
ــه  ــد ک ــه می گوین ــووالن در وزارت مالی مس
ــات  ــد معاش ــورم جدی ــق ن ــد تطبی در رون
دولــت،  ملکــی  خدمــات  کارمنــدان 
معاشــات مامــوران ســطح متوســط و پاییــن 

20 تــا 25 درصــد افزایــش می یابــد.
ــد  ــورم جدی ــق ن ــی تطبی ــد پالیس ــر چن ه
ــده؛  ــاده نش ــوز آم ــا هن ــی ت ــات دولت معاش
ــن وزارت  ــه ای ــه ک ــه گفت ــا وزارت مالی ام
در مطابقــت بــه اهــداف اساســی ایــن 
پالیســی و منظــوری رییــس حکومــت، 
را  کارمندانــش  معاشــات  همسان ســازی 

ــت. ــرده اس ــاز ک آغ
ــات  ــاش مقام ــه مع ــه ک ــه گفت وزارت مالی
معینــان،  وزیــر،  از  اعــم  مالیــه  وزارت 
ــت دوم و  ــان بس ــی، رییس ــان عموم رییس
 NTA کارمندانــی کــه از طریــق برنامــه
اســتخدام شــده اند، کاهــش یافتــه و در 
ــه  ــن رتب ــدان پایی ــر آن معاشــات کارمن براب

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــخنگوی وزارت  ــجدی س ــمروزخان مس ش
خبرگــزاری  بــه  مــورد  ایــن  در  مالیــه 
جمهــور گفتــه اســت: »براســاس ایــن 
برنامــه، معاشــات کارمنــدان بلنــد رتبــه 
ایــن وزارت 53  و کارمنــدان قــراردادی 
درصــد کاهــش یافتــه و بــه معاشــات 
مامــوران بســت 3 تــا بســت 6 افــزوده 

خواهــد شــد.«
آقــای مســجدی افــزوده کــه براســاس ایــن 
بســت های  مامــوران  معاشــات  برنامــه 
متوســط تــا 20 درصــد و معاشــات ماموران 
ــد  ــا 25 درص ــن 20 ت ــت های رده پایی بس
البته براســاس میکانیســم مشخص)مســلکی، 
ــر  ــخص دیگ ــای مش ــتگی و گزینه ه شایس
ــات اداری  ــیون اصالح ــط کمیس ــه توس ک

ــت. ــه اس ــش یافت ــوند( افزای ــن می ش تعی
ــم  ــی تنظی ــق پالیس ــه تطبی ــاس برنام براس

 300 مجموعــًا  مالیــه،  وزارت  معاشــات 
مامــوران  معاشــات  از  افغانــی  میلیــون 
ــن  ــا بخشــی ای ــه کــم شــده و کل ی بلندپای
ــه  ــن رتب ــوران پایی ــات مام ــول در معاش پ

ــد. ــد ش ــزود خواه اف
ــه  ــرده ک ــی ک ــالم آماده گ ــه اع وزارت مالی
ــایر ادارات در  ــا س ــود را ب ــرح خ ــن ط ای

میــان می گــذارد.
ــون  ــم اکن ــه ه ــه ک ــجدی گفت ــای مس آق
همسان ســازی  بخــش  در  مالیــه  وزارت 
و  معــارف  وزارت هــای  بــا  معاشــات 
اداری  اصالحــات  کمیســیون  و  اقتصــاد 
ــات  ــا کار روی جزئی ــد؛ ام ــکاری می کن هم
پالیســی تطبیــق نــورم جدیــد معاشــات بــه 
منظــور پیشــنهاد بــه کابینــه نیــز ادامــه دارد.

مالیــه  وزارت  معاشــات  تنظیــم  برنامــۀ 
ــی  ــالن تطبیق ــدن پ ــی ش ــگام نهای ــا هن ت
و تصویــب آن از ســوی کابینــه تنهــا در 
ــس  ــا پ ــل اجــرا اســت؛ ام ــن وزارت قاب ای
ــن  ــدان ای ــات کارمن ــب آن، معاش از تصوی
وزارت نیــز مطابــق بــه طــرح نهایــی شــده 

ــد. ــد ش ــم خواه تنظی
از ســوی هــم، عبدالفریــد احمــد ســخنگوی 
ــه  ــد ک کمیســیون اصالحــات اداری می گوی
ــی  ــی پالیس ــرح تطبیق ــاخت ط کار روی س
کارمنــدان  معاشــات  یک سان ســازی 

ــه دارد. ــی ادام دولت
کمیســیون  مســووالن  کــه  گفتــه  او 
اداری، وزارت مالیــه، وزارت  اصالحــات 
ــی جلســات متعــددی را  ــک جهان کار و بان
بــه منظــور ســاخت برنامــه تطبیقــی پالیســی 
ــزار  ــی برگ ــات دولت ــازی معاش یک سان س
کــرده و کار هــا تــا حــد زیــادی بــه پیشــرفته 

ــت. اس
ــی از  ــه برخ ــی ک ــه دلیل ــه او، ب ــه گفت  ب
ــی از  ــه دولت ــد پای ــدان بلن ــات کارمن معاش
ــود،  ــه می ش ــی پرداخت ــک جهان ــق بان طری
ــم  ــه مه ــک در زمین ــن بان ــکاری ای ــًا هم بن

ــت. اس

مســووالن ارتــش در غــرب کشــور اعــالم 
مواضــع  ارتــش  نیروهــای  کــه  کرده انــد 
ــس  ــت بادغی ــب را در والی ــان طال هراس افگن

ــد. ــرار داده ان ــدف ق ه
قــول اردوی 20۷ ظفــر بــا نشــر اعالمیه یــی 
ــدازی  ــا راه ان ــش ب ــای ارت ــت نیروه ــه اس گفت
عملیاتــی در ولســوالی باالمرغــاب و آب کمــری 
والیــت بادغیــس، ۴۱ هــراس افگــن طالــب را 

کشــته اند.
ــن  ــان ای ــه آمــده اســت کــه در جری در خبرنام
ــم  ــز زخ ــب نی ــن طال ــات، 3۴ هراس افگ عملی

ــد. برداشــته ان
ــن  ــه اســت کــه ای ــول اردوی 20۷ ظفــر گفت ق
عملیــات  دو شــب پیــش بــا اشــتراک نیروهــای 
دفاعــی، امنیتــی و قــوای هوایــی افغــان در ایــن 

ــوده اســت. ــدازی شــده ب ولســوالی ها راه ان
ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از ایــن برخــی 
بادغیــس گفتــه  امنیتــی در والیــت  منابــع 
بودنــد کــه اکثــر مناطــق ولســوالی باالمرغــاب 
ــش در  ــای ارت ــدک نیروه ــک کن ــز ی ــه ج ب
ــرف  ــه تص ــاب، ب ــه باالمرغ ــی رودخان نزدیک

هراس افگنــان طالــب در آمــده اســت.

بــه گفتــۀ ایــن منابــع امنیتــی، فرماندهــی 
ــن  ــای اداری ای ــاب و تعمیره ــس باالمرغ پولی
ولســوالی تحــت کنتــرل طالبــان درآمــده و 
ســربازانی کــه در محاصــره طالبــان گیــر مانــده 
ــه طــرف یــک کنــدک نیروهــای  ــز ب ــد نی بودن

ــد. ــه ان ــش رفت ارت
ــر، وزارت  ــن خب ــس از نشــر ای ــی پ ــا دقایق ام
ــاع ســقوط باالمرغــاب را رد کــرد و گفــت  دف
ــراس  ــازی از وجــود ه ــاک س ــات پ ــه عملی ک
افگنــان طالــب در ایــن ولســوالی جریــان دارد.
ــر  ــب ب ــان طال ــراس افگن ــش ه ــج شــب پی پن
ــت بادغیــس  ــز ولســوالی باالمرغــاب والی مرک
حملــه کردنــد و بخــش هایــی از این ولســوالی 

ــد. را در کنتــرل خــود در آوردن
ــت بادغیــس در شــمال-غرب افغانســتان،  والی
از والیت هــای بــه شــدت ناامــن اســت و 
ــت  ــن والی ــز ای ــا در مرک ــان حت ــروه طالب گ
حضــور دارنــد. بیشــتر ولســوالی های ایــن 
ــه  ــاب ب ــه شــمول ولســوالی باالمرغ ــت ب والی
ــرار  ــان ق ــرل طالب ــه در کنت ــز آن، بقی ــز مرک ج

ــد. دارن
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شورای عالی مصالحه 
ایجاد شد

امـریکایی ها حـرف مـی زننـد 
امـا عمـل نمـی کننـد

23

معاشات ماموران پایین رتبه 
20 تا 25 درصد افزود می شود

نیروهای ارتش ۴۱ هراس افگن 
طالب را در بادغیس کشتند

در نشست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
با رییسان نهادهای بین المللی و دیپلماتیک مطرح شد:

بات حفظ شود  ی انتخا قاعدۀ باز
اعتبار ملی  ی رهبری مستقل و با و شورا

م ایجاد گردد چوب نظا در چار



وزارت  ویـژۀ  فرسـتاده  خلیـل زاد  زلمـی  سـخنان 
خارجـۀ امریـکا بـرای صلـِح افغانسـتان در دیـدار 
بـا شـماری از جوانـان در کابـل هرچنـد تازه گـی 
صلـح  گفت وگوهـای  بحبوحـۀ  در  ولـی  نـدارد، 
اسـالم آباد  بـه  خلیـل زاد  آقـای  رفت وآمدهـای  و 
در  خلیـل زاد  آقـای  شـود.  تلقـی  مهـم  می توانـد 
ایـن نشسـت گفته اسـت کـه تـا زمانی که سیاسـت 
پاکسـتان در قبـال افغانسـتان تغییـر نکنـد، صلح در 
ایـن کشـور مسـتقر نخواهـد شـد. بـه گفتـۀ آقـای 
خلیـل زاد، او شـاهد مداخله هـای پاکسـتان در امور 
افغانسـتان بـوده اسـت کـه هنـوز هـم ادامـه دارد. 
بـا  کـه  همان گونـه  اسـت؛  گفتـه  خلیـل زاد  آقـای 
امضـا شـود، یـک  توافق نامـۀ صلـح  بایـد  طالبـان 
توافق نامـۀ صلـِح دیگـر نیـاز اسـت بـا پاکسـتان به 
امضـا برسـد. ایـن سـخنان دقیقـًا در زمانـی ابـراز 
می شـوند کـه مناسـبات کابـل و اسـالم آباد در اوج 
تیره گـی خـود قـرار گرفتـه و حکومـت افغانسـتان 
نسـبت بـه عملکرد پاکسـتان بسـیار ناراضـی به نظر 
می رسـد. سـخنان اخیـر عمران خـان نخسـت وزیر 
پاکسـتان از سـوی کابـل کامـاًل مداخلـه در امـور 
داخلی افغانسـتان پنداشـته شـد و در واکنش به آن، 
وزارت خارجـۀ افغانسـتان سـفیر خود از اسـالم آباد 

را بـه کابـل فـرا خواند. 
مـا در هجـده سـاِل گذشـته بـه گونه یـی و در چهار 
دهـۀ گذشـته بـه گونـۀ دیگـر بـا پاکسـتان مشـکل 
داشـته ایم. اسـالم آباد در طـوِل ایـن چهـار دهـه از 
سـوی حکومت هـای کابـل، به جـز از دورۀ طالبـان 
کـه آن را نبایـد بخشـی از تاریخ کشـور به حسـاب 
آورد، بـه مداخلـه در امـور افغانسـتان متهـم شـده 
ثـور  کودتـای  از  پـس  کـه  اسـت. حکومت هایـی 
دلیـل  بـه  کارآمدنـد،  روی  افغانسـتان  در   ۱35۷
احـزاب جهادی یـی کـه در  مهاجـران و  پذیرفتـن 
برابـر حکومـت قـرار داشـتند، پاکسـتان را عامـل 
اصلـِی ناامنی هـا و مشـکالت داخلِی کشـور قلمداد 
می کردنـد. هرچنـد ایـن اتهـام در آن سـال ها موجه 
نبود، ولی بدون شـک بخشـی از آن بـا واقعیت های 

آن دوره همخوانـی داشـت. 
پاکسـتان همان زمـان که مجاهدین افغانسـتان را در 
بخش هـای مـرزی پنــاه داد، هرگز در پـی کمک به 
همسـایۀ خـود که در معـرض تجاوز و اشـغال یک 
ابرقـدرت قـرار گرفته بـود، نبود. پاکسـتان در همان 
سـال ها در حالـی کـه بـا زبـان از بـرادری سـخن 
می گفـت، امـا در کلـه ریسـماِن خفـه شـدِن مـا را 
می بافـت. پاکسـتان در آن سـال ها در حالـی کـه دم 
از اخـوت اسـالمی مـی زد، در نشسـت های پنهـان 
از منافعـی کـه در وخامـِت اوضـاع افغانسـتان برای 

آن کشـور متصور بود، ویسـکی شـادیانه می نوشید. 
پـس از آن کـه مجاهدین در افغانسـتان قـدرت را به 
دسـت گرفتنـد، مداخالِت پاکسـتان عمـاًل وارد فاز 

عریـان و ویرانگـِر خود شـد. 
در جنگ هـای کابـل هرچنـد برخـی از تنظیم هـای 
جهـادی سـهیم بودنـد امـا مهـار اصلـِی جنـگ در 
بسـیار  پاکسـتان  بـود.  پاکسـتان  نظامیـاِن  دسـت 
افغانسـتان  در  برنامه ریزی شـده  و  حساب شـده 
نقشـه های خـود را عملـی می کـرد. زمانـی داکتـر 
نجیـب اهلل آخریـن رییس جمهـور حاکمیت های پس 
از کودتای ثور گفته بود، پاکسـتان سـه طــرح برای 
افغانسـتان در سـر دارد: یـا ایـن کشـور را بخشـی 
از خـاِک خـود بسـازد؛ یـا حکومتـی دست نشـانده 
در آن بـه وجـود آورد و اگـر نشـد، زمینـۀ تخـرب 
و ویرانـی ایـن کشـور را بـه گونه یـی فراهـم کنـد 
کـه هرگـز از زیـر بـارِ مشـکالت و ویرانی هـا کمر 

نتواند.  کـرده  راسـت 
پاکسـتان در طـول ایـن چهـار دهه فقط بـه صورِت 
از  را بخشـی  افغانسـتان  رسـمی موفـق نشـد کـه 
خـاِک خـود اعـالم کند ولـی بـه دو خواسـتۀ دیگر 
ایجـاد  نخسـت،  کـرد.  پیـدا  دسـت  کامـاًل  خـود 
دوم  و  طالبـان  به وسـیلۀ  دست نشـانده  حکومـت 
ویرانـِی بنیادهـای اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی 
کشـور. افغانسـتان بیشـتر از آن که به وسـیلۀ قشـون 
شـوروی وقـت ویران شـده باشـد، به وسـیلۀ ایادی 
پاکسـتان بـه ویرانـه مبـدل شـد. این کشـور بیشـتر 
از هـر کشـوری در جهـان از پاکسـتان صدمـه دیـد 
و حـاال هـم ایـن زیان بینی همچنـان ادامـه دارد. در 
هجـده سـال گذشـته، مداخـالت پاکسـتان هرچنـد 

در امـور افغانسـتان وارد فـاز تازه یی شـد ولی عمق 
اسـتراتژیِک این کشـور را بـه هیچ وجـه تغییر نداد. 
پاکسـتان هنـوز در وجود افغانسـتان منافـع هنگفتی 
را پنهـان می بینـد و بـه هیـچ صورت حاضر نیسـت 

ایـن منافـع را فرو گـذارد. 
در این کـه پاکسـتان بزرگ تریـن خصـم و مخالـِف 
افغانسـتان هسـت، هیـچ جـای شـک وجود نـدارد. 
ایـن موضـوع را هـم امریکایی هـا می داننـد و هـم 
دیگـر کشـورهای جهـان کـه زیـر نـامِ کمـک بـه 
افغانسـتان بـه ایـن کشـور سـرباز فرسـتاده اند. امـا 
هیـچ معلوم نیسـت که این کشـورها بـرای چه فقط 
نظاره گـر ایـن وضعیـت انـد؟ آیـا معنـای امضـای 
پیمـان امنیتـی بـا امریـکا این نبـود که افغانسـتان از 
شـِر مداخـالِت کشـورهای دیگـر نجات پیـدا کند؟ 
پایگاه هـای نظامـی خـود را در  امریکایی هـا  مگـر 
افغانسـتان بـرای کمـک بـه امنیِت کشـورِ مـا که در 
عیـن حـال منافـع آن امریـکا را نیـز تأمیـن می کند، 
مسـتقر نسـاختند؟ پـس چـرا امـروز هیچ کشـوری 
بـه صورِت واضح نسـبت بـه این وضعیـت واکنش 

نشـان نمی دهـد؟
سـیاه  خـاک  بـه  را  امریکایی هـا  عمـاًل  پاکسـتان   
نشـاند؛ از امریـکا تصویـر امپراتـوری بی خاصیت را 
ترسـیم کرد، جنـگ را به نفِع خـود تغییر داد و حاال 
از صلـح نیـز به نفـِع خود اسـتفاده می کنـد. بن الدن 
رهبـران  بـود؛  پاکسـتان خفتـه  ارتـش  آغـوش  در 
دیگـِر  شـبکه های  از  بسـیاری  و  القاعـده  طالبـان، 
جنـِگ  و  دارنـد  پاکسـتان حضـور  در  تروریسـتی 
خـود را علیـه هـر کشـوری کـه خواسـته باشـند 
ایـن  نگـراِن  امریـکا  آن گاه  می کننـد.  سـازمان دهی 
اسـت که افغانسـتان به پایـگاه خطر بـرای منافع آن 
کشـور تبدیل نشـود. آیا خطری بیشـتر از پاکسـتان 
متوجـه منافـع کشـورهای غربـی و در رأس آن هـا 

اسـت؟!  امریکا 
آقـای خلیـل زاد بـه نکتـۀ خوبـی اشـاره کـرده کـه 
بایـد توافق نامـۀ صلـح با پاکسـتان امضا شـود، ولی 
از کجـا می تـوان قانـع شـد کـه پاکسـتان دسـت از 
مداخـالِت خـود برخواهـد داشـت؟... البتـه در این 
میـان، نبایـد از نقـش ضعیـف و منفعالنـۀ رهبـران 
نیـز  آن هـا  بـود.  غافـل  کشـور  اخیـر  سـال های 
نتوانسـتند مشـکالِت دو کشـور را شناسـایی و حل 
کننــد. هر کـدام از پایـگاه قوم و قبیلـۀ خود تالش 
کردنـد کـه بحث میان دو کشـور را بـه گفت وگوی 
شـخصی تقلیـل دهنـد. به همیـن دلیل، پاکسـتان به 

عنـوان کشـور مخالـف و مداخله گـر باقـی مانـد. 
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تشــکیل شــورای رهبــری مســتقل و بــا اعتبــار ملــی در 
چارچــوب نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان  حفــظ قاعــده 
ــه اتفــاق  ــازی انتخابــات، از تازه تریــن پیشــنهادی اســت کــه ب ب
همــه نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری کشــور مطرح شــده 
ــه نظــر میرســد. ــی کشــور راه گشــا ب اســت و در شــرایط کنون

کاندیــدان  از  جمعــی  نشســت  در  کــه  پیشــنهاد  ایــن 
ــا،  ــه اروپ ــا، اتحادی ــو، یونام ــای نات ــا رؤس ــت جمهوری ب ریاس
ــایر  ــان و س ــتان، جاپ ــکا، انگلس ــفارتخانه های امری ــفرأ و س س
کشــورهای کمــک کننــده بــه افغانســتان پیرامــون صلــح و 
ــات و  ــث انتخاب ــه بح ــرایطی ک ــد، در ش ــرح ش ــات، مط انتخاب
صلــح دو موضــوع از هــم جــدا و در عیــن حــال باهــم مرتبــط و 
ــای  ــات و پیچیده گی ه از مباحــث روز افغانســتان اســت و ابهام
ــول  ــل معق ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــود دارد، ب ــادی در آن وج زی
ــورد  ــت. در م ــی اس ــم و اساس ــیار مه ــی بس ــرایط کنون و در ش
انتخابــات درایــن طــرح گفتــه شــده اســت کــه بــه منظــور پیــاده 
ســاختن انتخابــات قابــل قبــول در چارچــوب امکانــات موجــود 
کشــور هرچــه عاجل تــر کمیتــه تخنیکــی متشــکل از نماینــده گان 
ــای  ــات، نهاده ــیون های انتخاب ــت، کمیس ــی، دول ــه جهان جامع
مدنــی-  احــزاب و شــورای کاندیــدان ریاســت جمهوری ایجــاد 
گردیــده و روی قاعــده بــازی انتخابــات توافــق صــورت گیــرد.
ــات  ــی از طــرف نامــزدان انتخاب ــات« زمان ــازی انتخاب  »قاعــده ب
ریاســت جمهــوری مطــرح می شــود کــه تالش هایــی بــه 
هــدف دور زدن انتخابــات و از قاعــده خــارج ســاختن آن 
جریــان دارد. ایــن چنیــن تالش هــا ممکــن اســت کــه کشــور را 
از مســیر دمکراســی بــه ســمت اســتبداد رهنمــود شــود؛ چنانــی 
کــه مشــاهده می شــود مشــروعیت زمانــی حکومــت کنونــی در 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــم ب ــد ه ــد و بع ــه میاب ــوزا خاتم اول ج
ــه  ــودش ادام ــر خ ــه عم ــه ب ــالش دارد ک ــود ت ــت موج حکوم
ــه خطــر می افتــد قاعــدۀ  دهــد. در چنیــن صورتــی آنچــه کــه ب

ــات اســت. ــق انتخاب ــازی سیاســی از طری ب
انتخابــات  نامــزدان  طــرح  در  کــه  دومــی  پیشــنهاد 
ــور  ــک مح ــاد ی ــت، ایج ــده اس ــرح ش ــت جمهوری مط ریاس
مشــترک ملــی صلــح اســت. بــر اســاس ایــن پیشــنهاد، شــورای 
ــا  ــخصیت های ب ــتی از ش ــح و آش ــده صل ــری کنن ــتقل رهب مس
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــل نظ ــوب اص ــی در چارچ ــار مل اعتب
ــه  افغانســتان تشــکیل گــردد. ایــن پیشــنهاد تدویــن برنامــه، تهی
ــرات،  ــرای مذاک ــح ب ــای صل ــتادن هیأت ه ــراد و فرس ــت اف لیس
ــح  ــت صل ــات در جه ــه اقدام ــورتی و هم ــس مش ــر مجال تدوی
ــح در  ــی صل ــتقل و مل ــری مس ــورای رهب ــم ش ــت پرچ را تح
نظــر گرفتــه اســت؛ زیــرا بــه بــاور ارایــه دهنــده گان ایــن طــرح، 
ــی  ــوان و بهانه ی ــر عن ــت ه ــح تح ــه صل ــار پروس ــداوم انحص ت
یعنــی تــداوم امتیازگیــری بــه نــام صلــح، چندپارچگــی و چنــد 
صدایــی هماننــد ۱۷ ســال گذشــته یکجــا بــا بازیگــران گذشــته 
ــود. ــردم نخواهــد ب ــول م ــل قب ــوده اســت و هرگــز قاب ــاکام ب ن
ایــن هشــدار و ارایــه طــرح در دو مــورد  مهــم از طــرف نامــزدان 
ــه  ــرار گرفت ــاق ق ــورد اتف ــه م ــوری ک ــت جمه ــات ریاس انتخاب
اســت، در شــرایطی کــه از یــک طــرف بحــث نشســت مشــورتی 
صلــح مطــرح اســت و از جانــب دیگــر هــم فهرســتی از افــرادی 
ــز در  ــد و نی ــدار کنن ــان دی ــا طالب ــه ب ــت ک ــده اس ــب ش ترتی
ــن  ــد، ای ــق می  افت ــه تعوی ــر روز ب ــات ه ــه انتخاب ــرایطی ک ش
ــد  ــی می ده ــۀ جهان ــتان و جامع ــت افغانس ــه دول ــت را ب فرص
کــه روی بحــث انتخابــات و صلــح بایســتی بــه شــکلی توافــق 
و عمــل صــورت گیــرد کــه در آن ســالمت افغانســتان بــه خطــر 

نیفتــد. 
جمعــی از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری در حالــی طرح 
فــوق را اریــه کرده انــد کــه ریاســت جمهوری بــا بحــث مبهــم و 
تاریــک صلــح و بحــث انتخابــات بــازی بــه راه انداختــه و نیــز 
ــی  ــن دو مســاله برخــورد خیل ــا ای ــم ب ــای خارجــی ه جریان ه
مبهــم و گنــگ در پیــش گرفتــه انــد؛ امــا در عیــن حــال جنــگ 
ــه شــدت بیــم  ــه آینــده شــان ب شــدت یافتــه و مــردم نســبت ب

نــاک انــد. 
ــات  ــزدان انتخاب ــب نام ــه از جان ــی، طرحــی ک ــن صورت در چنی
ــی و  ــای بین الملل ــای نهاده ــع روس ــت جمهوری، در جم ریاس
نماینــده گان ســفارت های خارجــی دیــروز مطــرح شــده اســت، 
از اهمیــت خاصــی در شــرایط کنونــی کشــور برخــوردار اســت؛ 
زیــرا در ایــن طــرح همــه جوانــب مســاله افغانســتان بــه درســتی 
مــورد دقــت قــرار گرفتــه اســت و بایســتی مراجــع خارجــی و 
ــی از  ــوان راه حل ــه عن ــه آن ب ــه افغانســتان، ب تاثیرگــذار در قضی
درون افغانســتان، بــه درســتی توجــه کننــد و دولت افغانســتان در 
عملــی شــدن آن بــه زودی اقــدام کنــد؛ زیــرا آنچــه کــه تاکنــون 
در مــورد انتخابــات و بحــث صلــح جریــان دارد راهــی نیســت 
کــه مــا راه بــه جایــی برســاند کــه بــه چاهــی خواهــد کشــاند.

پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
برای افغانستان راه گشا است

امـریکایی ها حـرف مـی زننـد 
نمـی کننـد امـا عمـل 

را  امریکایی هــا  عمــًا  پاکســتان   
ــکا  ــاند؛ از امری ــیاه نش ــاِک س ــه خ ب
را  بی خاصیــت  امپراتــوری  تصویــر 
ــه نفــِع خــود  ترســیم کــرد، جنــگ را ب
تغییــر داد و حــاال از صـــلح نیــز بــه نفِع 
ــن الدن در  ــد. ب ــتفاده می کن ــود اس خ
ــود؛  ــه ب ــتان خفت ــش پاکس ــوش ارت آغ
ــیاری  ــده و بس ــان، القاع ــران طالب رهب
در  تروریســتی  دیگــِر  از شــبکه های 
پاکســتان حضــور دارنــد و جنــِگ خــود 
ــته  ــه خواس ــوری ک ــر کش ــه ه را علی
می کننــد.  ســازمان دهی  باشــند 
ــه  ــن اســت ک ــکا نگــراِن ای آن گاه امری
ــرای  ــر ب ــگاه خط ــه پای ــتان ب افغانس
ــا  ــود. آی ــل نش ــور تبدی ــع آن کش مناف
ــه  ــتان متوج ــتر از پاکس ــری بیش خط
منافــع کشــورهای غربــی و در رأس 

ــت؟! ــکا اس ــا امری آن ه

احمــد عمران



ــی در  ــان سیاسـ ــان و آگاهـ ــماری از حقوق دانـ شـ
واکنـــش بـــه برگـــزاری لویـــه جرگـــۀ مشـــورتی 
ــۀ  ــم جرگـ ــۀ تصمیـ ــه نتیجـ ــد کـ ــح می گوینـ صلـ
ـــرا  ـــد، زی ـــی باش ـــد اجرای ـــح نمی توان ـــورتی صل مش

ایـــن جرگـــه مبنـــای قانونـــی نـــدارد.
مانـــدگار  بـــا روزنامـــۀ  آنـــان در گفت وگـــو 
می گوینـــد کـــه ســـران حکومـــت وحـــدت ملـــی 
ـــت  ـــان دس ـــری ش ـــوه دادن رهب ـــروع جل ـــرای مش ب
ـــه دامـــن لویـــه جرگـــۀ مشـــورتی صلـــح دراز کـــرده  ب
ــای  ــه تالش هـ ــی بـ ــه کمکـ ــن جرگـ ــد و ایـ انـ

صلـــح نخواهـــد کـــرد.
از ســـویی هـــم، دیـــروز یکشـــنبه، ۱8 حمـــل 
نخســـتین جلســـۀ رهبـــری »شـــورای عالـــی 
ــال کـــردن رونـــد صلـــح  ــر دنبـ ــه« از بهـ مصالحـ
ـــد. ـــزار ش ـــی برگ ـــدت مل ـــت وح ـــت حکوم ریاس
ـــده را  ـــره کنن ـــأت مذاک ـــه هی ـــی مصاحل ـــورای عال ش

گزینـــش می کنـــد
ـــنبه  ـــروز یکش ـــی دی ـــدت مل ـــت وح ـــت حکوم ریاس
ـــی  ـــورای عال ـــه »ش ـــت ک ـــی گف ـــر خبرنامه ی ـــا نش ب
مصالحـــه« قـــرار اســـت اعضـــای گـــروه مذاکـــره 
ـــن  ـــاب و تعیی ـــان را انتخ ـــا طالب ـــتان ب ـــدۀ افغانس کنن

ـــد. کن
محمداشـــرف غنـــی، رییـــس حکومـــت وحـــدت 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــروز گفت ـــت دی ـــی در نشس مل
ایجـــاد ایـــن شـــورا حـــدود دو مـــاه بـــا اقشـــار 
مختلـــف جامعـــه گفت وگـــو و مشـــورت کـــرده 
ـــی،  ـــت وحـــدت مل ـــس حکوم ـــۀ ریی ـــه گفت اســـت. ب
قـــرار اســـت »فیصله هـــای مهمـــی« در پیونـــد بـــه 
ـــره  ـــأت مذاک ـــب هی ـــح و ترکی ـــۀ صل ـــداف پروس اه

کننـــده انجـــام دهنـــد.
ـــش  ـــرای گزین ـــه ب ـــت ک ـــار داش ـــی اظه ـــای غن آق
ــان،  ــا طالبـ ــده بـ ــره کننـ ــأت مذاکـ ــراد در هیـ افـ
دو معیـــار را در نظـــر خواهنـــد گرفتـــه انـــد، 
ــه  ــه »بـ ــرادی کـ ــاب افـ ــاب از انتخـ ــی اجتنـ یکـ
ــتاوردهای  ــام و دسـ ــر نظـ ــح در برابـ ــۀ واضـ گونـ
هجـــده ســـال گذشـــته« حـــرف می زننـــد و دوی 
دیگـــر، چهره هایـــی کـــه از واقعیت هـــای کنونـــی 
ــان،  ــه زنـ ــف از جملـ ــار مختلـ ــتان و اقشـ افغانسـ
جوانـــان و جامعـــۀ مدنـــی نماینده گـــی کننـــد.
در ترکیـــب شـــورای عالـــی مصالحـــه چهره هایـــی 
عبدالرشـــید  کـــرزی، جنـــرال  ماننـــد حامـــد 
ـــداهلل،  ـــداهلل عب ـــر عب ـــش، داکت ـــرور دان ـــتم، س دوس
ـــر  ـــق، انجنی ـــد محق ـــیاف، محم ـــول س ـــدرب الرس عب
صالح الدیـــن  قانونـــی،  یونـــس  محمدخـــان، 
ــماعیل  ــر اسـ ــل، امیـ ــد مقبـ ــرار احمـ ــی، ضـ ربانـ
خـــان، گلبدیـــن حکمتیـــار، کریـــم خلیلـــی، 
شـــیخ آصـــف محســـنی، عبدالـــرووف ابراهیمـــی، 

حلیـــم،  یوســـف  مســـلمیار،  فضل هـــادی 
ــادی  ــدی، عبدالهـ ــق احـ ــدی، انوارالحـ فریدحمیـ
ارغندیـــوال، صـــادق مدبـــر، قیام الدیـــن کشـــاف، 
ـــرابی،  ـــه س ـــغ، حبیب ـــت اهلل بلی ـــب، عنای ـــداهلل مح حم
ــارث،  ــا صبحرنـــگ، غـــزال حـ ــا دلیـــل، ثریـ ثریـ
حســـینه صافـــی، نورالرحمـــان اخالقـــی، گل آغـــا 

ــد. ــور دارنـ ــر حضـ ــمار دیگـ ــیرزی و شـ شـ
ـــه  ـــد ک ـــاور ان ـــن ب ـــه ای ـــا ب ـــان ام ـــیاری از آگاه بس
ــا و  ــی از چهره هـ ــورا، برخـ ــن شـ ــب ایـ در ترکیـ
ــگ و  ــه در جنـ ــِی کـ ــی سیاسـ ــای اصلـ جریان هـ
ــتان می تواننـــد تأثیرگـــذار باشـــند،  صلـــح افغانسـ
حضـــور ندارنـــد. همچنـــان گفتـــه می شـــود کـــه 
ـــتر  ـــی بیش ـــم انتخابات ـــورا، دو تی ـــن ش ـــب ای در ترکی
ــره و  ــد مذاکـ ــد رونـ ــه می توانـ ــد کـ ــل انـ دخیـ
گفت وگـــو را صدمـــه بزنـــد و ســـلب مشـــروعیت 

ـــد. کن
عده یـــی از فعـــاالن سیاســـی می گوینـــد کـــه 
شـــورای مصالحـــه بیشـــتر فرمایشـــی بـــوده و در 
ــده  ــل شـ ــی عمـ ــای آن گزینشـ ــات اعضـ انتخابـ
ـــح  ـــرای صل ـــه ب ـــش از آنک ـــورا پی ـــن ش ـــت و ای اس
ــی در  ــی و انتخاباتـ ــازی سیاسـ ــرای بـ ــد، بـ باشـ

آینـــده اســـت.
ــکا در  ــط امریـ ــت توسـ ــه حکومـ ــس از آن کـ پـ
شـــد،  زده  دور  صلـــح  گفت وگوهـــای  رونـــد 
ـــن  ـــود در ای ـــت خ ـــت وجاه ـــرای تثبی ـــت ب حکوم
ـــورتی  ـــۀ مش ـــزاری جرگ ـــب برگ ـــا ترتی گفت وگوه

را ریختـــه اســـت.
غنـــی در جرگـــۀ صلـــح شـــرط های خـــودش 

ــد ــرح می کنـ را مطـ
محمدموســـی فریـــور، اســـتاد دانشـــکده حقـــوق 
دانشـــگاه کابـــل می گویـــد کـــه محمداشـــرف 
ـــش  ـــا پی ـــح ب ـــۀ صل ـــا در جرگ ـــر دارد ت ـــی در نظ غن
کـــردن شـــرط هایش بـــه طالبـــان و امریکایی هـــا، 

هـــر دو طـــرف را در »تنگنـــا« قـــرار دهـــد.
ــرط های  ــه شـ ــد کـ ــا می گویـ ــور امـ ــای فریـ آقـ
ــز  ــح نیـ ــورتی صلـ ــۀ مشـ ــی در جرگـ ــای غنـ آقـ
بـــرای طالبـــان قابـــل قبـــول نخواهـــد بـــود. بـــه 
ــم  ــالش دارد دور ششـ ــی تـ ــای غنـ ــۀ او: آقـ گفتـ
ــه  ــد از لویـ ــا بعـ ــان و امریکایی هـ ــت طالبـ نشسـ
ـــد  ـــا بتوان ـــود ت ـــزار ش ـــح برگ ـــورتی صل ـــه مش جرگ
خواســـت هایش را بـــر امریکایی هـــا و طالبـــان 

تحمیـــل کنـــد.
ــتاد  ــیحون، اسـ ــیف الدین سـ ــن، سـ ــان باایـ همزمـ
ــۀ  ــه جرگـ ــت کـ ــاور اسـ ــن بـ ــه ایـ ــگاه بـ دانشـ
مشـــورتی صلـــح، نـــه مشـــروعیت قانونـــی دارد، 
ـــتان  ـــردم افغانس ـــه از م ـــی و ن ـــروعیت حقوق ـــه مش ن
ــد  ــیحون می گویـ ــای سـ ــد. آقـ ــی می کنـ نماینده گـ

ـــاص  ـــداف خ ـــه اه ـــح ب ـــورتی صل ـــۀ مش ـــه جرگ ک
ــد. ــی می پردازنـ ــای غنـ آقـ

بـــه بـــاور او کـــه امریکایی هـــا بـــه جـــای 
ــیدن  ــروعیت بخشـ ــان و مشـ ــا طالبـ ــو بـ گفت وگـ
ـــع  ـــان را قط ـــی آن ـــع مال ـــد مناب ـــروه، بای ـــن گ ـــه ای ب
و امکانـــات امنیتـــی و سیاســـی شـــان را محـــدود 

کنـــد.
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه همچنـــان بـــه ایـــن بـــاور 
ــی  ــح واکنشـ ــورتی صلـ ــۀ مشـ ــه جرگـ ــت کـ اسـ
اســـت در برابـــر دســـتگاه »متکبرانـــۀ سیاســـی 
ـــن  ـــتاوردهای چندی ـــۀ او: »دس ـــه گفت ـــه ب ـــکا« ک امری
ســـالۀ افغانســـتان را نادیـــده گرفتـــه و بـــه یـــک 
گـــروه تروریســـتی کـــه قاتـــل مـــردم افغانســـتان 

اســـت، مشـــروعیت می دهـــد«.
ـــدت  ـــت وح ـــه حکوم ـــد ک ـــیحون می گوی ـــای س آق
ــا و  ــه امریکایی هـ ــی بـ ــر قدرت نمایـ ــی از بهـ ملـ
ـــرده  ـــوت ک ـــح را دع ـــورتی صل ـــۀ مش ـــان جرگ طالب
اســـت. او می افزایـــد کـــه ایـــن جرگـــه »راه بـــه 
جـــای نمی برنـــد و هیـــچ نفعـــی بـــه حکومـــت و 

ـــانید«. ـــد رس ـــتان نخواه ـــردم افغانس م
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه کابـــل بیـــان مـــی دارد کـــه 
قانـــون اساســـی افغانســـتان تنهـــا »لویـــه جرگـــۀ 
ـــه  ـــد ک ـــمیت می شناس ـــه رس ـــی« را ب ـــون اساس قان
بـــه گفتـــۀ او: حکومـــت بـــرای اجرایـــی کـــردن 
ــه  ــا بـ ــد، امـ ــرد و نمی کنـ ــی نکـ ــچ اقدامـ آن هیـ
ـــه  ـــت ب ـــخصی، دس ـــدف ش ـــه ه ـــیدن ب ـــر رس خاط
ــول  ــه در طـ ــد کـ ــی می زنـ ــزاری جرگه هایـ برگـ
تاریـــخ مـــردم شـــاهد برگـــزاری و بی نتیجـــه 

بـــودن آن بـــوده انـــد.
آقـــای ســـیحون می گویـــد کـــه تاریـــخ افغانســـتان 
شـــاهد جرگه هـــای مشـــورتی فرمایشـــی زیـــادی 
بـــوده اســـت کـــه ســـود آن تنهـــا بـــه حاکمـــان 
کشـــور رســـیده اســـت و مـــردم هیـــچ نفعـــی از 

آن هـــا نبـــرده اســـت.
ـــد،  ـــی می گوی ـــل آگاه نظام ـــق اهلل امرخی ـــرال عتی جن
جرگـــۀ مشـــورتی صلـــح از یک ســـو صالحیـــت 
اجرایـــی نـــدارد و از طرفـــی هـــم فیصله هـــای آن 
بـــرای طالبـــان پذیرفتنـــی نیســـت، زیـــرا طالبـــان 
حاضـــر بـــه گفت وگـــو بـــا حکومـــت افغانســـتان 

ـــتند. نیس
آقـــای امرخیـــل می افزایـــد کـــه جرگـــۀ مشـــورتی 
صلـــح ضمانـــت اجرایـــی نـــدارد و امریکایی هـــا، 
طالبـــان و حتـــا ممکـــن خـــود حکومـــت نتیجـــۀ آن را 
ـــه  ـــم ب ـــت را مته ـــی حکوم ـــن آگاه نظام ـــرد.  ای نپذی
ـــه  ـــزاری لوی ـــداف شـــخصی در برگ ـــردن اه ـــال ک دنب
ـــاوری  ـــه بی ب ـــی دارد ک ـــار م ـــد و اظه ـــه می کن جرگ
ـــت  ـــروه ثاب ـــن گ ـــای ای ـــان و باوره ـــه طالب ـــردم ب م

ــه و  ــزاری جرگـ ــه برگـ ــاز بـ ــت و نیـ ــده اسـ شـ
نظرســـنجی از مـــردم نیســـت.

او راه حـــِل پایـــان جنـــگ افغانســـتان را در فشـــار 
امریـــکا و قدرت هـــای جهانـــی بـــر پاکســـتان 
ــزرگ  ــای بـ ــه قدرت هـ ــد کـ ــد و می گویـ می دانـ
بـــه جـــای قربانـــی کـــردن دســـتاوردهای مـــردم 
ـــا دســـت  ـــد ت ـــر پاکســـتان فشـــار بیاورن افغانســـتان، ب

از حمایـــت و تجهیـــز گـــروه طالبـــان بـــردارد.
ایـــن گفته هـــا در حالـــی مطـــرح می شـــوند کـــه 
هفتـــۀ گذشـــته ســـران حکومـــت وحـــدت ملـــی 
دیـــدار مشـــترکی بـــا رهبـــران جهـــادی و زلمـــی 
خلیـــل زاد، نماینـــدۀ ویـــژۀ مریـــکا بـــرای صلـــح 
ـــل و  ـــکا در کاب ـــفیر امری ـــس، س ـــان ب ـــتان، ج افغانس
ـــای خارجـــی  ـــده نیروه ـــر، فرمان ـــرال اســـکات میل ژن
ــا  ــره بـ ــورد مذاکـ ــتند و در مـ ــتان داشـ در افغانسـ

طالبـــان رأی زنـــی کردنـــد.
ـــی  ـــی و حکومت ـــح سفارش ـــورتی صل ـــۀ مش جرگ

ـــت اس
ــی  ــت ملـ ــورای امنیـ ــین شـ ــاور پیشـ ــر مشـ دفتـ
ــت  ــده اسـ ــی شـ ــی مدعـ ــش اعالمیه یـ ــا پخـ بـ
ــای  ــا جریان هـ ــی بـ ــدت ملـ ــه حکومـــت وحـ کـ
ــد  ــت می کنـ ــی صحبـ ــی، گزینشـ ــی و مدنـ سیاسـ
و ایـــن جرگـــه بیشـــتر جنیـــۀ سفارشـــی دارد تـــا 

ــورتی. مشـ
ـــت  ـــورای امنی ـــین ش ـــاور پیش ـــر مش ـــه دفت در اعالمی
ـــت  ـــده اس ـــر آم ـــف اتم ـــل از محمدحنی ـــه نق ـــی ب مل
ـــرای مـــردم و  ـــن »جرگـــۀ سفارشـــی« ب کـــه هـــدف ای
ـــیون  ـــت و کمیس ـــح نیس ـــی واض ـــای سیاس جریان ه
برگـــزاری ایـــن جرگـــه هـــم همه شـــمول و ملـــی 

نمی باشـــد.
ــه  ــی گفتـ ــی ملـ ــورای امنیتـ ــین شـ ــاور پیشـ مشـ
اســـت کـــه اشـــتراک کننده گان جرگـــه بـــه شـــکل 
انتخـــاب  حکومـــت«  جانـــب  »از  »گزینشـــی« 
می شـــوند و نماینده گـــی »واقعـــی از ترکیـــب 
ملـــی« نمی تواننـــد. در بخشـــی از اعالمیـــه آمـــده 
ـــزاری  ـــد برگ ـــی از رون ـــار نگران ـــا اظه ـــا ب ـــت: »م اس
جرگـــه، ضمـــن مشـــوره بـــا طرف هـــای ذیدخـــل 
ملـــی، در اســـرع وقـــت موضـــع نهایـــی خـــود را 

اعـــالم می داریـــم«.
ـــرار  ـــح ق ـــورتی صل ـــۀ مش ـــه جرگ ـــت ک ـــی اس گفتن
ـــود. مســـووالن  ـــزار ش ـــور برگ ـــخ 9 ث ـــه تاری اســـت ب
ـــت  ـــه فهرس ـــد ک ـــه ان ـــح گفت ـــی صل ـــورای عال در ش
ـــا  ـــح ت ـــورتی صل ـــۀ مش ـــتراک کننده گان در جرگ اش

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــر نهای ـــد روز دیگ چن
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ــوف  ــتین فیلس ــوکاچ، نخس ــگاه ل ــه از ن نیچ
بورژوایــی اســت کــه ایــن مقــام را پیــش از 
جنــگ جهانــی اّول و پــس از دّومیــن جنــگ 
ــه  ــر، ب ــن ام ــت ای ــرد. عل ــظ ک ــی حف جهان
ــِی  ــتعداد نیچــه در پیش بین ــوکاچ، اس ــۀ ل گفت
روندهــای مهــم تاریخــی بــود. لــوکاچ 
ــی  ــاص پیش بین ــدرت خ ــه ق ــد: »نیچ می گوی
ــه  ــبت ب ــی نس ــیّت ویژه ی ــن حساس و همچنی
ــه او اجــازۀ  ــه اش داشــت کــه ب مســایل زمان
فهــم نیازهــای روشــن فکران انگلــی دورۀ 
امپریالیســتی را مــی داد.« نبــوغ فلســفی نیچــه 
ــای  ــه در عرصه ه ــی داد ک ــازه م ــه او اج ب
ــد و در  ــر کن ــگ اظهارنظ ــاوری از فرهن پهن
ســبکی کــه ویــژۀ او بــود هم مســایل اساســِی 
ــی  ــک دوره را مطــرح ســازد و هــم در قالب ی
ــد  ــا بده ــه آن ه ــخ هایی ب ــبه انقالبی پاس ش
ــی  ــز شورش ــدۀ غرای ــی ارضاکنن ــه همه گ ک
ــی  ــن دوره ی روشــن فکران و ســرآمداِن ظاهربی

ــود ــازه ب ت

ــان از  ــروج انس ــش خ ــه جنب ــت ک ــکی نیس ش
ــزی  ــد عقل گری ــی از رون ــزوِ الینفک ــخ، ج تاری
اســت کــه در نــزد کی یــرکگارد همانند شــوپنهاور 
در انــکار عقالنیــت تاریــخ و جهــان بیرونــی 
انعــکاس می یابــد. شــباهت فکــری کی یــرکگارد 
ــخ  ــکار تاری ــه ان ــت ک ــن اس ــوپنهاور در ای و ش
ــان  ــزد آن ــخ در ن ــناخت پذیری تاری ــکار ش ــا ان ی
ــد  ــرکگارد همانن ــأس اســت. کی ی ــۀ نوعــی ی مای
شــوپنهاور رویدادهــای تاریخــی را بــه امــور پیش 
ــه  ــه ن ــد ک ــرو می کاه ــردی ف ــرد مج ــادۀ ف پاافت
ریشــه در تاریــخ و جامعــه دارد و نــه بــه همیــن 
دلیــل، زنده گــی اش از معنــا و عقالنیتــی بهره منــد 
اســت. از نظــر او زنده گــی فــرد  سراســر پوچــی 
ــن جهــت، هــدف  ــه همی و ســرگردانی اســت. ب
روش شناســی فلســفی کی یــرکگارد بی اعتبــار 
ــا  ــه ب ــناخت تاریخــی اســت ک ــیوۀ ش ــردِن ش ک
هــگل  بــه عالی تریــن مرتبــۀ خــود در ایده آلیســم 

ــود.  آلمــان رســیده ب
 

نیچه در مصاف با سوسیالیسم
 فصــل مربــوط بــه نیچــه عمــاًل نیمــی از کتــاب 
ــن  ــه همی ــودی عقــل را تشــکیل می دهــد و ب ناب
ــاب در  ــن کت ــن چــاپ فرانســوی ای ــل آخری دلی
ــز  ــاب نی ــد دّوم کت ــده و جل ــد منتشــر ش دو جل
منحصــراً بــه نیچــه اختصــاص یافتــه اســت. خود 
ــته  ــد نوش ــن جل ــۀ ای ــوی در دیباچ ــر فرانس ناش
ــار و ای  ــادر آث اســت کــه ایــن کتــاب یکــی از ن
بســا تنهــا اثــر جــدی دربــارۀ نیچــه اســت کــه از 

ــانه  ــه های او ش ــیر اندیش ــم و تفس ــارِ فه ــر ب زی
ــی نکــرده اســت. خال

ــی  ــل پایان ــرای فص ــه ب ــی ک ــوکاچ در عنوان  ل
را  نیچــه  برگزیــده،  عقــل  نابــودی  کتــاب 
امپریالیســم«  دورۀ  عقل ســتیزی  »بنیان گــذار 
ــکار  ــی اف ــتر تاریخ ــت. او بس ــرده اس ــی ک معرف
نیچــه را زوال ایدیولــوژی بورژوایــی و ســرانجام 
انقــالب ۱8۴8 می دانــد. هرچنــد لــوکاچ تصریــح 
می کنــد کــه در ایــن دوره یعنــی در فاصلــۀ ســال 
هــای ۱8۴8 و۱8۷0 در عرصه هــای ادبیــات و 
هنــر بســیاری هماننــد »دیکنــز«، »کلــر«، »فلوبــر«، 
ــه« ادامــه دهنــدۀ دورۀ  ــر«، »دومیــه« و »کورب »بودل
ــا  ــتند. ام ــی هس ــۀ بورژوای ــۀ اندیش ترقی خواهان
در ایــن میــان، ســال های ۱8۷۱-۱8۷0 بــه تنهایــی 
ــول  ــی در تح ــِی مّهم ــش تاریخ ــای چرخ گوی
ایدیولــوژی بورژوایــی اســت. در ایــن دوره اســت 
ــۀ کمــون  ــه انقــالب کارگــری از خــالل تجرب ک
می نمایــد.  چهــره  اولین بــار  بــرای  پاریــس 
لــوکاچ معتقــد اســت کــه در نتیجــۀ ایــن تجربــه 
»بیــش از پیــش علــم و فلســفۀ بورژوایــی مجادلــۀ 
خــود را علیــه رقیــب جدیــد، یعنــی سوسیالیســم 
نشــانه می گیرند.«)نابــودی عقــل، ج دّوم، ص 
ــمن  ــوکاچ، »دش ــۀ ل ــه گفت ــس ب ــن پ 55(. از ای
ــا اســت.« )همــان(   اصلــی، جهــان بینــی پرولتاری
ویژه گــی شــوپنهاور از نــگاه لــوکاچ ایــن بــود کــه 
او نخســتین مبتکــر و مبــدع »جهان بینــی ارتجاعی 
ــه شــمار می رفــت.  ــد ب بورژوایــی« در دورۀ جدی
بــا ایــن حــال، هــدف شــوپنهاور هماننــد شــلینگ 
مقابلــه و مبــارزه بــا گرایش هــای پیشــروِ فرهنــگ 
و اندیشــۀ بورژوایــی، یعنــی ماتریالیســم و به ویژه 
ــوکاچ می گویــد کــه در  ــود. ل دیالکتیــک هــگل ب
مقایســه بــا شــلینگ و شــوپنهاور، دشــمن اصلــی 
مجــادالت نیچــه، مارکسیســم و سوسیالیســم 
ــا  ــه حت ــت نیچ ــه پیداس ــد چنان ک ــت، هرچن اس
ــود.  ــده ب ــس را نخوان ــار مارک ــطر از آث ــک س ی
ــر  ــد: ه ــوکاچ می گوی ــن موضــع، ل ــه ای در توجی
»در  نیچــه،  فلســفۀ  این جــا  در  و  فلســفه یی 
مضمــون و روشــش از خــالل مبــارزات طبقاتــی 

ــان، ص 58( ــکل می گیرد.«)هم ــه اش ش زمان
ــه  ــد ک ــوکاچ می افزای ــتدالل ل ــن اس ــۀ ای  در ادام
کمــون پاریــس و توســعۀ احــزاب سوسیالیســتی 
به ویــژه در آلمــان هم زمــان اســت بــا آغــاز 
فعالیــت فکــری نیچــه. بــه گفتــۀ او، ایــن تجارب 
ــه و  ــر آرای نیچ ــدگار ب ــگرف و مان ــری ش تأثی
چگونه گــی تکویــن آن هــا گذاشــتند. لــوکاچ 
ــِم دیگــری  ــل مّه ــادی عام ــن مالحظــۀ بنی ــه ای ب
را می افزایــد. او می گویــد کــه نیچــه آخریــن 
امپریالیســتی  دورۀ  آســتانۀ  در  را  خــود  آثــار 
نوشــت. »بــه ایــن معنــا کــه او در دورۀ بیســمارکی 

ــکل گیری  ــی، ش ــارزات آت ــای مب ــام دورنماه تم
رایــش، امیدهــا و ناکامی هــای ناشــی از آن و 
در عیــن حــال ســقوط بیســمارک و احیــای 
ــی را در دورۀ  ــکارا تهاجم ــم آش ــک امپریالیس ی
زمــام داری گیــوم دوم تجربــه کــرد« )همــان، 
ــخصاً در دورۀ  ــه ش ــود نیچ ــد خ ص 60(، هرچن

ــت.  ــان نزیس ــتی آلم امپریالیس
 بــا ایــن حــال، نیچــه از نــگاه لــوکاچ، نخســتین 
ــام را  ــن مق ــه ای ــت ک ــی اس ــوف بورژوای فیلس
ــن  ــس از دّومی ــی اّول و پ ــگ جهان ــش از جن پی
ــر،  ــن ام ــت ای ــرد. عل ــظ ک ــی حف ــگ جهان جن
ــی  ــتعداد نیچــه در پیش بین ــوکاچ، اس ــۀ ل ــه گفت ب
روندهــای مهــم تاریخــی بــود. لــوکاچ می گویــد: 
ــن  ــی و همچنی ــاص پیش بین ــدرت خ ــه ق »نیچ
مســایل  بــه  نســبت  ویژه یــی  حساســیّت 
زمانــه اش داشــت کــه بــه او اجــازۀ فهــم نیازهــای 
را  امپریالیســتی  دورۀ  انگلــی  روشــن فکران 
مــی داد« )همــان، ص.6۱(. نبــوغ فلســفی نیچــه به 
او اجــازه مــی داد کــه در عرصه هــای پهنــاوری از 
فرهنــگ اظهارنظــر کنــد و در ســبکی کــه ویــژۀ 
او بــود هــم مســایل اساســی یــک دوره را مطــرح 
ــخ هایی  ــبه انقالبی پاس ــی ش ــم در قالب ــازد و ه س
ــدۀ  ــاء کنن ــی ارض ــه همه گ ــد ک ــا بده ــه آن ه ب
ســرآمدان  و  روشــن فکران  شورشــی  غرایــز 
ــن  ــع، همی ــود. در واق ــازه ب ــی ت ــن دوره ی ظاهربی
»ضدیــت عامیانــه علیــه سوسیالیســم و درآمیختن 
آن بــا نقــدی ظریــف، فلســفی و پاره یــی اوقــات 
دقیــق بــر فرهنــگ و هنــر )بــرای نمونــه، حمالت 
او علیــه واگنــر و ناتورالیســم و غیــره( افــکار نیچه 
و شــکل تشریح شــان را بــرای روشــن فکران 
دورۀ امپریالیســتی جــذاب می ســاختند«. )همــان، 

ص.65(  
قالبــی  در  نیچــه  کــه  می گویــد  لــوکاچ   
ــه ســتایش امپریالیســمی تهاجمــی  اســطوره یی ب
روی آورد و بــه همیــن دلیــل افــکارش را در 
قالــب جمــالت قصــار و حکمیانــه کــه در 
اصــل شایســتۀ اســطوره اســت تــا فلســفه ارایــه 
می کــرد. لــوکاچ معتقــد اســت کــه در ایــن ســبک 
منحصربه فــرد بایــد منشــای تأثیــر فکــری نیچــه 
را بــر روشــن فکران راســت افراطــی جســت وجو 
ــا  ــگ ی ــر فرهن ــن عنص ــد مهم تری ــرد، هرچن ک
ــری »فرهنگــی« از  ــگاه نیچــه بهره گی تمــدن در ن
ــرورت  ــی را ض ــه برده گ ــت. نیچ ــی« اس »برده گ
و نیــاز هــر صورتــی از تمــدن می دانســت. 
ــد  ــه نق ــر را ب ــدن معاص ــر تم ــن منظ او از همی
می کشــید. بــرای نمونــه، او می گویــد: »اگــر 
ــد،  ــه دلیــل برده گــی فروافتادن ــان باســتان ب یونانی
در عــوض شــکی نیســت کــه مــا بــه دلیــل فقدان 

ــاد.« ــم افت ــرو خواهی ــی ف برده گ

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

وقتــی بــه کارهــای مختلــف فکــر کنیــد و آینده هــای گوناگونــی را بــرای خــود ترســیم 
ــًا  ــد، یقین ــه نکنی ــل و تجزی ــود تحلی ــش خ ــا را پی ــک از آن ه ــد و ارزِش هیچ ی کنی
ــدن  ــاخه پری ــه آن ش ــاخه ب ــن ش ــید. و از ای ــته باش ــخصی داش ــدِف مش ــد ه نمی توانی
ــد. از ســوی دیگــر،  ــف می  کن ــان را تل ــه وقت ت ــز این ک ــدارد ُج ــی ن ــچ فایده ی ــم هی ه
ــا یــک اندیشــه تســخیر شــود،  ــدان آگاهــی فقــط ب ــی می ــد کــه وقت هــر کســی می دان
ــت  ــه موفقی ــر ب ــذارد و او را زودت ــرد می گ ــر ف ــی ب ــر فوق العاده ی ــه تأثی ــن اندیش ای

می رســاند.
ــه  ــم ک ــم گرفت ــد: »تصمی ــش از انجــام آن بگویی ــد، پی ــر قصــد انجــام کاری را داری اگ
ــرس  ــری و عمــل، همیشــه ت ــر در تصمیم گی ــد. تأخی ــوراً عمــل نمایی ــم« و ف ــان کن چن
ــچ  ــد. هی ــه می  دانی ــد ک ــن کنی ــان تلقی ــه خودت ــب ب ــد. مرت ــر می کن ــزرگ و بزرگ ت را ب
ــر  ــد ضمی ــر نمی توان ــدی مؤث ــای تأکی ــن و عبارت ه ــرار و تلقی ــدازۀ تک ــه ان ــز ب چی
ــری  ــوزش و فراگی ــردی در آم ــاًل ف ــد. مث ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــما را تح ــودآگاهِ ش ناخ
تحصیــل، قــدری تأخیــر کــرده اســت و بــرای آن هــم دالیــل مختلفــی وجــود داشــته. 
ــد درس  ــه وی می توان ــده ک ــه وجــود آم ــرایط مســاعدتری ب ــی اش ش حــاال در زنده گ
بخوانــد، پــس نبایــد از چیــزی بترســد، بلکــه بــا اعتمــاد بــه نفــس بایــد بــه خــود بگوید: 
ــته و  ــودی شایس ــن موج ــدم؛ م ــم، توانمن ــه اراده می کن ــه آنچ ــدا ب ــِف خ ــه لط ــن ب م

ســزاوارم و پشــتوانۀ مــن قــدرت الهــی اســت.
ــن و تکــرار  ــرای خــود تلقی ــی را ب ــن عبارت های ــه چنی ــردی ک ــن داشــته باشــید ف یقی

ــد. ــد ش ــق خواه ــم گیری موف ــورِت چش ــه ص ــد، ب می کن
بعضی هــا قبــل از شــروع کاری، بیشــتر مشــکالت آن را بررســی می  کننــد و خیلــی زود 
ــراد  ــد، پشــیمان مــی  شــوند. اف ــد انجــام دهن خســته و افســرده از کاری کــه می خواهن
ــدم را  ــن ق ــد. اگــر اولی ــا بردارن ــد کــه مشــکالت را از پیــش پ ــد ســعی کنن ــق بای موف
خــوب برداریــد، قــدم بعــدی بــرای ذهــن قابــل فهم تــر و از طریــق مشــاهده و اجــرای 
قــدم قبــل، ورزیده گــی بیشــتری بــه ارمغــان خواهــد آورد و بــه همیــن گونــه، کار فــردا 

از تجربــۀ دیــروز ســود خواهــد بــرد.
ــر  ــیم، ب ــود بخش ــود را بهب ــوای خ ــا و ق ــد قابلیت ه ــت، بای ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ب
ــرژی خــود بیفزاییــم و ضمــن در نظــر داشــتن حــوادث نامطلــوب خارجــی، زمــان  ان
واکنــش در برابــر آن هــا را از دســت ندهیــم. بــه جــای گفتــن جمالتــی نظیــر »اگــر ایــن 
مســأله برایــم پیــش نیامــده بــود« یــا »اگــر فالنــی چنــان می کــرد« بــه تفســیر و تعبیــر 
حــوادث و مشــکالتی کــه ســر راه تــان قــرار گرفتــه نپردازیــد، یــا »بلکــه بهتــر آن اســت 
ــا  ــانی ها و درمانده گی ه ــه پریش ــه ب ــا توج ــان را ب ــروی روانی م ــه نی ــای این ک ــه ج ب
و شــکوه های بیهــوده هــدر دهیــم، ســعی کنیــم مشــکالت را رفــع کنیــم و کاری کنیــم 
ــته  ــاد داش ــه ی ــرد. ب ــرار نگی ــان ق ــر راه م ــر س ــکالتی ب ــدی مش ــای بع ــه در برنامه ه ک

ــل رویدادهــا، مهــارت. ــد سیاســت داشــت و در مقاب ــل انســان ها بای باشــید در مقاب
ــت  ــرط اول موفقی ــی ش ــدف در زنده گ ــه ه ــم ک ــاره می کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــم ب بازه
اســت. بهتــر اســت فهرســتی از هدف هــای خــود تهیــه کنیــد. آنچــه را کــه می خواهیــد 
بــه دســت آوریــد، روی کاغــذ یادداشــت کنیــد و نیــز آن هایــی را کــه می خواهیــد در 

خــود از بیــن ببریــد.
ایــن کاری ســاده و نقطــۀ خوبــی بــرای آغــاز یــک حرکــِت دقیــق اســت. شــاید هــر یک 
از مــا بــه دالیــل مختلــف، در تــار و پــودِ شــبکۀ عاداتــی گرفتــار باشــیم کــه به شــدت 
ــه هــدر  ــِی مــا ب ــرژی ذهنــی و روان وقــِت مــا را تلــف می  کننــد و باعــث می شــوند ان
بــرود. مثــاًل صحبــت کــردن در مــورد افــراد و یــا عــادات و برخوردهــای آنــان، ذهــِن 

مــا را بــه جــای تمرکــز بــر روی کار، مختــل می کننــد.

مهسا طایع

بخش پنجـم

بخش پنجــمناصـر اعتمـادی
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نظــر  از  هــم  هدایــت  آثــار  بــر  مســکوب  یادداشــت های 
ــراوان  ــِت ف ــی اهمی ــر مسکوب شناس ــم از نظ ــی و ه هدایت شناس
دارنــد و بــرای آشــنایان بــا آثار مســکوب ناآشــنا بــه نظر نمی رســند. 
ســالیانی از عمــر مســکوب مثــل خیلــی از هم روزگارانــش و مثــل 
هدایــت، در حســرت دنیایــی آرمانــی ســپری شــد. امــا هدایــت و 
مســکوب برخــالف بســیاری از هم روزگاران شــان در آوردگاه درون 
ــه  ــه جــای ب ــد و ب ــی می کردن ــم زنده گ ــوت دِل خودشــان ه و خل
ــان  ــرِف خودش ــه ط ــیر را ب ــز شمش ــۀ تی ــران، لب ــیدن دیگ دار کش
ــردن دیگــران خودشــان را  ــه جــای محکــوم ک ــد، و ب برمی گرداندن
ــار  بــه چوبــۀ دار می ســپردند. یادداشــت های مســکوب در مــورد آث
هدایــت همدلــِی او را بــا هدایــت و توجــه و تمرکــز او را بــر همیــن 
ــه روشــنی نشــان می دهــد. هدایــت  ــت ب ــه از شــخصیت هدای جنب
ناسیونالســیم وارداتــی  در ســالیانی از زنده گــی اش در افســون 
روزگارش غوطــه ور بــود و بازســازی شــکوه از دســت رفتــۀ دیــروز 

ــرد ــور می ک ــی روزگارش تص ــای ناگفتن ــاِن درده را درم

یادداشــت های شــاهرخ مســکوب دربــارۀ صــادق هدایــت را حســن 
ــت ها را  ــن یادداش ــز ای ــا نی ــرار داد و م ــا ق ــارِ م ــاد در اختی کامش
بــرای بررســی و تحلیــِل بیشــتر زیــر ذره بیــِن حــورا یــاوری 
پژوهشــگر ارشــد مرکــز مطالعــاِت ایــران دانشــگاه کلمبیــا و مؤلــف 
کتاب هایــی چــون گفتارهایــی در نقــد ادبــی و روان کاوی و ادبیــات 
در ایــران قــرار دادیــم. در ادامــه، ابتــدا ارزیابــی حــورا یــاوری را از 
ــد  ــت می خوانی ــار هدای ــر آث ــکوب ب ــت های مس ــدن یادداش خوان
)یکــم( و آنچــه در ایــن یادداشــت ها بــرای او واجــد اهمیــت بــوده 
)دوم( و این کــه چــرا مســکوب »هدایــت شــهروند« را از »هدایــت 
نویســنده« متمایــز کــرده )ســوم( و چگونــه می تــوان مطابــق طــرح 
ــادق  ــار ص ــا آث ــکا ب ــامِ کاف ــام و پی ــات خی ــان رباعی ــکوب می مس

ــرار کرد)چهــارم(.  ــاط برق هدایــت ارتب
ــار تاریخــی  ــه مســکوب آث ــاره ک ــاوری در این ب ــل حــورا ی   تحلی
ــد  ــان را »ضــد تاریخــی« می نام ــر ساس ــن دخت ــل پروی ــت مث هدای
ــه تنهــا دیــدگاه  )پنجــم( جالــب توجــه اســت. و البتــه مســکوب ن
تاریخــی هدایــت را در آثــاری مثــل پرویــن دختــر ساســان یــا تــوپ 
ــت  ــیفته گی هدای ــت ش ــد اس ــد و معتق ــد می کش ــه نق ــرواری ب م
ــه اســت؛ بلکــه داســتان هایی  ــه گذشــتۀ رمانتیــک و غیرواقع گرایان ب
مثــل حاجــی آقــا و علویــه خانــم را هــم از لحــاظ ارزش داســتانی 
ــتان.  ــا داس ــد ت ــه می دان ــتر بیانی ــا را بیش ــد و آن ه ــد می کش ــه نق ب
جالــب آن اســت کــه مســکوب بــا وجــود همــۀ ایــن قضاوت هــای 
ــۀ  ــت را نقط ــت ها، هدای ــن یادداش ــری از ای ــای دیگ ــی در ج منف
ــه ســازگار شــدن  کمــال مدرنیســم ادبــی در ایــران می نامــد. چگون
ــل  ــر آن، تحلی ــالوه ب ــم( و ع ــم )شش ــار ه ــا در کن ــن قضاوت ه ای
ــت  ــدد را در هدای ــرافیت و تج ــی اش ــکوب تالف ــرا مس ــه چ این ک
ــن  ــر ذره بی ــد کــه زی ــکات دیگــری ان ــم(، ن ــد )هفت تراژیــک می دان
ــنجانۀ  ــل نکته س ــت. تحلی ــه اس ــرار گرفت ــاوری ق ــورا ی ــل ح تحلی
ــت را در  ــاره هدای ــکوب درب ــت  های مس ــاوری از یادداش ــورا ی ح

ــد. ــه می خوانی ادام
نظــر  از  هــم  هدایــت  آثــار  بــر  مســکوب  یادداشــت های 
ــراوان  ــِت ف ــی اهمی ــر مسکوب شناس ــم از نظ ــی و ه هدایت شناس
دارنــد و بــرای آشــنایان بــا آثار مســکوب ناآشــنا بــه نظر نمی رســند. 
ســالیانی از عمــر مســکوب مثــل خیلــی از هم روزگارانــش و مثــل 
هدایــت، در حســرت دنیایــی آرمانــی ســپری شــد. امــا هدایــت و 
مســکوب برخــالف بســیاری از هم روزگاران شــان در آوردگاه درون 
ــه  ــه جــای ب ــد و ب ــی می کردن ــم زنده گ ــوت دِل خودشــان ه و خل
ــان  ــرِف خودش ــه ط ــیر را ب ــز شمش ــۀ تی ــران، لب ــیدن دیگ دار کش
ــردن دیگــران خودشــان را  ــه جــای محکــوم ک ــد، و ب برمی گرداندن
ــار  بــه چوبــۀ دار می ســپردند. یادداشــت های مســکوب در مــورد آث
هدایــت همدلــِی او را بــا هدایــت و توجــه و تمرکــز او را بــر همیــن 
ــه روشــنی نشــان می دهــد. هدایــت  ــت ب ــه از شــخصیت هدای جنب
ناسیونالســیم وارداتــی  در ســالیانی از زنده گــی اش در افســون 
روزگارش غوطــه ور بــود و بازســازی شــکوه از دســت رفتــۀ دیــروز 

ــرد. ــور می ک ــی روزگارش تص ــای ناگفتن ــاِن درده را درم
ولــی او هــم مثــل مســکوب، کــه پــس از یــک دورۀ ده ســاله 
همــکاری بــا حــزب تــوده از آن حــزب جداشــده و راه دیگــری در 
پیــش گرفتــه بــود، مــدت زمــاِن زیــادی دربنــد افســون ایــن دنیــای 
ــا  ــد مــی رود، ب ــه هن ــم کــه هدایــت ب ــد. می دانی ــی باقــی نمان آرمان
ــوی  ــان پهل ــود. زب ــنا می ش ــی آش ــان اروپای ــته های ایران شناس نوش
یــاد می گیــرد، چنــد متــن کهــن را بــه فارســی امــروز برمی گردانــد، 
ــروز و  ــا شــباهت های دی ــخ دگرگــون می شــود، ب ــه تاری نگاهــش ب
ــوف  ــز، ب ــن راه دراز رنج خی ــان ای ــروز آشــناتر می شــود و در پای ام
کــور را می نویســد. کتابــی کــه بــه نظــر مســکوب، همین طــور کــه 
ــان  ــر آن جه ــت ب ــت اس ــه هدای ــم، مرثی ــته هایش می بینی در نوش
ــم  ــکوب ه ــه مس ــت ک ــی اس ــان راه ــت هم ــن درس ــی. ای آرمان
ــتن  ــرای نوش ــکوب ب ــه مس ــش هایی ک ــت. پرس ــر گذاش ــت س پش
ــه مســکوب خــودش را  ــد ک ــده، نشــان می ده ــدارک دی ــش ت کتاب
ــت منعکــس  ــی هدای ــار و پرســش های ذهن ــی و آث ــۀ زنده گ در آین
می دیــده، و خطــوط صــورِت خــودش را در ایــن آینــه به جــا 

ــی آورده اســت.  م

ــه  ــی، همیش ــی و آموختن ــکات خواندن ــکوب ن ــته های مس در نوش
فــراوان اســت. امــا ایــن یادداشــت ها تاریــخ نــدارد و تاریــخ 
ــه نوشــته های دیگــر مســکوب  ــا توجــه ب ــد ب ــگارش آن هــا را بای ن
بــه تقریــب حــدس و گمــان معیــن کنیــم. بــه توجــه بــه ایــن نکتــه 
ســنجش ایــن نوشــته ها و نظرگاه هــا بــا تحقیق هــا و مقــاالِت 
ــد  ــانی نخواه ــده کار آس ــته ش ــه نوش ــن زمین ــه در ای ــری ک دیگ
ــاد  ــت در دهــۀ هفت ــر هدای ــود. اگــر یادداشــت هــای مســکوب ب ب
شمســی نوشــته شــده باشــد، کــه البتــه بــاز هــم از حــدس و گمــان 
ــا  ــی را ب ــرح کل ــن ط ــی از ای ــم بخش های ــی رود، می توانی ــر نم فرات
توجــه بــه بررســی اخیرتــری کــه انجــام شــده بازنگــری کنیــم. مثــل 
ــن آرمان هــای  ــاد رفت ــدن انقــالب مشــروطه و تصــور برب ــاکام دی ن

هـدایت 
ایت  و بـه ر

مسکوب

ایــن انقــالب. ایــن برداشــت را مســکوب در مقالــۀ زیبایــی 
ــا  ــد. ام ــرح می کن ــته مط ــم« نوش ــوی مری ــاره »تابل ــه درب ک
ــدان  ــر چن ــروز دیگ ــروطه ام ــالب مش ــه انق ــگاه ب ــن ن ای
ــوان  ــه عن ــروز ب ــروطه را ام ــالب مش ــت. انق ــه نیس پذیرفت
ــند  ــه می شناس ــه در خاورمیان ــالب آزادی خواهان ــن انق اولی
ــه  کــه مثــل هــر انقــالب دیگــری برخــی از آرمان هایــش ب
تحقــق رســیده و برخــی دیگــر از آن هــا بربــاد رفتــه اســت و 
اگــر مســکوب زنــده بــود امــروز بــه بســیاری از بخش هــای 
ــا  ــت. ام ــری می نگریس ــم دیگ ــا چش ــت ها ب ــن یادداش ای
ــد.  ــم نمی کن ــت های او ک ــت یادداش ــزی از اهمی ــن چی ای
ــیوۀ  ــا ش ــا را ب ــزی م ــر از هرچی ــش ت ــن یادداشــت ها بی ای
ــه اصــوالً  ــد ک ــد و نشــان می ده کار مســکوب آشــنا می کن
ــد  ــته هایش روش من ــی ها و نوش ــدر در بررس ــکوب چق مس
ــدر  ــه، و چق ــدر کار نوشــتن را جــدی می گرفت ــوده و چق ب
ــت.  ــرده اس ــی ک ــته هایش م ــرف نوش ــرژی ص ــت و ان وق
ــه  ــبت ب ــه او نس ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــم ب ــاید ه ش
ــکوب در  ــت. مس ــته اس ــر نوش ــش کمت ــی از معاصران خیل
یکــی از مصاحبه هایــش می گویــد کــه در هــر ســیصد روز 
یــک صفحــه می توانــم بنویســم و ایــن یــک صفحــه را هــم 
ــم.  ــو می نویس ــم و از ن ــاک می کن ــم و پ ــط می زن ــم خ دای
ــه اصــول تحقیــق  و البتــه همیــن روش منــدی و پایبنــدی ب
ــدان  ــی مســکوب دوچن ــه کار قلم ــا را نســبت ب ــرامِ م احت

می کنــد.
از خــالل یادداشــت ها مشــخص اســت کــه مســکوب 
ــه از  ــت. البت ــده اس ــت خوان ــه دق ــت را ب ــار هدای ــۀ آث هم
ــار  ــر آث ــه ب ــن احاط ــود ای ــم می ش ــته های دیگــرش ه نوش
ــه  ــی را ک ــی کتاب ــد طــرح ُکل ــت را تشــخیص داد. بع هدای
ــه  ــی ک ــه مطالب ــرده و ب ــخص ک ــد، مش ــد بنویس می خواه
بایــد در بخش هــای مختلــف کتــاب گنجانــده شــود، 
ــه  ــم ک ــن مطمین ــه م ــرده اســت. البت ــاره ک فهرســت وار اش
ــِق دیگــری  کار مســکوب هــم مثــل هــر کار پژوهشــی دقی
ــرات  ــتن تغیی ــد نوش ــی فراین ــد، در ط ــروع می ش ــر ش اگ
ــه  ــن او را ب ــدی ذه ــش های جدی ــرد، پرس ــی ک ــادی م زی
ــا  ــه نتیجه گیری ه ــا ب ــه بس ــرد، و چ ــغول می ک ــود مش خ
ــی مهــم ایــن اســت  و ارزیابی هــای متفاوتــی می رســید. ول
ــوب کار را  ــدا چارچ ــق ابت ــی محق ــر کار تحقیق ــه در ه ک
درســت تعییــن کنــد و بــا نوشــته هایی کــه پیــش از ایــن در 
مــورد موضــوع تحقیــق او منتشــر شــده بــه خوبــی آشــنایی 
ــت  ــارۀ هدای ــکوب درب ــت های مس ــد. یادداش ــته باش داش
آشــنایی او را بــا اصــول و روش هــای تحقیــق بــه روشــنی 

نشــان می دهــد.  
ــِت شــهروند از  ــرای جداکــردن هدای  کوشــش مســکوب ب
هدایــِت هنرمنــد و بعــد ســنجیدن آن هــا بــا یکدیگــر، مــا را 
بــه پرســش های بنیادینــی می رســاند کــه مســکوب بــا آن هــا 
کلنجــار رفتــه اســت. مســکوب در گفت وگــوی بلنــدی بــا 
علــی بنوعزیــزی کــه بــه صــورِت کتابــی بــا عنــوان دربــارۀ 
ــه پشــت  ــگ منتشــر شــد، از راه درازی ک سیاســت و فرهن
ــذرش از  ــی اش، از گ ــع زنده گ ــیر وقای ــته، از س ــر گذاش س
ــد  ــه گرایــش هــای تن گرایش هــای شــدید ناسیونالیســتی ب
مذهبــی، از مقاومت هایــش در برابــر نوشــته ها و عقایــد 
کســروی، تــا پدیــدار شــدِن جوانه هــای شــک و نابــاوری در 
ذهنــش، و در نهایــت از گرویدنــش بــه حــزب تــوده حــرف 

ــه درازا کشــیده اســت. ــه ده ســال ب ــد؛ گرایشــی ک می زن
ــزب  ــو ح ــر عض ــه دیگ ــن مصاحب ــان ای ــکوب در زم  مس
نیســت، ماه هایــی را در زنــدان گذرانــده، بــا واقعیــت 
کمونیســم و حقارت هــای هم رزمــان و رفقــای حزبــی 
ــاد  ــه ب ــران را ب ــه دیگ ــای این ک ــه ج ــده، و ب ــناتر ش آش
ســرزنش بگیــرد کــه او را بــه بیراهــه کشــانده اند، از 
خــودش می پرســد کــه چــرا بــه راه ناشــناخته پــا گذاشــته 
ــت.  ــپرده اس ــیده دل س ــیده و نیندیش ــت نپرس ــه حقیق و ب
خالصــه ســراغ خــودش را از زنده گــی اش می گیــرد. 

ماهنامۀ اندیشۀ پویا
مد و مه/ چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

علیرضا اکبری

بخش نخسـت



ــز  ــور )مرک ــات کش ــه و معلوم ــی احصایی ادارۀ مل
آمــار افغانســتان(، پــس از هجــده ســال توانســت 
ــارۀ  ــی را درب ــور، گزارش ــار در کش ــرای اولین ب ب
سرتاســر  از  چندســویه  تهی دســتی  شــاخص 
کشــور بــه نشــر برســاند. احمــد جاویــد رســولی 
یک شــنبه  روز  کشــور،  آمــار  مرکــز  رییــس 
مرکــز  در  فراهمایــی  هنــگام   ،۱398/۱/۱۱
ــول  ــگاران از ق ــه خبرن ــت، ب ــانه های حکوم رس
رییس جمهــور گفتــه اســت کــه جاللت مــآب 
ــی  ــوری در روز گشــایش شــورای عال رییس جمه
پیــکار بــا تهی دســتی گفتــه بــود کــه »ســایر 
شــوراها ابزارنــد و شــورای عالــی مبــارزه بــا فقــر، 

ــت«. ــدف اس ه
ــی از ســوی یکــی  ــۀ رییس جمهــور زمان ــن گفت ای
بیــان می شــود کــه  بلندپایــه گان حکومــت  از 
پخــش گــزارش شــاخص فقــر چندبعــدی، نتیجــۀ 
درســتی در پــی نــدارد. بیــش از نیــم مــردمِ کشــور 
ــد  ــی می کنن ــدی زنده گ ــر چندبع ــط فق ــر خ زی
ــن گــزارش، از هجــده  ــه یافته هــای ای کــه نظــر ب
شــاخصۀ کلــی فقــر چندبعــدی، در ایــن گــزارش 
ــوزش،  ــت، آم ــون بهداش ــد چ ــج بُع ــه پن ــا ب تنه
چگونه گــی زنده گــی، کاروتکان هــای آرامشــی 
ــر زنده گــی  ــری آســایش ب ــرآوری، درآمدوکارگ ف

ــه  شــده اســت. مــردم پرداخت
برون شــِد ایــن گــزارش، 5۱.۷ درصــد مــردم 
چندبعــدی  تهی دســتی  گرفتــار  را  افغانســتان 

شناســایی کــرده اســت.
در هجــده ســال گذشــته، میلیاردهــا دالر امریکایــی 
از ســوی کشــورهای بیگانــه بــرای افغانســتان 
کمــک شــده اســت؛ ولــی بــا آن هــم ایــن گــزارش 
پول هــای هنگفــت،  این همــه  کــه  می نمایانــد 
هیــچ دردی را در قســمت زدودن یــا کاهــش 

ــت. ــرده اس ــان نک ــتی، درم تهی دس
کــه  درمی یابیــم  مــا  گــزارش،  ایــن  دل  در 
ــول و ســرپناه  ــا نداشــتن پ ــا و تنه تهی دســتی تنه
و... نیســت؛ بلکــه بــه گفتــۀ مصطفــی مســتور وزیر 
اقتصــاد کشــور »کســانی کــه کمتــر از ۴0 درصــد 
بــه خدمــات عــادی دسترســی دارنــد، دریافته هــای 
شــمرده  تهی دســت  چندبُعــدی،  تهی دســتی 
ــی در  ــای خصوص ــه تصدی ه ــوند«. این هم می ش
ــی  ــات خارج ــتان، مؤسس ــت افغانس ــار حکوم کن
و بین المللــی، کمک هــای پولــی هنگفــت و.... 
ــا  ــار ی ــه مه ــادر ب ــته، ق ــال گذش در طــی هجده س
ــده و  ــتان نش ــدی در افغانس ــر چندبع ــش فق کاه
هنــوز هــم بیــش از نیــم مــردم بــه کمتــر از چهــل 

ــد. ــی دارن ــادی دسترس ــات ع ــد خدم درص
از  ایــن گــزارش، شــصت درصــد  یافته هــای 
می دهــد  نشــان  را  بررسی شــده  تنگ دســتان 
ــد و  ــان آور دارن ــک ن ــا ی ــواده، تنه ــر خان ــه ه ک
آن هــم ســواد نــدارد؛ یعنــی در ایــن هجــده ســال، 
ــور  ــوادی از کش ــار بی س ــه مه ــادر ب ــت ق حکوم
نشــده اســت، چــه رســد بــه ســرپناه و کارگمــاری 

ــی. ــروری زنده گ ــات ض ــر خدم و دیگ
ــی کاری  ــِف بی ســوادی و ب ــه تعری ــی ب ــر نگاه اگ
داشــته باشــیم، نهادهایــی کــه روی آمــار بــی کاری 
ــن دو  ــه ای ــی ب ــد؛ تعریف ــوادی کار می کنن و بی س
پدیــده قایــل شــده اند. دربــارۀ بــی کاری، در نــگاه 

ــه  ــای خان ــه مصــروف کاره ــی را ک نخســت زنان
هماننــد آشــپزی، پوشاک شــویی، نگهــداری از 
ــراد کارگماشــته  بچــه گان و... هســتند را شــامل اف
متعلمیــن،  نهادهــا  ایــن  می کننــد.  بــرآورد 
ــروش،  ــپندی و نایلون ف ــای اس ــن، بچه ه محصلی
صافــی  موتــر  شیشــه های  کــه  بچه هایــی 
می کننــد، زنانــی کــه مصــروف دست فروشــی 
هســتند، اطفالــی کــه مصــروف فروختــن آب یــخ، 
بوت پالشــی و هــر نــوع کار هســتند، جوانــان 
ــازی  ــه نی ــد را ک ــای ثروتمن ــی کار در خانواده ه ب
ــد  ــد کار کنن ــا هــم نمی خواهن ــد و ی ــه کار ندارن ب

ــمارند. ــاغل می ش ــراد ش ــۀ اف ــز از جمل را نی
ــد و  ــکش می دهن ــی کاری پیش ــی از ب ــد تعریف بع
آن این کــه »کارگــر بــه کســی گفتــه می شــود 
ــار و  ــدون فش ــودش ب ــت خ ــگاه نخس ــه در ن ک
دل نخواهــی، و از روی ناچــاری، خواســتار کار 
باشــد و کســانی کــه در یــک هفتــه بتواننــد بــرای 
یــک ســاعت کار کننــد عبــارت از فرد کارگماشــته 

ــند«.  ــر می باش ــا کارگ ی
ــل  ــه در چوک هــای کاب ــی ک در اینجــا مزدورکاران
و ســایر والیــات از بــام تــا شــام می ایســتند 
افــراد شــاغل  نیــز شــامل  نمی یابنــد  کاری  و 
ــدام  ــرای هرک ــه ب ــک هفت ــرا در ی ــوند؛ زی می ش
کارهــای پاره وقتــی یکــی ـ دو ســاعتی پیــدا 
می شــود؛ یعنــی درآمــد ماهــوار بیشــتر ایــن طبقــه 
ــی  ــزار افغان ــه پنج ه ــک ب ــه، نزدی ــراد جامع از اف

هــم نمی شــود.
ــواد«  ــناخت »س ــف و ش ــه تعری ــی ب ــون نگاه اکن
ــا  ــن نهاده ــاور ای ــه ب ــیم. ب ــته باش ــم می داش ه
ــی  ــد کــه توانای ــه کســی می گوین ــرد باســواد« ب »ف
را  دو  ایــن  از  یکــی  یــا  نوشــتن  و  خوانــدن 
ــی از  ــدی بیش ــال فیص ــا این ح ــد«. ب ــته باش داش
ــامل  ــتان، ش ــی کاری افغانس ــوادی و ب ــار بی س آم
چندبعــدی(  )فقــر  گــزارش  ایــن  یافته هــای 
ــه  ــددار ب ــزارش، پیون ــن گ ــی ای ــود؛ یعن نمی ش
ــادی  ــر م ــه حمایتگ ــه هیچ گون ــت ک ــانی اس کس
ــول  ــد و در ط ــم ندارن ــتانی ه ــواد دبس ــا س و حت
ــا  ــزد ی ــم کار بام ــاعت ه ــک س ــرای ی ــه، ب هفت
دیگــر،  ســوی  از  نمی دهنــد.  انجــام  بی مــزد 
فقیــر چنیــن تعریــف  شــده اســت؛ »کســی کــه در 
ــد،  ــی مصــرف کن ــر از 2000 افغان ــاه، کمت ــک م ی

می شــود«. شــناخته  تهی دســت 
ــوالی  ــک هی ــون ی ــی همچ ــزارش، زمان ــن گ ای
تــرس آور دهــان بــاز می کنــد کــه از ایــن دیــدگاه 
واکاوی شــود؛ یعنــی کســی کــه در مــاه دســت کم 
دوهــزار افغانــی درآمــد دارد شــامل ایــن گــزارش 
نیســت. اگــر ایــن دوهــزار افغانــی را روزانــه ســه 
ــرف  ــی آن مص ــم، 900 افغان ــک بخری ــان خش ن
ــی دیگــر را مصــرف چــای  می شــود و صــد افغان
ــن  ــم. ای ــرد می کنی ــۀ ف ــکر یک ماه ــک و ش خش
ــد؟!  ــی دیگــر چــه  کار کن ــا یک هــزار افغان ــرد ب ف

ــی اســت و...  ــه5000 افغان ــن کرایۀخان کمتری
اکنــون دوبــاره نگاهــی بــه ایــن گــزارش بیندازیــد 
کــه اگــر کســانی کــه ماهانــه 2000 افغانــی درآمــد 
دارنــد و شــامل ایــن گــزارش می شــدند و کســانی 
ــن  ــت از ای ــا اس ــر باکلوری ــان زی ــه دانش مایۀ ش ک
گــزارش حــذف می شــدند؛ بــه چــه انــدازه، 

پیمانــۀ تهی دســتی چندُســویه بــاال می رفــت؟ 
شــاید هشــتادوپنج درصــد. 

گذشــته از ایــن پُرســمان ها، ایــن گــزارش هنگامــی 
بــه نشــر می رســد کــه نیروهــای امریکایــی، 
ــتند  ــود هس ــل خ ــته بندی باروبندی ــروف بس مص
تــا از ایــن کشــور برونــد. بی گمــان کــه بــا رفتــن 
امریــکا از ایــن کشــور، بیــش از پنجاه درصــد 
ــد  ــع خواه ــم قط ــی ه ــۀ جهان ــای جامع کمک ه
شــد. تهدیــد طالبــان همچنــان باقــی اســت و اگــر 
مشــکل صلــح بــا طالبــان حــل شــود، داعــش ایــن 
کشــور را همچــون پایــگاه نظامــی خــود خواهــد 
داشــت. یعنــی چــه بــا طالبــان و چــه بــی طالبــان، 
افغانســتان جنــگ داخلــی یــا هــم جنــگ خارجــی 
ــد  ــواه خواه ــود گ ــر در درون خ ــار دیگ را یک ب
ــان  ــا طاب ــازش ب ــی س ــم پیچیده گ ــوز ه ــود. هن ب
در هالــۀ گنگــی اســت. حکومــت می خواهــد 
ــاخۀ  ــد؟ ش ــح کن ــان صل ــاخۀ طالب ــدام ش ــا ک ب
حقانــی، مــال رســول، مــال هیبــت اهلل یــا... آیــا در 
نشســت های صلــح، نماینــده گان هــر ســه شــاخۀ 
طالبــان حضــور دارنــد؟ یــا همــه یــک نماینــده را 

ــت؟  ــد پذیرف خواهن
ایــن را بــه ایــن خاطــر یــادآور شــدیم کــه تهدیــد 
طالبــان، حتــا پــس از صلح هــم دامن افغانســتان را 
رهــا نمی کنــد. بــا رفتــن امریــکا از کشــور، بیشــتر 
ســرمایه داران هــم ســرمایۀ خــود را از اینجــا بیرون 
ــی،  ــات بازرگان ــی از مؤسس ــرد. خیل ــد ب خواهن
غیرفعال شــده و یــا از اینجــا خواهنــد رفــت، 
قیمتــی بــار دیگــر گلــوی مــردم را خواهــد فشــرد؛ 
تمویل کننده یــی  امــروزی  گونــۀ  بــه  معــارف 
ــل  ــم از تموی ــتان ها ه ــت و بیمارس ــد داش نخواه
خارجی هــا بی بهــره خواهنــد شــد. اینجاســت 
ــر  ــۀ فق ــر، پیمان ــال دیگ ــی ـ دو س ــا یک ــه ت ک
ــت باری  ــۀ وحش ــه گون ــور، ب ــدی در کش چندبع
تــا مرحلــۀ هشــتاد یــا نــود درصــد خواهــد رســید.
دولــت  کاســتی،  ایــن  از  بیرون رفــت  بــرای 
بایــد برنامه هــای بزرگــی روی دســت بگیــرد. 
ــه در روز  ــود ک ــۀ خ ــه گفت ــد ب ــور بای رییس جمه
ــراز  ــر اب ــا فق ــکار ب ــی پی ــورای عال ــایش ش گش
ــود  ــه ب ــود، جامــۀ عمــل بپوشــاند. او گفت کــرده ب
ــی  ــورای عال ــیله اند و ش ــوراها وس ــایر ش ــه »س ک
مبــارزه بــا فقــر، هــدف اســت«. بــرای تحقــق ایــن 
ــراد  ــرای اف ــد زمینه هــای کارگمــاری ب ــان، بای آرم
ــۀ آمــوزش  ــی کار و بی ســواد فراهــم شــود. زمین ب
ــات  ــز، والی ــگان در مرک ــه روش رای ــل ب و تحصی
ــای  ــردد، کورس ه ــی گ ــور عمل ــات کش و قریه ج
ــه و  ــۀ مردان ــه گون ــه ب ــر قری ــوادآموزی، در ه س
ــن  ــا رفت ــی ب ــۀ جهان ــود، جامع ــاد ش ــه ایج زنان
خــود از ایــن کشــور نبایــد افغانســتان را فرامــوش 
ــاد  ــور ایج ــدی در کش ــای تولی ــد، فابریکه ه کنن
ــۀ  ــون، در هم ــن اکن ــد از همی ــت بای ــود و دول ش
ــراد  ــتر اف ــا بیش ــد ت ــرمایه گذاری نمای ــا س زمینه ه
زیــر خــط فقــر، بــه کار مشــغول شــوند. در غیــر 
ایــن خیلــی زود شــاهد بــروز نگرانی هــای نوینــی 
ــۀ  ــرا فقــر مای ــود؛ زی در داخــل کشــور خواهیــم ب

ــد. ــد گردی ــی کشــور خواه ــی و تباه بدبخت

در نشست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با رییسان نهادهای بین املللی و دیپلامتیک مطرح شد:

قاعدۀ بازی انتخابات حفظ شود 
و شورای رهبری مستقل و بااعتبار ملی 

در چارچوب نظام ایجاد گردد
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ــا،  ــو، یونام ــان نات ــا رییس ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی از نام ــدگار: برخ مان
ــان و  ــتان، جاپ ــکا، انگلس ــفارت خانه های امری ــده گان س ــفیران و نماین ــا، س ــۀ اروپ اتحادی
ــو  ــات گفت وگ ــح و انتخاب ــون صل ــتان پیرام ــه افغانس ــده ب ــورهای کمک کنن ــایر کش س

ــد.  کردن
ــد  ــنهاد داده ان ــده و پیش ــات ش ــدۀ انتخاب ــظ قاع ــتار حف ــا خواس ــن دیداره ــان در ای آن
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــوب نظ ــی در چارچ ــار مل ــتقل و بااعتب ــری مس ــورای رهب ــا ش ت

افغانســتان بــرای پی گیــری گفت وگوهــای صلــح ایجــاد گــردد.
ــات ریاســت جمهوری، پیشــنهادهای مطرح شــده در ایــن  ــی مســعود نامــزد انتخاب احمدول
دیدارهــا را بــه تفصیــل همه گانــی کــرده و خواهــان عملی شــدِن هرچــه زودتــر آن شــده 

. ست ا
ــه دو  ــت ک ــته اس ــبوکش نوش ــۀ فیس ــت جمهوری در صفح ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای

ــت.  ــرار گرف ــه ق ــق هم ــورد تواف ــه م ــم ک ــرح کردی ــن نشســت  مط ــنهاد را در ای پیش
ــی  ــرای چگونه گ ــنهادها ب ــت جمهوری پیش ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود نام ــی مس احمدول
راه انــدازی انتخابــاِت پیــش رو را چنیــن تصریــح کــرده اســت: بــه منظــور پیــاده ســاختن 
انتخابــات قابــل قبــول در چارچــوب امکانــات موجــود کشــور، هرچــه عاجل تــر کمیتــۀ 
فنــی متشــکل از نمایندهــگان جامعــۀ جهانــی، دولــت، کمیســیون های انتخابــات، نهادهــای 
ــدۀ  ــده و روی قاع ــاد گردی ــدان ریاســت جمهوری ایج ــورای کاندی ــزاب و ش ــی-  اح مدن

بــازی انتخابــات توافــق صــورت گیــرد.
ــت  ــی حکوم ــر قانون ــان عم ــوزا و  پای ــم اول ج ــوع مه ــنهاد، موض ــن پیش ــۀ ای در ادام
ــت. ــده اس ــته ش ــی دانس ــاع سیاس ــک اجم ــد ی ــه نیازمن ــألۀ جداگان ــک مس ــِث ی به حی

ــم اعالم شــده قــرار اســت  ــر اســاس تقوی ــات ریاســت جمهــوری افغانســتان کــه ب انتخاب
در مــاه میــزاِن ۱398 برگــزار شــود، برگــزاری آن بــا امــا و اگرهــای فراوانــی روبه روســت. 
به تازه گــی یکــی از منابــع در کمیســیون انتخابــات بــه روزنامــۀ مانــدگار گفتــه کــه طــرح 
ــورها و  ــت کش ــخ مثب ــت جمهوری، پاس ــات ریاس ــرای انتخاب ــیون ب ــن کمیس ــۀ ای بودج

ــاورده اســت. ــات را به دســت نی ــی انتخاب نهادهــای حامــی مال
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــاعی نام ــریک مس ــورای تش ــز ش ــن نی ــش از ای پی
ــکایت  ــی ش ــیون های انتخابات ــی در کمیس ــای اصالح ــه از ضعف ه ــت های جداگان نشس
ــزدان  ــت نام ــد و دس ــان نیای ــه می ــات ب ــه اصالح ــی ک ــا زمان ــد ت ــه بودن ــرده و گفت ک
حکومتــی از اســتفادۀ منابــع ملــی قطــع نگــردد، شــفافیت ایــن رونــد قابــل قبــول مــردم 

ــود. نخواهــد ب

ایجاد محور مشترک ملی صلح
در این دیدارها روی روند گفت وگوهای صلح نیز بحث های فراوانی شده است.

ــۀ یادداشــتش، ایجــاد  ــات ریاســت جمهوری در ادام ــزدان انتخاب ــی مســعود از نام احمدول
شــورای مســتقل رهبری کننــدۀ صلــح و آشــتی از شــخصیت های بااعتبــار ملــی در 
ــورد  ــنهادهای م ــی از پیش ــتان را یک ــالمی افغانس ــوری اس ــام جمه ــل نظ ــوب اص چارچ

ــرده اســت. ــوان ک ــزدان عن ــن نام ــاع ای اجم
در بخشــی از ایــن یادداشــت آمــده اســت: تدویــن برنامــه، تهیــۀ فهرســت افــراد، فرســتادن 
هیأت هــای صلــح بــرای مذاکــرات، تدویــر مجالــس مشــورتی و همــۀ اقدامــات در جهــت 

صلــح تحــت پرچــم شــورای رهبــری مســتقل و ملــی صلــح انجــام یابــد. 
ــه  ــوان و بهان ــر عن ــح تحــت ه ــداوم انحصــار پروســۀ صل ــه ت ــد ک ــزدان گفته ان ــن نام  ای
ــد ۱۷  ــی همانن ــی و چندصدای ــح، چندپارچه گ ــام صل ــه ن ــری ب ــداوم امتیازگی ــی ت یعن
ــاکام بــوده و هرگــز قابــل قبــول مردم مــان  ــا بازیگــران گذشــته ن ســال گذشــته یک جــا ب

ــود. نخواهــد ب
ــی از ایجــاد »شــورای  ــروز ریاســت حکومــت وحــدت مل ــه دی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــای سیاســی و اعضــای برخــی  ــه در آن شــماری از چهره ه ــر داد ک ــی مصالحــه« خب عال
ــی  ــا انتقادهای ــن حــاال ب ــن شــورا از همی ــی شــامل هســتند. ایجــاد ای از تیم هــای انتخابات
روبــه رو اســت. برخــی از آگاهــان ترکیــب ایــن شــورا را همه شــمول ندانســته و می گوینــد، 
ــگ  ــان کم رن ــا طالب ــو ب ــی گفت وگ ــای اصل ــا و طرف ه ــور چهره ه ــورا حض ــن ش در ای

اســت. 

در حاشیۀ فقِر چندُبعدی
مبارکشاه شهرام
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ــدون و مشــخص  ــون م ــه قان ــزرگ اســالمی ب ادارۀ ســرزمین ب
نیــاز داشــت، مســایل و پرســش های  جدیــد، راه حــل و پاســخ 
ــه و مــراودۀ سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی  می خواســت، معامل
و فرهنگــی بــا ملــل دیگــر جهــان اصولــی را نیازمنــد بــود کــه 
ــه آن مجهــز باشــد. شــریعت  ــد  ب جامعــه و نظــام اســالمی بای
ــزرگ اســالم  ــه اســتناد قرآن کریــم و حدیــث پیامبــر ب اســالم ب
جــاری بــود، امــا قانونــی کــه مبتنــی بــر شــریعت باشــد، تدویــن 
ــال خــود  ــت اســالمی اعم ــا مســلمانان و حکوم ــود ت نشــده ب
ــت و در  ــکل را دریاف ــن مش ــام ای ــد. ام ــن کن ــا آن توزی را ب
ــه  ــت ک ــام می دانس ــًا ام ــرد. دقیق ــدام ک ــان آن اق ــتای درم راس
نبــود قانــون مــدون مشــکلی اســت کــه اگــر حــل نشــود، ضــرر 
ــا  ــا ب ــد، ام ــد ش ــالمی وارد خواه ــۀ اس ــر جامع ــی برپیک بزرگ
تدویــن قانــون دو نقیصــه را از راه حکومــت و جامعــۀ اســالمی 
ــراری نظــام شــورایی.  ــون، دوم برق ــک خــالی قان برداشــت: ی
کارکردهــای عملــی امــام در ایــن زمینــه در چنــد مــورد عمــده 

ــردد:   ــخص می گ مش
- امــام بــه عنــوان نخســتین دانشــمند اســالمی علــم شــریعت را 

بــه سیســتم مــواد قانونــی تدویــن کــرد.
- امام مکتبی را در مسایل فقهی گشود.

ــت جمعی و روش  ــاد دس ــه اجته ــت ک ــن کسی س ــام اولی - ام
شــورایی را در توضیــح و حــل مســایل پیــش گرفــت. بــه قولــی: 
ــه  ــۀ درس ب ــش در حلق ــا یاران ــادی را ب ــایل اجته ــان مس »ایش
مناقشــه می گذاشــت. یارانــش هــر کــدام آرا و دالیــل خــود را 
بیــان می کردنــد. ســپس امــام بــه 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 از رأی خــود ملتــزم نمی گردانیــد.« )ویــس 

الدیــن نــوری، خدمــات فقهــی امــام...، ص۱52(
ــذاری  ــورای قانون گ ــت ش ــه در حقیق ــورا ک ــن ش در رأس ای
اســالمی بــود، امــام اعظــم قــرار داشــت، بقیــه شــاگردان امــام 
ــود در رشــته یی از علــم. امــام  ــد کــه هــر یــک اســتادی ب بودن

خــود در مــورد ایــن مجمــع گفتــه اســت:
  »آنهــا 36تــن انــد کــه منجملــه 28 تــن شــان اســتعداد و لیاقــت 
قضــا را دارنــد، 6 تــن بــرای اصــدار فتــوی اهلیــت دارنــد و دو 
تــن آنهــا فعــاًل بــرای قضــا و فتــوی گماشــته شــده انــد.« )مکــی 

موفــق، مناقــب ابــی حنیفــه، ص۱88(
ایــن نکتــه روشــن اســت کــه شــاگردان طــراز اول  امــام در ایــن 
مجمــع چــون: قاضــی ابویوســف، محمــد بــن حســن شــیبانی، 
زفربــن هذیــل، حســن بــن زیــاد لولویــی و دیگــران، درتدویــن 
فقــه و قانــون اســالمی و به ویــژه حنفــی نقــش بزرگــی داشــته 

. ند ا
شــورای قانون گــذاری امــام کــه خــالی قانونــی جامعــۀ 
ــه از  ــم ک ــام اعظ ــر ام ــا از نظ ــرد، نه تنه ــوع ک ــالمی را مرف اس
نــگاه همــه دانشــمندان، از شــمار برگزیــده گان علــم و معرفــت 
ــد روزی  ــد. می گوین ــان شــورایی بودن و شایســتۀ عضویــت چن
شــخصی نــزد وکیــع فقیــه و دانشــمند بــزرگ عصــر، خواســت 
خطاهــای را بــه امــام نســبت دهــد. وکیــع او را فرصــت نــداد 

و گفــت:
ــا داشــتن دســتیارانی چــون  ــه ممکــن اســت ابوحنیفــه ب چگون

ابویوســف و زفــر در مهــارت بــه قیــاس، یحیــی بــن ابــی زایــده 
ــث،  ــپردن حدی ــر س ــان در به خاط ــاث وحب ــن غی ــص ب و حف
ــز داود  ــرب، و نی ــه لســان ع ــی ب ــن در آگاه ــن معی ــم ب و قاس
ــا  ــب خط ــته گی، مرتک ــاض در وارس ــن عی ــل ب ــی و فضی طای
ــان  ــون ایش ــینانی چ ــه هم نش ــی ک ــت کس ــی اس ــود؟ بدیه ش
داشــته باشــد، خطــا نمی کنــد، و اگــر خطایــی هــم رود او را از 
ــل ســنت، ص ۱8۴( ــام اه ــی، چهارام ــد. )توکل ــاز می دارن آن ب

- ابتکاردیگــر امــام ایــن اســت کــه فقــه را بــه ابــواب تقســیم 
کــرد. ایــن نکتــه هویــد اســت کــه پیــش از امــام هیچ کســی بــه 
تبویــب احــکام فقهــی نپرداختــه بــود. از ایــن جهــت اســت کــه 
امامــت فقــه را بــه امــام اعظــم نســبت می دهنــد. چنانچــه امــام 

ذهبــی گفتــه اســت:
امامــت در فقــه و مســایل دقیــق آن بــه امــام ابوحنیفــه می رســد 
ــی...  ــات فقه ــوری، خدم ــه شــکی در آن نیســت. )ن و هیچ گون
ــأله یی در  ــاالی مس ــه ب ــود ک ــن ب ــل چنی ــیوۀ عم ص۱55(. ش
ــام  ــورا، ام ــۀ ش ــق و فیصل ــد از تحقی ــد، بع ــورا بحــث می ش ش
محمــد در کتــاب اصــول آن حکــم را در جایــش درج می کــرد.
ــا روی  ــه تنه ــا ک ــن معن ــه ای ــاد. ب ــاد نه ــری را بنی ــه تقدی - فق
ــه روی  ــد، بلک ــث نمی کردن ــود بح ــای موج ــایل و قضای مس
ــد: ان  ــث می کردن ــده، بح ــع نش ــوز واق ــا هن ــه ت ــای ک قضیه ه
کان االمرکــذا یکــون حکمــه کــذا امــر) یعنــی موضــوع چنیــن 

ــان باشــد(. باشــد حکمــش چن
ــعه داد و  ــی را توس ــکام فقه ــتنباط اح ــاد و اس ــی اجته - مبان
ــکام در  ــادی اح ــد. مب ــع ش ــا واق ــدی راه گش ــای بع ــرای فقه ب
ــاس،  ــه، قی ــول صحاب ــنت، ق ــرآن، س ــت: ق ــان این هاس نظرش

ــرف. ــاع  و ع ــان، اجم استحس
ــاوت و  ــۀ قض ــرد و در زمین ــتنباط ک ــاس را اس ــار قی - اولین ب
ــه  ــرد ک ــاد ک ــه ایج ــانی های را در جامع ــکام آس ــتخراج اح اس
ایــن اصــل بــه عنــوان آخریــن راه حــل مســایلی کــه در نصوص 

ــه شــد. ــه اتفــاق همــه گان پذیرفت ــدارد، ب صراحــت ن
- جوامــع امــروز واضــع قانــون بین المللــی گروتیــس هالنــدی 
ــد  ــه: نُه ص ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــمندان ب ــا دانش ــد، ام را می دانن
ســال پیــش از گروتیــس ایــن قانــون بــا تفصیــل وســیع توســط 
امــام و شــاگردش امــام محمــد شــیبانی تدویــن یافتــه اســت کــه 
بعدهــا دیگــران بــه تقلیــد از امــام بــه تشــکیل شــورا و قانــون 
ــاب الســیر« نوشــته امــام محمــد  ــد. کســی کــه »کت ــه ان پرداخت
شــیبانی را خوانــده باشــد، در می یابــد کــه در آن جوانــب 
مختلــف قانــون بین المللــی و مســایل بغرنــج آن مــورد بررســی 
ــت  ــن واقعی ــا ای ــی از علم ــروز گروه ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ق
را پذیرفتــه و در آلمــان قانــون بین المللــی جامعــۀ شــیبانی 

ــودودی، ص2۱۷( تأســیس شــده اســت. ) م
ــا در نظرداشــت  ــکارات را ب ــن ابت ــان کــه ای ــام اعظــم همچن ام
ــی کــرد، در حــدود  ــان، جامعــه و نظــام اســالمی عمل ــاز زم نی
۷00تــا 800 شــاگرد تربیــه کــرد کــه بــه جهــان اســالم پراکنــده 
ــا مبلــغ راه و روش امــام باشــند. در خالفــت عباســی  شــدند ت
حــدود 50 شــاگرد بــه مســند قضــا دســت یافتنــد. در حقیقــت 
ــلجوقی ها،  ــی ها، س ــام عباس ــه نظ ــود ک ــم ب ــام اعظ ــان ام راهی
ــه مشــاهده  ــد. بدین گون ــری کردن ــا را رهب ــا و مغول ه عثمانی ه
می شــود کــه امــام اعظــم در زمینــۀ فقــه و قانــون نه تنهــا 

قانــون وضــع کــرد کــه ادارۀ جامعــه را نیــز بــرای صدهــا ســال 
ــید. ــات بخش ــراف نج ــت و از انح ــت گرف به دس

روش سیاسی نیاز عصر
امــام اعظــم همانگونــه کــه در کالم و فقــه مکتــب خــاص خــود 
را ایجــاد کــرد، در زمینــۀ عملکــرد سیاســی نیــز شــیوه و مکتــب 
ــۀ  ــه گون ــه ب ــن ک ــه ای ــت. ن ــاس گذاش ــود را اس ــاص خ خ
ــاوت  ــا بی تف ــار رویداده ــرش از کن ــم عص ــای ه ــراوان علم ف
بگــذرد و بــر عمل کــرد ظالمــان و رنــج ملــت مســلمان توجــه 

نداشــته باشــد.
ــق  ــط از طری ــرعی فق ــت ش ــاد خالف ــت: انعق ــر داش ــام نظ ام
ــوری، خدمــات  اجمــاع و مشــورۀ اهــل رأی ممکــن اســت. )ن
فقهــی... ص۱5۷(. بــه اســاس ایــن بــاور، حکومت هــای 
اموی هــا و عباســی ها را کــه هــر یــک بــا خدعــه و باخشــونت 
ــول  ــم  قب ــای ظال ــوان نظام ه ــه عن ــد، ب ــده بودن روی کار آم

ــت. نداش
بــه شــاگردان، علمــا و عامــۀ مــردم تلقیــن می کــرد از عملکــرد 
ــد  ــد بدانن ــان بای ــت: حاکم ــند. می گف ــل نباش ــان غاف حکمروای
ــان  ــه آن ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ــان ب ــری آن ــلطۀ ظاه ــه س ک
ــه راه  ــان را ب ــه آن ــت ک ــردم اس ــر م ــد. ب ــب  ان ــق به جان ح

ــد. ــت فراخوانن راس
ــل  ــا باط ــتم گر نه تنه ــم و س ــت ظال ــت: امام ــده داش ــام عقی ام
ــروط  ــد؛ مش ــز الزم  می باش ــد او نی ــام برض ــه قی ــت، بلک اس
ــه حــال  ــر ب ــد و مثم ــام و انقــالب مفی ــه نتیجــۀ قی ــن ک ــر ای ب
مســلمانان باشــد و جــای رژیــم ظالــم را نظــام عــادل و صالــح 

ــرد. بگی
ــام  ــرادر ام ــد ب ــام زی ــام ام ــه از قی ــود ک ــاس ب ــن اس ــه همی ب
ــن  ــم هشــام ب ــر نظــام ظال ــی در براب ــر نواســۀ حضــرت عل باق
عبدالملــک امــوی حمایــت و ۱0 هــزار درهــم بــرای او ارســال 
ــک  ــرکین در جن ــا مش ــر ب ــام پیامب ــه قی ــروج او را ب ــرد، خ ک
بــدر شــبیه دانســت. شــیعیان در ۱2۱ زیــد را بــه کوفــه دعــوت 
ــد. ۱5  ــت ان ــادۀ حمای ــن آم ــزار ت ــد یک صده ــد و گفتن کردن
هــزار تــن ثبــت نــام کــرده انــد. والــی امــوی کوفــه خبــر شــد، 
زیــد بــه ناچــار پیــش از وقــت اقــدام کــرد. کســی او را حمایــت 
نکــرد در اثنــای نبــرد فقــط 2۱8 نفــر بــا او بــود. زیــد در نبــرد 
تیــر خــورد و در ۱22 هجــری شــهید شــد. ایــن حادثــه  زبــان  

امــام را علیــه نظــام تندتــر کــرد.
ــس  ــن عبداهلل)نف ــد ب ــام محم ــی ها قی ــد عباس ــان در عه همچن
ذکیــه(  فرزنــد حســن نواســۀ حضــرت علــی و بــرادرش 
ابراهیــم را حمایــت کــرد و حتــا ابراهیــم را بــه کوفــه دعــوت 
ــرای پیوســتن  ــردم را ب ــد و م ــه او کمــک کن ــا بیشــتر ب کــرد ت
ــه را  ــه انقالبیــون دعــوت شــدند. ســر لشــکر منصــور، قحطب ب

ــد.      ــدام نکن ــه اق ــس ذکی ــر نف ــا در براب ســوگند داد ت
ــه  ــرای خلیف ــام ب ــام از قی ــت ام ــان حمای ــال ۱۴5 جری در س
انتقــام  در جســتجوی  منصــور  آن  از  پــس  شــد.  آشــکار 
می گشــت. چــون می دانســت امــام کار بــا نظــام ســتم گر 
ــدۀ  ــره نماین ــن هبی ــر ب ــن عم ــد ب ــوت یزی ــرد و دع را نمی پذی
امویــان در زمینــۀ پذیــرش مقــام در نظــام را رد کــرده بــود، برای 
امــام پیشــنهاد قضــاوت کــرد؛ امــام قضــاوت را نپذیرفــت  و بــه 

ــت:  ــه گف ــی کوف ــده وال ابوعبی

ــاز  ــم ب ــی دروازۀ مســجد را برای ــو بگوی ــه خــدا اگــر ت قســم ب
ــم  ــن کار را نخواه ــن ای ــم، م ــاز بخوان ــن در آن نم ــا م ــن ت ک
کــرد، به خاطــری کــه ایــن یــک حکومــت اســتبدادی غیرعــادل 
ــد  ــد کار کن ــان نبای ــتبدادی انس ــای  اس ــت و در حکومت ه اس
ــخنرانی،  ــی، س ــتاد ربان ــازد. )اس ــرم س ــریک ج ــود را ش و خ

ص۴2(
ــرا  ــرس و م ــر از خــدا بت ــه منصــور گفــت: ای امی و خطــاب ب
ــه رضــای او  ــت داری خــود شــریک مگــردان. کســی ک در امان
قابــل اعتمــاد نیســت، غضبــش چگونــه قابــل اعتمــاد می توانــد 

ــالغ، ص 6۴( باشــد. )اب
امــام گفــت مــن وظیفــه در حکومــت اســتبدادی منصــور 
را قبــول نمی کنــم و منصــور ســوگند خــورد کــه ســرت 
ــه ســر و  ــد، ب ــی کردن ــام را در ســال ۱۴۷ زندان ــم. ام می قبوالن
صورتــش شــالق زدنــد تــا حــدی گاه از هــوش می رفــت. امــا 
زیــر بــار ظلــم نرفــت تــا ایــن کــه در ســال ۱50 هجــری برابــر 
بــا ۷6۷میــالدی بــه اجبــار جــام زهــر را بــه او نوشــانیدند و امام 

ــد. را شــهید کردن
ــار داشــت  ــن اظه ــه یقی ــوان ب ــاال می ت ــای ب ــتناد گفته ه ــه اس ب
کــه در پایــان ســدۀ نخســت هجــری، جامعــه و نظــام اســالمی 
ــا از  ــتند ت ــم داش ــام اعظ ــون ام ــه شــخصیتی چ ــاز جــدی ب نی
ــۀ  ــه گون ــام را ب ــدگار ام ــف آفری ــد. لط ــات یابن ــت نج بن بس
ــه کــرد  ــه جامعــه اســالمی هدی ــر ب یــک مجــدد و منجــی خبی
کــه نیازهــا را بازشناســی کــرد و در راســتای وحــدت مســلمین 
و نجــات جامعــه و نظــام از بحــران اقدامــات عملــی و ســازنده 
ــذاران،  ــای قانون گ ــروز راهنم ــا ام ــه ت ــت ک ــه راه انداخ را ب

ــت. ــان اس ــیون و جامعه شناس ــان، سیاس متکلم

سرچشمه ها:
ــا  ــات آنه ــه و نظری ــم ابوحنیف ــام اعظ ــت اهلل، ام ــالغ، عنای - اب
ــی  ــه علم ــارات موسس ــز۱و2، انتش ــالمی، ج ــدت اس در عقی

دارالمعرفــه ابــالغ، پشــاور، ۱3۷8، ص66
- توکلــی، محمــد روف، چهــار امــام اهــل ســنت و جماعــت، 

ــل، ۱3۷۷، ص۱9 ــه، کاب ــری کتاب خان ــر خی نش
ــه در  ــام ابوحنیف ــگاه علمــی ام ــی، محمدیوســف، »جای - حازم
ــم  ــام اعظ ــی ام ــی- جهان ــخصیت علم ــار همسایگانش«،ش گفت
ابوحنیفــه )رح(، مجموعــه مقــاالت، اکادمــی علــوم افغانســتان، 

کابــل، ۱386،2008، ص 6۷
- ربانــی، اســتاد برهــان الدیــن، »ســخنرانی«، شــخصیت علمــی 

جهانــی امــام اعظــم ابوجنیفــه، همــان، ص۴2 
ــی ســیره النعمــان، ترجمــۀ  ــان ف ــه االم ــی، تحف - شــبلی نعمان
ــه رشــیدیه، پشــاور،  برهــان الدیــن کشــکی، انتشــار کتــب خان

ص 53
ــد،  - مــودودی، ابوعلــی، خالفــت و ملوکیــت، انتشــارات میون

ــل، ص202 کاب
ــه و  ــام ابوحنیف ــی ام ــات فقه ــن، »خدم ــس الدی ــوری، وی - ن
ــی-  ــخصیت علم ــالمی«، ش ــۀ اس ــدگارآن در جامع ــش مان نق
جهانــی امــام اعظــم ابوحنیفــه )رح(، مجموعــه مقــاالت، اکادمــی 

ــل، ۱386،2008، ص۱52 ــتان، کاب ــوم افغانس عل

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

بخش دوم و پایانی/ دکتر شمس الحق آریانفر

و  کـرد  اسـتنباط  را  قیـاس  اولین بـار 
احـکام  اسـتخراج  و  قضـاوت  زمینـۀ  در 
کـه  کـرد  ایجـاد  جامعـه  در  را  آسـانی های 
حـل  راه  آخریـن  عنـوان  بـه  اصـل  ایـن 
مسـایلی کـه در نصـوص صراحـت نـدارد، 

شـد. پذیرفتـه  همـه گان  اتفـاق  بـه 
- جوامـع امـروز واضـع قانـون بین المللـی 
امـا  می داننـد،  را  هالنـدی  گروتیـس 
دانشـمندان بـه ایـن بـاور انـد کـه: نُه صد 
بـا  قانـون  ایـن  گروتیـس  از  پیـش  سـال 
تفصیـل وسـیع توسـط امـام و شـاگردش 
امـام محمـد شـیبانی تدویـن یافتـه اسـت 
کـه بعدهـا دیگـران بـه تقلیـد از امـام بـه 
انـد.  پرداختـه  قانـون  و  شـورا  تشـکیل 
امـام  نوشـته  السـیر«  »کتـاب  کـه  کسـی 
در  باشـد،  خوانـده  را  شـیبانی  محمـد 
می یابـد کـه در آن جوانـب مختلـف قانـون 
مـورد  آن  بغرنـج  مسـایل  و  بین المللـی 
بررسـی قرار گرفته اسـت. امـروز گروهی 
در  و  پذیرفتـه  را  واقعیـت  ایـن  علمـا  از 
جامعـۀ شـیبانی  بین المللـی  قانـون  آلمـان 

اسـت.  شـده  تأسـیس 



Year 11 l NO 2471 l Monday l 8 April 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0۷0026۳۱52

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0۷852۹۹660

مسؤول توزیع: نادری - 0۷446006۳0
نشاني: سرک ۱۳ وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

https://www.facebook.com/MandegarDailyNews/

https://t.me/mandegardaily
https://twitter.com/mandegardaily

www.mandegardaily.com

ابوبکر صدیق

ســیگار یــا ادارۀ بازرســی ویــژه امریــکا در امــور بازســازی 
در  دوام دار  چالــش   مخــدر  مــواد  کــه  می گویــد  افغانســتان، 
ــا  ــح ب ــیدن صل ــس از رس ــی پ ــای امنیت ــتان اســت و نیروه افغانس
طالبــان، نیازمنــد مبــارزۀ جــدی بــا مافیــا و قاچاقبــران مــواد مخــدر 

ــتند.  هس
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــود ب ــزارش خ ــن گ ــن اداره در تازه تری ای
ــه  ــی ک ــت، در حال ــه اس ــتان، گفت ــدر در افغانس ــواد مخ ــت م کش
ــواد مخــدر  ــودی م ــرای ناب ــین ب ــال پس ــی در ۱۷س ــۀ هنگفت هزین
صــرف شــده اســت، امــا هنــوز هــم کشــت خشــخاش نســبت بــه 

ــت.  ــم گیر اس ــتان چش ــوری در افغانس ــر کش ه
ــش در افغانســتان دانســته  ــن چال ــواد مخــدر را بزرگتری ســیگار م
ــد  ــن تولی ــم بزرگتری ــوز ه ــور هن ــن کش ــه ای ــد ک ــالم می  کن و اع
ــا  ــان اســت و در بســیاری از والیت ه ــواد مخــدر در جه ــدۀ م کنن

ــود. ــس می ش ــت و پروس ــخاش کش خش
جــان ســوبکو، بــازرس ویــژۀ امریــکا در امور بازســازی افغانســتان، 
در مرکــز جهانــی مطالعــات اســتراتژیک گفتــه اســت کــه گســترش 
ــرای  ــۀ کار را ب ــدر زمین ــواد مخ ــاق م ــخاش و قاچ ــت خش کش

ــن کشــور مســاعد کــرد اســت.  ــن در ای شــش صدهزار ت
او گفتــه اســت کــه اکنــون خشــخاش یــک مشــکل بــزرگ امنیتــی 
ــد،  ــح کن ــان صل ــا طالب ــت ب ــر حکوم ــرای افغانســتان اســت، اگ ب
نیروهــای امنیتــی محکــوم بــه ادامــۀ مبــارزه بــا گروه هــای 
هراس افگــن دیگــر و مافیــای مــواد مخــدر و افــراد مســلح 

ــتند. ــوول هس غیرمس
آقــای ســوبکو، مبــارزه در برابــر پدیــدۀ مــواد مخــدر در افغانســتان 
را چالــش طوالنــی و  معضــل دوام دار و مهــار آن را زمان گیــر 
می دانــد و می افزایــد: در حــال حاضــر کــه بحــث خــروج 
ــد  ــد پیام ــت، بای ــرح اس ــتان مط ــی از افغانس ــای امریکای نیروه
ــایل  ــار مس ــه در کن ــم ک ــا می خواهی ــود؛ م ــی ش ــروج ارزیاب خ
ــث  ــورد بح ــح م ــای صل ــان در گفت وگوه ــوق زن ــی و حق سیاس

ــدر در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــألۀ چگونه گ ــرد، مس ــرار می گی ق
ــردد. ــرح گ ــز مط ــن کشــور نی ای

ــواد مخــدر در  ــش م ــد کــرده اســت کــه تمرکــز روی چال او تأکی
افغانســتان بــه عنــوان یــک معضــل بلنــد امنیتــی اســت کــه همــگام 
ــا افراط   گرایــی و تروریســم رشــد کــرده و نبایــد آن را در رونــد  ب
گفت و گوهــای صلــح نادیــده گرفــت. در غیــر آن مــا دســتاوردهای 

ــم. ــدر می دهی ــه ه ــته را ب ــال های گذش س
ــی  ــدار از نیروهــای امنیت ــر حمایــت دوام ــکا ب ــژۀ امری ــازرس وی ب
افغانســتان تأکیــد داشــته و گفتــه اســت کــه اگــر بــا طالبــان صلــح 
ــا هراس افگنــی و  ــارزه ب هــم شــود، ایــن نیروهــا مامــور ادامــۀ مب

مافیــای مــواد مخــدر خواهنــد بــود.
پیــش از ایــن نیــز گزارش هــای منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه 
ــا  ــارزه ب ــه در بخــش مب ــی ک ــای امریکای حمــالت خاصــی نیروه
مــواد مخــدر در افغانســتان مشــغول  انــد در برابــر مافیــا و مراکــز 
تولیــد و پروســس مــواد مخــدر کــه در برخــی از والیــت کشــور 
قــرار دارد، کاهــش یافتــه اســت. در همیــن حــال، برخــی از 
ــا  ــارزه ب ــد کــه نیروهــای مب ــاور دارن آگاهــان سیاســی و نظامــی ب

ــد.  ــی ندارن ــزات کاف ــواد مخــدر افغانســتان تجهی م
ــدر  ــواد مخ ــوم م ــک س ــه ی ــود ک ــه ب ــیگار گفت ــن س ــش از ای پی
ــت  ــرو دول ــت قلم ــای تح ــتان در بخش ه ــده در افغانس ــد ش تولی
ایــن کشــور کشــت شــده اســت، در ۴۷ درصــد از ولســوالی هایی 
کــه طالبــان بــر آن هــا نفــوذ دارنــد، در بیــش از ۱23 هــزار هکتــار 

ــود. ــت می ش ــدر کش ــواد مخ ــن، م زمی
ــان و روی  ــم طالب ــس از ســقوط رژی ــه پ ــی اســت ک ــن در حال ای
ــرکای  ــکا و ش ــاالت متحــدۀ امری ــد، ای ــت جدی ــدن حکوم کار آم
ــا  ــارزه ب ــش مب ــر را در بخ ــارد دال ــتان 9 میلی ــی افغانس بین الملل
ــوز  ــتان هن ــا افغانس ــد، ام ــه کرده ان ــور هزین ــدر در کش ــواد مخ م
ــناخته  ــان ش ــدر در جه ــدۀ موادمخ ــد کنن ــن تولی ــم بزرگ تری ه

می شــود. 

ــابقۀ  ــار مس ــرای اولین ب ــل ب ــدام کاب ــیون پرورش ان فدراس
ــوان را برگــزار  ــژۀ بان کشــتی  جمعــی/ مــس رســلینگ وی
کــرد. در ایــن رقابت هــا نزدیــک بــه ۱00 زن در وزن هــای 

مختلــف شــرکت کــرده بودنــد.
ــور،  ــدام کش ــیون پرورش ان ــووالن فدراس ــۀ مس ــه گفت ب
ــوان در مســابقات مــس رســلینگ آزاد اســت  اشــتراک بان
ــد  ــن نکرده ان ــته تمری ــن رش ــه در ای ــی ک ــی بانوان و حت

ــد. ــرکت کنن ــابقات ش ــد در مس می توانن
بــاور هوتــک، رییــس فدراســیون پرورش انــدام می گویــد، 
ــد و  ــن رشــتۀ ورزشــی دارن ــه ای ــادی ب ــۀ زی ــوان عالق بان
ــز  ــا نی ــه زودی در والیت ه ــا ب ــن رقابت ه ــرار اســت ای ق

برگــزار شــود.
بــه گفتــۀ آقــای بــاور، فدراســیون پرورش انــدام در تــالش 
ــلینگ را  ــس رس ــی/ م ــی کشــتی جمع ــم مل ــا تی اســت ت

ایجــاد کنــد.
ــا  ــن رقابت ه ــن از شــرکت کنندهگان ای ــا 2 ت ــب و لین زین
ــن مســابقات ســبب می شــود  ــه برگــزاری ای ــد ک می گوین
تــا عالقمنــدی و اشــتراک بانــوان در عرصــۀ ورزش بیشــتر 

. د شو
برگزارکنندهــگان ایــن رقابت هــا می گوینــد، آنــان در 
تالش انــد تــا ورزشــکاران افغانســتان در رقابت هــای 

ــد. ــرکت کنن ــز ش ــی نی ــتۀ ورزش ــن رش ــی ای بین الملل

ــه  ــمه ګټ ــه س ــو څخ ــه کانون ــتان ل ــه د افغانس ــي، ک ــتیال واي ــم مرس ــمرش دوه د ولس

ــدل يش. ــواد ب ــي هې ــوه غن ــه ی ــه دې الرې پ ــه ل ــواد ب ــتل يش، دا هې واخیس

د افغانســتان غنــي کانونــه چــې ګټــه يــې د مافیــا او جګــړه مــارو جیبونــو تــه ځــي او 

لــه کلونــو راهیســې افغــان حکومــت لــه دې درکــه ســلګونه میلیونــه ډالــر لــه الســه 

ورکــوي او هغــه ســیمې چــې کانونــه پــه کــې موجــود دي، زیاتــره يــې د طالبانــو او یــا 

هــم د مافیــا لــه لــوري اداره کېــږي.

ــوردو  ــا او الج ــې د ط ــت ک ــه دې والی ــي، پ ــېدونکي واي ــت اوس ــان والی د بدخش

ــر  ــوين او غی ــر قان ــه غی ــوري پ ــه ل ــا ل ــه ده، د مافی ــر پانګ ــه ډال ــې میلیونون ــه چ کانون

ــډ دی. ــرې ګ ــور پ ــږي او چ ــدل کې ــلکي ډول کين مس

دلتــه ننګرهــار بیــا هغــه والیــت دی چــې کلونــه کېــږي چــې د جګــړې شــاهد دی، لــه 

طالــب او داعــش ډلــې نیولــې، تــر مافیــا پــورې ځمکــه یــې ســورۍ کــوي او طبیعــي 

زېرمــې یــې وړي.

ننګرهــار اوســېدونکي وایــي، کلونــه کېــږي چــې د دغــه شــان پېښــو شــاهدان دي او 

ــو حملــې  ــر کانون ــواد پ ــه نیمــو شــپو کــې د هې ــې پ ــې ډل ــا او وســله وال ــي، مافی وای

کــوي.

د دغــه والیــت اوســېدونکې صــدف پــه دې اړه وايــي: »دولــت پــه دې برخــه کــې هېــڅ 

اقــدام نــه دی کــړی، خــاص الس نــه لــري او حتــی هیلــه نــه لــري، زورواکــي او غیــر 

مســؤل وســله وال کســان، مافیايــي کــړۍ او طالبــان کانونــه اســتخراجوي.«

ــېږي،  ــه رس ــو ت ــمېر ۱۴۰۰ ډولون ــرو ش ــي ډب ــو او قیمت ــې د مرنالون ــتان ک ــه افغانس پ

ــس  ــرو م ــي ګک کان، د لوګ ــو د حاج ــې د بامیان ــواد ک ــه هې ــه دغ ــې پ ــن ی مهمرتی

ــپنه،  ــکاره، وس ــرو س ــټ، د ډب ــر کرومای ــورد، د لوګ ــا او الج ــان ط ــک، د بدخش عین

ســپین زر، رسب، مرمــر، د یورانیمــو میرنالونــه لکــه یاقــوت، زرمــد فیــروزه، مالګــه او 

ــو څخــه دي. ــه مهمــو کانون ــواد د افغانســتان ل ــور خــام م ــي ن ځین

ګل اغــا یــو بــل کــس دی چــې لســګونه کالــه کېــږي چــې د همــدې پېښــو شــاهد دی 

او وايــي، مافیايــي کــړۍ او جنــګايل راځــي د شــپې لــه لــوري کانونــه اســتخراجوي. 

»لــه بــده مرغــه غلــه، جاسوســان او مافیايــي کــړۍ دغــه پانګــه پــه غیــر قانــوين توګــه 

ــه غــواړو چــې د  ــه حکومت ــه رســېږي، مــوږ ل ــې هــم دوی ت ــه ی ــه ګټ وړي چــې زیات

دغــو کســانو الســونه ورلنــډ کــړي.«

پــه دې وروســتیو کــې بېابېلــو بنســټونو پــه ځانګــړې توګــه ګلوبــل ویټنــس پــه ډاګــه 

کــړې چــې پــه افغانســتان د کانونــه لــه غیــر قانــوين او غیــر مســلکي کیندنــې لــه املــه 

دغــه هېــواد پــه کلنــي ډول ســلګونه ميلیونــه ډالــر لــه الســه ورکــوي.

لــه دې رسه پــه خــوا کــې مافیايــي کــړۍ، جنګــي ډلــې او یــوازې طالبــان پــه کلنــي 

ــه ډالــر ترالســه کــوي. ډول د افغانســتان لــه کانونــو شــل ميلیون

لــه دې وړانــدې افغــان حکومــت ویــي وو چــې پــه کلنــي ډول د کانونــو لــه عوایــدو 

۴۰۰ ميلیونــه ډالــر ترالســه کــوي.

ــه  ــه درک ــدو ل ــو د عوای ــې، د کانون ــه مخ ــور ل ــټ د راپ ــار بنس ــفافیت د څ ــو د ش خ

ــه  ــو ت ــو جېبون ــب جنګالی ــو او طال ــي کړی ــر د مافیاي ــه ډال ــي ډول ۳۰۰ میلیون ــه کلن پ

ــږي. لوې

د دغــه بنســټ د موندنــو لــه مخــې، کــه د افغانســتان لــه کانونــو ښــه ګټــه واخیســتل 

يش، افغانســتان بــه غنــي هېــواد يش او پنځــو لکــو کســانو تــه بــه د کار زمینــه برابــره 

يش.

ــو  ــرو اتلس ــه تې ــش پ ــتیال رسورد دان ــم مرس ــمرش دوه ــتان د ولس ــوا د افغانس ــل خ ب

ــر  ــو وزارت پ ــه ځانګــړې توګــه د کانون ــه دې برخــه کــې د حکومــت پ ــو کــې پ کلون

ــاد کــوي. ــو انتق کړن

دی زیاتــوي: »لــه بدغــه مرغــه ویــل کېــږي چــې حکومــت پــه دې برخــه کــې نــه دی 

توانېدلــی چــې یــوه دایمــي ســرتاتیژي جــوړه کــړي، حکومــت ملکــف دی چــې امــن 

ــه برخــورد  ــر منصفان ــې مســؤلیتۍ او غی ــه ب ــه کــړي او حکومــت ل ــال رامنځت چاپېری

رسه مواجــې دی چــې کلــه اقتصــادي مافیايــي کــړۍ او قاچاقــران د قانــون لــه پــي 

کېــدو تېښــته کــوي.«

پــه ورتــه وخــت کــې پــه افغانســتان کــې د اروپايــي اتحادیــې ســفیر پیــري مایــدون د 

غیــر قانــوين کانونــو کینــدل یــوه بدبختــي بــويل او ټینــګار کــوي چــې پــه دې برخــه 

کــې بــه لــه افغــان حکومــت رسه پــه ګــډه کار وکــړي.

د افغانســتان د کانونــو وزرات رسپرســت نرګــس نهــان پــه دغــه وزارت کــې د پراخــو 

اصاحاتــو خــره کــوي، خــو تراوســه دغــه وزارت نــه دی توانېدلــی چــې په افغانســتان 

کــې پــه دې برخــه کــې د ســلګونو ميلیونــو ډالــرو د پانګــې زمینــه برابــره کــړي.

سیگار:
پس از طالبـان مواد مخـدر بزرگتـرین 

تهـدید بـرای افغـانستان است

مسابقات کشتی  جمعی بانوان
 برای اولین بار در کابل برگزار شد

د افغانستان له کانونو ډېره ګټه څوک اخيل؟


