت کــې بــه څارنوالــۍ تــه ور 

يش. وپېژنــدل 

ــاد مرکــز پــه  فیــروز الدیــن فیــروز د شــنبې پــه ورځ د ی

څنــډه کــې ازادي راډيــو تــه وویــل، پــه دې برخــه کــې 

جــدي څارنــه کــوي.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »ټــول خصــويص ســکټور مجبــور 

او مکلــف دی چــې لــه رامنځتــه شــوي ســټنډرده پیروي 

ــه  ــړي، د رامنځت ــه ک ــې ن ــق ی ــرې تطبی ــه چې ــړي، ک وک

ــا  ــتنه، بی ــړی سپارښ ــه لوم ــت ب ــر بنس ــو پ ــویو قوانین ش

اخطــار او څارنوالــۍ تــه معــريف کېــږي.«

ــه  ــي، کل ــېدونکی واي ــار اوس ــل ښ ــد د کاب ــر احم نصی

یــې چــې ورتــه وویــل شــول چــې خــور دې پــه رسطــان 

اختــه ده، اړ شــو چــې لــه ګڼــو ســتونزو رسه رسه د 

ــه بوځــي. ــاروغ پاکســتان ت ــل ن ــاره خپ ــې لپ درملن

خــو پــه خــره یــې چــې وروســته دغــه تشــخیص ناســم 

ثابــت شــو.

ــدل  ــو ولې ــات م ــور معاین ــې د خ ــه چ ــي: »کل دی وای

ــه  ــه کورنــۍ مــو پ چــې رسطــان تشــخیص شــوی، ټول

ــه،  ــتان ت ــا الړو پاکس ــوه او بی ــې ش ــنو ک ــختو اندېښ س

خــو وروســته معلومــه شــوه چــې تشــخصیص ســم نــه 

و.«

ښــار  کابــل  د  دی،  نــه  احمــد  نصیــر  یــوازې  دا 

کــوي. کیســه  ورتــه  هــم  خالــد  اوســېدونکی 

دی وایــي: »زمونــږ دوســتان وو، کلــه چــې دلتــه یــې د 

وینــې رسطــان تشــخیص شــو، پــه ډېــر پــور او زحمــت 

هنــد تــه الړل، خــو هلتــه چــې الړل، هېــڅ هــم نــه وو، 

زمــا پــه نظــر، د دې ځــای روغتونونــه معیــاري نــه دي، 

پیســې اخــي او ســم تشــخیص نــه کــوي.«

او  ډاکرتانــو  د  کــې  ښــار  کابــل  پــه  وایــي،  دوی 

البراتوارونــو پــر تشــخیص بــې بــاوره شــوي دي.

رسطــان هغــه ناروغــي ده چــې ډېــر ځلــه ســړی د مــرګ 

ــږي  ــل کې ــه وی ــه چات ــه ک ــو ځک ــوي، ن ــې رس ــر کوم ت

چــې نــاروغ مــو پــه رسطــان اختــه دی، هغــوی هــر ډول 

ســتونزې تــه غــاړه ږدي، خــو نــه غــواړی چــې د خپلــې 

کورنــۍ غــړی لــه الســه ورکــړي.

ــي  ــخیص او درملن ــان د تش ــې د رسط ــتان ک ــه افغانس پ

امــکان کــم دی، خــو د پراختیــا لپــاره یــې هڅــه کېــږي.

ــه  ــه کابــل کــې د شــنبې پــه ورځ د هســتو پتالــوژۍ پ پ

نــوم د بېالبېلــو ناروغینــو د تشــخصیص یــو مرکــز جــوړ 

شــو چــې پــه کــې د رسطــاين ناروغیــو تشــخیص هــم 

کېــږي.

ــت او دغــه شــان  ــه جمهوری ــل پ ــر دې د کاب مخکــې ت

ــاره د  ــومانو لپ ــده د ماش ــوه ح ــر ی ــې ت ــږي چ ــل کې وی

فرانســې پــه طبــی انســټیټیوټ او کیــور روغتونونــو کــې 

ــات موجــود وو. دغــه امکان

پــه افغانســتان کــې ناســم تشــخیص یــوازې د رسطــاين 

ناروغیــو پــه برخــه کــې نــه، بلکــې د نــورو ناروغیــو پــه 

برخــه کــې هــم پــه وار وار تــر ســرتګو شــوی او خلــک 

یــې لــه املــه شــکایات لــري.

ــه افغانــان نــورو  همــدا المــل دی چــې هــر کال زرګون

هېوادونــو تــه د درملنــي لپــاره ســفر کــوي چــې د 

افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت د معلوماتــو لــه 

ــه  ــوه میلیون ــااوخوا درې س ــي ډول ش ــه کلن ــې، پ مخ

ــي. ــواده وځ ــه هې ــه ل ــره پانګ ډال

ن مهسا صدای آشنای قاتـال
ن شـد م افتـادن این قاتـال  باعث بـه دا

امریکا حضور دیپلماتیک خـود
 در افغـانستان و عراق را کاهش می دهد

ډاکتـرانو او البـراتـوارونـو ته د افغـانستان

 د عامـې روغتیـا وزارت خبـرداری


