
سال l11 شمارۀ مسلسل l2501  سه شنبه7جوزا/  خرداد l1398 23 رمضان l1440 28 می 2019 www.mandegardaily.com

خشم عبدالله از خانه تکانی در کابینه؛

رییس اجرایی چگونه باخرب می شود؟
چنـد نکتـه در مـورد 

فسـاد اخـالقـی در ارگ

23

چیـن در تـاش اسـت بـا ایجـاد یـک راه یک کمـر بند 
فرآوردهـای داخلـی و صنعتـی خـود را بـه از طریـق 
افغانسـتان بـه کشـورهای اروپایی صادر کنـد، هند برای 
رونـق تجـارت خـود بـه افغانسـتان بـه عنـوان رقیـب 

پاکسـتان روی بنـدر چابهـار سـرمایه گذاری کرده اسـت 
و همچنـان یکـی از کشـورهای شـبکۀ پایپ الیـن تاپـی 
اسـت کـه از ترکمنسـتان، افغانسـتان، پاکسـتان و سـر 
انجـام بـه هنـد می رسـد، ایـن پتانشـیل های منطقه یـی 

از  نگـرش حمایـت  کـه  کننـد  تفهیـم  پاکسـتان  بـرای 
تروریسـم، نمی توانـد تضمیـن کننـدۀ منافـع منطقه یی او 
باشـد؛ زیـرا نگـرش حمایـت از تروریسـم چالش هـای 

می دهـد... افزایـش  را  منطقه یـی 

نماینـده گان مجلـس پـس از 9 روز تنـش و جنجال برای 
پیش بـرد نشسـت های مجلـس به منظـور پایان بخشـیدن 
بـه بن بسـت کنونی، یک هیـأت مدیره موقـت را موظف 

ساختند.
مدیریـت  بـرای  را  موقتـی  هیـأت  دیـروز  نماینـده گان 
میردادخـان  اقبـال صافـی،  برگزیدنـد.  نشسـت مجلـس 
نجرابـی، محمـد رضا خوشـک وطندوسـت، خـان محمد 
وردک و حبیـب افغـان از اعضـای ایـن هیـأت هسـتند.
ایـن هیـأت مدیـره در ابتـدای نشسـت دیـروز مجلس به 
طرف هـای متنـازع فرصـت داد تـا نظریـات شـان را ابراز 

دارند.
میـر رحمـان رحمانـی نامـزد انتخابـات ریاسـت مجلـس 
کـه در انتخابـات هفته گذشـته، بـه عنوان رییـس مجلس 
اعـام شـده، در مـورد جنجال هـای به وجود آمـده گفت 
افغانسـتان چیـزی  کـه بـه جـز وحـدت و یکپارچگـی 
نمی خواهـد و از بابـت مشـکات به وجود آمـده از مردم 

و نماینـده گان، معذرت خواهـی کـرد.
کـه  صورتـی  در  کـه  کـرد  تأکیـد  رحمانـی  آقـای 
نماینـده گان بـه ریاسـت او موافقـه کننـد، در جهـت دفاع 

از قانـون اساسـی کشـور، وحـدت ملـی مـردم و اعمـال 
کـرد. خواهـد  تـاش  مجلـس،  قانونـی  صاحیت هـای 

ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  دیگـر  اصولـی  ناصـر  کمـال 
مجلـس نیـز گفت کـه تنـش و جنجال بـر سـر انتخابات 
ریاسـت مجلس ناشـی از اختاف دیـدگاه نماینده گان در 
مـورد یک مسـأله حقوقی بـوده و به نامزدی او در پسـت 

ریاسـت مجلـس، هیـچ ربطی نـدارد.
آقـای اصولـی با اشـاره به این کـه تنـش در مجلس جنبه 
قومـی و زبانـی داده می شـود، افـزود کـه برخـی اتهامات 
در ایـن مـورد به او نیز زده شـده، ولـی او هیچ گاه خاف 

وحـدت ملـی مردم افغانسـتان فکر نکرده اسـت.
برعـاوه در نشسـت دیروز مجلس، دو نفـر از یک جناح 
و دو نفـر دیگـر از جنـاح دیگر نظریات شـان را در مورد 
چگونگـی دریافـت راه حـل بـرای بن بسـت بـه وجـود 

آمـده مطـرح کردند.
یـک طـرف تأکید داشـت کـه جنجـال انتخابات ریاسـت 
مجلـس از طریـق اصـول وظایـف داخلـی مجلـس حـل 
شـود؛ امـا طـرف دیگـر می گفـت کـه انتخابات ریاسـت 
مجلـس از نـگاه حقـوق مختومه اسـت و تنش بـه وجود 

آمـده بایـد از طریـق مصالحـه حـل گردد.
سـرانجام، تصمیـم بـر این شـد تا بـرای اعتبار 
روز  شـده  اعـام  باطـل  رأی  یـک  بـه  دادن 
انتخابـات رأی گیـری صـورت گیـرد؛ امـا در 
نحـوه رأی گیـری نیـز اختاف دیـددگاه وجود 

داشت.
ایـن رأی در میان شـهروندان و کاربران شـبکه 
هـای اجتماعـی به »رأی خال دار« زبان زد شـده 

است.
برخـی نماینـده گان تأکیـد کردند که بـه منظور 
ختـم بن بسـت مجلس، بـرای اعتباردهـی و یا 
رد رأی مـورد منازعـه بایـد رأی گیـری علنـی 
صـورت گیرد؛ ولـی طرف دیگر تأکید داشـت 
کـه رای گیـری علنـی در ایـن مـورد در اصول 

وظایـف داخلـی مجلس جـای ندارد.
اعضـای  از  یکـی  صافـی  اقبـال  سـرانجام، 
هیـأت مدیـره موقـت مجلـس اعـام کـرد که 
بـرای رأی گیـری علنـی و یـا سـری در مـورد 
رأی باطـل شـده، فردا}امروز{ تصمیـم گرفته 
خواهـد شـد، تـا از عجلـه در ایـن مـورد کار 

گرفتـه نشـود.

صفحه 3

نزدیـک به صـد نماینـده از والیت های مختلف کشـور 
حوزه یـی شـدن انتخابـات پارلمانـی غزنـی را نقـض 
قانـون اساسـی و تبعیـض آشـکار حکومـت خواندند.

در  قطع نامه یـی  امضـای  بـا  دیـروز  نماینـده گان  ایـن 
خصـوص رد حوزه یی شـدن انتخابـات پارلمانی غزنی 
از حکومـت خواسـتند، انتخابـات پارلمانـی غزنـی را 
مطابـق قانون اساسـی هماننـد انتخابـات در 33 والیت 

دیگـر کشـور برگـزار کند.
در قطع نامـۀ ایـن نماینـده گان تأکید شـده کـه حوزه یی 
دوگانـه  برخـورد  غزنـی،  پارلمانـی  انتخابـات  شـدن 
حکومـت در برگـزاری انتخابـات پارلمانـی بـوده و به 

هیـچ عنـوان قابـل قبول نیسـت.
ایـن نماینده گان هشـدار دادند در صورتـی  که انتخابات 
غزنـی به شـکل حوزه یـی برگزاری شـود، وحدت میان 
اقـوام سـاکن در غزنـی را خدشـه کـرده و مسـوولیت 
هرگونـه بحـران سیاسـی و اجتماعـی احتمالـی پس از 

انتخابـات بـر دوش حکومت خواهـد بود.
و  مدنـی  نهادهـای  از  قطعنامـه  ایـن  در  نماینـده گان 
سـازمان ملـل متحـد خواسـته اند کـه در مـورد تبعیض 
علنـی حکومـت در خصوص حوزه یی کـردن انتخابات 
غزنـی، موقـف گرفتـه و از تحقـق آن جلوگیـری کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً محمداشـرف غنـی به 
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت حکومـت و محمد 
خـان معاون اول ریاسـت اجرایی وظیفه سـپرده اسـت 
تـا در مـورد چگونگـی برگـزاری انتخابـات غزنـی راه 

حـل پیشـنهاد کنند.
انتخابـات  حوزه بنـدی  بـر  حکومـت  ایـن  از  پیـش 
کـه  می شـد  گفتـه  و  کـرده  تأکیـد  غزنـی  پارلمانـی 
کمیسـیون انتخابـات، ایـن والیـت را بـه سـه حـوزه 

اسـت. کـرده  تقسـیم  جداگانـه  انتخاباتـی 

سرنوشِت »رأی خال دار« امروز نهایی می شود

نماینده گان: 
حـوزه یی شـدن انتخـاباِت غـزنی

تبـعیض آشـکار است

طرح مصالحه با طالبان نهایی نشده است

صفحه 6

شمـال شـرق 
افغـانستان 

درتنـور 
ناامنـی 

می سـوزد
ولسـوالی ینگـی قلعـه، خواجـه بهاوالدیـن، درقـد، دشـت قلعـه خواجـه غـار، اشـکمش و نمـک آب از جملـه ولسـوالی هـای والیت 

تخـار اسـت کـه تحـت تهدیدات شـدید امنیتـی مخالفـان مسـلح دولت قـرار دارد.
 درگیری هـا میـان افـراد مسـلح غیـر مسـوول بر سـر اختافـات قومی اسـت، آنها برای فعـًا به حدی قوی شـده اند که سـاح های 

ثقیلـه حمـل می کننـد و از اردو و پولیس هراسـی ندارند



ارگ  در  جنسـی  سوءاسـتفاده های  و  اخاذی هـا  موضـوع 
ریاسـت جمهوری که از سـوی دو تن از مشـاوراِن پیشـیِن 
اشـرف غنی رییـس حکومت وحـدت ملی مطرح شـده اند، 
بحـث اصلـی در فضـای مجازی و بسـیاری از رسـانه های 
کشـور اسـت. این مسـأله واقعًا حسـاس و پیچیده شـده و 
نبایـد بـا آن بـه گونـۀ احساسـی برخـورد شـود. در این جا 
پـای آبـرو و عـزِت افـراد زیـادی در میـان اسـت کـه مبرا 
از چنیـن اتهاماتـی می تواننـد باشـند. بایـد متوجـه بود که 
نبایـد از آن حربه یـی بـه دسـِت تنــدروان و مخالفـاِن زن 
داد؛ زیـرا در کنـار این کـه نمی تـوان نسـبت بـه ادعاهـاِی 
مطرح شـده بـا قاطعیـت ابـراز نظـر کـرد؛ امـا ردِ آن ها هم 

خالـی از اشـکال نخواهـد بود. 
 موضوع اسـتفادۀ جنسـی از زنان در ساختارهای حکومتی، 
همـواره و حتـا در حکومت هـای مختلـف وجـود داشـته 
اسـت. امـا در هجـده سـاِل گذشـته که مناسـبات سیاسـی 
در کشـور دگرگون شـد؛ اسـتفاده های جنسـی نیز شکل و 
رویـۀ دیگـری بـه خود گرفـت. بارهـا گزارش هایـی مبنی 
بر اسـتفاده های جنسـی از زناِن شـاغل در اداره های نظامی 
و غیرنظامـی کشـور منتشـر شـدند کـه اعتنـای چندانی به 
آن هـا صـورت نگرفـت. یک بـار تصاویر یکـی از جنراالن 
در ایـن مورد در فضای مجازی دسـت به دسـت شـد ولی 
این کـه واقعـًا بـا این فـرد چه برخوردی انجام شـد، کسـی 

از آن چیـزی نمی دانـد.   
نشـر  بـه  طوالنـی  مـدت  کشـور  رسـانه های  از  یکـی 
گزارش هایـی مبـادرت ورزیـد کـه از اخاذی هـای جنسـی 
در اداره هـای دولتـی خبـر می داد، ولـی برخـوردِ نهادهای 
مسـوول بـا ایـن گزارش هـا هرگـز بازتـاب نیافـت. عـدم 
می دهـد  نشـان  گزارش هـا  ایـن  بـه  حکومـت  واکنـش 
در  اخاقـی  بحث هـای  حکومتـی،  مقام هـای  بـرای  کـه 
نهادهای شـان بحـِث جـدی نبـوده و یـا شـاید خودشـان 
تمایـل  اخاذی هـا  این گونـه  بـه  کـه  بوده انـد  کسـانی  از 
از  از نزدیـکاِن آقـای غنـی  امـا حـاال دو تـن  داشـته اند. 
ریاسـت جمهوری  ارگ  در  سیسـتماتیک  سوءاسـتفادۀ 
می دهنـد.  خبـر  کشـور  در  قـدرت  نهـاد  عالی تریـن 
سـخنگوی ارگ ایـن اتهام هـا را مثل همیشـه کذِب محض 
و برخاسـته از عقده هـای شـخصِی ایـن افـراد خوانـد کـه 
بـه هیـچ صـورت نمی توانـد توجیه خوبـی بـرای آن تلقی 

 . د شو
 از ارگ بـدون شـک انتظـاری بیـش از ایـن نمی رفـت که 
در برابـر این گونـه گزارش ها واکنشـی منطقی و مسـووالنه 
نشـان دهـد. این نهـاد هرگـز در برابر واقعیت هایـی که در 
جامعـه وجود داشـته، موضِع مسـووالنه نگرفته اسـت. اگر 
مسـأله یی بـه سـود آن بـوده، از آن بهره بـرداری سیاسـی 
کـرده، ولـی اگر موضـوع در مخالفت با آن بوده، به آسـانی 
و در یـک جملـه آن را رد کرده اسـت. با رد کردن موضوع 
امـا نمی تـوان واقعیـت و یا عـدم واقعیـِت آن را ثابت کرد. 
واقعیـت و عـدم واقعیـِت موضـوع زمانـی ثابـت می شـود 
کـه از سـوی نهادهـای بی طـرِف مسـوول مـورد ارزیابـِی 
دقیـق و موشـکافانه قـرار گیـرد و صحت وسـقِم آن ثابـت 

  . شود
این کـه در سـاختارهای حکومتـی، نـگاه ابـزاری بـه زنـان 
هنـوز حاکـم اسـت را نمی تـوان انـکار کـرد. بسـیاری ها 
در رده هـای بـاالی قـدرت بـه زنـان چنیـن نگاهـی دارند. 
فرصـت  افـراد  ایـن  بـه  حکومتـی  موقعیت هـای  گاهـی 

می دهـد کـه به آسـانی از زنـان اسـتفاده های جنسـی کنند. 
ایـن یـک واقعیت اسـت. برخـی از زنان بـه دالیل مختلف 
و از جملـه مجبوریت هـای اقتصادی یـی کـه وجـود دارد، 
آن هـا  از  جنسـی  ابـزار  عنـوان  بـه  کـه  می شـوند  وادار 
سوءاسـتفاده صـورت گیـرد. ولـی بایـد متوجـه بـود کـه 
میـان روسـپی گری به عنوان یک پیشـه و اسـتفادۀ جنسـی 
تفـاوِت بسـیار وجود دارد. کسـانی که تن به روسـپی گری 
داده انـد، حـاال بـه هـر دلیلـی و تحت هـر شـرایطی آن را 
بـه عنـوان یـک »پیشـه« می بیننـد. در تمـام جوامع انسـانی 
پدیـدۀ روسـپی گری وجود دارد، حتا در همان کشـورهایی 
کـه از نظر قانونی  روسـپی گری ممنوع اعام شـده اسـت. 
گزارش هـای متعـدد از زمـاِن طالبـان نشـان می دهـد کـه 
پدیـدۀ روسـپی گری حتـا بـا وجـود مجازات های سـخِت 
ایـن گـروه در افغانسـتان از بیـن نرفتـه بـوده اسـت. در 
محاکـم  کشـور از زماِن طالبـان پرونده های زیـادی وجود 
دارد کـه نشـان دهندۀ پدیـدۀ روسـپی گری در جامعه انـد. 
سوءاسـتفادۀ جنسـی به معنای روسـپی گری نیسـت؛ شاید 
ولـی  بیاورنـد  روی  روسـپی گری  بـه  سـرانجام  عده یـی 
جنسـی  سوءاسـتفادۀ  و  روسـپی گری  مفهومـی،  نظـر  از 
دو موضـوِع جداگانـه انـد. خلـط ایـن دو مبحـث باعـث 
می شـود.  زیـادی  سـوءتفاهم های  ایجـاد  و  سـردرگمی 
سـنتی  فضـای  به دلیـل  افغانسـتان  جامعـۀ  در  متأسـفانه 
و مذهبـی حاکـم بـر آن، سـخن گفتـن از ایـن پدیده هـا 
کارِ آسـانی نیسـت. امـا بایـد در مقـام تفکیـک نسـبت بـه 
ایـن دو پدیـده نگاه متفاوت داشـت. سوءاسـتفادۀ جنسـی 
مذموم تریـن وسـیله بـرای ارضـای غریـزۀ جنسـی اسـت. 
آنانـی که دسـت بـه چنین عملـی می زنند در تمـام جوامع 
و بـه ویـژه جامعـۀ افغانسـتان کـه به شـدت جامعۀ سـنتی 
و مذهبـی اسـت، مـورد نفـرت و انزجـار عمومـی قـرار 
بتوانـد  کـه  اسـت  دشـوار  بسـیار  ارگ  بـرای  می گیرنـد. 
به آسـانی خـود را از چنیـن اتهامی مبرا نشـان دهـد. بدون 
شـک کسـانی کـه چنیـن ادعایـی را مطـرح کرده انـد، تنها 
بخواهنـد  عده یـی  چـرا  نبوده انـد.  انتقام گیـری  پـی  در 
چنیـن اتهـام شـنیعی را بـه کارمنـدان عالی رتبـۀ حکومـت 

وارد کننـد؟
نگوینـد چیزهـا«.  مـردم  نباشـد چیزکـی،  »تـا  می گوینـد 
ایـن ضرب المثـل گویـای وضعیـت می توانـد باشـد. حتمًا 
بـه  افـراد  ایـن  کـه  داشـته  وجـود  حرف وحدیث هایـی 
پرده بـرداری از آن هـا اقـدام کرده اند. این افراد، افراد سـاده 
نبوده انـد. آن هـا در موقعیت هـای حسـاس قـرار داشـته اند 
و بـدون تردیـد از مسـایلی باخبـر بوده انـد. اگـر ارگ از 
کنـار ایـن قضیـه به سـاده گی مثـل همـان قضیـۀ جنـرال و 
یـا مـواردی از ایـن دسـت کـه در پولیـس کشـور برمـا 
شـد بگـذرد، بـدون تردیـد خـود را در مخاطره یـی عظیـم 
قـرار داده اسـت. ضرور اسـت که هیأتی بـا صاحیت این 
مـوارد را بررسـی موشـکافانه کنـد، نـه چون گذشـته که با 
اتـاِف وقـت و روپـوش گذاشـتن بـر واقعیت هـا آن ها را 

کنند.  کتمـان 
ایـن مـوارد می توانـد حساسـیت های زیـادی را برانگیزد و 
جامعه را نسـبت به سـازوکارهای سیاسـِی موجـود بی باور 
کنـد. قضیـه تنها فسـاد اخاقی نیسـت، بل تبعاتی سـت که 

می توانـد بـه ُکِل جامعـه در تمـام حوزه ها تسـری یابد.   
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کابــل، امن تریــن شــهر بــرای راهزنــان و قاتــان اســت. بــرای بــاور 
کــردِن ایــن ادعــا کافی ســت کــه فقــط اخبــارِ حــوادِث ایــن شــهر 
ــه  ــورد مطالع ــاه ـ م ــک  م ــًا ی ــاه ـ مث ــی کوت ــازۀ زمان ــک ب را در ی
قــرار دهیــم. البتــه فراتــر از مطالعــۀ اخبــار، می تــوان بــه حوزه هــای 
ــه  ــرد ک ــا ک ــک تماش ــر زد و از نزدی ــی س ــس و اداراِت جنای پولی
ــانه یی  ــه رس ــد ک ــهر می افتن ــن ش ــتناکی در ای ــاِت وحش ــه اتفاق چ

ــردد.  ــورد می گ ــا برخ ــا آن ه ــی ب ــا بی اعتنای ــوند و ب نمی ش
در ادامــۀ حــوادث جنایــی پایتخــت، دو شــب پیــش افــراد مســلِح 
ــت  ــده و هف ــه ش ــک خان ــخی وارد ی ــۀ کارته س ــناس در منطق ناش
عضــِو خانــواده را بــه گلولــه می بندنــد کــه در نتیجــۀ آن هــر هفــت 
نفــر کشــته می شــوند. قربانیــان ایــن رویــداد، دو مــرد و ســه زن و 

ــد. ــر از هفــت ســال بوده ان دو کــودِک کمت
انگیــزۀ ایــن قتــل هرچــه باشــد، مســالۀ مهــم احســاِس امنیتی ســت 
کــه جنایــت کاران در شــهِر کابــل از آن برخــوردار شــده اند و 
ــی آب  ــه گوی ــوند ک ــب می ش ــی مرتک ــه گونه ی ــرور را ب ــل و ت قت

می نوشــند! 
ــل  ــردم کاب ــداد، م ــن روی ــه ای ــک ب ــی بســیار نزدی ــۀ زمان در فاصل
ــگارِ  ــک خبرن ــرورِ ی ــه ت ــِی دیگــری از جمل ــاهد حــوادِث جنای ش
زن و تــرور یــک قاضــی در رویدادهــاِی جداگانــه بودنــد کــه هــم 
ــد. اگــر  ــاب یافتن در رســانه ها و هــم در شــبکه های اجتماعــی بازت
ــی و  ــی چــون ســرقت و راهزن ــم و قضایای ــرور بگذری ــل و ت از قت
جراحت هــاِی جســمی و روانی یــی کــه بــه دنبــال آن هــا بــه میــان 
ــن  ــه ای ــر ب ــر و دقیق ت ــم، بهت ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــز م ــد را نی می آین
واقعیــِت تلــخ پــی می بریــم کــه تــا چــه انــدازه فضــاِی ایــن شــهر 

ــِق پیشــۀ قتــل و راهزنــی شــده اســت. مواف
این کــه ایــن وضعیــت معلــوِل چــه عوامــِل روان شــناختی و 
ــرک  ــد س ــا بای ــا کجاه ــِو آن ت ــرای مح ــت و ب ــناختی اس جامعه ش
کشــید، نــه در ایــن مقــال می گنجــد و نــه ایــن حکومــت بضاعــِت 
ــه  ــوان ب ــی، آنچــه می ت ــِع حداقل ــک توق ــا در ی ــِم آن را دارد. ام فه
ــی  ــن حوادث ــاِن چنی ــر مجرم ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای ــت گف حکوم
ــد  ــه همانن ــن پروس ــه و مجــازات نشــوند و ای ــایی و محاکم شناس
خبــِر جنایــت کارِی آن هــا رســانه یی نگــردد، روز بــه روز بــر شــمارِ 
ــِت  ــرای فعالی ــه امن تریــن شــهر ب ــل ب ایــن حــوادث افــزوده و کاب

ــود.  ــل می ش ــان تبدی ــان و راهزن قات
ــدا  ــل، ج ــی در کاب ــوادث جنای ــزوِن ح ــترده گِی روزاف ــلمًا گس مس
از گســترده گی فعالیــِت تروریســتان طالــب و داعــش در ایــن 
ــوی  ــی به نح ــرۀ منطق ــک زنجی ــن دو در ی ــاید ای ــت. ش ــهر اس ش
ــوِع آن هــا از یکدیگــر  ــا انگیزه هــای وق ــاط برســانند، ام به هــم ارتب
متفــاوت اســت. طالبــان و داعشــیان در خدمــِت یــک گــروه 
سیاســی ـ ایدیولوژیــک قــرار دارنــد امــا قاتــان و راهزنــاِن 
ــی  ــاش و ولگــردی هســتند کــه در هــر مــکاِن امن ــرادِ اوب ــل اف کاب
ــرای  ــت ب ــد. حکوم ــود را می جوین ــخصِی خ ــِق ش ــع و عای مناف
ــداری  ــاج بی ــان و داعشــیان( محت ــروه نخســت )طالب ــا گ ــارزه ب مب
و صــرِف نیــرو و هزینــۀ بســیار اســت امــا بــرای مقابلــه بــا گــروه 
ــس در  ــِی پولی ــِت کنون ــن کمی ــت کار( همی ــاش و جنای دوم )اوب
ــت  ــان کفای ــی و مسوولیت پذیری ش ــۀ آگاه ــش درج ــوِی افزای پهل
ــای خــاِص  ــد مکان ه ــه بتوان ــدر ک ــل همین ق ــس کاب ــد. پولی می کن
تجمــِع ولگــردان و اوباشــان را شناســایی کنــد و بــا نفــوذ در آن هــا 
باندهــای تبهــکاری را از هــم متاشــی ســازد، اقــدامِ بســیار قاطــع 
و ملمــوس و موثــری را در کاهــش جرایــم جنایــی و ناامــن کــردِن 
کابــل بــرای جــرم و جنایــت و امن ســاختِن آن بــرای همزیســتی و 

پیشــرفت صــورت داده اســت.
ــرای  ــن ب ــهری ام ــد ش ــتان، می بای ــت افغانس ــل، پایتخ ــهر کاب ش
ــوداِی  ــه س ــد ک ــی باش ــهروندان و خانواده های ــالِم ش ــِت س زیس
معادله یــی  در  متأســفانه  امــا  دارنــد؛  ســازنده گی  و  پیشــرفت 
باطــل ایــن شــهر بــه مکانــی امــن بــرای افــرادِ بیمــار و ماجراجــو 
ــتن و  ــرای شکس ــت ب ــت. حکوم ــده اس ــل ش ــک  مغز تبدی و خش
ــافرخانه ها،  ــا، مس ــد قمارخانه ه ــا؛ بای ــن فض ــاختِن ای ــوس س معک
ویرانه هــا،  زیرپل هــا،  تفریحــی،  پارک هــای  رســتورانت ها، 
ــا  ــا زندان ه ــای بسیارشــلوغ و حت ــای بســیارخلوت، مکان ه مکان ه
را زیــر نظــر داشــته باشــد و از آن جاهــا ســرنخ ها را تــا انتهــا دنبــال 

ــرد.  ــوع بگی ــش از  وق ــم را پی ــیاری از جرای ــِو بس ــرده و جل ک
مبرهــن اســت کــه مبــارزۀ ریشــه یی بــا جرایــم، نیــاز بــه اســتراتژِی 
ــی  ــارزۀ فیزیک ــا دارد. مب ــا و حوزه ه ــۀ عرصه ه ــدت در هم بلندم
ــت  ــا اگــر دول ــوق ذکــر شــد؛ ام ــن اســت کــه در ف ــوری همی و ف
ــارزۀ  ــازِ مب ــه وارد ف ــن را دارد ک ــِت ای ــل و ظرفی ــت تمای و حکوم
ــِد  ــد نســخه های مفی ــم شــود، می توان ــا جرای ــی و فرهنگــی ب معنای
آن را از متخصصیــِن علــوم اجتماعــی ســراغ بگیــرد و آن را توســط 
وزارت خانه هایــی چــون اطاعــات و فرهنــگ، معــارف، کار و امــور 
ــه دســِت اجــرا بگــذارد. رســیدن  ــی ب اجتماعــی و تحصیــات عال
ــر  ــی را در ب ــاِن طوالنی ی ــت در آن، زم ــه و موفقی ــن مرحل ــه ای ب
می گیــرد کــه عمــِر حکومــِت کنونــی بــه آن قــد نمی دهــد و بایــد 

ــد. ــه همــت بگمارن ــن زمین ــاِی منتخــِب بعــدی در ای حکومت ه

کـابل؛ امـن ترین شهـر 
برای قتـل و راهـزنی

مـورد  در  نکتـه  چنـد 
ارگ در  قـی  اخـال فسـاد 

این که در ساختارهای حکومتی، 
ابزاری به زنان هنوز حاکم  نگاِه 
کرد.  انکار  نمی توان  را  اســت 
باالِی  رده های  در  بســیاری ها 
قــدرت به زنان چنیــن نگاهی 
موقعیت های  گاهــی  دارنــد. 
حکومتی به ایــن افراد فرصت 
می دهــد که به آســانی از زنان 
اســتفاده های جنسی کنند. این 
یــک واقعیت اســت. برخی از 
زنان به دالیل مختلف و از جمله 
که  اقتصادی یی  مجبوریت های 
وجود دارد، وادار می شــوند که 
به عنوان ابزار جنســی از آن ها 
گیرد.  صــورت  سوءاســتفاده 
میان  که  بــود  متوجه  باید  ولی 
روسپی گری به عنوان یک پیشه 
بسیار  تفاوِت  جنسی  استفادۀ  و 

وجود دارد

 موضوع استفادۀ جنسی از 
زنان در ساختارهای حکومتی، 
همواره و حتا در حکومت های 

مختلف وجود داشته است. 
اما در هجده ساِل گذشته که 

مناسبات سیاسی در کشور 
دگرگون شد؛ استفاده های 
جنسی نیز شکل و رویۀ 
دیگری به خود گرفت. 

بارها گزارش هایی مبنی بر 
استفاده های جنسی از زناِن 

شاغل در اداره های نظامی و 
غیرنظامی کشور منتشر شدند 

که اعتنای چندانی به آن ها 
صورت نگرفت. یک بار 

تصاویر یکی از جنراالن در 
این مورد در فضای مجازی 

دست به دست شد ولی این که 
واقعًا با این فرد چه برخوردی 
انجام شد، کسی از آن چیزی 

نمی داند.   
یکی از رسانه های کشور 

مدت طوالنی به نشر 
گزارش هایی مبادرت ورزید 
که از اخاذی های جنسی در 
اداره های دولتی خبر می داد، 

ولی برخوردِ نهادهای مسوول 
با این گزارش ها هرگز بازتاب 
نیافت. عدم واکنش حکومت 

به این گزارش ها نشان 
می دهد که برای مقام های 

حکومتی، بحث های اخالقی 
در نهادهای شان بحِث جدی 
نبوده و یا شاید خودشان از 

کسانی بوده اند که به این گونه 
اخاذی ها تمایل داشته اند. 

اما حاال دو تن از نزدیکاِن 
آقای غنی از سوءاستفادۀ 

سیستماتیک در ارگ 
ریاست جمهوری عالی ترین 
نهاد قدرت در کشور خبر 

می دهند. سخنگوی ارگ این 
اتهام ها را مثل همیشه کذِب 

محض و برخاسته از عقده های 
شخصِی این افراد خواند که به 
هیچ صورت نمی تواند توجیه 

خوبی برای آن تلقی شود

احمـد عمران



پاکسـتان بـه عنـوان عقبه یـی اسـتراتژیک و حامـی گـروه 
طالبـان بایـد تحت فشـارهای منطقه یی و جهانی قـرار گیرد. 
برخـی آگاهـان بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع، می گوینـد کـه 
مـورد  در  کـه  امریـکا  و  منطقه یـی روسـیه، چیـن  اجمـاع 
مذاکـرات صلـح ایجـاد  شـده اسـت، بایـد بـاالی پاکسـتان 
فشـار را افزایـش دهنـد تـا ایـن کشـور طالبـان را وادار بـه 

مذاکـره کنـد. 
از سـویی هم، ریاسـت حکومـت وحدت ملـی، می گوید که 
روی طرح هـای ارایـه شـده در جرگۀ مشـورتی صلـح برای 

آغـاز رونـد گفت وگو بـا طالبـان کار می کند. 
نعیـم نظـری، آگاه سیاسـی، در گفت وگو بـا روزنامۀ ماندگار 
می گویـد: تـا زمانی که پاکسـتان بـه عنوان عقبۀ  اسـتراتژیک 
گـروه طالبـان افزایـش فشـارهای منطقه یـی - بین المللـی را 

حـس نکند، بـه طالبان فشـار نمی آورد. 
آقـای نظـری می گویـد کـه هـر چنـد تاش هـای منطقه یـی 
بـرای  امریـکا  خارجـۀ  وزارت  فرسـتادۀ  زلمی خلیـل زاد، 
صلـح افغانسـتان، سـبب اجمـاع منطقه یی شـده و روسـیه و 
چیـن بـه عنـوان دو پتنسـیل منطقه یـی در این روند شـریک 
شـده اند. امـا چین بـه عنوان دوسـت اسـتراتژیک پاکسـتان، 
بـرای زمینه سـازی بهتـر مذاکـرات طالبـان - امریـکا باید بر 

پاکسـتان فشـار وارد کند. 

بـه گفتـۀ او، بجینـگ باید از قدرت اسـتراتژیک خـود باالی 
اسـام آباد اسـتفاده کنـد، واشـنگتن دسـت بـه کار شـود و 
مسـکو همچنـان از اسـام آباد بخواهد کـه زمینه های بیشـتر 
میـان  تفاهـم  زیـرا  کنـد؛  فراهـم  را  طالبـان  بـا  گفت وگـو 
واشـنگتن، مسـکو و بجینـگ از اولویت هـای اسـت کـه در 
تأمیـن صلـح افغانسـتان و رونـد گفت وگوهـای امریـکا  - 

طالبـان کمـک می کنـد.
آقـا نظـری اذعان داشـت که رویکـرد دولت افغانسـتان برای 
تضمیـن منافـع کشـورهای منطقـه و تأمین صلح مهم اسـت، 
کابـل بایـد بـه قدرت هـای منطقه و جهـان تضمیـن دهد که 
در صـورت تأمیـن صلـح منافـع کشـورهای منطقـه حفـظ 

می شـود. 
ایـن آگاه سیاسـی، بـه ایجـاد رویکردهـای تـازه در منطقـه 
بـاور دارد و می گویـد کـه دولـت افغانسـتان بایـد رویکـرد 
جدیـد را در تأمـل بـا کشـورهای منطقـه رو دسـت بگیـرد. 
پاکسـتان بـه عنـوان عقبـۀ اسـتراتژیک گـروه طالبـان کـه از 
تأمیـن صلح در افغانسـتان  هـراس دارد، به این تفهیم برسـد 
کـه صلـح افغانسـتان می توانـد منافـع منطقه یـی اسـام آباد 

کند.  تضمیـن  را 
او بـا اشـاره بـه بن بسـت گفت وگوهـای صلـح طالبـان - 
امریـکا، گفـت کـه طالبـان بـه مذاکرات صلـح بـاور ندارند، 

زیـرا هنـوز به شـکل قـوی از طرف پاکسـتان و کشـورهای 
دیگـر حمایـت می شـوند.  

منافع منطقه یی
در  را  منطقه یـی  منافـع  می توانـد  کـه  راه کارهـای  از  یکـی 
افغانسـتان گـِره بزند، مسـیرهای بارزگانی ماننـد، راه الجورد 
اسـت کـه جنوب آسـیا را بـه کشـورهای آسـیایی مرکزی - 
اروپـا متصـل می سـازد، هم چنـان مسـیر »یـک کمـر  بنـد و 
یـک راه«، »جـادۀ ابریشـم«، »پایپ الیـن تاپـی« و »کاسـا یک 
هـزار«، پروژه هـای هسـتند کـه منافـع قدرت هـای منطقه را 

در افغانسـتان گـره زده اند. 
چیـن در تـاش اسـت بـا ایجـاد یـک راه یـک کمـر بنـد 
فرآوردهـای داخلـی و صنعتی خود را به از طریق افغانسـتان 
بـه کشـورهای اروپایی صـادر کند، هند بـرای رونق تجارت 
خـود بـه افغانسـتان بـه عنـوان رقیـب پاکسـتان روی بنـدر 
از  یکـی  همچنـان  و  اسـت  کـرده  سـرمایه گذاری  چابهـار 
کشـورهای شـبکۀ پایپ الیـن تاپی اسـت که از ترکمنسـتان، 
افغانسـتان، پاکسـتان و سـر انجـام بـه هنـد می رسـد، ایـن 
کـه  کننـد  تفهیـم  پاکسـتان  بـرای  منطقه یـی  پتانشـیل های 
از تروریسـم، نمی توانـد تضمیـن کننـدۀ  نگـرش حمایـت 
منافـع منطقه یی او باشـد؛ زیـرا نگرش حمایت از تروریسـم 

می دهـد. افزایـش  را  منطقه یـی  چالش هـای 
در همیـن حـال، ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی می گوید 
کـه روی برنامه هـای طـرح شـده در جرگـۀ مشـورتی صلح 

بـرای گفت وگـو بـا گـروه طالبـان کار می کننـد. 
شـاه  حسـین مرتضوی، معاون سـخنگوی ریاسـت حکومت 
وحـدت ملـی، می گویـد کـه تمـام پیشـنهادها و طرح هـای 
ارایـه شـده در جرگـۀ مشـورتی صلـح در ارگ تحـت کار 
قـرار دارد و بـه زودی نهایی خواهد شـد تا طبـق آن رویکرد 

مصالحـه بـا طالبان روی دسـت گرفته شـود. 
جرگـۀ مشـورتی صلـح بـا مخالفـت نصـف بدنـۀ حکومت 
بـه رهبـری عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی، و جریان هـای 
سیاسـی توسـط، محمـد اشـرف غنی بـرای پنـج روز در ماه 
ثـور برگـزار گردیـد، اما تـا اکنـون نتیجۀ تصمیم هـای گرفته 

شـده در این نشسـت روشـن نشـده اسـت.
دور  ششـمین  کـه  می شـود  بیـان  حالـی  در  سـخنان  ایـن 
گفت وگوهـای طالبـان بـا نماینـدۀ ویـژه امریـکا بـه تاریخ 6 
مـاه ثـور در قطـر برگـزار شـد، ظاهـراً نتیجـۀ مملوسـی در 
پی نداشـت. زلمـی خلیـل زاد بـه تاریـخ ششـم مـاه ثـور بـا 
مـا بـرادر معاون سیاسـی گـروه طالبـان در قطر دیـدار کرد 
و گفتـه می شـود که در این نشسـت روی چاچـوب، خروج 
تروریسـتی،  گروه هـای  بـا  طالبـان  رابطـۀ  قطـع  نظامیـان، 
اسـتفاده نشـدن خـاک افغانسـتان بـه ضـد امریـکا و سـایر 
کشـورهای جهـان بحـث صـورت گرفتـه اسـت. از سـویی 
هـم، بیشـتر آگاهان بـاور دارند کـه گفت وگوهـای امریکا و 
طالبـان در مورد صلح افغانسـتان به بن بسـت رسـیده اسـت.
نعیـم  نظـری می گویـد که چون طالبان از سـوی کشـورهای 
حامی شـان تحـت فشـار قـرار ندارنـد، بـه گفت وگوهـا هم 
باورمنـد نیسـتند و همـواره خـود را در میـدان جنـگ برنده 

می کنند. تصـور 
زلمـی خلیـل زاد، پیـش از ایـن ابـراز امیـداواری کـرده بـود 
کـه مذاکـرات صلـح پیـش از برگـزار ریاسـت جمهـوری 
افغانسـتان نتیجـه دهـد، امـا بـه نظـر می رسـد کـه بن بسـت 
گفت وگوهـای سـبب شـده تـا امریـکا و قدرت هـای حامی 
افغانسـتان بـه فکـر برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 

 . ند شو
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عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــران،  ــر وزی ــای اخی ــا و تقرری ه ــه برکناری ه ــد ک می گوی

سیاســی اســت و بایــد جلــو آن گرفتــه شــود.
ــران  ــاری وزی ــیوه  برکن ــن ش ــه ای ــت ک ــداهلل گف ــای عب آق
ــرد،  ــورت می گی ــان ص ــه آن ــی ب ــی قبل ــدون آگاه ــه ب ک
غیرانســانی اســت. او گفــت: »روش انســانی همیــن اســت 
کــه پیــش از برکنــاری خواســته شــوند و همراه شــان 
ــود  ــه ش ــان گفت ــان برای ش ــم وظیفه ش ــود. خت ــت ش صحب

ــود.« ــنیده ش ــان ش و از آن
 او کــه دیــروز در نشســت شــورای وزیــران صحتــب 
از  مقام هــا  خــود  و  مــردم  کــه  گفــت  می کــرد، 
خبــر  اجتماعــی  شــبکه های  توســط  برکناری شــان 
می شــوند و ایــن ســبب قضــاوت نادرســت مــردم در 

موردشــان خواهــد شــد.
ــد  ــد نمی توانن ــران جدی ــی، وزی ــس اجرای ــۀ  ریی ــه  گفت ب
ــد  ــور، بل ــرد ام ــا کار و پیش ب ــده ب ــاه باقی مان ــار م در چه
ــرر  ــه مق ــی ک ــر صاحیت ــا ه ــا ب ــه  او آنه ــوند و به گفت ش
ــز  ــم سیاســی چی شده باشــند، تقرری شــان جــز یــک تصمی

ــود. ــی نمی ش ــری تلق دیگ
او افــزود کــه فضــای کاری وزیــران جدیــد نیــز تــا 

بــود. خواهــد  »سیاســی«  انتخابــات،  برگــزاری 
انتقــاد آقــای عبــداهلل امــا پیــش از آنکــه از ســر توانایــی و 
نشــانگر اقتــدار و حضــور مقتدرانــه و موثــر او در حکومــت 
ــی او  ــی و فرومانده گ ــتیصال و ناتوان ــی از اس ــد، ناش باش
اســت. آقــای عبــداهلل در مقــام کســی از تصمیم هــای 
ــترده  ــی گس ــه تکان ــی در خان ــرف غن ــه اش یک جانبه گرایان
در کابینــه بــه منظــور ایجــاد یــک آرایــش کارآمد سیاســی و 

انتخاباتــی، انتقــاد می کنــد کــه اشــرف غنــی بــا آرای او بــه 
ــۀ سیاســی  ــاد توافق نام ــر بنی ــیده و ب ریاســت جمهوری رس
ــد ۵۰  ــی، او بای ــت وحــدت مل ــه تشــکیل حکوم ــر ب منج
درصــد در کابینــه ســهم داشــته باشــد و هیــچ مقــام دولتــی 

ــا او، منصــوب نشــود. بــدون مشــورت ب
ــی  ــا سیاس ــن انتصاب ه ــه ای ــد ک ــداهلل می گوی ــای عب  آق
اســت و بایــد جلــو آن گرفتــه شــود؛ امــا اینکــه چــه کســی 
بایــد جلــو آن را بگیــرد، مشــخص نیســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه او بــه عنــوان یــک شــریک قــدرت، در حکومــت 
حضــور دارد تــا جلــو ســقوط آن بــه دام و دامــن اســتبداد 
ــردی  ــوری ف ــی و دیکتات ــی و خودکامگ ــت خواه و تمامی

را بگیــرد.
 آقــای عبــداهلل می گویــد کــه ایــن شــیوه برکنــاری 
وزیــران انســانی نیســت؛ زیــرا آنهــا بــدون آنکــه در 
جریــان برکنــاری خــود قــرار بگیرنــد و دلیــل آن را 
بداننــد، از طریــق شــبکه های اجتماعــی باخبــر مــی شــوند 
ــس  ــم و جــدی از ریی ــد. پرســش مه ــار شــده ان ــه برکن ک
اجرایــی ایــن اســت کــه بــه راســتی آیــا خــود او در جریــان 
ــرد؟ از  ــی  ی ــرار م ــا ق ــزل و نصب ه ــا و ع ــن تصمیم ه ای
ــق  ــه او هــم از طری ــر او پیداســت ک موضع گیری هــای اخی
شــبکه های اجتماعــی باخبــر شــده اســت کــه چنــد وزیــر 
ــه جــای  ــار شــده و ب ــی برکن ــا حکــم اشــرف غن ــه ب کابین
ــته  ــی او گماش ــان انتخابات ــی و حامی ــدان سیاس ــا متح آنه
شــده انــد. داســتان، زمانــی خنده دارتــر می شــود کــه 
ــر  ــرادی از فهرســت داکت ــده، اف ــران برکنارش ــان وزی در می
عبــداهلل هــم شــامل هســتند. بــه بیــان دیگــر، اشــرف غنــی 
تنهــا بــرای مقاصــد سیاســی و انتخاباتــی، اقــدام بــه عــزل 

ــه  ــدی کابین ــراد در ســمت های حســاس و کلی و نصــب اف
ــک  ــار زدن یکای ــا کن ــن حــال، ب ــه او در عی ــد؛ بلک نمی کن
یــاران و متحــدان آقــای عبــداهلل، روز بــه روز دایــره قــدرت 
او را تنگ تــر می کنــد و از اثرگــذاری و اقتــدار او بــه 
ــد. ــه می کاه ــی های کابین ــی از کرس ــریک نیم ــوان ش عن

بنابرایــن، انتقادهــای آقــای عبــداهلل از خانــه تکانــی گســترده 
اشــرف غنــی در کابینــه، ضمــن آنکــه ممکــن اســت بیانگــر 
نگرانی هــای جــدی او در زمینــه اســتفاده از ســلطه و 
صاحیــت دولتــی اشــرف غنــی بــرای اهــداف و اغــراض 
انتخاباتــی اش باشــد، بــه نحــوی شــکایت از موقعیــت 
ضعیــف و کنــش پذیــر خــود او در تصمیم گیری هــای 

ــت. ــم اس ــی ه ــاز حکومت ــم و سرنوشت س مه
ــع از  ــد مان ــا نمی توان ــن انتقاده ــا ای ــا ب ــداهلل ام ــای عب آق
یک جانبه گرایــی اســتبدادی اشــرف غنــی شــود. ایــن 
ــی از آن آگاه  ــه خوب ــای غنــی هــم ب چیــزی اســت کــه آق
ــا  ــورت ی ــازه، مش ــدون اج ــل، ب ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
ــریک  ــی ش ــل پیش بین ــر قاب ــش غی ــی از واکن ــا نگران حت
ــه کــه اراده کــرد، تصمیــم  ــا هرگون دیگــر قــدرت، بی محاب

می گیــرد و عمــل می کنــد.
رییــس  و صریــح  تنــد  نســبتًا  انتقادهــای  علی ر غــم   

اجرایــی از عــزل و نصب هــای اخیــر در کابینــه حکومــت، 
ــی  ــرف غن ــتن اش ــرای بازداش ــری ب ــرم دیگ ــچ اه او هی
ــف  ــدرت و توق ــترده از ق ــکار و گس ــتفاده آش از سوءاس
تصمیم هــای تــازه او در عــزل و نصــب افــراد و مهره هــای 
کلیــدی عضــو کابینــه، در اختیــار نــدارد. مادامــی کــه آقــای 
عبــداهلل، گوشــه عافیــت بــر می گزینــد و جانــب مصلحــت 
ــی حاصــل اش در حکومــت  ــا حضــور ب ــرد کــه ت را می گی
ــراس  ــروا و بی ه ــم بی پ ــی ه ــد، اشــرف غن ــه خطــر نیفت ب

ــد داد. ــه خواه ــه اش ادام ــات اقتدارگرایان ــه اقدام ب
در ایــن میــان، شــاید تنهــا و آخریــن اهــرم رییــس اجرایــی 
ــیر  ــد در مس ــده نیرومن ــع بازدارن ــک مان ــاد ی ــرای ایج ب
قطــار قــدرت طلبــی اشــرف غنــی، پیوســتن او بــه جرگــه 
مخالفــان و منتقــدان سیاســی ارگ و رقبــای انتخاباتــی 
ــت،  ــروج از حکوم ــا خ ــد ب ــد. او می توان ــی باش ــای غن آق
ــی  ــی و دو قطب ــاختار مصلحت ــی س ــات فروپاش ــم مقدم ه
حکومــت وحــدت ملــی را فراهــم کنــد و هــم در آســتانه 
ــه و  ــر توج ــار دیگ ــت جمهوری، ب ــدۀ ریاس ــات آین انتخاب
حمایــت بخشــی از حامیــان ســرخورده و ناامیــد خــود در 

ــد. ــا کن ــات پیشــین را احی انتخاب

ریاست حکومت وحدت ملی:

طرح مصالحه با طالبان 
نهایی نشده است

خشم عبداهلل از خانه تکانی در کابینه؛
رییس اجرایی چگونه باخبر می شود؟

عبدالمتین فرهمند
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یـک مغـز بـا نبوغ بـاالی گفتاری و یـک قلـم قدرتمنـد، بُرنده تر از تیغ شمشـیر 
توانایـی  آن،  از  منظـور  و  اسـت  کام  نبـوِغ  همـان  گفتـاری  هـوش  هسـتند. 
شـعبده بازی بـا حـروف و واژگان اسـت. بنابرایـن ضریـب هوش گفتـارِی افراد 

بـا گسـترۀ دایـرۀ لغـاِت ایشـان اندازه گیـری می شـود.
کوتـاه  مدتـی  در  کـه  بـود  جـوان  مشـت زن هاِی  جملـه  از  مک کیـگان  بـری 
نگاه هـای بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرد. بسـیاری از مـردم، قدرت افسـونگِر 
مک کیـگان در هـوش گفتـاری را دلیـل ایـن توجـه می داننـد. او خـود می گویـد 
فکـر  هرگـز  می پرداختـه،  رینـگ  داخـل  در  مشـت زنی  بـه  زمانی کـه  در  کـه 
نمی کـرده کـه دانـش بهره گیـری از کلمـات تـا ایـن انـدازه مهم باشـد، چـرا که 
چابکـی جسـم و ذهـن در ورزش، برنـده را مشـخص می کنـد. امـا مک کیـگان 
پـس از بازنشسـته گی از بوکـس بـه حرفـۀ گزارش گـری رویدادهای مشـت زنی 
عاقه منـد می شـود و در قالب یک گزارشـگر ورزشـی بـه تلویزیـون می پیوندد. 
او در همیـن بیـن متوجـه اهمیـِت برخـورداری از دایـرۀ وسـیعی از واژگان در 
هیجان انگیزکـردن گزارش هـا می شـود. مک کیـگان مدت هاسـت کـه بـه کمـک 
تکنیک هـای افـراد نـام آوری نظیـر تونی بازان؛ اقدام به گسـترش قـدرت محاورۀ 
خـود کـرده اسـت. او تبدیل شـدن به یـک جنگجـوِی همه فن حریـِف واژگان را 

بـرای همـه شـدنی می داند.
آن گونـه کـه روان شناسـان عصـر حاضـر اثبـات کرده انـد، ارتباطی مسـتقیم میان 
شـیوۀ به کارگیـری کلمات و گسـترۀ دایـره واژگان افراد، با موفقیـِت آن ها وجود 

دارد. لـذا کلمـات نقشـی تعیین کننـده در توفیـق اجتماعـِی افراد ایفـا می کنند.
افـراد دارای هـوش گفتـاری بـاال، تخیلـی آشـوب گر و سرشـار از ایـده دارنـد. 
ضمـن آن کـه نیازهـای مغِز خـود را می شناسـند و قادرند تا با گسـترش مسـتمر 
دایـرۀ لغـاِت خویـش از جسـم خـود نیـز در جهـت برقـراری ارتباطـات مؤثـر 
اسـتفاده کننـد. ایـن افـراد، قـدرت کامِ باالیـی در درک مطالـب داشـته و بـا 
قـدرت و شـیوایی بیـان خود، ذهـن و قلِب مخاطبان شـان را افسـون می کنند. در 
زنده گـی حرفه یـی نیز هـر شـغلی واژگان و اصطاحاِت مختص به خـود را دارا 
اسـت؛ بنابرایـن نوابغ سـخن، در حرفۀ خـود نیز موفق ترند. راهکارهای بسـیاری 
بـرای افزایـش هـوش گفتاری وجـود دارد. حـل جـدول واژگان و معماها و نیز 
مشـارکت در بازی هـای ذهنـی، گـوش دادن و یادگرفتـن واژگان غیرمعمـول و 
جدیـد در مکالمـات روزمـره و نیـز تبدیل شـدن به شـنونده یی ماهر، اسـتفاده از 
قـدرت بینایـی و دنبال کردن واژگان جدید، ترسـیم نقشـۀ ذهن، سـرمایه گذاری 
روی یـک فرهنـگ واژگان پُربـار و اختصـاص زمـان بـه مطالعـۀ آن، اسـتفادۀ از 
بـازی بـه عنوان یـک ابزار آموزشـی در جهـت یادگیـری واژگان و افزایش نبوغ 
کامـی و آشـنایی بـا کارکرد نورون هـای آیینه یـی از جملۀ این راهکارها اسـت.

زبان بدن و نقش آن در تقویت نبوغ گفتاری
تقویـت زبـان بـدن، دیگـر عامـل مؤثـر در شـکوفایی نبـوغ گفتـاری اسـت. 
درام هملـت می گویـد:  در  نمایش نامه نویـِس شـهیر  کـه شکسـپیر  همان گونـه 
»بایـد اجـازه داد کـه بینـش و بصیـرت آدمی چراغ راهِ او باشـد«؛ پـس باید عمل 
را بـا واژه و واژه را بـا عمـل سـازگار کـرد. روشـن اسـت که جسـم و انـدامِ ما 
بخـش اعظمـی از نبـوغ کامی مـان را شـکل می دهـد. بنابرایـن نمی تـوان زبـاِن 
بـدن را از هـوش کامـی مجزا دانسـت. از این رو باید هماهنگـی و انطباق کاملی 
میـان حجـم کلمات، نیـروی صدا و لحـن کام و نیز حرکات انـدام بدن موجود 
باشـد تـا هـوش گفتـاری باالیـی داشـته باشـیم. پـس نباید بـه هیچ وجـه صدای 
سـکوت را دسـت کـم بگیریـم. انـدامِ مـا تصویری سـت کـه مـا از خـود داریم. 
هرچـه مـا تصویـری دقیق تـر از خود داشـته باشـیم، احسـاس سـایرین نیـز این 
خواهـد بـود کـه گفته های مـا سـنجیده تر و هوشـمندانه تر اسـت. صـدای اندام، 
ابـزاری اسـت کـه اسـلکِت کلمـات را وزن و معنـا می بخشـد. زبان بـدن، زبانی 
جهانـی اسـت بـه گونه یـی که تمـام مـردم از هر ملیتـی و با هـر زبانـی هنگامی 
کـه نمی تواننـد بـا زبـان خـود حـرف بزننـد، بـا ایمـا و اشـاره و با دسـتان خود 
صحبـت می کننـد. بنابرایـن صـدای خود و مهارت تـان در سـخنوری را به کمک 

ضبـط صـوت و یـا دسـتگاه های دیگـر مطالعـه کنید.

نبوغ گفتارِی خود را 
با زباِن بدن شکوفا کنیم

ژورنالســت نبایــد هــدِف تبلیغــات یــک نهــاد،  
ــا  ــرد؛ ام ــرار گی ــی ق ــا ارگان سیاس ــازمان ی س
مصاحبه هــا بــا صاحبــان کارخانــه، ســخنگویاِن 
یــک نهــاد و یــا فعالیــن احـــزاب و جــــریانات 
نوعــی تبلــــیغ به شــمار مــی رود که از طــــریق 

مصاحبه به آن مبادرت ورزیده می شود.
ــِر  ــان بیش ت ــا بی ــری ب ــک موضع گی ــی ی زمان
ــران و  ــط هم فک ــات توس ــتدالل ها و معلوم اس
ــح  ــن آن توضی ــا مخالفی ــاد و ی ــخنگویان نه س
ــیلۀ  ــن وس ــه بهتری ــد و مصاحب ــر می یاب بیش ت

ــد. ــری می باش ــدن آن موضع گی ــاز ش ب
هیــچ گونه یــی از ژورنالیــزم بــه جــز مصاحبــه، 
ــا  ــه ی ــک برنام ــتی ی ــی و کاس ــه کم ــر ب بیش ت
عمــل نمــی تـــواند بپــردازد، چــون ژورنالســت 
ــه  ــا در مصاحب ــد. ام ــات می کن ــوازن را مراع ت
ــرنامه را از  ــک بـ ــتی ی ــی و کاس ــوان کم می ت
ــت. ــه بررســی گرف ــدان آن ب ــد منتق ــۀ دی زاوی

بارهــا اتفــاق افتــاده کــه دولت هــا، نهادهــا و یــا 
ــاِت آیندۀشــان را جهــت نشــر  اشــخاص اقدام
ــوم  ــرات عم ــا نظ ــپارند ت ــانه ها می س ــه رس ب
ــد،  ــا برنامۀشــان دریابن ــارۀ آن طــرح و ی را درب
در این جاســت کــه خبرنــگاران موضــوع را بــه 
بررســی می گیرنــد و بــا اســتفاده از کارشناســان 
ــن  ــه ای ــد ک ــی می نماین ــل و ارزیاب آن را تحلی
ــد. ــور می یاب ــی تبل ــه به خوب ــل در مصاحب عم
ــه  ــور از راه مصاحب ــان ام ــان و آگاه کارشناس
می تواننــد بــه موشــکافی موضوعــات مهــم 
سیاســی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، فرهنگــی و 
ورزشــی و ســایر مســایل امور روزمــره بپردازند. 
ــه  ــزاری اســت ک ــه یکــی از اب ــران، مصاحب بناب
ــه  ــکافی را ب ــن موش ــت ای ــط آن ژورنالس توس
زیرکــی و بــه شــیوۀ تخصصــی انجــام می دهــد.

چـرا مصاحبه؟
طــوری  کــه در مقدمــه ذکــر گردیــد، مصاحبــه 
ــانه های  ــی رس ــم و اساس ــزای مه ــی از اج یک
ــه  ــانه ها ب ــد و رس ــکیل می ده ــروزی را تش ام
ــراوان  ــدی ف ــزم عاقه من ــه ژورنالی ــن  گون ایــ
ــتفاده  ــف اس ــکال مختل ــه اش ــه و از آن ب یافت

ــد.  می نماین
حــال بــه ایــن پرســش پرداختــه می شــود، 
ــد؟« ــت دارن ــه را دوس ــانه ها مصاحب ــرا رس »چ
از  را  حادثــه  هــر  نمی تواننــد  خبرنــگاران 
ــاِن  ــد از جری ــا بای ــد، ام ــاهده کنن ــک مش نزدی
ــد  ــانی نماین ــان را اطاع رس ــه مخاطبین ش حادث
و بهتریــن شــیوه دریافــِت خبــر خصوصــًا 
ــا  ــی و ی ــز سیاس ــه از مراک ــی ک ــرای حوادث ب
ــه اســت کــه  ــد، همیــن مصاحب اقتصــادی دورن

بــه نازل تریــن قیمــت و ســریع ترین وقــت 
ــار ثقــه و مهــم  ــد اخب یــک ژورنالســت می توان

ــد. ــت کن را دریاف
ژورنالیســتانی کــه در یــک ارگان رســانه یی 
مشــغول کارنــد، ممکــن اســت عــاوه بر رشــتۀ 
ژورنالیــزم در یــک یا دو حــــوزۀ دیگــر مهارت 
داشــته باشــند، امــا زمانــی اتفــاق می افتــد 
کــه رســانه از ایشــان در موضوعاتــی کــه 
ــاِن  ــد، خواه ــر آن ندارن ــل ب ــلط کام ــا تس آن ه
ــت  ــن حال ــود. در ای ــر می ش ــا خب ــزارش ی گ
یگانــه طریقه یــی کــه ژورنالســت را کمــک 
می توانــد، همیــن مصاحبــه اســت؛ طــوری  کــه 
ــناس  ــا کارش ــی ب ــی کل ــا آماده گ ــت ب ژورنالس
ــوع  ــکافی موض ــه موش ــد و ب ــه می نمای مصاحب

ــردازد.  می پ
تاریخــی  مســایل  بــه  اکثــراً  ژورنالســت 
ــاس  ــر اس ــوع را ب ــک موض ــا ی ــورد ت برمی خ
شــواهد تاریخــی مــورد بررســـی قـــرار دهـــد، 
نیســت.  مــورخ  ژورنالســت  درحــالـــی که 
ــه اســت کــه حــال  ــاز هــم مصاحب ــن ب بنابرای
مشــکات یــک ژورنالســت محســوب می شــود.

ــی  ــایل آگاه ــام مس ــه تم ــت ب ــون ژورنالس چ
ــد  ــری اش را می توان ــای فک ــن خ ــدارد، ای ن
ــوع  ــات مرف ــدک معلوم ــا ان ــه ب توســط مصاحب
ســازد و بــه مصاحبــه متوســل می شــود و بســا 
ــزارش  ــه گ ــد ک ــاق می افت ــان اتف ــات چن اوق
ــه  ــا خبــر را در یــک وقــت بســیار ضیــق تهی ی
از  بهتــر  شــیوه یی  هیــچ  بنابــران  می کنــد. 
مصاحبه نمی تواند بـــه ســـِر وقـــت ژورنالسـت 

ــازد. ــر س ــزارشش را غنی ت ــا او گـ ــد ت برسـ
ــه  ــه حــوادث ب ــاد داشــته باشــیم ک ــه ی ــد ب بای
صــورِت غیرمترقبــه رخ می دهنــد و خبرنــگاران 
قــادر نیســتند همــۀ حــوادث را تحــت پوشــش 
خبــری قــرار دهنــد و یا ســری بــه محــل حادثه 
و یــا کنفرانــس مطبوعاتــی و ســخنرانی بزننــد. 
بنابــــرآن یــک خبـــرنگار بـــدون این کــه وقــت 
ــود  ــه متوســل می ش ــه مصاحب ــد، ب ــف کن را تل
و جزییــات را از شــاهدان عینــی و یــا مســوولین 

ــپارد. ــر می س ــت نش ــه دس ــد و ب می پرس
ــر  ــری، اگ ــا غیرخب ــری و ی ــای خب گزارش ه
ــدا و  ــا ص ــول ی ــل ق ــدون نق ــت و ب یکنواخ
و  خنــک  باشــند،  گوناگــون  تصویری هــای 
ــه  ــا مصاحب ــوند. ام ــان می ش ــته کننده نمای خسـ
اگــر قســمتی از آن در یــک گــزارش یــا برنامــه 
گنجانیــده شــود آن گــزارش و نوشــته را تنــوع 
می بخشــد. بنابــرآن ژورنالســتان و اصحــاب 
ــرای  ــه را ب ــا مصاحب ــد ت ــت دارن ــانه دوس رس

ــد.  ــه کار برن ــان ب ــدن گزارش ش ــر ش بهت

تبــادل نظــرات میــان دو یــا چنــد تــن از 
طــی  ذی نفــع  اشــخاص  یــا  کارشناســان 
ــد  ــن می توان ــه احس ــه وج ــه، ب ــک مصاحب ی
ــرار  ــث ق ــی و بح ــورد ارزیاب ــات را م موضوع
دهــد و ژورنالســتان دوســت دارنــد تــا نظــرات 
مختلــف و متفــاوت را در یــک گفت وگــو 
تنظیــم کننــد؛ زیــرا نظــرات متفــاوت بــر تنــوع 
بیش تــر می انجامــد و برنامه هــا را رنگین تــر 

می ســازد.
ــم  ــات مبه ــه موضوع ــد ک ــاق می افت ــًا اتف بعض
ــح و  ــر واض ــش هایی بیش ت ــا پرس ــق ب و مغل
بـــرای مــــخاطبان قابــل هضــم گــردد. بنابــرآن 
خبرنــگار بــه نماینده گــی از هــزاران مخاطـــب 
ــریح  ــه تشـ ــی کند و ب ــطرح مـ ــواالت را مـ س

ــردازد. ــات می پ موضوع
بارهــا مقامــات مســوول و ادارات دولتــی و 
یــک  طــی  را  برنامه های شــــان  غیردولتــی 
ابــاغ  مطبوعاتــی  کنفرانــس  یــا  خبرنامــه 
ــام  ــر ع ــان در نظ ــل اقدام ش ــه دالی ــد ک می کنن
مــردم و مخاطبــان رســانه ها گنــگ و غیرمعقــول 
ــان  ــزد مخاطب ــان ن ــد و هم زم ــر می رس ــه نظ ب
ــد  ــه نمی توانن ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــا س ده ه
ــر  ــد. بناب ــان گذارن ــوول در می ــات مس ــا مقام ب
ــی  ــه ط ــت ک ــن راه اس ــه بهتری ــن مصاحب ای
آن موضــوع اعــان شــده یــا موضع گیــری 
مــورد بحــث قــرار می گیــرد و زوایــای تاریــِک 
مســوول  مقامــات  می شــود.  روشــن  آن 
در مصاحبــه بــه دفــاع از موضع گیــری یــا 
ــارۀ  ــه درب ــل موج ــه و دالی ــان پرداخت اعان ش

می نماینــد. ارایــه  تصامیم شــان 
ــد  ــتی می توان ــۀ ژورنالس ــا گون ــه ی ــدام برنام ک
ــه  ــر از مصاحب ــخص، بهت ــک ش ــی ی ــه معرف ب
موثــر باشــد؟ همیــن مصاحبــه اســت کــه طــی 
بــه وجــه  کارنامه های شــان  و  اشــخاص  آن 
احســن معرفــی می گردنــد و کارکــرد یــک 
شــخص از ابعــاد مختلــف مــورد بررســی قــرار 

ــرد. می گی
بســا اتفــاق افتــاده کــه شــایعات در یــک منطقه، 
ــری  ــر از آن سراس ــا فرات ــور و ی ــت، کش والی
می شــود و بــه یــک ابهــام عمومــی مبــدل 
می گــردد. بــرای وضاحــت و روشــنی انداختــن 
ــه ابهــام  ــرای پاســخ دادن ب و بهتریــن وســیله ب
ــان  ــگار از زب ــه اســت و خبرن عمومــی، مصاحب
ــی  ــه در هاله ی ــد ک ــایلی را می پرس ــردم مس م
ابهــام قــرار دارنــد و پاســخ هایی دریافــت 
می کنــد کــه بــه ابهــام عمومــی پاســخ می دهــد. 
و باالخــره مصاحبــه یــک ســرگرمی می باشــد و 

بــه برنامــه تنــوع می بخشــد.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش پنجـم
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مـردن بـه عنـوان واقعیت سـرِ جایـش باشـد. در این جسـتار، 
مناسـبت و درگیـری مـا درگیـری بـا مـرگ بـه عنـوان معنا و 
دانایـی اسـت؛ دانایی یی  کـه در بـازی و زبان اتفـاق می افتد، با 
دانایی هـا مناسـبت دارد، حتـا بـر دانایی ها تأثیرگـذاری خاصی 
دارد و به عنـوان یـک نرم ابـزار و سـافت بـر معنادهـی )نـگاهِ 
مثبـت و منفـی بـه زنده گـی و...( فهـِم زنده گـی و جهان نقش 

دارد. 
دریافـت فرهنگـی از مـرگ در دانایـی زبـان و متـن پارسـی و 
در بـازی معنابخشـی به زنده گی، یک سـافِت پیچیده -پیوسـتۀ 
روایتـی اسـت  کـه بـر چگونگـی زنده گی کـردن و بـر کـردار 

اخاقـِی مـا تأثیرگذار اسـت. 
ایـن نقـِش روایـِت مـرگ نه تنهـا در دانایی زبان پارسـی، 
بلکـه در همـۀ دانایی  های زبانـی و فرهنگی بشـری وجود 
دارد کـه چگونه گـی فهـِم مـرگ بـر چگونگـی و چگونه 
زیسـتِن این جهانـی هـر جامعـۀ انسـانی تأثیـرِ مخصوص 
بـه خـود را دارد. شـاید یکـی از تفاوت  هـای معرفتـی ما 
بـا انسـان غربـی دربـارۀ زنده گـی این جهانـی و زنده گـی 
پـس از مـردن در تفـاوِت فهـم و برداشـِت مـا از روایـت 
مـرگ باشـد. زیـرا ایـن تفـاوِت فهـم از روایِت مـرگ بر 
چگونه گـی زنده گـی ایـن جهانـی، قضاوت های ارزشـی، 
کردارهـای اجتماعـی و غایت شناسـی هـر جامعۀ انسـانی 

اسـت.  تعیین کننده 
جامعه یـی  کـه بـه روایِت مـرگ باور نداشـته  باشـد، برای 
ایـن جهـان زنده گـی می کنـد و روی زنده گـی این جهانی 
هزینـه می کنـد و کردارهایـش را نیـز بنـا به سـودمندی و 
خرسـندی این جهانـی ارزش گـذاری می کنـد. جامعه یـی  
کـه بـه روایت مـرگ همچـون روایت پـس از مـردن باور 
دارد، ایـن بـاور بـر چگونه گـی زنده گـی این جهانـی آن 
جامعـه تأثیـر می گـذارد؛ بنابراین بیشـتر بـرای جهان پس 
از مـردن می خواهـد زنده گی کنـد. زنده گـی این جهانی را 

هزینه یـی می دانـد بـرای زنده گـی آن جهانـی. 
در نسبت غیبِت مرگ، عشق و معنا 

جـدا از این کـه بـه روایـت مـرگ پـس از مـردن بـاور داشـته 
 باشـیم یا نداشـته  باشـیم، گونه هایـی از مرگ ورزی در اندیشـۀ 
جامعه هـای بشـری و در اندیشـۀ افـراد وجـود دارد. روایـت 
مـرگ پـس از مـردن، اندیشـیدن و سـخن گفتن دربـارۀ مردن، 
گونه هایـی از مرگ ورزی اسـت. شـاید زیـاده روی نباشـد اگر 
بگوییـم حضور جانـوری به نام انسـان با فرهنگ مـرگ ورزی 
و بـا فرهنـگ چگونه گـی سـکس و نظـارِت فرهنـِگ جنسـی 
قصه هـا،  افسـانه ها،  از  فرهنـگ ورزی  ایـن  می شـود.  آغـاز 
اسـطوره ها، ادیان، فلسـفه، شـعر، رمان و تـا بحث های عقانی 

مـدرن ادامـه یافته  اسـت. 
زنده گـی جامعه هـای انسـانی بـا چگونه گـی مـرگ ورزی معنا 
می  یابـد. مهـم این اسـت  که این مرگ ورزی، اسـاطیری اسـت 
یـا فلسـفی، عقلـی و علمـی. در صورتی کـه مـرگ ورزی و 
مرگ اندیشـی اسـاطیری باشـد؛ روایت مرگ و زنده گی معنای 
خـاِص خود را خواهد داشـت. اگر مـرگ ورزی، خردورزانه تر 
بـود، آنـگاه روایـت مـرگ و زنده گـی معنایـی متفـاوت از 

مـرگ ورزی اسـاطیری خواهد داشـت.
انسـان بـا مـردن درگیـر نیسـت، بـا روایـت و مفهـومِ مـرگ 
درگیـر اسـت. مـردن واقعیـت جسـمانی مـا اسـت، امـا مرگ 

کتمـاِن مـردن و کتمان واقعیت میرای جسـمانی ما اسـت. همه 
می بینیـم کـه انسـان  ها و جانـوران می میرنـد؛ مـردن جانـوران 
غیـر از انسـان را بـه عنـوان واقعیت میرای جسـمانی و موجود 
زنـده قبـول داریم، امـا مردن خودمـان را با روایـِت مرگ انکار 

می کنیـم و از مـردن خویـش مسـالۀ مـرگ را می سـازیم.  
مرگ مسـالۀ مرده نیسـت؛ مرگ مسـالۀ زنده گان اسـت  که پس 
از مـرده، روایـت می شـود. روایـت مـرگ، امری سـاده نیسـت 
 کـه بـا شـانه باالانداختـن آن را دسـت کم بگیریم. زیـرا نگرانی 
از مردن، همیشـه در اندیشـۀ انسـان هست چه انسـان بدوی و 
اسـاطیری و چه انسـان مدرِن دین دار، بی دین، عارف، دانشـمند 
و فیلسـوف. همـه به نوعی مـرگ ورزی و مرگ اندیشـی دارند. 
بنابراین مرگ اسـتراتیژی  بقا اسـت  که بشـر برای کتمـاِن مردن 
ارایـه کـرده  اسـت و زنده گـی مـا را روایِت مرگ پـس از مردن 

تضمیـن می کند.
مـرگ و عشـق، منبع هـای معنابخـِش بـازی زبـان و زنده گـی 
مـا اسـت؛ درحالی کـه متافزیک مرگ و عشـق، برخاسـته از دو 
واقعیت جسـمانی ما اسـت: واقعیـت میرایی و واقعیـت کردار 
جنسـی )سـکس(. اما مرگ و عشـق، چهرۀ مافوق )ُمثُل، ایده، 
صـورت یـا فـرم( واقعیـِت مـردن و سـکس اسـت. به نوعـی 
مـرگ و عشـق، میتافزیـِک تـن و بـدن مـا را ارایـه می کنـد. 
چنان کـه مـرگ کتمانی بـر واقعیت میرای ما اسـت؛ عشـق نیز 
در پـی کتمـان کـردار تنانـه و جنسـی مـا اسـت و مناسـبت ما 
را فراتـر از کـردار تنانـه و مافـوق کـردار بدنـی مـا در تصور و 
ایـدۀ میتافزیکی عشـق ارایـه می کند. ایـدۀ میتافزیکـی مردن و 

سـکس، روایـت مـرگ و روایت عشـق اسـت. 
مـردن و سـکس امرهـای مجـازی دانسـته می شـوند. بنابرایـن 
جسـمانی و زمینی تلقی شـده؛ زشـت پنداشته می شـوند. فراتر 
از مـردن و سـکس، حقیقـت مـرگ و حقیقـت عشـق طـرح 
می شـود. گویـا بـا گـذر از مـردن و سـکس به حقیقـِت مرگ 
و عشـق می رسـیم. مـردن و سـکس واقعیـت دارنـد امـا معنـا 
ندارنـد، زیـرا فاقـد غیبـت انـد. مـرگ و عشـق در واقـع درِک 
غیبـِت مردن و سـکس اسـت. بـا روایت مرگ و عشـق، مردن 
و سـکس کتمـان و دچار غیبت می شـوند تـا در روایت مرگ 

و عشـق معنامند شـوند. 
عشـق نیـز مانند مرگ در اندیشـۀ اسـاطیری بشـر یک دسـت 
غیـر و اسـطوره اسـت نـه واقعیـت بیولوژیـک بدنـی و تنانـه. 
اسـطوره بودن عشـق در اندیشـۀ اسـاطیری یونانـی  به نـام ایزد 
اروس )ایـزد عشـق( تبـارز یافتـه و روایت شـده  اسـت. مرگ 
و عشـق در زبـان اتفـاق می افتنـد؛ بنابرایـن بـازی و دانایی یـی 
روایت  پذیـر انـد. مردن و سـکس در تن و بدن اتفـاق می افتند؛ 
طبیعـت و کـردار طبیعی اسـتند، معنا ندارند. نـگاهِ روایت گر ما 
بـه مردن و سـکس اسـت  که بـه این دو، بـا ایـدۀ روایت مرگ 

و عشـق، فـرم زبانـی می بخشـد و مسـأله برانگیزش می کند. 
مـرگ و عشـق بیرون از روایـت، دانایی، بـازی، زبان و فرهنگ 
نمی تواننـد قابـل فهـم باشـند. زیـرا مظاهـر و پدیدارنـد کـه 
خاسـتگاه یـا ژرف سـاخِت آن هـا مـردن و سـکس اسـت، کـه 
وجـود دارنـد. مـردن و سـکس در وضعیـِت طبیعـی معنـادار 
نیسـتند؛ بایـد دچار مسـأله شـوند تـا به دانایـی درآینـد و وارد 
بـازی شـوند: بـازی زبـان، بـازی دانایی هـا )فرهنـگ، دیـن، 
ادبیـات، اسـطوره(، بـازی قـدرت و سیاسـت، و بـازی تیاتر و 
سـینما. دچـار مساله شـدن مـردن و سـکس بـه مرگ و عشـق 

می انجامـد. مـرگ و عشـق منبع بازی هایی می شـوند کـه زبان 
در آن مطـرح اسـت و زبـان ایـن بازی هـا را توسـعه می دهـد. 
 بنابرایـن بازی هـای انسـانی در نبـود زبـان این همـه توسـعه و 
جهـت دار نمی شـدند. ایـن زبـان اسـت  کـه بازی  ها را توسـعه 
و جهت دارکـرده، دچـار معنامنـدی می کنـد. اگرنـه بازی ها در 
حـِد بازی هـای غریـزی، که در بیـن جانوران غیرانسـان وجود 
دارنـد، می ماندنـد؛ نمادین، چندمعنـا، توسـعه یافته و جهت دار 
نمی شـدند. تأکیـد کنـم آنچـه در ایـن جسـتار »بـازی« نامیـده 
می شـود، امـکان و اتفـاِق معنـادار در زبان اسـت و »غیبت« نیز 
درِک میتافزیکـی واقعیـت از چیزهـا اسـت  کـه در زبـان قابـل 
روایـت اسـت. یعنـی غیبـت نیـز در امکان هـای بـازی زبـان 

می شـود.  معنادار 
سـکس، غریـزه اسـت؛ غریزه یی  که با خوشـایندی حسـی 
احسـاس می شـود و بی هیچ پیش داوری ارزشی و اخالقی ، 
حـواس مـا خوش داشـتن سـکس را احسـاس می کند که 
در وضعیـِت طبیعـی، معنـای خاص یـا معناهـای فرهنگی 
خـاص ندارد. اما انسـان، جانـوری دچارِ احسـاس و درک 
تقصیـر، فقـدان و عیب ها اسـت. آنچه را ما تقصیـر، فقدان 
و عیـب می دانیـم؛ در واقـع در وضعیِت طبیعـی و واقعیت، 
کاسـتی نیسـت بلکـه ویژه گی هـای جانـوری مـا اسـتند 
کـه بـه امکان هـای زیسـتی مـا ارتبـاط می گیرنـد. ماننـد 
مـردن، سکسـیدن، غـذا خـوردن، مریض شـدن و... همـۀ 
ایـن واقعیت هـا خوشـایندی و ناخوشـایندی های حسـی 
بـرای انسـان و هـر جانـور در پـی دارد. امـا برای انسـان 
این واقعیت ها فراتر از خوشـایندی و ناخوشـایندی حسی، 
دارای جهت هـای فرهنگـی و معنا می شـوند. زیـرا برخوردِ 
انسـان بـا ایـن واقعیت  هـا فقـط یـک برخـوردِ بدنـی و 
جسـمی نیسـت بلکه برخوردی نمادین و معنادار اسـت  که 
موجـب درگیری هـا و گرفتاری هـای روانی و ذهنی انسـان 
می شـود. انسـان بنـا به ایـن درگیری هـای روانـی و ذهنی 
بـا واقعیت هـا، جانـوری بـا درگیری هـا و گرفتاری هـای 
روانی خاص شـده  اسـت. جانـوران دیگر ایـن درگیری ها 
و گرفتاری هـای روانـی و ذهنـی را که انسـان دارد، ندارند. 

بنابرایـن انسـان جانوری اسـت میتافزیکی! 
تقصیـر، فقـدان و درک عیـب ، همـه درگیری هـای روانـی انـد 
کـه پـس از زشـت تصور شـدن نیازهای جسـمانی و زیسـتی 
در ذهـن و رواِن انسـان اتفـاق افتاده اسـت. مرتاض های هندی 
غـذا نمی خورنـد تـا بـدن آنـان پـاک شـوند؛ عارف هـای مـا 
تـرک دنیـا و لذت هـای جنسـی می کردنـد تـا بـه عشـق )کـه 
بـه تعبیرشـان وصـل حقیقـی باشـد( برسـند؛ و... بنابرایـن در 
فرهنگ هـا واقعیِت زیسـتی مردن، سـکس و حتا غـذا خوردن 
و چگونـه غـذا خـوردن کتمان شـده اسـت. زیـرا بـد تلقی یا 
تصـور شـده اسـت. برنامه ریـزی فرهنگـی طـوری طراحـی 
شـده؛ اگر بتواند انسـان را از این واقعیت ها رهایی ببخشـد. از 
آن جایـی  کـه رهایـی از ایـن واقعیت ها ممکن نیسـت؛ توسـط 
برنامه ریـزی فرهنگـی کتمان شـده اند. واقعیِت مـردن با روایت 
مـرگ، واقعیـِت سـکس با روایـت عشـق، واقعیِت خـوردن با 

نظارت هـای اخاقـی و فرهنگـی کتمان شـده  اسـت.
این جاسـت  کـه واقعیت هـای زیسـتی و غریـزی مـا دچـار 
و  فرهنـگ  شـده اند.  کژتابـی  و  جهـت داری  کژشـده گی، 
میتافزیـک نتیجۀ این کژتابی های فرهنگی-زیسـتی اند. انسـان 

دچـارِ بازی هایـی فراتـر از غرایـز و واقعیت های زیسـتی خود 
شـده  اسـت. ایـن دچارشـده گی ها موجب طراحی یـک جانور 
بیمار شـده  اسـت که این جانور، انسـان اسـت. زیرا احسـاِس 
گنـاه و تقصیـر، نتیجۀ درگیری روانی و پیامدهای روانی اسـت. 
هـر پیامـِد روانـی بنـا بـه اسـاِس غریـزی و زیسـتی می توانـد 

کژتابی یـی از واقعیِت زیسـتی انسـان باشـد. 
سـکس یـک غریزه اسـت؛ فرهنـِگ جنسـی و عشـق، کژ تابی 
ایـن غریـزه اسـت. انسـان خواسـته غریـزۀ سـکس را معنامند 
کنـد. زیـرا انسـان بیمـاری معنـا دارد؛ هـر کاری را کـه انجـام 
می دهـد به نوعـی تصـورِ غایـی و معنـا بـرای آن کار جعـل 
می کنـد و بـا این جعل، به کـردار خویش مشـروعیت و غایِت 
هستی شناسـانه می بخشـد. امـا غایـت و معنـا کان روایت های 
فرهنـگ بشـری اسـتند که انسـان درگیـر غایت و معنا اسـت؛ 
تـا بـا این درگیری، احسـاس تنهایـی، وامانده گی، گم گشـتی و 
واقعیـِت انسـانی خویـش را به  عنـوان یک جانور کتمـان کند. 
انسـان می خواهـد همه چیـز را تصـرف کنـد اما اصالت انسـان 
بر فقدان گذاشـته شـده  اسـت. درسـت است  که اسـاِس جهان 
و همه چیـز، فقـدان اسـت. امـا فقـدان چیزهـا تفـاوت می کند. 
عمـر یـک انسـان هفتاد سـال اسـت، عمر یـک سـرو می تواند 
چنـد هـزار سـال باشـد. بنابرایـن اسـاِس فقداِن انسـان بیشـتر 
اسـت. ایـن فقـدان، موجب می شـود کـه در تصـرِف چیزها با 
شکسـت روبـه رو شـود؛ به شکسـتی هستی شناسـانه. زیـرا نه 
چنـدان دیـر پـی می بـرد کـه نمی توانـد به عنـوان یـک جانـور 
متصرف و آزمند، چیزها را تصرف کند. انسـان دچار شکسـت 
در تصـرف می شـود. این دچار شکسـت در تصرف، انسـان را 
بـه درِک فقداِن هستی شناسـانه دچـار می کند. ایـن درِک فقداِن 
هستی شناسـانه اسـت  که به روایت هـای زبانی، بـازی دانایی ها 
و معنـا می انجامـد. در نتیجه، انسـان از واقعیت عبور می کند در 
مافـوق واقعیـت؛ تا به کشـف و دریافـِت غایت و معنا دسـت 
یابـد؛ غایـت و معنایی  که گویا بیرون از انسـان و جهان اسـت. 
امـا معنایـی معلق از انسـان و جهـان وجود ندارد؛ زیـرا معنا بنا 
بـه درِک گسسـت ها، فاصله ها، شکسـت در تصـرف، فقدان و 

میـل آفریده، بازآفرینی و سـاخته می شـود. 
ایـن جسـتار، آغاز نداشـت. وسـط داشـت. ما همیشـه در 
وسـط هسـتیم؛ در همـان وسـط، از بـازی بیـرون پرتـاب 
می شـویم. زیـرا بازی پایان نـدارد. برای این در وسـط بودن 
اسـت  که شـیفتۀ آغاز و پایـان می شـویم؛ می خواهیم آغاز 
و پایـان را دریابیم. درِک آغاز و پایـان همان پروژۀ معرفتی 
ازل و ابـد اسـت  کـه باید بـه غایـت و کمال بینجامـد. اما 
غایـت و کمـال همـان فقدان اسـت  که »شـدن« و زنده گی 
و وجـود به نوعـی از آن سـرپیچی می کنـد و خـود را بـه 
گونه هایـی در وسـط تکـرار می کند. پیش از این که سـخن 
دراز شـود، بایـد عـرض کنـم این جسـتار در وسـطی  که 
بـود، در همان وسـط اسـت: وسـِط دانایـی، بـازی، زبان، 
متـن، معنا، غیبت، عشـق و مرگ. این جسـتار، طرحی برای 
اندیشـیدِن متفـاوت، کثرت گرا، نسـبی گرا و عـدمِ قطعیت 
در مناسـباِت پیچیده-پیوسـته اسـت تا بتوانیم نسـبتاً نسبِت 
سـاده انگارانۀ خویـش را بـه خود، بـه زنده گی، بـه چیزها 

و جهان درک کنیم؛ بسـیار سـاده انگار نباشـیم. 

در نسبِت نسبت ها 
نایی، معنا و حقیـقت(  یعقوب یسـنا)دا

بخش ششـم و پایانی



مقامـات محلی در والیات تخار و قنـدوز از حضور مخالفان 
مسـلح دولـت و تهدیـدات امنیتـی به شـدت نگران هسـتند 
و بـه گفتـه یک عضو شـورای والیتی تخار شـش ولسـوالی 

ایـن والیـت تحت تهدیدات شـدید امنیتی قـرار دارد.
 منابـع محلـی می گوینـد کـه قـرار اسـت یـک کنـدک نظـم 
عامـه از تخـار بـه والیـت قنـدوز منتقل شـود و بـا این حال 
یـک عضـو شـورای والیتـی قنـدوز نیـز از وجـود ناامنی ها 
در ایـن والیـت ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه اسـت کـه تنها 
سـه ولسـوالی در قنـدوز امـن اسـت و متباقی تحـت تهدیدا 

شـدید امنیتی قـرار دارد.
در  تخـار  افضلـی عضـو شـورای والیتـی  اعظـم   محمـد 
گفت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری آوا گفت: ایـن والیت از 
جملـه والیاتـی اسـت که در ایـن اواخر گـراف ناامنی در آن 
بیشـتر شـده اسـت و شـش ولسـوالی تحت تهدیدات شدید 

امنیتی قـرار دارد.
آقـای افضلـی اضافـه کـرد: مخالفان مسـلح دولت جلسـاتی 
پـی در پـی را در والیـات بدخشـان و قنـدوز بـرای سـقوط 
شـش ولسـوالی والیـت تخـار داشـته انـد و کـم کـم آمـاده 

بـرای تصـرف ایـن ولسـوالی ها می شـوند.

اطـاع  مرکـز  بـه  را  مـا مشـکل  کـه  زمانـی  او می گویـد، 
ضربتـی  تانـک  عـراده  چهـار  نمی کننـد،  توجـه  می دهیـم 
داشـتیم کـه در ولسـوالی خواجـه بهاوالدیـن مسـتقر بـود و 
در حمـات عاجـل از آن اسـتفاده می شـد متاسـفانه همـان 

تانک هـا را از تخـار بـه قنـدوز انتقـال داده انـد.
 ایـن عضـو شـورای والیتی تخـار می گویـد امکانـات برای 
عملیـات در برابـر مخالفان در دسـترس پولیس نیسـت یکی 
از کندک هـای نظـم عامـه در تخـار مسـتقر بـود، امـا قـرار 
اسـت ایـن کنـدک نیـز بـه زودی بـه قنـدوز منتقـل شـود به 

گفتـه وی در تخـار تخلیـه نیـرو جریـان دارد.
او گفـت: ولسـوالی ینگـی قلعـه، خواجـه بهاوالدیـن، درقد، 
دشـت قلعـه خواجـه غـار، اشـکمش و نمـک آب از جملـه 
ولسـوالی هـای والیـت تخـار اسـت کـه تحـت تهدیـدات 

شـدید امنیتـی مخالفـان مسـلح دولـت قـرار دارد.
 وی بـا اشـاره بـه درگیری هـای ولسـوالی چـاه آب والیـت 
تخـار گفـت: درگیری هـا میـان افراد مسـلح غیر مسـوول بر 
سـر اختافـات قومـی اسـت آنها بـرای فعًا به حـدی قوی 
شـده انـد کـه سـاح های ثقیلـه حمـل می کننـد و از اردو و 

پولیـس هراسـی ندارند.

  از سـوی هـم، فوزیـه یفتلـی عضو شـورای والیتـی قندوز 
می گویـد: در ایـن والیـت تنهـا ولسـوالی های خـان آبـاد، 
علی آبـاد و امـام صاحـب در دسـت نیروهـای امنیتـی اسـت 
و متباقـی ولسـوالی ها تحـت تهدیـدات شـدید امنیتـی قـرار 

دارد.
ایـن عضـو شـورای والیتـی قنـدوز می گویـد: مـا هر شـب 
در  امنیتـی  نیروهـای  و  مخالفـان  میـان  درگیری هـا  شـاهد 
نهایـت  فعـًا  بـرای  دولـت  او،  گفتـۀ  بـه  قنـدوز هسـتیم. 
کوشـش خـود را بـرای حفـظ مناطـق کـه در دسـت شـان 

می کننـد. اسـت 

محمـد زبیـر عـارف معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی 
گفتـه اسـت: قـول اردوی 217 پامیـر بـرای ضـرورت در 
سـاحات شمال شـرق تشـکیل شـده اسـت، مـا هـر روز در 

حـال پیشـرفت در همـان سـاحات هسـتیم.
وی افـزود: بـرای فعـًا هـم در سـاحات از والیـات تخار و 
قنـدوز عملیات هـای مـا جریـان دارد، مـا یـک پـان امنیتی 
وسـیع روی دسـت داریـم که بـه زودترین فرصـت آغاز می 
شـود و به تمام مردم شـمال شـرق کشـور اطمینـان می دهیم 
کـه هـدف از ایجـاد قـول اردوی 217 پامیـر از بیـن بـردن 

تهدیـدات در این سـاحات اسـت.

چــرا امریــکا بــا ایــران درگیــر جنــگ نمی شــود؟ دوســتی ایــن 
ــان  ــگ می ــر جن ــا خط ــه آی ــد ک ــوده ان ــرح فرم ــش را مط پرس

ــه؟ ــا ن ــران هســت ی ــکا و ای امری
در پاســخ بایــد گفــت کــه امریــکا بــه دالیــل گوناگــون بــا ایــران 

درگیــر نبــرد نخواهــد شــد. 
در گام نخســت بایــد بــه یــاد داشــت کــه جنــگ ابــزاری اســت 
ــن  ــادی و آخری ــی و اقتص ــداف سیاس ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
گزینــه اســت. زیــرا پیــش از همــه، یــک کشــور بــرای رســیدن 
ــرد.  ــزاری کار می گی ــرم اب ــای ن ــود از راهکاره ــداف خ ــه اه ب
مگــر هــر گاه ایــن راهکارهــا نتیجــه ندادنــد، گزینه هــای 

ــد.  ــرار می ده ــتور کار ق ــزاری را در دس ــخت اب س
وانگهــی بــه گونــه همه جانبــه می ســنجد کــه آیــا هــدف 
ــادی و  ــای کان م ــاد دادن هزینه ه ــر ب ــده ارزش ب ــن ش تعیی
ــه؟  ــا ن ــگ را دارد ی ــدازی جن ــی راه ان ــی و جان ــوی و مال معن
ــا  ــود ب ــًا می ش ــا اص ــه آی ــود ک ــنجیده می ش ــال س ــن ح در عی
ــده  ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــگ، ب ــش جن ــن آت برافروخت

ــه؟ ــا ن ــت ی دســت یاف
ــگ  ــوی جن ــادی و معن ــل م ــای کام ــرا هزینه ه ــون و چ بی چ
همه جانبــه ســنجیده می شــود و پیامدهــای سیاســی و اقتصــادی 
محاســبه  آن  داخلــی  و  منطقه یــی  جهانــی،  تاثیــرات  آن، 

می گــردد. 
ــف انجــام  ــوان خــود و حری ــه از ت ــی واقع بینان ــن ارزیاب همچنی

می شــود. 
در گام نخســت بایــد دیــد کــه امریــکا چــه اهدافــی را از 
ــا  ــد ب ــا می توان ــه دارد و آی ــی در برنام ــدازی کارزار کنون راه ان
ــه  ــن ک ــا ای ــن اهــداف برســد ی ــه ای ــراری ب ــرم اب روش هــای ن

ــت؟ ــر اس ــگ ناگزی ــه جن ــدن ب ــت یازی دس
ناگفتــه پیداســت کــه ایــران بــه یــک قــدرت بــزرگ منطقه یــی 
ــم در  ــی، ه ــه عرب ــم در خاورمیان ــه ه ــده اســت ک ــدل گردی مب
ــتان و  ــز در افغانس ــه و نی ــیای میانه و ترکی ــاز و آس ــوزۀ قفق ح
پاکســتان بــه درجــات گوناگــون نفــوذ و تأثیــرات مختلــف دارد 
ــه  ــر ســر راه راهبردهــای جهان گیران ــزرگ ب ــع ب ــک مان ــه ی و ب
امریــکا مبــدل گردیــده اســت. ایــران بــا برخــورداری از پشــیبانی 
ــه؛  ــد، پاکســتان و ترکی ــا حــدودی هن ــز ت ــن و نی روســیه و چی
ــتره  ــک گس ــه دارد و در ی ــترده یی در منطق ــی گس ــدان پویای می
پهنــاور از افغانســتان و پاکســتان و آســیای میانه گرفتــه تــا قفقــاز 
و کردســتان و کشــورهای عربــی مانــع پیــاده شــدن برنامه هــای 

امریــکا اســت.
هــم اکنــون راهبــرد امریــکا در افغانســتان، عــراق، ســوریه، لبنــان 
و یمــن و همین گونــه برنامه هــای پرشــی بلندپروازانــه آینــده آن 
بــه ســوی آســیای میانه و قفقــاز بــه دلیــل ایســتادهگی ایــران در 
برابــر امریــکا بــا ناکامــی و شکســت و دســت کــم بــا بن بســت 

رو بــه رو شــده اســت. 
ــده  ــنگینی ش ــای س ــل هزینه ه ــکا متحم ــرا امری ــون و چ بی چ
اســت. امــا در عیــن حــال ایــران را نیــز بــا اعمــال تحریم هــای 
ــد  ــده و زیان من ــه رو گردانی ــختی روب ــود س ــا رک ــکن، ب کمرش
ــان  ــه زی ــکا ب ــران و امری ــه رویارویــی ای ســاخته اســت. این گون
هــر دو و نیــز منطقــه انجامیــده اســت. تنهــا کشــوری کــه از ایــن 
ــی اســراییل،  ــا جای ــرده، روســیه و ســپس ت ــی ســود ب رویاروی

چیــن و ترکیــه اســت.
ــد  ــران در چن ــا ای ــدن ب ــر ش ــا درگی ــز ب ــی نی ــورهای عرب  کش

ــد.  ــده ان ــل ش ــی متحم ــای فراوان ــه، زیان ه جبه
ــط  ــود رواب ــه بهب ــا در اندیش ــایل، اوبام ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــع  ــه جام ــاختن برنام ــی س ــا نهای ــید ب ــد و کوش ــران برآم ــا ای ب
ــن  ــت از ای ــرای برون رف ــا برجــام راهــی ب ــات مشــترک ی اقدام

ــد. ــدا کن ــران پی ــا ای ــر ب ــی نفس گی ــی فرسایش رویاروی
در ایــران دو جریــان باهــم رقیــب در مبــارزه انــد. یکــی جریــان 
ــوند  ــتیبانی می ش ــنتی پش ــت س ــوی روحانی ــه از س ــدروان ک تن
ــوادار  ــاح ه ــن جن ــد. ای ــم برخوردارن ــیه ه ــت روس و از حمای

پُرتنــش شــدن روابــط بــا امریــکا انــد و بــه همیــن بهانــه نیــروی 
ــی را در  ــادی بزرگ ــات اقتص ــی و امکان ــی- سیاس ــم نظام عظی
دســت نگــه داشــته انــد. جریــان دوم اصاح گرایــان و میانــه روان 
هســتند کــه بــا پراگماتیســم یــا خردگرایــی و ریالیســم خواســتار 
ــتان و  ــن عربس ــکا و همچنی ــا امری ــبات ب ــی در مناس تنش زدای
دیگــر کشــورهای عربــی انــد. رییس جمهــور روحانــی و وزیــر 
ــن  ــه رو از همی ــون میان ــماری از روحانی ــف و ش ــه ظری خارج
جنــاح انــد. برعکــس، احمــدی نــژاد از پیشــتازان خــط تنــدروی 

ــت.  ــمار می رف ــه ش ب
ایــران کشــوری بــا توان مندی هــای بالقــوه ســترگی اســت 
ــد در  ــی می توان ــرعت نجوم ــه س ــد، ب ــا نباش ــر تحریم ه و اگ

ــرد.  ــرار گی ــان ق ــر جه ــور برت ــمار ده کش ش
ــع  ــارم مناب ــک چه ــران ی ــه ای ــویم ک ــادآور ش ــت ی ــنده اس بس
ــزرگ  ــای ب ــار دارد و گنجینه ه ــان را در اختی ــت و گاز جه نف
ــدار کل  ــان را دارد. مق ــس جه ــد م ــج درص ــه پن ــی از جمل کان
ــرآورده  ــن ب ــارد ت ــه پنجــاه میلی ــران نزدیــک ب معــادن جامــد ای

شــده اســت.
در ســه دهــه اخیــر ایــران توانســته اســت بــا دریافــت فنــاوری 
موشــکی از جمهوری هــای شــوروی پیشــین، چیــن و کوریــای 
ــا ششــم موشــکی جهــان پــس از  ــدرت پنجــم ی ــه ق شــمالی ب
ــه  ــی ک ــه گونه ی ــدل شــود. ب ــد مب ــن و هن ــکا، چی روســیه، امری
ــتان  ــتان و افغانس ــه از پاکس ــکا در منطق ــای امری ــه پایگاه ه هم
گرفتــه تــا ترکیــه و یونــان و عــراق و قطــر و عربســتان و 
بحریــن و نیــز سراســر خــاک عربســتان و اســراییل در تیــررس 
موشــک های میان بــرد ایرانــی انــد. همچنیــن موشــک های 
ــروی  ــه نی ــی را متوج ــد بزرگ ــران تهدی ــای ای ــه دری ــن ب زمی
ــوان  ــازد. ت ــارس می س ــج پ ــترۀ خلی ــکا در گس ــی امری دریای
ــرای  ــی ب ــش بزرگ ــم چال ــران ه ــی ای ــد هوای ــکی پدافن موش
نیــروی هوایــی امریــکا اســت کــه دســت کــم کاربــرد گســترده 
ــه شــدت محــدود  ــن کشــور ب ــی را در آســمان ای ــروی هوای نی

می ســازد. 
ــوان  ــش ت ــا افزای ــوازی ب ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــر س ــاله ب مس
ــدت  ــه ش ــد ب ــم می توان ــی آن ه ــوان نظام ــران، ت ــادی ای اقتص
ــکا و اســراییل  ــه دیگــر امری ــرزی برســد ک ــه م ــرود و ب ــاال ب ب
خطــری را متوجــه ایــران ســاخته نتواننــد. مشــکل دیگــر 
ــوذ  ــه نف ــران در سراســر منطق ــه ای ــن اســت ک ــکا ای ــرای امری ب
ــدودی  ــا ح ــتان ت ــتان و پاکس ــران، در افغانس ــترده دارد. ای گس
نفــوذ دارد. امــا در عــراق، ســوریه و یمــن نفــوذ ایــران بیــش از 
ــن  ــز چشــم گیر اســت. از همی ــان نی ــاد اســت و در لبن حــد زی
رو، دســت های امریــکا در ایــن کشــورها بســته اســت و ایــران 
ــران خــوب  ــرگاه وضــع اقتصــادی ای ــد. ه حــرف اول را می زن
باشــد، ایــن توان منــدی را پیــدا می کنــد کــه دامنــۀ نفــوذ خــود 

ــد.  ــترش ده ــتر گس ــه بیش را در منطق
ــال  ــا اعم ــه ب ــوده ک ــن ب ــون چنی ــا کن ــکا ت ــتراتژی امری اس
تحریم هــای بســیار شــدید، اوضــاع اقتصــادی ایــران را خــراب 
ســازد تــا زمینــه بــرای ناخشــنودی سراســری مــردم فراهــم و از 
ــر نظــام حاکــم بزننــد و آن را  ــه خیــزش در براب درون دســت ب
بــر اندازنــد. امــا ایــران بــه رغــم همــه فشــارها توانســته اســت 
ــد،  ــن، هن ــم چی ــت ک ــد. دس ــا را دور بزن ــی تحریم ه ــا جای ت
ــکا  ــارهای امری ــار فش ــر ب ــتند زی ــه حاضــر نیس ــیه و ترکی روس
ــتان و  ــر، افغانس ــارات، قط ــد ام ــران مانن ــایگان ای ــد. همس برون
ــز  ــاز نی ــیای میانه و قفق ــورهای آس ــه کش ــتان و همین گون پاکس
ــاوت در همکاری هــای اقتصــادی و  ــه درجــات متف ــک ب هــر ی
ــر ایــن  ــا ایــران ذی نفــع انــد و فشــارهای امریــکا ب بازرگانــی ب

ــاز نیســت. ــدان کارس کشــورها چن
ــتیزانه را  ــای ایران س ــزرگ هزینه ه ــش ب ــه بخ ــت ک ــن اس روش

ــد. ــرب می پردازن ــل و متعصــب ع ــیوخ جاه ش
روســیه هــم می توانــد نفــت ایــران را بــه بهــای ارزان تــر بخــرد 

و دیگــر کشــورهای صــادر کنــد. 
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ــده  ــدل گردی ــی مب ــزرگ منطقه ی ــدرت ب ــک ق ــه ی ــران ب ــه ای ــت ک ــه پیداس ناگفت
ــیای میانه و  ــاز و آس ــوزۀ قفق ــم در ح ــی، ه ــه عرب ــم در خاورمیان ــه ه ــت ک اس
ــرات  ــوذ و تأثی ــون نف ــات گوناگ ــه درج ــتان ب ــتان و پاکس ــز در افغانس ــه و نی ترکی
مختلــف دارد و بــه یــک مانــع بــزرگ بــر ســر راه راهبردهــای جهان گیرانــه امریــکا 
ــز  ــن و نی ــا برخــورداری از پشــیبانی روســیه و چی ــران ب ــده اســت. ای ــدل گردی مب
تــا حــدودی هنــد، پاکســتان و ترکیــه؛ میــدان پویایــی گســترده یی در منطقــه دارد و 
در یــک گســتره پهنــاور از افغانســتان و پاکســتان و آســیای میانه گرفتــه تــا قفقــاز و 

ــکا اســت ــای امری ــاده شــدن برنامه ه ــع پی ــی مان ــتان و کشــورهای عرب کردس



هــر چنــد بــرای اســتقرار صلــح دایمــی و پایــان دادن بــه منازعــۀ پیچیــده 
و دیرینــۀ افغانســتان کــه ابعــاد داخلــی و خارجــی دارد نیــاز بــه تدویــن 
یــک طــرح جامــع و نقشــه راه منطقــی و ضمانــت شــده داریــم، ولــی 
ــردم  ــا م ــش را ب ــۀ راه ــرح و نقش ــه ط ــدون اینک ــکا ب ــت امری حکوم
ــا  ــو ب ــتقیم گفت وگ ــورت مس ــد به ص ــاخته باش ــریک س ــتان ش افغانس
طالبــان را چنــد مــاه پیــش آغــاز کــرد و تــا کنــون شــش دور گفت وگوها 
انجــام شــده اســت. الکــن تاهنــوز مشــخص نیســت کــه بــه کــدام ترتیب 
بــه منازعــۀ دیرینــه و پیچیــدۀ افغانســتان نقطــۀ پایــان گذاشــته می شــود. 
حکومــت افغانســتان بــه برگــزاری انتخابــات تأکیــد دارد و قبــًا گفتــه 
اســت کــه طالبــان می تواننــد از جنــگ دســت بکشــند و بــه عنــوان یــک 
گــروه سیاســی در انتخابــات ریاســت جمهوری بــرای کســب قــدرت بــا 
دیگــر جریان هــای سیاســی بــه رقابــت بپردازنــد، جمعــی از سیاســیون 
ــیون  ــر از سیاس ــی دیگ ــا جمع ــد و ام ــر می دانن ــت را موث ــرح حکوم ط
از جملــه چهره هــای سیاســی شــناخته شــده  طــرف دار روی کار آمــدن 
حکومــت موقــت انــد.  در ایــن نوشــته روی ایــن دوگزینــه و اینکــه کدام 
ــر ســازد تبصــره شــده اســت:   ــه صلــح نزدیک ت ــد مــا را ب یــک می توان
ــدون  ــده ب ــه و پیچی ــۀ دیرین ــک منازع ــه ی ــتن ب ــان گذاش ــه پای ــا آنک ب
تدویــن یــک طــرح جامــع بــا یــک ضرب الجــل زمانــی کوتــاه 
کاری ســت دشــوار، امــا حکومــت امریــکا چنــد مــاه پیــش اعــام کــرد 
ــن  ــتان و طوالنی تری ــالۀ افغانس ــل س ــگ چه ــه جن ــد ب ــه می خواه ک
ــال در  ــده س ــگ هف ــا جن ــه همان ــی اش ک ــی خارج ــت نظام ماموری
افغانســتان می باشــد طــی شــش مــاه تــا یک ســال نقطــۀ پایــان گــذارد.
از آن زمــان تــا کنــون زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ امریــکا بــرای مذاکــرات 
صلــح افغانســتان بــه عــاوه ماقــات بــا ســران حکومــت وحــدت ملــی، 
چهره های شــناخته شــدل سیاســی افغانســتان و مقامات ارشــد کشورهایی  
کــه در بحــث جنــگ و صلــح افغانســتان تأثیرگــذاری دارنــد، شــش دور 

ــت.                                                                                                              ــرده اس ــش ب ــه پی ــان را ب ــروه طالب ــای گ ــا نماینده ه ــو ب گفت وگ
ــن روی بحــث خــروج قوت هــای  ــون طرفی ــا کن ــه ت ــه می شــود ک گفت
نظامــی امریــکا بــه شــمول قوت هــای ناتــو از افغانســتان وعــدم اســتفادۀ 
شــبکه های تروریســتی از خــاک افغانســتان علیــه منافــع امریــکا و 
ــود روی  ــه می ش ــه گفت ــد ک ــر چن ــد، ه ــرده ان ــت ک ــش صحب متحدان
مــوارد دیگــری نیــز صحبــت شــده و تــا روی همــه مســایل توافق نشــود 
ــن دو  ــن ای ــرار گرفت ــچ توافقــی صــورت نخواهــد گرفــت، الکــن ق هی
ــن جــای کار  ــا ای ــه ت ــدان معناســت ک ــا ب ــورد در محــور گفت وگوه م
ایــن مذاکــره بیشــترینه بــه بیــرون رفــت آبرومندانــۀ قوت هــای امریکایــی 
ــی  ــدرت سیاس ــان در ق ــران طالب ــاختن رهب ــامل س ــتان و ش از افغانس

ــد.  ــز می باش متمرک
ــح،  ــرات صل ــی مذاک ــور اصل ــود مح ــه می ش ــت گفت ــن در حالی س ای
حــل منازعــه دیرینــه و پایــان گذاشــتن بــه جنــگ چهــل ســاله اســت، 
ــا در  ــد کوشــش شــود مســیر گفت وگوه ــن نباشــد، بای ــر چنی ــا اگ حت

ــادی منازعــه ســوق داده شــود. راســتای حــل بنی
ــی،  ــح واقع ــتقرار صل ــه و اس ــه دیرین ــک منازع ــادی ی ــل بنی ــرای ح ب
شناســایی عوامــل اساســی و جانبــی منازعــه، شناســایی عوامــل 

تســریع کننده و بــاز دارنــدۀ  صلــح الزمــی می باشــد.
آیــا تنهــا عامــل منازعــه حضــور قــوای خارجــی اســت کــه بــا خــروج 
قــوای امریکایــی و ســهیم ســاختن طالبــان در قــدرت سیاســی بتــوان بــه 
منازعــه دیرینــه و جنــگ چهــال ســاله افغانســتان نکتــه پایــان گذاشــت؟ 

. نخیر
پیــش از حضــور نظامــی امریکایی هــا نیــز در افغانســتان جنــگ جریــان 
ــن مطلــب کــه  ــوان کــردن ای ــا عن ــان ب داشــت، تحریــک اســامی طالب

ــان  ــاط جه ــایر نق ــتان و س ــامی را در افغانس ــارات اس ــد ام می خواهن
ــروج  ــد از خ ــه بع ــتان ک ــامی افغانس ــت اس ــا دول ــازند ب ــرار س برق
ــه از  قوت هــای نظامــی روس هــا و ســرنگونی حکومــت تحــت الحمای

ــد.                                                ــود، می جنگیدن ــده ب ــیس ش ــن تاس ــرف مجاهدی ط
بــه همیــن ترتیــب، احــزاب اســالمی کــه دولت اســالمی افغانســتان 
را بنیــان گذاشــتند، بــا آنکــه دلیــل اصلــی جنــگ بــا حکومــت را 
ــد، ســال ها  ــوان می کردن ــب شــوروی عن اشــغال افغانســتان از جان
پیــش از تهاجــم روس هــا بــه افغانســتان تاســیس شــده بودنــد و بــه 
ــا  ــت اســالمی در افغانســتان ســر مخالفــت ب هــدف تشــیکل  دول

ــد. ــه بودن حکومت هــای وقــت را در پیــش گرفت
پیــش از ظهــور احــزاب اســامی، جریــان مشــروطه خواهی کــه خواهــان 
پایــان دادن بــه نظــام شــاهی مطلقــه بودنــد کــه یــک حکومــت خاندانــی 
و مســتبد بــود، در کشــور شــکل گرفتــه بــود و خواهــان تغییــر نظــام و 
ایجــاد حکومــت بــر مبنــای اصــل جمهوریــت بودنــد. بــا آنکــه حکومت 
خاندانــی از شــاهی مطلقــه بــا نیمــه مطلقــه و بــه جمهوریــت در حــال 
ــر  ــه اث گــذار بــود، چهــل ســال پیــش حکومــت  محمــد داوود خــان ب
ــتان  ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــب ح ــور از جان ــت ث ــای هف کودت
ســرنگون شــد و یــک حکومــت تــک حزبــی بــا دیــدگاه چپــی کــه ســر 
ســازگاری بــه عقایــد اســامی مــردم نداشــت و مــورد حمایــت شــوروی 
بــود در کشــور مســلط گردیــد، از ایــن رو احــزاب اســامی در برابــر آن 
حکومــت بــا اعــام جهــاد جنــگ را آغــاز کردند کــه از طرف کشــورهای 
غربــی مخالــف شــوروی ها حمایــت گردیــد. ســرانجام ایــن حکومــت 
نیــز ســرنگون شــد و دولــت اســامی در افغانســتان مســتقر گردیــد، ولی 
ــران جهــادی و برنامه هــای شــوم  ــه دلیــل خودخواهــی برخــی از رهب ب
اســتخبارات خارجــی جنــگ میــان تنظیم هــای جهــادی شــروع شــد، در 
ایــن میــان یــک  گــروه جدیــد به نــام »تحریــک اســامی طالبــان« ظهــور 

کــرد و بــا شــعار ایجــاد امــارت اســامی بــا دولــت اســامی افغانســتان 
ــر بخــش اعظــم کشــور مســلط گــردد.                                                                                                                                          وارد جنــگ شــد و توانســت ب
طالبــان بــا شــبکه تروریســتی القاعــده کــه در زمــان جهــاد بــا مجاهدیــن 
همــکاری داشــت روابــط مســتحکم داشــتند، از ایــن رو امریــکا با نســبت 
ــازده ســپتامبر ســال 2۰۰1  شــهر  ــۀ تروریســتی ی دادن مســوولیت حادث
نیویــارک بــه شــبکۀ القاعــده بــه افغانســتان حملــه کــرد و بــه حاکمیــت 

طالبــان در  افغانســتان پایــان گذاشــت.
بــه تعقیــب حملــه امریکا بــر افغانســتان حکومــت جدیــد از مجرای 
ــالمی  ــت اس ــا دول ــکاری ب ــی در هم ــس بین الملل ــک کنفران ی
ــی در  ــزم بین الملل ــه تروری ــگ علی ــت و جن افغانســتان شــکل گرف

خــاک افغانســتان آغــاز گردیــد کــه تــا کنــون ادامــه دارد.  
منازعــۀ دیرینــه افغانســتان عوامــل داخلــی و خارجــی دارد، 
ــن و  ــتعماری که ــای اس ــب رقابت ه ــی در قال ــالت خارج مداخ
رقابت هــای هژمونیســتی نویــن، اختالفــات ارضــی ایجــاد شــده از 
جانب اســتعمار میان افغانســتان و پاکســتان، هندوســتان و پاکســتان، 
اختالفــات و برتری جویی هــای قومــی و رقابت هــای ناســالم 
ــدی آن اســت.  سیاســی در حــوزۀ قــدرت سیاســی از عوامــل کلی
امــا، مداخــات خارجــی، سیاســی شــدن  به صــورت مشــخص 
ــی  ــدرت سیاس ــوزۀ ق ــالم در ح ــای ناس ــی و رقابت ه ــای قوم هویت ه
ــه  ــی ک ــت مســتقل و مل ــک حکوم ــن کشــور ی ــا در ای باعــث شــده ت
ــات  ــد، ثب ــم کن ــی را فراه ــی همه گان ــارکت سیاس ــه مش ــد زمین بتوان
سیاســی را اســتحکام بخشــد، رشــد و توســعه اقتصــادی و سیاســی را 
مســاعد ســازد، مشــکات و تنش هــای کشــور را به کشــورهای همســایه 
بــدور از ماحظــات سیاســی و منفعت هــای گروهــی بــا درک واقعیــت 

ــل  ــادی ح ــورت بنی ــی به ص ــن  بین الملل ــا قوانی ــنی ب ــود در روش موج
کنــد، شــکل نگیــرد و ایــن کشــور همــه عمــرش را در جنــگ و بی ثباتــی 

سیاســی بــه ســر ببــرد. 
بــا آنکــه بــه تعقیــب ســرنگونی طالبــان و روی کار آمــدن ادارۀ موقــت 
و حکومــت انتقالــی بــه تعقیــب انعقــاد توافقــات بـُـن، افغانســتان شــاهد 
یــک ثبــات سیاســی نســبی گردیــد، ولــی ایــن ثبــات بــه دالیــل مختلــف 
از جملــه تــداوم برتری جویــی قومــی،  انحصــار قــدرت در قالــب ُمــدل 
افغانــی نظــام ریاســتی، تقلــب در انتخابات، فســاد سیاســی، فســاد اداری، 
ــگ، و مداخــات خارجــی به خصــوص  ــکا در جن ــت امری عــدم قاطعی
مداخلــه پاکســتان در قالــب عمــق اســتراتژیکش، هرگز اســتحکام نیافت، 
ــن بســت برســد و ســرانجام  ــه ب ــگ ب ــه جن ــن همــه باعــث شــد ک ای

حکومــت امریــکا تصمیــم گرفــت بــا طالبــان وارد مذاکــره شــود. 
طــوری کــه گفتیــم تاکنــون روشــن نیســت کــه امریــکا بــه کــدام ترتیــب 
می خواهــد بــه ایــن منازعــه دیرینــه و جنــگ چهــل ســاله در ایــن کشــور 
نقطــۀ پایــان گــذارد، از اینکــه عمــر حکومــت کنونــی رو به پایان اســت و 
قــرار اســت تا چنــد مــاه دیگــر دور چهــارم انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــت،  ــش اس ــه در پی ــاال دو گزین ــه ح ــود ک ــه می ش ــردد گفت ــزار گ برگ

برگــزاری انتخابــات و ایجــاد حکومــت موقــت.
بــا در نظرداشــت آنچــه در ســطور بــاال گفتــه شــد، قطــع مداخالت 
ــتان و  ــان افغانس ــی می ــی و آب ــات ارض ــل اختالف ــی، ح خارج
کشــورهای همســایه، و شــکل گیری دولــت فراگیــر ملــی مبتنــی بــر 
اصــل تفکیــک قــوا به صــورت دموکراتیــک ســه مــورد اصلــی انــد 
کــه گزینه هــای حــل منازعــه بتوانــد تحقــق آنــرا فراهــم ســازد.   

گزینــل اول/ برگــزاری انتخابــات: از اینکــه برگــزاری یــک 
ــد باعــث  ــات شــفاف و سراســری ریاســت جمهوری می توان انتخاب
ــرد مذاکــرات  شــکل گیری یــک حکومــت مشــروع گــردد و پیش ب
صلــح از جانــب یــک حکومــت مشــروع نســبت بــه حکومــت نیمه 
مشــروع کنونــی می توانــد از موثریــت بیشــتر برخــوردار باشــد.  از 
ــر  ــۀ بهت ــات را گزین ایــن رو تعــدادی از سیاســیون برگــزاری انتخاب

می داننــد. 
ــرای  ــه ب ــا درنظرداشــت اینکــه ســاختار سیاســی نظــام زمین ــا ب ام
ــون اساســی  فردســاالری و فســاد سیاســی را فراهــم ســاخته و قان
نتوانســته تفکیــک قــوا را به صــورت موثــر بــه نفــع حکومــت داری 
ــاختار  ــی و س ــون اساس ــل قان ــه تعدی ــا ب ــد م ــم کن ــوب فراه خ

ــم.  ــون اساســی نیازمندی سیاســی، و ایجــاد محکمــه قان
از ایــن رو در صورتــی کــه گزینــه اولــی را در پیــش گیریــم مــا در کنــار 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری بــه برگــزاری انتخابــات شــورای 
والیتــی و شــوراهای ولســوالی نیــز نیــاز داریــم )اگــر ثابــت شــود کــه 
در انتخابــات اخیــر پارلمانــی ســوءمدیریت، فســاد و تقلــب بــه حــدی 
ــات  ــد انتخاب ــوال رود، بای ــر س ــروعیت آن زی ــه مش ــوده ک ــترده ب گس
پارلمانــی نیــز دوبــاره برگــزار گــردد( تــا بــه ایــن ترتیــب زمینــه بــرای 

برگــزاری لویــه جرگــه قانونــی فراهــم گــردد. 
اگــر ترتیبــی روی دســت گرفتــه شــود کــه برگــزاری چهــار انتخابــات 
ــات  ــور تعدی ــه منظ ــه ب ــه جرگ ــزاری لوی ــفاف، برگ ــورت ش به ص
پیشــنهاد شــده در بــاال بــه شــمول تعدیاتــی کــه طالبــان در مذاکــرات 
مطــرح می ســازند در ایــن لویــه جرگــه بــه بحــث گرفتــه شــود، فراهــم 
شــود، می تــوان گفــت گــه حــرف سیاســیونی کــه طــرف دار انتخابــات 
ــر  ــای زی ــا چالش ه ــه ب ــن گزین ــق ای ــن تطبی ــت. الک ــت اس ــد درس ان

مواجــه اســت
یــک: برگــزاری چهــار انتخابــات بــه زمــان کافــی نیــاز دارد، حکومــت 
کنونــی ایــن فرصــت را از دســت داده اســت. حتــا اگــر بــه ایــن حکومت 
فرصــت کافــی داده شــود، بــا درنظــر داشــت اینکــه تیــم ارگ توافق نامــۀ 
سیاســی حکومــت وحــدت ملــی را عملــی نکــرد می تــوان گفــت کــه در 
حکومــت موجــود )تیــم ارگ( ارادۀ سیاســی بــرای تدویــر لویــه جرگــه 

قانــون اساســی وجــود نــدارد. 
بالفــرض حکومــت تحــت فشــار جامعــه جهانــی مکلــف بــه برگــزاری 
ــای محمــد  ــات گــردد، طــرف داران نظــام ریاســتی کــه آق چهــار انتخاب
اشــرف غنــی یکــی از طــرف دارن آن اســت، مانــع از آوردن اصاحات در 

قانــون اساســی و تعدیــل ســاختار سیاســی نظــام خواهنــد شــد. 
ــر ســاختار سیاســی نظــام و  ــه تغیی ــی نســبت ب دوم: دســته های انتخابات

ــد. ــون اساســی مواضــع متفــاوت دارن آوردن تعدیــات در قان
ــری  ــفاف و سراس ــورت ش ــات به ص ــه انتخاب ــه اینک ــبت ب ــوم: نس س
ــات  ــی انتخاب ــزدان احتمال ــدارد. نام ــود ن ــان وج ــردد اطمین ــزار گ برگ
ریاســت جمهوری در ایــن خصــوص بیــش از همــه  ابــراز نگرانــی کــرده 

انــد.
ــر  ــم عم ــب خت ــه تعقی ــت ب ــه کار حکوم ــه ادام ــبت ب ــارم: نس چه
ــماری از  ــی و ش ــای سیاس ــدارد. جریان ه ــود ن ــاع وج ــی اش اجم قانون
ــی  ــرف غن ــد محمداش ــی ان ــت جمهوری مدع ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــی و  ــات دولت ــتفاده از امکان ــا اس ــد ب ــت و می توان ــدا اس ــود کاندی خ
ــات را  ــودش در انتخاب ــروزی خ ــۀ پی ــون زمین ــور کمیس ــه در ام مداخل
فراهــم ســازد، فلهــذا بــرای مدیریــت غیــر جانب دارانــه رونــد انتخابــات 

ــد. ــده ان ــت ش ــت سرپرس ــاد حکوم ــان ایج خواه
نــوت: بــا آنکــه خلیــل زاد گفتــه بــود تــاش دارد مذاکــرات صلــح پیــش 
ــه نتیجــه برســد و طالبــان  ــات ریاســت جمهــوری ب از برگــزاری انتخاب
بــه عنــوان یــک گــروه سیاســی در ایــن انتخابــات ســهم بگیرنــد، الکــن 
طالبــان بــه آن تمایــل نشــان نــداده انــد و گفتــه مــی شــود کــه خواهــان 

حکومــت موقــت انــد. 
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نماینــدۀ ویــژۀ آلمــان در امور افغانســتان و پاکســتان 
ــان  ــرات می ــاز مذاک ــرای آغ ــن ب ــاش برلی ــر ت ب

ــرد. ــد ک ــان تأکی ــت افغانســتان و طالب دول
ــا مقامــات  ــرای گفت وگــو ب ــزل کــه ب مارکــوس پت
افغانســتان بــه کابــل ســفر کــرده طــی مــاه جــاری 
میــادی دو بــار هــم بــا مقامــات طالبــان در دوحــه 

قطــر دیــدار کــرده اســت.
پتــزل در ایــن زمینــه گفــت: فرصــت کنونــی بــرای 
ــت  ــد از دس ــتان نبای ــح  در افغانس ــه صل ــیدن ب رس
بــرود. اگــر دوســتان افغانســتان- از جملــه آلمــان - 
بتواننــد در ایــن زمینــه کمــک کننــد، بایــد ایــن کار 

ــد. را انجــام دهن
وی افــزود: در نهایــت ایــن خــود افغان هــا - 
ــه  ــتند ک ــود - هس ــم می ش ــان ه ــامل طالب ــه ش ک
تصمیــم  کشورشــان  آینــده  دربــاره  می تواننــد 

بگیرنــد. 
ــاره  ــش درب ــاه پی ــد م ــان از چن ــه طالب ــی ک در حال
بــا  افغانســتان  از  خارجــی  نیروهــای  خــروج 
مقامــات امریکایــی مذاکــره کــرده  اســت، امــا 
تاکنــون حاضــر بــه انجــام هیــچ مذاکــره رســمی بــا 
ــرب  ــانده غ ــه آن را دست نش ــتان، ک ــت افغانس دول

می داننــد، نشــده  اســت.  
مــاه گذشــته قــرار بــود هیأتــی از دولــت افغانســتان 
بــرای مذاکــره بــا طالبــان بــه دوحــه بــرود کــه بــه 
دلیــل اختــاف نظــر میــان دو طــرف، ایــن جلســه 

لغــو شــد.
بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل، حــدود 3 هــزار 
ــر  ــر اث ــی در ســال گذشــته ب و هشــت صد غیرنظام
ــتان  ــت افغانس ــان و دول ــان طالب ــای می درگیری ه

ــده اند. ــته ش کش

وزارت معــارف کارشــیوۀ جدیــدی بــه منظــور چگونگــی 
درجه بنــدی دانش آمــوزان مکاتــب پــس از امتحانــات 
چهارونیــم مــاه و ســاالنه، تهیــه کــرده اســت. این کارشــیوه 

در دو فصــل و نــه مــاده تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
ــوزان،  ــام دانش آم ــتعدادهای تم ــد اس ــۀ رش ــش زمین افزای
ــوزان و  ــری دانش آم ــی ســویۀ یادگی ــود سیســتم ارزیاب بهب
ــدۀ  ــداف عم ــدی، از اه ــه درجه بن ــوط ب ــور مرب ــم ام تنظی

تهیــه و تنظیــم ایــن کارشــیوه ذکــر شــده اســت.
ــویۀ  ــت و س ــن لیاق ــس از ای ــیوه، پ ــن کارش ــاس ای براس
ــات  ــال اخــذ امتحان یادگیــری دانش آمــوزان مکاتــب به دنب
چهارونیــم مــاه و ســاالنه، مطابــق بــه اوســط نمــرات آنــان 
ســنجیده شــده و تمــام دانش آمــوزان در پنــج ســطح 
درجه بنــدی خواهنــد شــد. در ایــن کارشــیوه، نمــره کامــل 
ــل و در  ــاه چه ــم م ــات چهارونی ــون در امتحان ــک مضم ی

ــه شــده اســت. ــات ســاالنه شــصت در نظــر گرفت امتحان
وزارت معــارف در ایــن کارشــیوه گفتــه اســت کــه تمامــی 
ــه  ــات، ب ــس از امتحان ــی پ ــعبۀ درس ــر ش ــوزان ه دانش آم
اســاس اوســط مجمــوع نمرات شــان در یکــی از درجه هــا 
ــف،  ــای »ال ــن وزارت گروه ه ــت. ای ــد گرف ــرار خواهن ق
ــه  ــی، بســیار خــوب، خــوب، پذیرفت ــا »عال ب، ج، د، ه« ی

ــری  ــطح یادگی ــن س ــرای تعیی ــف« را ب ــرار صن ــده، تک ش
ــی  ــی دانش آموزان ــه اســت. یعن ــوزان درنظــر گرفت دانش آم
ــا ۴۰ و در  ــن ۳۶ ت ــاه بی ــم م ــات چهارونی ــه در امتحان ک
ــروه  ــد، در گ ــره بگیرن ــا ۶۰ نم ــاالنه ۵۴ ت ــات س امتحان
»الــف« قــرار گرفتــه و درجــه »عالــی« برای شــان داده 
می شــود. دانش آموزانــی کــه در امتحانــات چهارونیــم مــاه 
بیــن ۳۰ تــا ۳۶ و در امتحانــات ســاالنه ۴۵ تــا ۵۴ بگیرنــد 
ــان  ــی آن ــۀ صنف ــد و درج ــرار می گیرن ــروه »ب« ق در گ
ــی  ــن دانش آموزان ــود. هم چنی ــد ب ــوب« خواه ــیار خ »بس
در  و   ۳۰ تــا   ۲۴ مــاه  چهارونیــم  امتحانــات  در  کــه 
امتحانــات ســاالنه ۳۶ تــا ۴۵ نمــره بگیرنــد، در گــروه »ج« 
ــود.  ــان داده می ش ــه و درجــه »خــوب« برای ش ــرار گرفت ق
ــا  ــاه ۱۶ ت ــم م ــات چهارونی ــه در امتحان ــی ک دانش آموزان
ــروه  ــد، در گ ــا ۳۶ بگیرن ــاالنه ۲۴ ت ــات س ۲۴ و در امتحان
»د« قــرار گرفتــه و درجــه »پذیرفتــه شــده« داده می گیرنــد. 
ــاه ۰  ــم م ــات چهارونی ــه در امتحان ــی ک ــا، دانش آموزان ام
ــد،  ــره بگیرن ــا ۲۴ نم ــاالنه ۰ ت ــات س ــا ۱۶ و در امتحان ت
ــه  ــد. ب ــاره همــان صنــف را تکــرار کنن ــا دو ب ــد ت مجبورن
صــورت کل، دانش آموزانــی کــه مجمــوع نمرات شــان 
ــا ۱۰۰  ــن ۹۰ ت ــاالنه بی ــاه و س ــم م ــات چهارونی در امتحان

باشــد، درجــه »عالــی«، ۷۵ تــا ۹۰ نمــرۀ »بســیار خــوب«، 
۶۰ تــا ۷۵ »خــوب«، ۴۰ تــا ۶۰ »پذیرفتــه شــده« و صفــر تــا 
ــاکام شــناخته  ــوزان ن ــد، از جمــع دانش آم ۴۰ نمــره بگیرن

می شــوند.
نــام  کــه  اســت  آمــده  الیحــه  ایــن  در  هم چنیــن 
حــروف  براســاس  نیــز  حاضــری  در  دانش آمــوزان 

»الفبــا« نوشــته می شــود. الیحــه جدیــد درجه بنــدی 
بلخــی  محمدمیرویــس  دکتــر  توســط  دانش آمــوزان 
ــن  ــت. ای ــده اس ــور ش ــارف منظ ــت وزارت مع سرپرس
ــد،  ــیوۀ جدی ــدن کارش ــذ ش ــا ناف ــرده ب ــد ک وزارت تاکی
ــوند. ــا می ش ــیوه ملغ ــن کارش ــر ای ــابقه مغای ــکام س اح

سیستم درجه بنـدی سویۀ  یادگیـری 
دانش آموزان تغییر می کند

د حج او اوقافو وزارت:

تـالش آلمـان دیني عاملان په امامت اړ خو له ځانه په دفاع کې ناتوانه دي
برای آغاز مذاکرات کابل با طالبان

د افغانســتان د حــج او اوقافــو وزارت وایــي، پــر دینــي 

ــزې حملــې د اندېښــنې وړ دي. ــو وروســتۍ ترهګری عاملان

ــه  ــنبې پ ــځ د دوش ــن دری ــارص الدی ــد ن ــه وزارت ویان د دغ

ــو  ــه بېالبېل ــواد پ ــې د هې ــل چ ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډي

ــړي او  ــت وک ــې امام ــان اړ دي چ ــي عامل ــې دین ــیمو ک س

ــه  ــاع پ ــه د دف ــل ځان ــه خپ ــو ل ــړي، خ ــالت ادا ک ــل رس خپ

ــه دي. ــې ناتوان ــه ک برخ

ــه  ــه څ ــنې وړ دي، ک ــې د اندېښ ــًا دا حمل ــي: »واقع دی واي

ــږي،  ــارو کې ــو اقش ــه ټول ــې پ ــې د ټولن ــان حمل ــم دا ش ه

خــو دینــي عاملــان ناتوانــه قــر دی، بــې دفــاع دي، ځکــه 

هغــوی امنیتــي ســاتونکي او الزمــه امنیتــي اســانتیاوې 

نه لــري، نــو لــه دغــو حملــو تــر ټولــو زیــات دوی زیامنــن 

دي.«

ــهار  ــه س ــنبې پ ــازه د دوش ــې ت ــې ده چ ــال ک ــې ح دا په داس

پــه کابــل کــې د دغــه وزارت د ملکــي مامورینــو پــر یــو موټر 

چاودنــه وشــوه چــې د کابــل د امنیــه قوماندانــۍ د ویانــد پــه 

ــان  ــان ټپی ــس کس ــې ل ــډون په ک ــه ګ ــځو پ ــره د دوو ښ خ

شــول.

تــر دې یــوه ورځ وړانــدې پــه کابــل کــې یــو بــل دینــي عــامل 

شــبیر احمــد کامــوي هــم د نامعلومــو وســله والو لــه لــوري 

ووژل شــو، همــدا راز د جمعــې پــه ورځ د دغــه ښــار پــه یــو 

ــه  ــو توک ــویو چاودېدونک ــای ش ــای پرځ ــې د ځ ــات ک جوم

ــان  ــمیع الله ریح ــوي س ــامل مول ــي ع ــې دین ــه ک ــه چاودن پ

پــه ګــډون دوه کســان ووژل شــول او ۱۶ نــور ټپیــان شــول.

ــؤلیت  ــو مس ــزو پېښ ــتیو ترهګری ــو د وروس ــو عاملان ــر دین پ

ــه دی اخېســتی. ــر غــاړه ن ــې پ کومــې ډل

تــردې وړانــدې د افغانســتان د عاملانــو شــورا ویــي و چــې 

ــه بېالبېلــو پېښــو کــې شــاوخوا  ــو کــې پ ــرو ۱۵ کلون ــه تې پ

ــي عاملــان وژل شــوي دي. ۱۰۰۰ دین

ــت  ــان حکوم ــو د افغ ــتیو حمل ــاوو وروس ــي عل ــر دین پ

مــران هــم اندېښــمن کــړي، د دوشــنبې پــه ورځ د وزیرانــو 

ــه  ــت اجرائی ــووايل حکوم ــي ی ــې د م ــته ک ــه ناس ــورا پ ش

ــل دمخــه رســنیو  ــر پی ــډې ت ــه د غون ــه عبدالل رئیــس عبدالل

تــه وویــل چــې پــه دې وروســتیو کــې دینــي عاملــان ځکــه 

ــي او د  ــړ کوونک ــولې مالت ــې دوی د س ــږي چ ــه کې ــه نښ پ

ــتونکي دي. ــن غوښ ام

ښــاغلی عبداللــه وايــي: »لــه بده مرغــه تېــره ورځ مــو جیــد 

دینــي عــامل شــبیر پــه شــهادت ورســېده چــې نومــوړي پــه 

ــتیو  ــه دې وروس ــود، پ ــؤلیت درل ــې مس ــو ک ــو برخ بېالبېل

کــې ځکــه دینــي عاملــان وژل کېــږي چــې هغــوی د ســولې 

مالتــړ کوونکــي، د امــن او د ټولنــې د ســالمت غوښــتونکي 

او د ترهګــرۍ خــالف دي، دوی د جوماتونــو لــه محرابــو او 

ممــر د حــق غــږ تــر خلکــو رســوي.«

ښــاغي عبداللــه امنیتــي ارګانونــو تــه سپارښــتنه وکــړه چــې 

د ټولــو ولــس پــه تېــره بیــا د دینــي عاملانــو امنیــت خونــدي 

کــړي.

ــو رسه  ــا ازادي راډی ــن بی ــي عــامل شــمس الرحمــن فروت دین

پــه خــرو کــې وايــي چــې وروســتیو حملــو پــه جوماتونــو 

ــران  ــمو او د ق ــړو مراس ــتې ځانګ ــې میاش او د روژې مبارک

کریــم پــه ختمونــو کــې د دینــي عاملانــو او ملونــځ کوونکی 

ګــډون کمرنګــه کــړی دی.


