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مهاجران آفریقایـی 

در  دام برده داری مدرن

دکتر محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف:

معـارف در انتخـابات 
مـداخله نخـواهد داشت

نـام نویسی تقـویتی کمـکی 
به شفـافیت انتخـابات نمی کنـد

67

ایجـاد آن  آقـای غنـی در تـدارک  آنچـه را کـه 
اسـت، نـه تنها بـرای صلـح کاری انجـام نخواهد 
نیـز  رونـد صلـح  شـدِن  مختـل  باعـث  کـه  داد 
خواهـد شـد. بـه نظـر می رسـد کـه آقـای غنـی 

معنـای دیگـری از صلـح را در نظـر دارد و بـر 
اسـاس همـان معنـا و تعریف از صلـح می خواهد 
چنیـن وزارتـی را بـه وجـود آورد. در حالـی کـه 
او پیـش از رسـیدن بـه قـدرت، شـعار کاهـش 

نهادهـای دولتـی و هـم نهادهایی کـه فعالیت های 
مشـابه را عهده دار بودند، سـر مـی داد. اما حاال در 
پایـان کارِ حکومـت خود به صـورت بی رویه هم 

در حـال تغییـر و جابه جایـی افـراد اسـت...

ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  شــورای 
و شــماری از جریان هــای سیاســی، شــهروندان 

کشــور را در برابــر ارگ بســیج می ســازند.
ــۀ  ــت، در هفت ــه اس ــوز گفت ــه آریانانی ــع ب ــک منب ی
روان، شــماری از احــزاب تــاش دارنــد تــا بیــش از 
پنجاه هــزار نفــر را بــرای راه انــدازی اعتراض هــای 

روز )پنجشــنبه،۳۰ جــوزا( آمــاده ســازند.
ــی،  ــتۀ انتخابات ــاون دوم دس ــری، مع ــف نظ عبدالطی
ــن  ــا ای ــی م ــدف اساس ــد: »ه ــی می گوی ــاق مل وف
ــده  ــه خــودش بازگردان اســت کــه حــق مــردم را ب
شــود و در نظــام کنونــی موجــود یــک نــوع خــود 
کامــه گــی وجــود دارد و از مــردم اســتفاده ابــزاری 
صــورت  بــه  شــکایت ها  می گیــرد  صــورت 

ــود دارد.« ــورد وج ــن م ــترده در ای گس
در همیــن حــال، اعضــای دیگــر شــورای نامــزدان 
آن هــا  می گوینــد،  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــرف  ــۀ کار محمداش ــا ادام ــت ب ــع مخالف از موض
غنــی، عقب نشــینی نمی کننــد و در ایــن پیونــد 

اعتراض هــای گســتردۀ مردمــی در راه اســت.
انتخابــات  نامــزد  یــک  حکیمــی،  شــهاب 
ــت  ــد: حکومــت آن اهمی ریاســت جمهوری می گوی
را کــه پیــش از جــوزا داشــت و مــا بــه آن گــوش 
می دادیــم ندارنــد مــا کارهــای خودمــان را بــه 
ــی از ارگ  ــه غن ــم ک ــد داری ــم، امی ــش می بری پی
ــه  ــد ک ــه کن ــودش مراجع ــاز خ ــود و ب ــرون ش بی
ــوع  ــن ن ــه ای ــم ک ــپ می زن ــما گ ــرای ش ــن هم م

ــد. ــود نیای ــه وج ــکات ب مش
ــه   ــزدان، س ــورای نام ــون ش ــال، تاکن ــن ح ــا ای ب
ــی شــان اعــام  ــرای اعتراض هــای مدن ــم را ب تقوی
کــرده اســت کــه ایــن زمان بنــدی بــرای مــردم هــم 

دلهــره ســاخته ایجــاده کــرده اســت.
محمــد آصــف صدیقــی، معــاون دوم مجلــس ســنا 

در ایــن مــورد اظهــار مــی دارد: آن هــا کوشــش کننــد 
ــن خــود  ــق تفاهــم بی ــن موضــوع را از طری ــه ای ک
و بــا حکومــت بنشــیند، حــل بکننــد چــرا شــرایط 
امنیتــی خیلــی جــدی اســت و بایــد احتیــاط شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــورا چنــد پیــش 

انتخابــات  تحریــم  از  خبرنامه یــی  پخــش  بــا 
ــن  ــای ای ــد. اعض ــخن گفتن ــت جمهوری، س ریاس
شــورا می گویــد کــه اگــر محمداشــرف غنــی، 
در قــدرت باقــی بمانــد آنــان انتخابــات را تحریــم 

ــرد. ــد ک خواهن
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وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه در سـال 2۰18 میـادی بیـش 
از ۳۰۰۰ خانـم بـه سـرطان سـینه مصـاب گردیده کـه بیـش از 17۰۰ آنان، 

جان شـان را از دسـت داده انـد.
وزارت صحـت عامه، دیروز نخسـتین سـمپوزیم ملی سـرطان سـینه را در 

کرد. راه انـدازی  کابل 
ایـن سـمپوزیم بـه هـدف معیـاری سـاختن خدمـات تشـخیص و تـداوی 
سـرطان سـینه، بـا اشـتراک متخصصـان )داخلـی و خارجـی( و شـماری 

داکتـران از تمـام والیـات کشـور راه انـدازی گردیـد.
داکتـر فدامحمـد پیکان، معیـن عرضه خدمات صحـی وزارت صحت عامه، 
سـرطان را دومیـن علـت مـرگ و میـر در جهـان عنـوان کـرده، گفـت که 
سـرطان بعـد از امـراض قلبـی، دومیـن علت مـرگ و میر در جهان اسـت. 
سـرطان های  بـه  انسـان  میلیـون   18 از  بیـش  میـادی،   2۰18 سـال  در 
گوناگـون مبتـا گردیدنـد، کـه در این میـان 1۰ ملیـون آن جان هـای خود 

را از دسـت داده انـد.
هم چنـان معیـن عرضـه خدمـات صحـی تأکیـد کـرد: در افغانسـتان۳۰  تا 
4۰ هـزار شـهروند افغانسـتان، بـه امـراض سـرطانی مبتا هسـتند کـه تنها 
در سـال 2۰18 میـادی، مـا شـاهد 2۰ هـزار واقعـات جدیـد سـرطان در 
کشـور بودیـم، کـه بـا تأسـف بیـش از 15 هـزار آن، جان های شـان را از 

اند. داده  دسـت 
براسـاس معلومـات وزارت صحـت عامـه، شـایع ترین نـوع سـرطان در 
افغانسـتان، سـرطان معـده، روده، جـوف دهن و پروسـتات در مـردان بوده 
و در زنـان سـرطان سـینه می باشـد. در سـال 2۰18 میادی بیـش از ۳۰۰۰ 
خانـم بـه سـرطان سـینه مصـاب گردیـده و بیـش از 17۰۰ آنان، جان شـان 

را از دسـت داده انـد.
قابـل یـادآوری اسـت کـه وزارت صحـت عامه بـرای تشـخیص و تداوی 
امراض سـرطان در کشـور، بخش های تشـخیص و تداوی امراض سرطانی 
را در شـفاخانه هـای جمهوریـت، اسـتقال، صحـت طفـل اندارگانـدی و 
نیـز مرکزهسـتوپتالوژی )تشـخیص امـراض سـرطانی( را در البراتوارهـای 
مرکـزی کابـل ایجـاد کرده اسـت. هم چنـان ایـن وزارت در نظـردارد تا دو 
بـاب مرکـز صحی تشـخیص و تـداوی امراض سـرطانی را بـا ظرفیت 1۰ 

بسـتر در والیت هـای هـرات و بلـخ در سـال جاری ایجـاد کند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: 

به زودی مردم را در برابر ارگ بسیج می کنیم

وزارت صحت:
1700 زن در سـال گـذشته
 به دلیـل سـرطان سینه 

جـان های شـان را از دست داده انـد

وزارت صلـح بـرای جنـگی دیگـر

سناتوران:

نشست هـای قطـر 
بی نتیجـه است

شورای صلح:

طالبـان 
بهـانه جـویی 

می کننـد



حکومـت  پیشـیِن  رییـس  اشـرف غنی  این کـه 
وحـدت ملـی از کارکـرد شـورای عالـی صلـح 
رضایـت نـدارد، خبـِر تازه یی نیسـت. به ویژه پس 
از این کـه کریـم خلیلـی از تیـم رقیِب آقـای غنی 
حمایـت کـرد و هـم در نشسـت مسـکو شـرکت 
ورزیـد، ایـن نارضایتـی بـه اوِج خود رسـید. البته 
کارکـرد شـورای عالی صلـح از آغاز نیز چنــدان 
موثـر نبـوده اسـت. ایـن شـورا از بـدو تولـدش 
نتوانسـت بـه عنوان نهـادی با صاحیـت و دارای 
پتانسـیل قوی در راسـتای صــلح عمـل کند. طی 
سـال های گذشـته میلیون هـا دالـِر کمـک شـده به 
ایـن نهـاد بـه جـای این که به نفـع صلـح و امنیت 
در افغانسـتان هزینه شـود، صرف مصـارِف گزاِف 
اعضـای آن و یـا مسـایل سیاسـی شـده اسـت. به 
همیـن دالیـل بارهـا نهادهـا و احـزاب سیاسـی 
خواهـان انحـال شـورای عالـی صلح شـده اند.  

در گذشـته حامـد کـرزی رییس جمهوری پیشـیِن 
صلـح  عالـی  شـورای  اسـاس گذار  کـه  کشـور 
می کـرد  حمایـت  آن  از  خواهی نخواهـی  بـود، 
و نمی گذاشـت کـه تیـِر انتقادهـا زیـاد بـر پیکـر 
افتـد. ولـی بـا روی کار  شـورای صلـح کارگـر 
آمـدن حکومـت وحـدت ملـی کـه تـاش دارد 
ُکل مشـکات جامعـه را میراث حکومـت قبلی و 
شـخص آقـای کـرزی معرفـی کنـد، این نهـاد نیز 
از چشـم زمـام داران افتـاد و در طـول پنـج سـال 

می گذرانـد.  را  خـود  احتضـارِ  دوران  گذشـته 
گزارش هایـی وجـود دارد کـه آقـای غنـی طـرح 
ایجـاد وزارت صلـح را ریخته اسـت که بـا ایجاد 
آن یـا شـورای عالـی صلـح لغـو خواهد شـد و یا 
بـه عنـوان یـک نهاد بـی کاره بـه هـدِف مصروف 
را  آن هـا  غنـی  آقـای  کـه  کسـانی  داشـتِن  نگـه 
»مخـل« تشـخیص دهـد، بـه کارش ادامـه خواهد 
داد. در هـر حالـت، کار شـورای عالـی صلـح بـه 
نظـر می رسـد که تمــام اسـت و بایـد پروندۀ آن 
را بـدون آن که حتا یک دسـتاورد ملمـوس در راه 
صلح داشـته باشـد، بـه بایگانی تاریخ فرسـتاد. اما 
ضـرورت ایجـاد وزارتـی بـه نـام صلح چیسـت؟ 
آیـا وقتـی نهـاد دیگـری در سـطح وزارت ایجـاد 
شـود، صلـح و امنیت در کشــور برقرار می شـود 
و یـا این کـه وزارت صلح کارهای بیشـتری انجام 

بـه  صلـح  از  وسـیع تری  مفهـوم  و  داد  خواهـد 
معنـای پایـان جنـگ را احتـوا خواهـد کرد؟ 

آنچـه را کـه آقای غنی در تدارک ایجاد آن اسـت، 
نـه تنهـا برای صلـح کاری انجـام نخواهـد داد که 
باعـث مختـل شـدِن روند صلـح نیز خواهد شـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه آقـای غنـی معنـای دیگری 
از صلـح را در نظـر دارد و بـر اسـاس همـان معنا 
و تعریـف از صلـح می خواهـد چنیـن وزارتـی را 
بـه وجـود آورد. در حالـی کـه او پیش از رسـیدن 
بـه قدرت، شـعار کاهـش نهادهـای دولتـی و هم 
عهـده دار  را  مشـابه  فعالیت هـای  کـه  نهادهایـی 
کارِ  پایـان  در  حـاال  امـا  مـی داد.  سـر  بودنـد، 
حکومـت خـود بـه صـورت بی رویه هـم در حال 
تغییـر و جابه جایـی افراد اسـت و هـم می خواهد 

کـه نهـادی در حـِد وزارت تأسـیس کند. 
گزارش هایـی کـه از ارگ بـه بیـرون درز کـرده، 
حاکـی از آن انـد که در رأس وزارت صلح، سـام 
رحیمـی رییـس دفتـر آقـای غنـی قـرار خواهـد 
گرفـت. در همیـن حـال، برخـی منابـع می گویند 
کـه آقـای غنـی تصمیـم دارد هم زمـان بـا ایجـاد 
وزارت صلـح کـه بـدون شـک یک نهاد نمایشـی 
و فرمایشـی خواهـد بـود، عمـر داوود زی رییس 
فعلـِی دبیرخانـۀ شـورای عالی صلـح  را به حیث 
کنـد.  معرفـی  خـود  انتخاباتـی  کمپایـن  رییـس 
این هـا همـه نوعـی کارزارهـای انتخاباتـِی پیـش 
از وقـت و فراقانونـی انـد کـه آقـای غنـی بـرای 
مدیریـت انتخابـات بـه نفـِع خـود تـدارک دیـده 

 . ست ا
ایجـاد نهـادی بـه نـام وزارت صلـح هیـچ گرهی 
نخواهـد  بـاز  افغانسـتان  فروبسـتۀ صلـِح  کار  از 
کـرد. ازدحـام و ترافیـک نهادهـا بـه جـای آن کـه 
مسـیر صلـح را همـوار سـازد، مشـکات دیگری 
را هـم بـه بـار مـی آورد کـه پیامدهـای خطرناکی 
بـرای کشـور می تواند داشـته باشـد. هزینـۀ چنین 
تأمیـن می شـود؟ چـه کسـانی  از کجـا  وزارتـی 
قـرار اسـت کـه امـور آن را رهبـری کننـد؟ چـه 
برنامه هایـی را چنیـن وزارتـی در راه صلـح روی 
دسـت خواهـد داشـت؟ آیـا موجودیـت شـورای 
عالـی صلـح نشـان نـداد که بـا راه انـدازی نهــاد 
نمی تـوان بـه صلـح و امنیـت دسـت پیـدا کـرد؟

جنـگ فعلـی افغانسـتان بـه دلیـل نبـود وزارت و 
نهـادی بـه نـام صلـح نیسـت، بـل بـه دلیـل عدم 
رهبـری  در  زمـام داران  توان منـدی  و  مدیریـت 
کشـور اسـت. اگـر قـرار می بـود کـه بـا ایجـاد 
بـه صلـح و همزیسـتی  وزارت صلـح کشـورها 
درگیـر  کشـورهای  تمـام  در  حـاال  می رسـیدند، 
می داشـت.  وجـود  صلـح  وزارت هـای  منازعـه 
بسـیار  جنگ هـای  آن کـه  وجـود  بـا  سـوریه 
مدهشـی را از سـر گذشـتاند و همیـن حـاال هـم 
در آتـش جنگـی ویران گـر می سـوزد ولـی رتبـۀ 
آن در امنیت از افغانســتان بدون داشـتن شـورای 
رفتـه  بلندتـر  صلـح  وزارت  یـا  و  صلـح  عالـی 
اسـت. سـال گذشـته سـوریه اولیـن کشـور ناامِن 
جهان محسـوب می شـد ولی امسـال ایـن جایگاه 
بـه افغانسـتان تعلـق گرفتـه اسـت. سـران دولـت 
سـوریه وزارت صلـح ایجـاد نکردند تـا وضعیت 
امنیتی شـان از افغانسـتان بهتـر شـود بلکـه جنـگ 
را مدیریـت کردنـد و کشـور خـود را از بحـراِن 

هولنـاک نجـات بخشـیدند.
آقـای غنـی در پایان حکومـِت خـود در حالی که 
دیگـر مشـروعیت قانونـی نـدارد، نمی توانـد کـه 
دسـت بـه ایجـاد نهــادی در حـد وزارت بزنـد. 
او همچنیـن حـق نـدارد که بـه هـدِف کارزارهای 
دولتـی  نهادهـای  در  را  افـراد  خـود  انتخاباتـِی 
جابه جـا کنـد. این ها همـه فعالیت هـای فراقانونی 
انـد کـه افغانسـتان را بـه سـمِت بحـران می بـرد. 
آقـای غنـی فکـر می کنـد کـه مـردم و سیاسـیوِن 
کشـور هدف هـای پنهـاِن او را از ایجـاد وزارت 
صلـح و یـا جابه جایـی افـراد نزدیک بـه خود در 
آن هـا  برابـر  نمی داننـد و در  سـمت های دولتـی 
سـکوت می کننـد. اگـر چنین خیـال باطلـی دارد، 
بایـد گفـت کـه او و اطرافیانـش کـور خوانده اند. 
شـاید او فـردی دیکتاتـور و مسـتبد باشـد، ولـی 
افغانسـتان و مناسـبات فعلـِی حاکـم بـر کشـور و 
بیــداری مـردم دیگـر فضـای سـلطه و اسـتبداد 
را مجـال نمی دهـد. حـاال اگـر فـردی تمایـات 
نمی توانـد  دیگـر  باشـد،  داشـته  هـم  اسـتبدادی 
خواسـته های  اسـیر  را  مـردم  گذشـته  همچـون 

نامشـروع خـود سـازد. 
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ـــدید  ـــات ریاســـت جمهوری تهـ ـــزدان انتخاب ـــراً شـــورای نام اخی
ـــی در  ـــای غن ـــِی آق ـــۀ کارِ غیرقانون ـــل ادام ـــه دلی ـــه ب ـــرده  ک ک
ـــِت  ـــان مهل ـــه پای ـــاِی او ب ـــدم اعتن ـــام ریاســـت جمهوری و ع مق
ریاســـت جمهوری یی  انتخابـــات  شـــورا  ایـــن  کاری اش، 
را کـــه در چنیـــن وضعـــی دایـــر شـــود، تحریـــم می کنــــد. 
بیشـــتر نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهوری ســـال 1۳98 
ــع  ــت جمهوری جمـ ــات ریاسـ ــزدان انتخابـ ــورای نامـ در شـ
ـــت  ـــی حکوم ـــس اجرای ـــداهلل ریی ـــر عب ـــا داکت ـــده اند و حت ش
ـــس از اول  ـــی پ ـــای غن ـــۀ کارِ آق ـــر ادام ـــز ب ـــی نی ـــدت مل وح
جـــوزا اعتـــراض کـــرده و در ایـــن خصـــوص خـــود را در 
ـــات  ـــزدان انتخاب ـــورای نام ـــِع ش ـــه موض ـــک ب ـــی نزدی موضع

ــت.   ــرار داده اسـ ــت جمهوری قـ ریاسـ
ـــد  ـــت جمهوری تهدی ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــه نام ـــاال ک ـــا ح ام
بـــه تحــــریم انتخابـــات کرده انـــد، رونـــد تقویتـــی ثبت نـــام 
ـــده  ـــاز ش ـــور آغ ـــت جمهوری در کش ـــات ریاس ـــزدان انتخاب نام
ــی  ــی همان گونه یـ ــه غنـ ــد کـ ــان می دهـ ــن نشــ ــت. ایـ اسـ
ــدارهای  ــِم هشـ ــی و علی رغـ ــاِن قانونـ ــر از زمـ ــه فراتـ کـ
ـــه  ـــاِل روان ادام ـــوزای س ـــس از اول ج ـــه کارش پ ـــی، ب عموم
داده، در عیـــن حـــال می توانـــد بی توجـــه بـــه هـــر هشـــدارِ 
ـــزار  ـــش برگ ـــوِس خوی ـــل و ه ـــق می ـــات را مطاب ـــر انتخاب دیگ
ـــات  ـــزدان انتخاب ـــه نام ـــن اســـت ک ـــک نظـــر ای ـــون ی ـــد. اکنـ کن
ــاِل وارد  ریاســـت جمهوری بـــا تحریـــم انتخابـــات بـــه خیـ
کـــردِن فشـــار سیاســـی، در واقـــع فرصـــت را بـــرای غنـــی 
ـــد  ـــی کن ـــات را مهندس ـــه انتخاب ـــازند ک ـــاعد می س ـــتر مس بیش
ـــه  ـــت پرداخت ـــه رقاب ـــر ب ـــزدِ دیگ ـــد نام ـــا یکـــی ـ چن و خـــود ب

ــد.   ــل فرمایـ ــرد را حاصـ ــۀ بُـ ــاده گی نتیجـ و به سـ
ــات ریاســـت جمهوری  ــزدان انتخابـ ــاب، نامـ ــا ایـــن حسـ بـ
ـــا  ـــوند. ام ـــی می ش ـــای غن ـــروزی آق ـــازِ پیـ ـــع زمینه س در واق
دیدگاهـــی درســـت تر نیـــز وجـــود دارد و آن این کـــه: اگـــر 
نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت  جمهـــوری بتواننـــد انتخابـــات 
ــانند،  در حقیقـــت می تواننـــد خـــوِی  را بـــه تحریـــم بکشـ
ـــن  ـــرا رفت ـــازند. زی ـــان س ـــی را عری ـــِب غن ـــه و متقل خودکام
ــه  ــات ریاســـت جمهوری بـ ــزد انتخابـ ــزده نامـ بیـــش از پانـ
تحریـــِم انتخاباتـــی کـــه قـــرار اســـت آقـــای غنـــی مطابـــق 
ـــروعیِت  ـــار و مش ـــت و اعتب ـــد، صح ـــر کن ـــش دای ـــِل خوی می
آن انتخابـــات را زیـــر ســـؤال می بـــرد و اگـــر آقـــای غنـــی 
ـــم  ـــزدان تحری ـــتر نام ـــرف بیش ـــه از ط ـــی را ک ـــان انتخابات چن
ـــزد  ـــی ن ـــچ ارزش و وجاهت ـــۀ آن هی ـــد؛ نتیج ـــر کن ـــده، دای ش
مـــردم و جامعـــۀ جهانـــی نخواهـــد داشـــت. و اگـــر آقـــای 
ـــه  ـــد، ب ـــدرت برس ـــه ق ـــی ب ـــان انتخابات ـــاس چن ـــر اس ـــی ب غن
ـــه  ـــل ب ـــه، ب ـــت ن ـــس حکوم ـــا ریی ـــور ی ـــس جمه ـــوان ریی عن
عنـــوان یـــک »غاصـــب قـــدرت« شـــناخته می شـــود و حتـــا 
ــه  ــامِ نماینـــدۀ منتخـــب را نمی توانـــد بـــه دروغ هـــم کـ نـ

ـــد.  ـــدک بکش ـــود ی ـــا خ ـــده ب ش
تحریـــم انتخابـــات کارِ کوچـــک و ســـاده یی نیســـت. ایـــن 
ـــوری  ـــت  جمه ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــط نام ـــر توس ـــه اگ گزین
ـــِک  ـــِت دموکراتی ـــبک و ماهی ـــی را س ـــای غن ـــردد، آق ـــی گ عمل
ــا  ــنهادِ مـ ــن پیشـ ــد. بنابریـ ــش می کشـ ــه چالـ ــام را بـ نظـ
ـــۀ  ـــه گون ـــۀ کار ب ـــی از ادام ـــای غن ـــن اســـت کـــه آق ـــان ای همچن
فراقانونـــی انصـــراف دهـــد و بـــه هـــر شـــکل ممکـــن اعتــــماد را 
ـــان  ـــاف نش ـــد انعط ـــازد. او بای ـــاده س ـــات اع ـــۀ انتخاب ـــه پروس ب
ـــا  ـــش و ی ـــدِن صاحیت های ـــدود ش ـــۀ مح ـــه گزین ـــد و ب ده
انصـــراف از چوکـــی ریاســـت جمهوری تـــن بدهـــد. چـــرا 
ـــاع  ـــدرت، اوض ـــی در ق ـــورِ غیرقانون ـــر حض ـــرار ب ـــا اص ـــه ب ک
بحرانـــی افغانســـتان را بـــه بحــــرانی غیرقابـــِل بازگشـــت ســـوق 

ـــد داد.  خواه
اگـــر آقـــای غنـــی هیجـــان و عاقـــۀ خـــود را بـــه ادامـــۀ 
ـــات  ـــم انتخاب ـــۀ تحری ـــه گزین ـــد، می فهمـــد ک ـــار کن ـــدرت مهـ ق
ریاســـت  جمهـــوری توســـط شـــورای نامـــزدان انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری یعنـــی تهی ســـاختِن حکومـــت از هـــر 
آن وســـیله یی کـــه به واســـطۀ آن بـــه انتخابـــات صحـــت و 
ـــات  ـــی و انتخاب ـــه عمل ـــن گزین ـــر ای ـــد و اگ ـــار می بخش اعتب
بـــا لحاجـــِت حکومـــت منهـــای نامـــزداِن رقیـــب و مطـــرح 
ــا  ــرای رقبـ ــۀ آن هیـــچ الزامـــی را بـ ــردد، نتیجـ ــزار گـ برگـ
برنمی تابـــد و حکومـــِت بعـــدی نمی توانـــد انتظـــارِ تبعیـــت 

از جریان هـــای بـــزرِگ سیاســـی کشـــور داشـــته باشـــد.   

»تحـریم انتخـابات« 
به معنـای چیست؟

ارت صلح  ز و
دیگر جنگی  ی  برا

آقای غنی در پایان حکومِت خود درحالی که دیگر مشروعیت قانونی ندارد، نمی تواند دست به ایجاد نهـــادی در حد وزارت بزند. او 
همچنین حق نــدارد که به هدِف کارزارهای انتخاباتِی خود افراد را در نهادهای دولتی جابه جا کند. این ها همه فعالیت هاِی فراقانونی 
اند که افغانستان را به سمِت بحران می برد. آقای غنی فکر می کند که مردم و سیاسیوِن کشور هدف های پنهاِن او را از ایجاد وزارت 
صلح و یا جابه جایی افراد نزدیک به خود در ســمت های دولتی نمی دانند و در برابر آن ها سکوت می کنند. اگر چنین خیال باطلی دارد، 
باید گفت که او و اطرافیانش کور خوانده اند. شاید او فردی دیکتاتور و مستبد باشد، ولی افغانستان و مناسبات فعلِی حاکم بر کشور 

و بیـداری مردم دیگر فضای سلطه و استبداد را مجال نمی دهد

احمـد عمران



سال l11 شمارۀ مسلسل l2512  دوشنبه 27جوزا/  خرداد l1398 13 شوال المکرم l1440 17جون 2019
www.mandegardaily.com

روح اهلل بهزاد

ــه  ــد ک ــی می گوین ــر انتخابات ــای ناظ ــووالن در نهاده مس
ــه  ــاد مواج ــای زی ــا چالش ه ــی ب ــی تقویت ــد نام نویس رون
ــات  ــفافیت در انتخاب ــت و ش ــه تقوی ــد ب ــت و نمی توان اس

ــد. کمــک کن
مســووالن ایــن نهــاد همچنــان می گوینــد کــه کمبــود 
ــی  ــی، وجــود مشــکات فن ــرای نام نویســی تقویت ــز ب مراک
و کمبــود هزینــه در کمیســیون انتخابــات، ســبب ُکنــدی کار 
ــه در  ــد ک ــات می گوی ــیون انتخاب ــا، کمیس ــت. ام ــده اس ش
بیشــتر 4صــد مرکــز نام نویســی، بیــش از 4۰ هــزار تــن در 

ــد.  ــی کرده ان ــاه نام نویس ــک م ــر از ی کمت
ــات آزاد  ــاد انتخاب ــی بنی ــس اجرای ــوب زاده، ریی ــم ای نعی
و عادالنــۀ افغانســتان )تیفــا( هرچنــد بــه آغــاز رونــد 
نام نویســی تقویتــی، خوش بیــن اســت، امــا می گویــد: 
ــات  ــیون انتخاب ــرف کمیس ــری از ط ــا ناگزی ــد ب ــن رون ای
آغــاز یافــت و بــا چالش هــای فنــی و آگاهی دهــی مواجــه 

ــت. اس
ــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت، نبــود  آقــای ایــوب زاد کــه ب
ــن  ــت های ای ــی را از بن بس ــای فن ــی و چالش ه آگاهی ده
رونــد می دانــد و می افزایــد: کمبــود مراکــز رأی دهــی، 
نام نویســی  رونــد   از  انتخاباتــی  شــرکای  بی خبــری 
ــش مواجــه  ــا چال ــد ب ــن رون ــا ای ــده ت ــی، ســبب ش تقویت

ــردد.  گ
ــه  ــی تهی ــات پارلمان ــه در انتخاب ــتی ک ــۀ او، فهرس ــه گفت ب
ــام  ــت ن ــن ثب ــا ای ــاک کاری دارد، ام ــه پ ــاز ب ــود نی ــده ب ش

ــد.   ــیده گی نمی توان ــش رس ــن چال ــه ای ــی  ب تقویت
ــردم  ــتراک م ــه کمرنگــی اش ــاره ب ــا اش ــوب زاده ب ــای ای آق
ــل  ــت کاب ــد: در والی ــی می گوی ــام تقویت ــت ن ــد ثب در رون
کــه یکــی از بزرگتریــن والیت هاســت، آمــار اشــتراک 
ــدک  ــی ان ــی تقویت ــام نویس ــد ن ــی در رون ــده گان خیل کنن

اســت. 
ــی  ــای تخنیک ــن چالش ه ــده گرفت ــا نادی ــه ب ــت ک او گف
انتخابــات  کمیســیون  مســووالن  انتخابــات،  رونــد  در 
ــد.  ــی کنن ــک را قربان ــد دیموکراتی ــن رون ــد ای می خواهن
رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــۀ افغانســتان، 
راه انــدازی برنامه هــای ماننــد ثبــت نــام تقویتــی را از 
ــردن  ــف ک ــرگرمی و تل ــات، س ــیون انتخاب ــرف کمیس ط
تقویتــی  نام نویســی  کــه  می افزایــد  و  می دانــد  زمــان 

ــد. ــک کن ــات کم ــفافیت انتخاب ــه ش ــد ب نمی توان
ــش از  ــوز بی ــا هن ــد: ت ــات می گوی ــیون انتخاب ــا، کمیس ام
ــام  ــت ن ــی ثب ــی تقویت ــام نویس ــز ن ــن در مرک ــزار ت 42 ه

کرده انــد.
ــات  ــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب ــز ابراهیمــی، مع عزی
ــۀ  ــا روزنام ــت ب ــوع در صحب ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ب
مانــدگار می گویــد کــه در والیت هــای کــه نیروهــای 
امنیتــی، از تأمیــن امنیــت اطمنــان داده انــد، مراکــز ثبــت نــام 
ــر  ــا ب ــای بن ــی والیت ه ــا در برخ ــت، ام ــاز اس ــی ب تقویت

ــده اســت.  ــته مان ــز بس ــی مراک ــل امنیت دالی
ــه مشــکات در بخــش آگاهــی  ــزود ک ــای ابراهیمــی اف آق
دهــی از آغــاز رونــد نام نویســی تقویتــی وجــود دارد، امــا 

ایــن مشــکات اکنــون نیــز رفــع گردیــد. 
ــر  ــای ناظ ــات نهاده ــیون انتخاب ــخنگوی، کمیس ــاون س مع
انتخاباتــی بــه اتهام زنــی و نقدهــای بی مــورد، در بــارۀ 
کمیســیون انتخابــات متهــم می کنــد و می گویــد: »اگــر 
آمــار ثبــت نــام تقویتــی از 1 صدهــزار بلنــد می بــود، بازهــم 
ــات را  ــد و کمیســیون انتخاب ــد می کردن ــر نق ــای ناظ نهاده
ــار  ــون آم ــا اکن ــد، ام ــم می کنن ــی مته ــار خیال ــه آم ــه ارای ب

ــن نقدهــا وجــود دارد«. ــز ای ــدک اســت نی ــام ان ــت ن ثب
مســوول  شــینواری،  حبیب الرحمــان،  هــم،  ســویی  از 

برنامه هــای دیده بــان انتخابــات افغانســتان )ایتــوا( بــا 
اشــاره بــه چالش هــای موجــود در رونــد نام  نویســی 
تقویتــی، می گویــد: آمــار اشــتراک کننــده گان در رونــد نــام 
ــات  ــیون انتخاب ــا کمیس ــت، ام ــدک اس ــی ان ــی تقویت نویس
ــی  ــار خیال ــه آم ــه ارای ــا ب ــن چالش ه ــانیدن ای ــرای پوش ب

دســت می زنــد. 
ــی در  ــزود کــه مراکــز نام نویســی تقویت ــای شــینواری اف آق
ــته اند.  ــر بس ــار حاض ــر و تخ ــار، لوگ ــای ننگره والیت ه

آقــای شــینواری نیــز کمبــود مراکــز نام نویســی تقویتــی را 
تأییــد می کنــد و می افزایــد  در والیت هــا ولســوالی ها 

ــش اســت. ــک چال ــران ی ــان و دخت ــه زن ــن ب ــه ای ک
او گفــت کــه رونــد آگاهی دهــی از آغــاز ثبت نــام تقویتــی 
ــر  ــردم از آن خب ــتر م ــت و بیش ــته اس ــود نداش ــز وج نی

ــد. ندارن
ــگاری،  ــت ن ــدون سامانۀانگش ــی ب ــه نام نویس ــت ک او گف
ــام تکــراری افــراد جلوگیــری کنــد و  ــد از ثبــت ن نمی توان
از طــرف دیگــر نگرانــی وجــود دارد کــه در صــورت پایــن 
بــودن آمــار اشــتراک کننــده گان، کمیســیون انتخابــات آمــار 
ــع  ــه نف ــب ب ــه خــود زمینه ســاز تقل ــد ک ــه  ده ــی ارای خیال

تیمــی اســت کــه در کمیســیون نفــوذ دارد.  
آقــای شــینواری، کاهــش هزینــه انتخابــات را یــک چالــش 
کمیســیون  هزینــه  کــه  می افزایــد  و  می دانــد  دیگــر 
انتخابــات کاهــش یافتــه اســت و ایــن ســبب کنــدی کار در 

ــردد. ــات می گ ــیون انتخاب کمیس

کمپاین های پیش از وقت
ــا  ــی کارزاره ــای انتخابات ــی از تیم ه ــود، برخ ــن وج ــا ای ب

ــد.  ــدازی کرده ان ــت راه ان ــش از وق ــی را پی انتخابات
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــر انتخابات ــای ناظ ــی از نهاده برخ
ــای  ــا و جریان ه ــه برخــی از رونده ــد ک موضــوع می گوین
سیاســی کــه در تکــت انتخاباتــی تیــم حاکــم هســتند، بــه 
ــد.  ــت  می زنن ــت دس ــش از وق ــی پی ــای انتخابان کارزاره
ایــن نهــاد همچنــان تیــم حاکــم را بــه اســتفاده از امکانــات 

دولتــی در کارزارهــای انتخاباتــی متهــم می کننــد. 
ــات آزاد و  ــاد انتخاب ــی بنی ــس اجرای ــوب زاده، ریی ــم ای نعی
عادالنــۀ افغانســتان در ادامــۀ ســحنانش افــزود: تیــم حاکــم 
بــا اســتفاده از روند هــای ماننــد، رونــد ســبز بــه راه انــدازی 

کارزارهــای انتخاباتــی پیــش از وقــت دســت زده اســت. 
او گفــت کــه تیــم غنــی از طــرف برخــی جریان هــا ماننــد 
رونــد ســبز«= کارزارهــای انتخاباتــی پیــش از وقــت را در 

ــد.  ــدازی کرده ان ــان راه ان ــاب و جوزج ــای فاری والیت ه
آقــای ایــوب زاده ســفرهای محمداشــرف غنــی و اظهــارات 
کارزار  دیگــر  مکان هــای  برخــی  و  در والیت هــا  را  او 
ــاوه  ــه ع ــن کار ب ــه ای ــد ک ــد و می گوی ــی  می دانن انتخابات
ــض  ــی، نق ــای انتخابات ــان کمپاین ه ــش در زم ــاد چال ایج

ــز اســت. ــون نی قان

شــماری از اعضــای مجلــس ســنا از پنهــان کاری جزئیــات 
نشســت های امریــکا بــا طالبــان از ســوی زلمــی خلیــل زاد 
ــق  ــل زاد ح ــای خلی ــه آق ــد ک ــد و می گوین ــاد می کنن انتق
ــان  ــا طالب ــش ب ــات گفت وگوهای ــردم را از جزئی ــدارد م ن

ــذارد. ــر بگ بی خب
آنــان کــه دیــروز یکشــنبه، 26 جــوزا در نشســت عمومــی 
کــه  گفتنــد  همچنــان  می گفتنــد،  ســخن  اتــاق  ایــن 
نشســت های نماینــده گان امریــکا بــا طالبــان در قطــر، هیــچ 

ــت. ــته اس ــتان نداش ــگ افغانس ــان جن ــه پای ــودی ب س
هم زمــان بــا ایــن، یــک عضــو ارشــد شــورای عالــی صلــح 
می گویــد کــه طالبــان در گفت وگوهــای صلــح »صداقــت« 

ــد. ــری« می کنن ــن پروســه »بهانه گی ــد و در ای ندارن

خلیل زاد حق پنهان کاری را ندارد
فضــل هــادی مســلمیار، رییــس مجلــس ســنا در نشســت 
دیــروز گفــت کــه خلیــل زاد جزئیــات گفت وگوهــای صلــح 
بــا طالبــان را پنهــان کــرده و بــا مــردم و نماینــده گان مــردم 
ــلمیار  ــای مس ــازد. آق ــریک نمی س ــا را ش ــتان آن ه افغانس
ــای  ــج گفت وگوه ــد نتای ــکا نبای ــدۀ امری ــه نماین ــزود ک اف
خــود بــا طالبــان را از ملــت و حکومــت افغانســتان پنهــان 

کنــد.
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــان این ک ــا بی ــنا ب ــس س ــس مجل ریی

حــق دارنــد از جزئیــات گفت وگوهــای قطــر باخبــر 
ــات هیــچ یــک از  شــوند، اظهــار داشــت: »خلیــل زاد جزئی
شــش نشســِت برگــزار شــده در قطــر را با مــردم افغانســتان 
ــه  ــد ک ــلمیار می گوی ــای مس ــت. آق ــاخته اس ــریک نس ش
پنهــان کاری در پروســه یی کــه مربــوط افغانســتان می شــود، 

ــول نیســت.  ــل قب ــن کشــور قاب ــردم ای ــرای م ب
در ســوی دیگــر، عبــداهلل قرلــق، عضــو مجلــس ســنا 
همچنــان گفــت کــه نشســت های نماینــده گان امریــکا 
ــی نداشــته  ــی« در پ ــچ نتیجــۀ مثبت ــان در قطــر »هی ــا طالب ب
اســت. آقــای قرلــق افــزود کــه در نشســت های قطــر تنهــا 
ــود و  ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــان و امریکایی ه ــع طالب مناف
ــود.  ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــتان ب ــردم افغانس ــع م مناف
ــان  ــده گان طالب ــناتور، نشســت های نماین ــن س ــۀ ای ــه گفت ب
ــز  ــی نی ــروعیت سیاس ــان مش ــه طالب ــر ب ــکا در قط و امری

ــت. ــیده اس بخش
در ســوی دیگــر، رحمــت اهلل اچکــزی، عضــو دیگــر ســنا 
ــات«  ــی از جزئی ــا »بخش ــل زاد تنه ــی خلی ــه زلم ــت ک گف
ــت وحــدت  ــس حکوم ــا ریی ــا ب ــر را تنه نشســت های قط
ملــی در میــان می گــذارد. او افــزود کــه خلیــل زاد جزئیــات 
میــان  در  مــردم  نماینــده گان  بــا  را  نشســت ها  ایــن 

نمی گــذارد.
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــوند کــه قــرار اســت 

بــه زودی هفتمیــن دور نشســت های صلــح افغانســتان 
میــان زلمــی خلیــل زاد و نماینــده گان طالبــان در اخیــر مــاه 

جــاری میــادی در قطــر برگــزار شــود.

»طالبان صادق نیستند و بهانه گیری می کنند«
ــه  ــد ک ــح می گوی ــی صل ــورای عال ــد ش ــو ارش ــک عض ی
طالبــان در پروســۀ صلــح »صــادق« نیســتند و »بهانه گیــری« 
می کننــد. ایــن عضــور شــورای عالــی صلــح دیــروز 
یکشــنبه، 26 جــوزا در یــک نشســت در کابــل گفــت کــه 
طالبــان هیچگاهــی بــه صــورت »جــدی« آمــادۀ گفت وگــو 

ــد. نبــوده ان
عطاالرحمــان ســلیم، معــاون شــورای عالــی صلــح می گویــد 
ــان،  ــا طالب کــه پیــش از آغــاز نخســتین دور گفت وگوهــا ب
ایــن گــروه حکومــت افغانســتان را متهــم بــه جــدی نبــودن 
ــا اکنــون خــود ایــن  ــد، ام ــرای گفت وگــو متهــم می کردن ب
ــره  ــو و مذاک ــادۀ گفت وگ ــی آم ــورت واقع ــه ص ــروه ب گ

نیســت.
نیروهــای  آقــای ســلیم اظهــار داشــت کــه حضــور 
خارجــی در افغانســتان »بهانه یــی« اســت بــرای عــدم آغــاز 
گفت وگــوی جــدی بــا امریکایی هــا و حکومــت افغانســتان. 
بــه گفتــۀ او: بــا آنکــه بخــش بزرگــی از نیروهــای خارجــی 
از افغانســتان بیــرون شــدند، امــا طالبــان بــه حمــات شــان 
ــدند.  ــدی نش ــوی ج ــادۀ گفت وگ ــیدند و آم ــدت بخش ش
ایــن عضــور شــورای عالــی صلــح همچنــان مدعــی 
ــده گان  ــح، نماین ــت های صل ــان در نشس ــه طالب ــت ک اس
مــورد  ایــن  و  می فرســتند  را  بی صاحیت شــان 
ــای جــدی  ــاز گفت وگوه ــراراه آغ ــن« مشــکل ف »عمده تری

اســت. عطاالرحمــان ســلیم می گویــد کــه نماینــده گان 
حاشــیه های  در  را  شــان  بــودن  بی صاحیــت  طالبــان 

نشســت ها اعتــراف کــرده انــد.
بــه بــاور او، هنــوز طالبــان حاضــر نشــده انــد نماینــده گان 
ــتند.  ــح بفرس ــت های صل ــه نشس ــان را ب ــت ش باصاحی
آقــای ســلیم گفــت: وقتــی نماینــده گان طالبــان در نشســتی 
شــرکت می کننــد، پــس از خوانــدن یــک متــن چنــد 
ســطری، می گوینــد کــه بیــش از ایــن صاحیــت بحــث را 
ندارنــد؛ وقتــی جانــب مقابــل خواهــان کســب صاحیــت 
ــرای  ــت ب ــت صاحی ــه دریاف ــد ک ــان می گوین می شــود، آن

ــرد«. ــر می گی ــان درب ــت روز زم ــان بیس آن
معــاون شــورای عالــی صلــح، حمایــت برخــی کشــورهای 
منطقــه از طالبــان و تشــویق ایــن گــروه بــه ادامــۀ جنــگ را 
ــد  ــح خوان ــد صل ــان در رون ــری طالب ــل دیگــر بهانه گی عام
ــارهای  ــد فش ــورها بای ــن کش ــه روی ای ــرد ک ــد ک و تأکی
از  دســت  طالبــان  گــروه  تــا  شــود  وارد  بین المللــی 
بهانه گیــری برداشــته و بــه گفت وگوهــای صلــح تــن 

ــد. دهن
معــاون شــورای عالــی صلــح در حالــی از بهانه گیــری 
ــخن  ــح س ــای صل ــان در گفت وگوه ــود طالب ــادق نب و ص
می گویــد کــه قــرار اســت دو نشســت معطــوف بــه 
صلــح افغانســتان بــه زودی در قطــر برگــزار شــود؛ اخیــراً 
ــاالت متحــدۀ  ــه درخواســت ای ــدرال آلمــان ب جمهــوری ف
ــور  ــح کش ــۀ صل ــتان وارد پروس ــت افغانس ــکا و دول امری
ــده گان  ــتراک نماین ــه اش ــرار اســت نشســتی را ب شــده و ق

ــد. ــازی کن ــر زمینه س ــان در قط ــت و طالب دول
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۴ یک امتیاز به شما اضافه می کند 
»هیـچ چیـز بیشـتر از حفـظ خون سـردی در همـۀ شـرایط و موقعیت ها به شـما 

امتیـاز اضافـه نمی کنـد.« توماس جفرسـون
وقتـی بقیـه از کـوره در می رونـد، شـما می توانیـد صبـور و خون سـرد باشـید. 
وقتـی بقیـه بعـد از چنـد بـار امتحـان کـردِن کاری دسـت از آن کار می کشـند، 
شـما بـه راه تـان ادامـه دهیـد. وقتـی بقیه بـرای پیـدا کـردن راه حِل بعـدی برای 
خودتـان  مسـتقیِم  مسـیر  در  شـما  می چرخنـد،  خودشـان  دور  مشکات شـان 

. نید بما

۵. نوعی محافظ است 
»صبـر محافظـی در برابر اشـتباهات اسـت، درسـت مثل لبـاس که از مـا در برابر 
سـرما محافظـت می کنـد. وقتـی بـا بیشـتر شـدن سـرما لباس بیشـتر می پوشـید، 
سـرما دیگـر قـدرِت آسـیب رسـاندن بـه شـما را نـدارد. بـه همیـن ترتیـب در 
مواجهـه با اشـتباهات بـزرگ، بایـد صبورتر شـوید، آن وقت آن اشـتباهات دیگر 

قـدرت ضربـه زدن بـه شـما را نخواهنـد داشـت.« لیونـاردو داوینچی
ایـن نکتـۀ فوق العاده یـی اسـت. بـا صبـر، اشـتباهات و شکسـت ها دیگـر آخـِر 
دنیـا بـه نظـر نمی آینـد. دیگر قدرت احساسـِی قوی روی شـما نخواهند داشـت 
کـه تسـلیم تان کننـد. می دانیـد کـه اگـر به راه تـان ادامـه دهیـد و کارهای تـان را 

اصـاح کنیـد، زنده گی تـان پیشـرفت خواهـد کرد.

6. آن را بسازید 
»صبـر یک شـبه بـه دسـت نمی آیـد. درسـت مثـل عضله سـازی اسـت. بایـد هر 

روز روی آن کار کنیـد.« ایکنـات ایشـواران
»اگـر دنیـا سراسـر خوشـی و لـذت بود، هیچ وقت شـجاع یـا صبور بـودن را یاد 

نمی گرفتیـد.« هلـن کلر
هرچـه بیشـتر بتوانیـد صبـور باشـید، کارهـا راحت تـر می شـود؛ درسـت مثـل 
عضله یـی کـه ماه هـا و سـال ها روی آن کار می کنیـد. همان طـور کـه هلـن کلـر 
می گویـد، زنده گـی می توانـد بـه شـما یـاد بدهـد صبورتر باشـید. طـی روزهای 
سـخت زنده گـی، انتخابـی جـز صبـور بـودن نداریـد. این هـا زمان هایی هسـتند 

کـه عضلـۀ صبرتـان را قوی تـر می کننـد.
وقتـی کودکیـم، بیشـتر چیزهایی را که می خواهیم فـوراً از والدین یا بزرگ ترهای 
دیگـر به دسـت می آوریـم. بزرگ تـر کـه می شـویم، یـاد می گیریـم کـه آدم هـا 
دیگـر هرچـه بخواهیـم را بـه مـا تقدیـم نمی کننـد. اگـر بخواهیـم چیزهایـی که 
واقعـًا دوسـت داریـم را به دسـت آوریـم، باید یـاد بگیریم کـه صبور باشـیم. در 
غیـر ایـن صورت، داخـل حلقه یـی می افتید که چیزهایـی که می خواهیـد را زود 
به دسـت می آوریـد تـا خواسـتۀ تان روی چیزهـای واقعی تر و عمیق تر سـرپوش 
بگـذارد. ایـن بعـد از مدتـی نارضایتی برای تـان می آورد و بیشـتر و بیشـتر برای 

برطـرف کـردن ایـن ناراحتـی که تـِه ذهن تـان وجـود دارد، دسـت وپا می زنید.

۷. با خودتان صبور باشید.
»در برخـورد بـا همـه چیـز صبر داشـته باشـید، اما بیشـتر از هر چیز بـا خودتان. 
شـجاعت تان بـرای فکـر کـردن بـه ایرادهای تـان را از دسـت ندهید اما فـوراً در 
صـدد برطـرف کـردِن آن هـا برآییـد- هـر روز کار را از نو شـروع کنید.« سـنت 

فرانسـوا دوسال
ایـن مسـالۀ خیلـی مهمی اسـت کـه در مسـایل مربوط به پیشـرفت شـخصی تان 
در زنده گـی بایـد آن را بـه خاطـر داشـته باشـید. چـون زنده گی همیشـه آن طور 
کـه شـما برنامه ریـزی کرده ایـد پیـش نمـی رود. ممکن اسـت شکسـت بخورید. 
ممکـن اسـت به خاطـر تـرس زمیـن بخوریـد. ممکـن اسـت سـردرگم شـوید. 
ممکـن اسـت کارهایـی را بکنید کـه می دانیـد نباید انجـام می دادیـد. حتا ممکن 

اسـت همـۀ ایـن اتفاق هـا بیشـتر از یک بـار برای تـان بیفتد.

الزم نیسـت دو هفتـه تا سـه مـاه خودتـان را به خاطر این هـا تنبیه کنید یا تسـلیم 
شـوید. در عـوض، هوشـمندانه رفتـار کنید و بـا خودتان صبور باشـید. دوباره از 

جای تـان بلند شـوید و فـردا از نو شـروع کنید.
 منبـع: مردمان

بخش دوم و پایانی

چنانچـه گفتـه شـد، اسـتقراء در منظومـۀ فکـری 
اسـتوارت میل از جایـگاهِ کانونی برخوردار اسـت. 
او در جریـاِن مباحثـه بـا ویلیام هیول تـا آنجا پیش 
رفـت کـه مدعی شـد، هـر قانـوِن عّلی یی کـه علم 
بـدان دسـت یافتـه، به وسـیلۀ روش های اسـتقرائی 
کشـف شـده اسـت. به همیـن جهـت تأکیـد کرده 

است:
فقـط وقتـی بـا اسـتنتاج واقعـی روبـرو هسـتیم که 
یـک حقیقِت تـازه، یعنـی حقیقتی کـه در مقدمتین 
منـدرج نبـوده، اسـتنتاج گـردد. از ایـن لحـاظ فقط 
اسـتقراء اسـت کـه مـی توانـد اسـتنتاج واقعـی بـه 
حسـاب آیـد، چـرا کـه نتیجـه در اسـتقراء چیـزی 
بیـش از آنچـه در مقدمـات منـدرج اسـت را در بر 

دارد. )کاپلسـتون، 1۳76: 79 ( 
اسـتوارت میل در کتاِب »دسـتگاه منطـق« به تحلیِل 
ماهیـِت »زبـان« نیـز پرداختـه اسـت. بـه بـاورِ وی 
منطـق با الفاظ و جمـات سـروکار دارد، از این رو 
بـا بررسـی »زبـان«  او پژوهـش منطقـی خـود را 
و تحلیـل انـواع اسـم ها شـروع می کنـد.  از نظـِر 
ایشـان هـرگاه اسـمی که بـر یـک چیز نهاده شـده 
واجـِد معنـا اسـت، در ایـن صـورت معنـی مبیـِن 
داللـتِ مفهومـی آن اسـت، نـه داللـت مصداقـی. 
درمـوردِ گـزاره ها هـم اسـتوارت میل میـاِن گزاره 
هـای لفظـی و گـزاره هـای واقعـی تفـاوت قایـل 
شـده اسـت، از نظـِر ایشـان، در گـزارۀ واقعـی مـا 
یـک محمـول را کـه در یـک موضوع نهفته نیسـت 
بـرای آن موضـوع سـلب یـا اثبـات مـی کنیـم، اما 
گـزاره هـای لفظی تنها با معنای اسـم هـا )مفاهیم( 
سـروکار دارنـد، یعنـی محمـول را مـی تـوان بـا 
تحلیـل معنایموضـوع بـه دسـت آورد، چیـزی کـه 
ترکیبـی« کانـت   ِ«تمایـِز تحلیلـی-  در چارچـوب 
نیـز مطـرح شـده و مـوردِ پذیـرِش اسـتوارت میل 
قـرار گرفتـه اسـت، امـا از جانـِب دیگـر، بـا توجه 
بـه جانبداری شـدید اش از تجربـه گرایی، او »علیه 
معرفـِت ترکیبی پیشـینی  کانت و هر نـوع رویکردِ 
ایـده آلیسـتی پیشـینی نسـبت بـه معرفـت، موضع 
گرفـت و ریشـۀ  هـر معرفتـی را تجربـه قلمـداد 

کـرد.« )علی پـور، 1۳84: 1۳۳(  
اسـتوارت میـل به دنبـال آن بود که در گامِ نخسـت 
موجـه بـودِن اسـتقراء را اثبـات کنـد و در مرحلـۀ 
بعـدی قواعـِد منطـِق اسـتقرائی را کشـف نماید. از 
نظـِر او، اصلی که اسـتنتاج اسـتقرائی از گزاره های 
جزئـی بـه ُکلـی را توجیه می کند، اصـل یکنواختی 
طبیعـت اسـت، یعنی در هر اسـتنتاج اسـتقرائی این 
اصـل به عنـواِن یک مقدمـه، هرچند پنهـان، به کار 

می رود.
اصـل دیگـری که اسـتوارت میـل هم بـرای توجیه 
کارکـردِ  تضمیـن  بـرای  نیـز  و  اسـتقرائی  روش 
درسـِت آن، مـوردِ اسـتناد قرار داد، »اصـل  عّلیت » 
بـود، عّلیـت از نظِر اسـتوارت میل کارکـردِ دوگانه 
دارد، بـه جهـِت اینکـه هم پیشـفرِض هـر پژوهش 
علمـی اسـت )هـر دانشـمندی ایـن فـرض را دارد 
کـه هر پدیـده علتـی دارد( و نیز هدِف هـر تحقیِق 
علمـی بـه شـمار مـی رود.)هـدف در علم کشـف 

قوانیـِن عّلی اسـت.( 

پیشـفرض  عنـواِن  بـه  عّلیـت  اصـل  کاربـردِ  در 
اسـتدالل اسـتقرائی، مسـئله اصلـی برای اسـتوارت 
میـل، چگونگـی توجیـه ایـن اصـل عّلیـت اسـت. 
از نظـِر ایشـان عّلیتیـک اصـِل تجربـی و پـی آوردِ 
ایشـان  رود،  مـی  شـمار  بـه  اسـتقرائی  اسـتنتاج 
توضیـح داده اسـت که مـا در تجربـۀ  روزانه چنین 
مییابیـم کـه هر پدیده علتـی دارد و یافتـِن مصادیق 
بیشـتر، »اصِل عّلیت« را بیشـتر پذیرفتنی می سـازد.

اسـتوارت میـل در حـوزۀ فعالیـِت  مهمتریـن کارِ 
فلسـفی، تحلیـِل مفهـومِ عّلیـت و بـه دسـت دادِن 
قواعِد اسـتنتاج اسـتقرائی برای کشـف قوانین عّلی 
اسـت. ایشـان »علـِت یـک پدیـده را، امر، شـیء یا 
رویـدادی مـی داند کـه آن پدیـده، به نحـو الیتغیر 
و غیـِر مشـروط به دنبـال آن می آیـد«) همان: 88(. 
چیـزی کـه پیـش از میـل، هیـوم بـه آن پرداختـه و 

شـرط هـای زیـر را نیز معیـن کرده اسـت:
1. تقدم زمانی علت بر معلول

2. پیوستگی زمانی- مکانی علت و معلول
۳. وجودِ رابطۀ ضروری میاِن علت و معلول.

امـا هیـوم سـرانجام اسـتدالل کـرده اسـت کـه بـه 
لحـاِظ معرفـت شـناختی هرگـز نمـی تـوان معیـارِ 
عینـی بـرای رابطۀ ضـرورت میـاِن علـت و معلول 
پیـدا کـرد، او از خواسـِت رابطۀ ضـروری به عنواِن 
یـک انتظـارِ روانشناسـانۀ مبتنـی بر رسـم و عادت 
نـام بـرده اسـت، امـا میـل برخـاِف هیـوم تبییـِن 
ارائـه کـرده  عّلیـت«  »اصـل  از  معرفـت شناسـانه 

. ست ا
از  معرفـت شـناختِی خـود  تحلیـل  از  بعـد  میـل 
را  اسـتقرائی  اسـتنتاج  چهارگانـۀ  اصـول  عّلیـت، 
بـه عنـواِن مهم تریـن روش هـای اکتشـاِف قوانیـن 

علمـی معرفـی کـرد، از نظـِر ایشـان:
اصـل نخسـت، روِش توافـق اسـت؛ در ایـن روش 
هـرگاه دو یـا چنـد نمونـه از یـک پدیـدۀ تحـِت 
بررسـی تنهـا در یـک عامـل عّلـی از میـاِن چندین 
عامـل عّلی ممکن مشـترک باشـند، آنـگاه آن عامل 
عّلـی کـه همـۀ نمونه ها در آن مشـترک انـد، علِت 

پدیـدۀ تحـِت بررسـی خواهـد بود.
اصـل دوم، روش اختـاف اسـت؛ بـر اسـاس ایـن 
روش هـرگاه دو یـا چنـد نمونـه از میـاِن چندیـن 
عامـل عّلـی ممکـن بـا یکدیگـر متفـاوت باشـند، 
آنـگاه عامـل عّلـی کـه همـۀ نمونـه هـا در آن بـا 
هـم اختـاف دارنـد، علـِت پدیـدۀ تحِت بررسـی 

بود. خواهـد 
اصل سـوم، روِش مشـترِک توافق و تفاوت اسـت؛ 
ایـن روش معطـوف بـه امتزاج و ترکیـِب دو روِش 
قبلی اسـت، نخسـت از روِش توافق برای مشـاهدۀ 
عناصِر مشـترک اسـتفاده می شـود و سـپس فرضیۀ 
کـه بر مبنـای روِش تفاوت تدوین شـده اسـت، به 

محک گذاشـته می شـود.
اصـل چهـارم، روِش تغییِر همانند نـام دارد؛ در این 
روش شناسـایی تغییراِت مـوازی در دو متغیر موردِ 
توجـه قـرار مـی گیـرد، طبـق ایـن روش متغیریـا 
علـت اسـت یـا معلـول و یـا بـا متغیـِر دیگـری از 
طریـِق روابـِط عّلـی مرتبـط مـی باشـد، درصورتی 
کـه تغییر در متغیـری موجـِب تغییـِر موازیدرمتغیِر 

دیگـری شـود، میـاِن آنـدو  رابطـۀ عّلـی موجـود 
ست. ا

همـۀ ایـن قواعـِد چهارگانـه بـر این فـرض متکی 
هسـتند کـه در نخسـت شـمارِ شـرایِط مقدماتـی 
مربـوط محـدود و در مرتبۀ دوم مشـخص هسـتند 
و همیـن فـرض مشـکل سـازترین بخـش تحلیـل 
اسـتوارت میـل اسـت، چـرا کـه بـه لحـاِظ منطقی 
هیـچ دلیلـی وجود نـدارد که ما برخـی از اوضاع را 
مربـوط و برخـی دیگر آن را نامربـوط قلمداد کنیم. 
میـل تأکیـد مـی کنـد کـه اسـاِس وحـدِت علـم، 
نظـر  بـه  اسـت،  علمـی  شناسـی  روش  وحـدِت 
وی، همـۀ اسـتدالل هـای علمـی بـدون اسـتثناء بر 
اسـتقراء بنـا شـده انـد، »قصـِد میـل، آشـکارا ایـن 
اسـت کـه فرانسـیس بیکـِن  علـوم انسـانی باشـد، 
یعنـی مـی خواهـد، از راه سـاختن نظریـۀ مربـوط 
بـه آنهـا، در تشـکیل قطعـی و نهایـی آنهـا سـهم 
دیـدگاهِ  ایـن  پیامـِد   ،) بگیرد«)فرونـد، 1۳72: 6۳ 
میل و اگوسـت کنـت که جامعه شناسـی را فیزیک 
اجتماعـی مـی نامیـد، زمینـۀ ایـن را فراهم کـرد تا 
علـوم اجتماعـی اثبـات گرا پـر و بال بگیـرد و افق 

هـای جدیـدی را درنـوردد.

پدیده هـای  شـیء انگاری  و  دورکیـم  امیـل 
عـی جتما ا

کاسـیک  نظریه پـردازاِن  از  دورکیـم،  امیـل 
اواخـِر  در  او  مـی رود.  شـمار  بـه  انسان شناسـی 
سـدۀ نوزدهـم و اوایـل سـدۀ بیسـتم بـه فعالیـت 
 هـای فکـری پرداختـه و از مراجـع  مهـم در علـوم 

می شـود. شـناخته  اجتماعـی 
دورکیـم بـر ایـن بـاور بـود کـه اسـتفاده از روش 
هـای تجربـی در قلمـرو علـوم اجتماعـی ابزارهای 
سـودمند بـه شـمار می آینـد و مـی بایـد بـه عنواِن 
»منطـق فرهنگی«)تامپسـن، 1۳88: 12( در جهـِت 
اسـتدالل«  و  »تفکـر  از  نوینـی  گونـۀ  فربه سـازی 

نقـش ایفـا نمایـد. ایشـان تأکیـد کرده اسـت:
بـا یـاری روش تجربـی، مـا می توانیـم مسـتقیم و 
بی واسـطه بـر روی چیزهـا بیندیشـیم و اسـتدالل 
کنیـم و از ایـن راه گونـۀ معینی از تفکر و اسـتدالل 
بـه ظهـور رسـیده و فرهنـگ نویـن منطقـی، کـه 
در  اسـت،  علمـی  حیـات  و  زندگـی  محصـول 
دسـترس عموم قـرار گرفته اسـت.)دورکیم، 1۳81: 

 )46۳

منابع: 
ترجمـۀ  دورکیـم،  امیـل   .)1۳88( کنـت  تامپسـن 

نـی. نشـر  تهـران:  مسمی پرسـت،  شـهناز 
دورکیـم امیـل )1۳8۳(. صـور بنیاني حیـاِت دیني، 

ترجمـۀ باقر پرهـام، تهـران: مرکز.
علی پـور مهـدی )1۳84(.  تحلیل اسـمای خاص از 
دیـدگاه جان اسـتوارت میـل،  فصلنامۀ نقـد و نظر، 
پاییز و زمسـتان، شـماره ۳9 و 4۰، قم: پژوهشـگاه 

دفتـر تبلیغات.
]از  فلسـفه  تاریـخ   .)1۳76( فردریـک  کاپلسـتون 
بنتنـام تـا راسـل[، ترجمـۀ بهاءالدیـن خرمشـاهی، 

جلـد هشـتم تهـران: انتشـارات سـروش. 

بارة فلسـفة در
علـوم اجتـماعی

بخش نهـم  -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ سید حسین اشراق
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روالن بـارت معتقـد بود آن چه یـک متن را 
برمی سـازد، نیروی آشـوب گر و برانگیزندۀ 
آن اسـت؛ نیرویـی  کـه  در مقابـل طبقه  بندی  
و تصـورات خواننـده، عصیانگـری می کنـد 
می زنـد.  به هـم  به یک بـاره  را  همه چیـز  و 
خاصـی  متـن  بـه  مختـص  ویژه گـی  ایـن 
نیسـت، بلکه آن چـه به عنوان متـن از آن نام 
بـرده می شـود از ایـن خصیصـه برخـوردار 
اسـت. زیـرا ایـن ویژه گـی اسـت کـه امـر 
تأویل پذیـری در متـن را بـه عنـوان »متـن« 
هسـتیت می بخشـد. بـه عبارت دیگـر، متن 
متنیـت خـودش را در ایـن فراینـد می یابد. 
ایـن  مـرگ«  بـه  برگشـت  »در  داسـتان 

امکان هـای متنیـت را دارد. 
عنـوان  بـه   رمـان  ایـن  در  آن چـه 
کـرد؛  یـاد  می تـوان  آن  از  دوگانه انـگاری 
مواجهـۀ »امـر نامشـروط بـا امـر مشـروط 
)مـِن مطلق(« اسـت  که در ادبیات داسـتانی 
جامعـۀ مـا بسـیار کمرنـگ بوده؛ حتا شـاید 
کوشـش های  از  یکـی  ایـن  گفـت  بتـوان 
بسـیار بااهمیت در این زمینه اسـت. در این 
وارد  منظـر  ایـن  از  می خواهـم  یادداشـت 
شـوم و نقـش »مـِن بازدارنـده« را مبتنـی بر 
نظریـۀ »مـن مطلـق« شـلینگ بررسـی کنم.
»مـن مطلـق یا مـِن بازدارنـده« همانـا اصل 
این همانـی دسـتگاه فلسـفی  شـلینگ اسـت  
همـواره  او  فلسـفی  فضـای  ُکِل  در  کـه 
می چرخـد. هگل معتقد اسـت: »در اندیشـۀ 
باهـم منطبـق  شـلینگ، فلسـفه و دسـتگاه 
می شـوند.« یعنـی این همانی خـودش را در 
کلیت دسـتگاه فلسـفی به  نمایـش می گذارد 
و حتـا در نتایـج یا فرضیه های او )شـلینگ( 
را  مطلـق«  »مـِن  یـا  »این همانـی«  پـای  رد 

می تـوان مشـاهده کـرد. 
اگـر هماننـدی مطلـق، اصل کلیت دسـتگاه 
باشـد، آن وقـت ضـرورت می افتـد کـه هم 
سـوژه و هـم ابـژه، هـر دو به مثابـۀ سـوژه 
ـ ابـژه، ذهـن یـا ذهنیـت را بسـازند. امـا 
کامـل  بـرای  ذهنـی  ابـژۀ  ـ  سـوژه  ایـن 
سـاختن آن نیـاز بـه سـوژه ـ ابژه یـی دارد 
در  را  مطلـق خـودش  به طـور  بتوانـد  کـه 
هـر دو باهـم به  منزلـۀ باالترین سـنتزی  که 
نقطـۀ بی  تفاوتی مطلق شـان، هـر دو را دربر 
می گیـرد، هـم هسـتی بخش باشـد و هـم از 

هـر دو زاده شـود. 
نظـر  در  را  پدیده یـی  دو  اگـر  به فـرض 
دارنـد،  قـرار  هـم  مقابـل  در  کـه  بگیریـم 
برایند مسـتقر شـدِن ایـن دوپدیـده ، ذهنیتی 
خواهـد بـود یـا بـه  عبـارت دیگـر، این دو 
در هماهنگـی بـودش خود، فضایـی را یا به 
سـخن شـلینگ طبعیتی را رقم  خواهند زد. 
امـا بـرای این که این تقابل »هسـت« شـود، 
ضـرورت بـه ابژه و سـوژه یی داریـم که در 
هـر دو بـه  منزلـۀ باالتریـن سـنتز بتـوان از 
آن سـخن گفـت. در واقـع این سـنتز بتواند 
هسـتی بخش و دربرگیرنـدۀ هـردو )سـوژه، 
ابـژه( و در عیـن حـال از هر دو زاده شـود. 
شـلینگ  فلسـفی  دسـتگاه  اساسـی  مسـالۀ 
همانـا سـوژه ـ ابـژۀ ذهنـی  اسـت و ابـژه 
همانا سـوژه ـ ابـژۀ عینی. چـون دوگانه گی 
بـا  اضـداد  از  هریـک  می کنـد  ایجـاب 
الـی  خـودش متضـاد اسـت و تقسـیم آن 
غیرالنهایـه ادامـه می یابـد. بدیـن جهت هر 
بخـش یـا قسـمت سـوژه و ابـژه، خـودش 
مطلـق اسـت. ابـژه کـه هـم سـوژه_ ابـژه 
اسـت،  مـن= مـن مطلـق اسـت. وقتی کـه 
ابژکتیـف خـودش می توانـد منیـت باشـد، 
در این صورت خودش سـوژه _ابژه اسـت 
کـه مـن= مـن، بـه منیتـی  کـه بایـد بـا مـن 

برابـر باشـد، تغییـر می کنـد. 
»مـن مطلـق« دربردارنـدۀ وجـودی اسـت  
تفکـر سـابقه  و  اندیشـه  بـر هرگونـه  کـه 
دارد، و هـر نـوع اندیشـه و تصـور در ذیـل 
داشـته  باشـد  قـرار  می توانـد  »مـن«  ایـن 
کـه از طریـق خـود اندیشـنده اش، از روی 
علتـی مطلـق پدیـد می آیـد. بنابرایـن تمـام 
ایـن  بـه  دگرگونی هـا  و  تعین بخشـی ها 
»مـن« بسـته گی دارد. زیـرا نامتغیـر بـودن 
»مـن  ویژه گی هـای  از  تعریف ناپذیـری  و 
مطلـق«  اسـت  کـه تعینش از ناحیـۀ خودش 

اسـت.  امکان پذیـر 
شـلینگ معتقـد بـود کـه »فلسـفه بایـد از 
ناچیـز )نامشـروط( آغـاز کنـد«. در واقـع 
ایـن نـوع مواجهـه بـا فلسـفۀ نقـادی کانت 
نهایـت فلسـفۀ  و فلسـفۀ جزمـی )کـه در 

جزمـی بـه اسـپنیوزا می انجامد( بـود. وقتی 
در  می گوییـم؛  سـخن  مطلقـی  امـر  از  مـا 
واقـع از امـر بی واسـطه و ناپیوسـته سـخن 
گفته ایـم. امـر مطلـق عمـًا و عقـًا به  هیچ 
امـری نمی توانـد بسـته گی داشـته  باشـد و 
علـت وجـودی اش، تنهـا خـودش می تواند 

شـود.  تعبیر 
از  یکـی  می تـوان  را  نامشـروط  امـر 
امکان هـای امـر مشـروط و در عیـن حـال 
دانسـت  کـه  آن  حضـور  محـض  شـرط 
همـواره خـود را بـر ورای آن باال می کشـد 
کـه حقیقـت غایـی، کامل و نامحـدود تلقی 
می شـود. به  عبارت سـاده تر، امر نامشـروط 
دور زدن یـا نوع چرخیدن به امور مشـروط 
تعریـف  نـوع  هـر  از  اسـت  کـه  محـض 
می توانـد خـود را دور نگـه دارد. بنابرایـن 
»مـن مطلـق« را در فلسـفۀ نقـادی کانت نیز 
می توانیـم ببینیم. یعنی فلسـفۀ نقـادی با امر 
نامشـروط آغـاز می شـود و به هیـچ ابژه یـی  
وابسـته نیسـت. اما در مقابل فلسـفۀ جزمی 
از ابژه یـی مطلـق نـه ـ مـن آغـاز می کنـد. 

درسـت مقابـل فلسـفۀ نقـادی کانـت.  
کـه  اسـت   ایـن  اساسـی  پرسـش  امـا 
در  واقعـًا  بوده گـی،  ناچیـز  »نامشـروط/ 
چیسـت؟« در مـن یـا در نه ـ من؟ پاسـخی 
 کـه عجالتـًا می تـوان ارایـه کرد این اسـت: 

از آن حیـث کـه مـن، هنـوز مشـروط بـه 
هیـچ ابژه یـی نیسـت، بلکـه وضـع شـده از 
ناحیـۀ آزادی  اسـت می شـود بـه آن اعتمـاد 
کرد. شـلینگ معتقـد بود که انسـان ها دنبال 
آزادی نامشـروط انـد، ولـی آن چـه بـه آن 
دسـت می یابنـد، چیـزی جزء امر مشـروط 
شـلینگ  نظـر  از  آزادی  اهمیـت  نیسـت. 
نیـز در همیـن نکتـه نهفتـه  اسـت  کـه مـا 
در عرصـۀ عمـل بـه افق هـای گشوده شـده 
پرتـاب/  نامتناهـی  و  نامشـروط  امـر  در 

می شـویم.  فراخوانـده 
بـه مـرگ«   در  آغـاز رمـان »دربرگشـت 
می خوانیـم: »بـر لبـۀ گاوسـنگ بـر پرتـگاه 
ایسـتادم. چشـمانم را بسـتم. آب دهانـم را 
قـورت کردم. دیگـر بهانه یی بـرای زنده گی 
نداشـتم. حداقـل کاری  که می توانسـتم این 
بـود، بدنـم را در اختیـار ماهیـان بگـذارم... 
باسـمچی! باسـمچی! باسـمچی!«. از همیـن 
نویسـنده  گزیـده می تـوان درک کـرد کـه 
می خواهـد  رویکـردی  بـا چـه  و  چگونـه 
ایـن گزیـده در  بزنـد.  را دور  دغدغـه اش 
آغـاز  بلکـه  همه چیـز،  پایـان  نـه  واقـع 
تازه یـی می تواند باشـد کـه از آن بـه  عنوان 

»مـن بازدارنـده« یـاد می کنیـم. 
آن چـه در پایـان امر مشـروط در ایـن رمان 
دوبـاره از راه می رسـد، امـر نامشـروط یـا 
نامتناهـی   اسـت  کـه داسـتان را بـه  دنبـال 
خـود می کشـاند و آن را در جهـت افق تازه 
می خواهـد فرابیفکند؛ یا بهتر اسـت بگویم: 

آن مـن بازدارنـده یـا »من مطلق« اسـت  که 
خود را به روی شـخصیت داسـتان آشـکار 
می سـازد. یعنـی شـخصیت داسـتان خود را 
در مواجهـه بـا مـرگ، سـپاریدن خـود بـه 

دریـا و.. عمـًا مشـاهده می کند. 
ایـن »مـن« یـا شـخصیت، منیتـی  اسـت  که 
در جـوار تفکـر و اندیشـه و همچنـان ذیل 
»مـن مطلـق« قـرار می گیـرد. اما آن چـه این 
شـخصیت را )یعنـی این من کـه از پیرامون 
و...  اسـت(  و خسـته  دلگیـر  زنده گـی اش 
دور می زنـد، می تـوان بـه آن »مـن مطلـق، 
یـا بازدارنـده« نـام نهـاد. منی که شـخصیت 
را از امـور مشـروط رهـا و به نحـوی دور 
می سـازد و بـه افـق تازه یـی می کشـاند کـه 

در واقـع ایـن یادداشـت دنبـال آن اسـت. 
و  بازاندیشـی  بـه  را  شـخصیت  آن چـه 
یـادآوری نسـبت به گذشـته اش وامـی دارد؛ 
نـوع دور زدن »وجـود« خـود اسـت که در 
ذیـل »مـن مطلـق« ممکـن اسـت. زیـرا مـا 
در نظریـۀ شـلینگ اشـاره کردیـم کـه تفکر 
و اندیشـه و حتـا هـر نـوع عملـی در ذیـل  
ایـن )مـن مطلـق( ممکـن می شـود. از دل 
ایـن »من« به  معنـای خاصش آن چـه بیرون 
خـود  اسـت  کـه  ناپیوسـته گی   می جهـد، 
تعین بخـش شـروط محـض اسـت. کسـی 
 کـه باعـث می شـود شـخصیت داسـتان بـه 

 گذشـته )امـور مشـروط( نظـروزی کند، در 
واقـع خـودِ ایـن شـخصیتی  کـه آن چـه را 
تجربـه کرده اسـت نیسـت، بلکه شـخصیتی 
 اسـت  که در ورای ایـن تجربه ها و تفکرات 
تجربـۀ  مسـیر  از  به نحـوی  و  دارد  قـرار 

واقعـی، »خـود واقعـی« را دور می زنـد. 
البتـه ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت  کـه ایـن 
»خـود« از قبـل بـه امـر اکنونـی یا بـه  تعبیر 
خـاص امـر مشـروط در شـخصیت آگاهی 
نداشـته  اسـت، بلکه در آغاز تمام تجربیات 
تنهـا بـه  عنـوان افقی تعبیـر شده/می شـوند 
اکنـون  در  نویسـنده  چشـم انداز  در  کـه 
تحقـق یافته انـد و دیگـر، شـخصیت واقعی 
در  اسـت  کـه  غام حسـین  از  )منظـور  را 
داسـتان می شناسـیم، و نـه آن شـخصیتی یا 
منـی  کـه غـام حسـین را بـه سـوی خـود 
»مـن  بـه  عنـوان  آن  از  مـا  می کشـاند کـه 
مطلـق«، »امـر نامشـروط« و.. یـاد نمودیـم( 
دچـار بـاز تولید ـ معنـا و تفکر نمی سـازد. 
شـخصیتی  که دنبال شـراب، زن و.. می رود؛ 
شـخصیتی  اسـت  کـه در ذیـل »مـن مطلق« 
پـرورش یافتـه  اسـت، و نـه شـخصیتی  که 
در واقـع در ایـن یادداشـت دنبال  می شـود. 
بـا این کـه شـخصیت داسـتان برخـوردش 
بـا جهـان پیرامـون هستی شناسـانه  اسـت، 
امـا ایـن شـخصیت در ذیـل امـر کلی تـر و 
نامحـدود قـرار می گیرد)کـه در شـرحی بر 
دسـتگاه فلسفی شـلینگ به آن اشـاره شد(.  
بـه  هستی شناسـانه  نگاهـی  بـا  نویسـنده 

و  می پـردازد،  نیـز  مهمـی   پرسـش های 
اسـت   نامشـروط  امـری  از  ناشـی  ایـن 
کـه در اکنـون بـه امـر مشـروط انجامیـده 
 اسـت. در همـان آغـاز داسـتان می خوانیـم: 
»چشـمانم را بسـتم؛ خواسـتم دیگـر چیزها 
را نبینـم. دیـدن چیزهـا نفرتـم را بـه دنیـا 
بیشـتر می کـرد.« در واقـع آن چه شـخصیت 
داسـتان را دچـار چنیـن وضعـی می سـازد، 
امـر  بـه  نامشـروط  امـر  وجـوه  از  خـود 
اکنونی یا مشـروط اسـت. به  نظرم نویسـنده 
می کوشـد افـق تازه یـی را بـرای شـخصیت 
را  او  دیگـر،  عبـارت  بـه   یـا  کنـد  ایجـاد 
دچـار حیـرت و درگیـری تازه یـی سـازد، 
دور  به نحـوی  را  بیهوده گی هـا  ایـن  تـا 
زده باشـد. امـا در مقابـل نویسـنده گرفتـار 
پریشـانه واره گی نیـز می شـود و هرازگاهـی 
از منظـوری  کـه در ایـن یادداشـت دنبـال 
امـا  می کشـد.  عقـب  را  خـود  می شـود؛ 
علی رغـم آن ایـن مسـأله  در واقع بـه  عنوان 
»مـن مطلـق« یـا همانـا مواجهـۀ نویسـنده 
با»مـِن ناکرانمنـد« در ایـن داسـتان می تواند 

تعبیـر شـود. 
ممکـن خواننـده دچـار حیـرت شـود کـه 
نویسـنده چـرا خواسـته  اسـت شـخصیت 
را بـا گذشـته اش درگیـر سـازد، و نه چیزی 
متفـاوت و یـا همـان افق تـازه که مـا از آن 

سـخن می زنیـم. سـخن بر سـر این نیسـت 
 کـه افـق تـازه در واقـع یـک جهـان واقعی 
تـازه باشـد، بلکـه مسـأله بـر سـر فعالیـت 
مـا  وقتـی  یعنـی  اسـت.  ذهنـی   عمـل  و 
دچـار چنیـن وضعـی در زنده گـی واقعـی 
می شـویم، نخسـتین کاری  که ممکن اسـت 
انجـام دهیـم بازاندیشـی خـود و مسـیری 
 اسـت  کـه از آغـاز تـا پایـان مـا را بـا خود 
کشـانیده  اسـت. در چنیـن حالت احسـاس 
می کنیـم ایـن مسـیر را بیهـوده رفته ایـم و 
بـرای خـود تأکیـد می کنیـم کـه ایـن عمل 

کار درسـت نبـوده/ نیسـت. 
کـه  می شـویم  متوجـه  زود  خیلـی  امـا 
مسـیری را کـه آمده ایـم؛ چـه گزینه هایـی 
را بـر روی مـا بـاز گذاشـته  اسـت )از چـه 
واقعیت هایـی فـرار کرده ایـم و مـا چگونـه 
دچـار محدودیـت و اعمال مـان دچار نوعی 
بیهوده گـی شـده  اسـت(، کـه در نفس خود 
بـه  نیـز محسـوب می شـود.  تازه یـی  افـق 
ایـن معنـا کـه اهـداف و نیازهـای آدمـی و 
حتـا تماشـای او را حدومـرزی نیسـت و 
نمی تـوان تمـام این هـا را تعریـف کـرد و 
ذیل »مـن کرانمنـد« درآورد، بلکه ذیل »من 
مطلـق یـا مـن ناکرانمنـد« می توانـد قـرار 
 گیـرد، و آن هنـگام اسـت کـه مـا را به افق 
تازه و امر نامشـروط دیگـر رو به رو خواهد 
کـرد که هریک می کوشـیم از اکنـوِن دوبارۀ 

بیاغازیم.  خویـش 

در برگشت به مرگ:

نویسنده با نگاهی 
هستی شناسانه به  پرسش های 

مهمی نیز می پردازد، و این 
ناشی از امری نامشروط است  
که در اکنون به امر مشروط 

انجامیده  است. در همان آغاز 
داستان می خوانیم: »چشمانم 
را بستم؛ خواستم دیگر چیزها 
را نبینم. دیدن چیزها نفرتم 
را به دنیا بیشتر می کرد.« در 
واقع آن چه شخصیت داستان 
را دچار چنین وضعی می سازد، 

خود از وجوه امر نامشروط به امر 
اکنونی یا مشروط است. به  نظرم 
نویسنده می کوشد افق تازه یی 

را برای شخصیت ایجاد کند یا به  
عبارت دیگر، او را دچار حیرت 
و درگیری تازه یی سازد، تا این 

بیهوده گی ها را به نحوی دور زده 
باشد. اما در مقابل نویسنده 
گرفتار پریشانه واره گی نیز 

می شود و هرازگاهی از منظوری 
 که در این یادداشت دنبال 

می شود؛ خود را عقب می کشد. 
اما علی رغم آن این مسأله  در 
واقع به  عنوان »من مطلق« یا 
همانا مواجهۀ نویسنده با»مِن 
ناکرانمند« در این داستان 

می تواند تعبیر شود 

د 
میا

زا
ور 

ظه

بخش نخست



ــروز کارش  ــش از ام ــاه پی ــد م ــال و چن ــاره: یک س اش
ــرد.  ــاز ک ــارف آغ ــوان سرپرســت وزارت مع ــه عن را ب
بــا رفتنــش بــه نهــادی کــه پیــش از ایــن بارهــا متهــم 
ــوده،  ــراوان ب ــازی های ف ــاد و خیالی س ــود فس ــه وج ب
امیدهــا بــرای بهتــر شــدن معــارف بیشــتر شــد. دکتــر 
محمدمیرویــس بلخــی در ایــن مــدت تــاش کــرد تــا 
وزارت معــارف را از زدوبندهــای سیاســی بــه دور 
نگــه دارد و معــارف را بــه طــرف کارهــای اصلــی اش 
ــوزش و  ــرای آم ــتر ب ــر و بیش ــای بهت و برنامه ریزی ه
ــکایت های  ــم ش ــوز ه ــد. تاهن ــی کن ــرورش رهنمای پ
نبــود  آمــوزگاران،  کم تنخواهــی  از  بی شــماری 
ســاختمان در برخــی از مکاتــب و کم محتوایــی و 
ــن  ــود دارد. در ای ــارف وج ــاب مع ــی نص بی محتوای
و  معــارف  وزارت  در  برنامه هایــش  از  گفت وگــو 
ــک  ــه آن را این ــیده ایم ک ــال کارش پرس حاصــل یک س

می خوانیــد.

ــن  ــگزاری از ای ــن سپاس ــی ضم ــاب بلخ  *جن
ــد،  ــو را دای ــن گفت وگ ــام ای ــت انج ــه فرص ک
ــه  ــد ک ــر بگویی ــده گان اگ ــه خوانن ــت ب در نخس
مســوولیت وزارت معــارف را بــا چــه میراثــی بــه 

ــد؟ ــده گرفتی عه
ــن  ــش از م ــه پی ــود ک ــی ب ــک کاخ ویرانه ی ــد ی مانن
میلیاردهــا دالــر بــرای ترمیــم آن مصــرف شــده 
بــود، امــا کســانی کــه ایــن همــه زحمــات را انجــام 
ــت،  ــد. در نهای ــاران مســلکی نبودن ــد، معم داده بودن
ــه  ــی ویران ــود. کاخ ــده ب ــزوده ش ــکات اف ــر مش ب
ــم آن  ــد؛ ترمی ــاخته بودن ــر س ــاران ویرانه ت ــه معم ک
ــن  ــه م ــی ک ــن، معارف ــود. بنابرای ــده ب ــخت تر ش س
ــت: ــی را داش ــکات آت ــم مش ــراث گرفت می

- یک نهاد کامًا سیاست زده؛
- یک نهاد بدون حمایت مردم؛

- یک نهاد متهم به هرنوع فساد؛
ــت انکشــافی را از دســت داده  ــه حمای ــادی ک -  نه

بــود؛
- نهادی که مسیر خودش را ُگم کرده بود؛

- نهــادی کــه هرکســی بــا ســلیقۀ خــود آن را بریــده 
بــود؛

- نهادی که نصاب تعلیمی کارا ندارد؛
- نهادی که کمتر مورد توجه رهبران بود.

ــرای بهتــر شــدن وضعیــت   *برنامه هــای شــما ب
ایــن وزارت چــه بــود؟

ــه  ــن ک ــتم؛ اول ای ــدی داش ــت ج ــاز دو اولوی در آغ
معــارف را بایــد بــا دقــت مطالعــه می کــردم تــا نقــاط 
ــدا کــرده و از آنجــا  ــی پی ــه خوب آســیب پذیر آن را ب
ــردم  ــت می ک ــن حرک ــات بنیادی ــمت اصاح ــه س ب
را  تشــویش ها  و  هیجانــات  می بایســت  دوم  و 
ــن  ــه ای ــن ب ــدن م ــردم. کســانی از آم ــت می ک مدیری
ــان  ــم خودش ــه زع ــد و ب ــده بودن ــی ش ــاد هیجان نه
ــه  ــم ب ــانی ه ــت و کس ــان اس ــار ایش ــان در اختی زم
تشــویش از ایــن کــه مــن آمــده ام و تصفیــه حســاب 
ــاکت و از  ــه را س ــر هم ــا تدبی ــن، ب ــم. بنابرای می کن

ــردم.  ــرون ک ــت زده گی بی ــای سیاس فض
تعهــد و تخصــص را مــاک حمایــت خــود از 
ــۀ  ــق »ده ــۀ دقی ــد از مطالع ــرار دادم. بع ــدان ق کارمن
معــارف« را بــه عنــوان یــک ضــرورت روی کار 
گرفتــم کــه ســند تحــول کیفــی نظــام تعلیــم و 

ــود. ــد ب ــده خواه ــت در آین تربی

ــتان  ــارف افغانس ــان مع ــی، معلم ــاب بلخ *جن
ــتند،  ــکوه داش ــوش ش ــت ناخ ــته از وضعی پیوس
چــه کارهــای بــرای بهتــر شــدن وضــع زنده گــی 
ــۀ  ــام داده و ادام ــتان انج ــان افغانس و کاری معلم

برنامه های تــان در ایــن بخــش چیســت؟
معلمــان متأســفانه بــا اندک تریــن امکانــات بیشــترین 
ــر  ــه قش ــم ک ــوند. میدان ــل می ش ــات را متقب زحم
معلــم نیــز مشــکات زیــاد دارنــد، امــا فراهم ســازی 
ــان  ــویق آن ــت و تش ــای ظرفی ــۀ ارتق ــات زمین امکان
می شــود. در زمینــۀ امتیــاز قدم هــا، شــهرک های 
مســکن قابــل اســتطاعت و افزایــش معاشــات شــان 

ــت  ــری حکوم ــه رهب ــرده ب ــب ک ــی را ترتی طرح های
ــم. ارســال کردی

ــه  ــاور دارم ک ــا ب ــن طرح ه ــدن ای ــه ش ــا پذیرفت ب
ــد  ــل خواه ــان ح ــن معلم ــکات بنیادی ــمت مش قس

شــد.

* در ســال های گذشــته یکــی از انتقادهــای 
همیشــگی کمیــت زیــاد و کیفیــت پایین شــاگردان 
ــان از  ــه آن ــد ک ــکایت می ش ــود، ش ــارف ب مع
فضــای ســالم بــرای آمــوزش برخــوردار نیســتند 
ــۀ کار  ــاز جامع ــان نی ــزرگ آن ــش ب ــک بخ و ی
ــا  ــد: آی ــرده نمی توانن ــر آورده ک ــتان را ب افغانس
ــر  ــرای بهت ــود و شــما ب می پذیریــد کــه چنیــن ب

ــد؟ ــام داده ای ــه انج ــت چ ــن وضعی ــدن ای ش
معــارف کیفــی اولویــت ســال 1۳98 مــا اســت. زیــر 
چتــر شــعار معــارف برتــر آینــدۀ بهتــر شــاخص های 
کیفــی تعلیــم و تربیــت را بررســی کــرده و در ســند 
راهبــردی دهــه معــارف تحــول تدریجــی آن را 

ــارف  ــاختاری مع ــات س ــم. از اصاح ــن کرده ای تعیی
گرفتــه تــا نصــاب تعلیمــی جدیــد و تغییــر ماهییــت 

ــا اســت. ــای م ــوزی جــز برنامه ه ــام آم نظ

*پــس از آمدن تــان بــه وزارت معــارف در کنــار 
ــن  ــی غیرسیاسی ســازی ای ــد در پ ــه گفتی ــن ک ای
ــارف  ــای مع ــد کتاب ه ــتید، می خواهی ــاد هس نه
ــه  ــد، چ ــری کنی ــازید و بازنگ ــروز س ــز ب را نی
نیــازی بــرای ایــن کار وجــود داشــت و تاهنــوز 

چــه کارهــای را انجــام داده ایــد؟
نصــاب تعلیمــی جدیــد مهمتریــن بخــش کاری مــرا 
در حــال حاضــر احتــوا کــرده اســت. هفتــۀ یک بــار 
ــا متخصصــان موجــود نصــاب در معــارف  خــودم ب
ــن  ــم. در ای ــزار می کن ــاب برگ ــاح نص ــۀ اص جلس

جلســات مهمتریــن بحث هــای معرفتــی و روشناســی 
ــه زودی  ــت. ب ــر کار اس ــد زی ــی جدی ــاب تعلیم نص
ــردات  ــا مف ــد ب ــی جدی ــاب تعلیم ــوب نص چارچ
جدیــد کــه کتــب درســی را کــم حجــم، تعــداد کــم 
ــه  ــی عام ــرای نظرخواه ــد، ب ــوای کاربردی ان و محت

ــد داشــت. ــار خواهی در اختی

*نبــود ســاختمان و صنــوف کافــی از چالش هــای 
به شــمار  افغانســتان  معــارف  شــدۀ  کلیشــه 
ــا آمــدن شــما وعــدۀ ســاختن شــش  مــی رود، ب
ــن  ــدار از ای ــه مق ــد، چ ــب داده ش ــزار مکت ه

ــت؟ ــده اس ــی ش ــوز عمل ــد تاهن تعه
بــدون  بــاب مکتــب  در حــدود هشــت هــزار 
ــا  ــای ب ــی و برنامه ه ــر عموم ــت. حش ــاختمان اس س
ــزار  ــش ه ــم. ش ــر کار داری ــده گان را زی تمویل کنن
مکتــب هــم جــز برنامه هــای جــدی حکومــت اســت 
کــه وزارت محتــرم انکشــاف بــرای مــا می ســازد. بــا 
تکمیــل ایــن پــروژه و ســایر برنامه هــا یــک قســمت 

ــود. ــل می ش ــا ح ــکات م مش
ــوز  ــب هن ــن مکات ــت ای ــورد کیفی ــد در م ــر چن ه
مــن مطمیــن نیســتم و به خصــوص عمــر ایــن 
ــا  ــکاران م ــد هم ــاس تعه ــر اس ــا ب ــاختمان ها. ام س
پــس از اتمــام ســاختمان ها آن را تحــت شــرایط 

تضمیــن شــده تســلیمی خواهیــم گرفــت.

ــای وزارت  ــم برنامه ه ــان می خواهی ــن می *در ای
ــاد در  ــن نه ــهم گیری ای ــون س ــارف را پیرام مع
ــی از  ــرات خوش ــم، خاط ــات بدانی ــد انتخاب رون
ــد. شــما در تازه تریــن  ــی نداری ــات پارلمان انتخاب
ــد  ــات گفته ای ــه رییــس کمیســیون انتخاب مــورد ب
کــه وزارت معــارف بی طــرف می مانــد، بــه 

ــا اســت؟ چــه معن

معــارف در انتخابــات مداخلــه نخواهــد داشــت. مــن 
طــرح عــدم جانــب داری معــارف در انتخابــات را بــه 
ــرده ام.  ــال ک ــی ارس ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
ــه  ــن پروس ــن را از ای ــدیم معلمی ــق ش ــد موف هرچن
ــر  ــب زی ــم موضــوع مکات ــا هنوزه ــم، ام ــرون کنی بی
کار اســت کــه آن را هــم دور بســازیم. اگــر معــارف 
در انتخابــات مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، زحمــات 
یک ســالۀ غیرسیاســی کــردن مــا ضــرب صفــر 

خواهــد شــد. 
ــم،  ــر ببری ــه س ــم ب ــات می توانی ــدون انتخاب ــا ب م
امــا بــدون معــارف نــه. انتخابــات بــه معــارف 

می ســازد. وارد  ناپذیــر  جبــران  آســیب های 

*شــما در چندیــن نوبــت بــرای کــودکان کتــاب 
خواندیــد، چــرا؟

قصه خوانــی یــک فرهنــگ شایســته و یــک ضــرورت 
ــا  ــودکان ب ــرف ک ــه از یک ط ــن ک ــرای ای ــت ب اس
داســتان های خــوب کودکانــه بــه ســمت تعلیــم 
ــر،  ــرف دیگ ــد و از ط ــدا کنن ــت پی ــت جه و تربی
ــنیدن  ــان ش ــا و انشــا و همچن ــدن، ام ــدرت خوان ق

ــود. ــت ش ــان تقوی و تمرکزش

ــا  ــه چــه معن  *خودکفایــی معــارف افغانســتان ب
اســت؟

ــد.  ــی برس ــه خودکفای ــد ب ــاظ بای ــارف از دو لح مع
ــه یــک نهــاد درآمــدزا شــود  ــل ب ــن کــه تبدی اول ای
ــه  ــود. دوم ب ــرون ش ــی بی ــض مصرف ــاد مح و از نه
ــت  ــارف دارای ظرفی ــدان مع ــه کارمن ــن ک ــای ای معن
ــه برنامه هــای انکشــافی  ــا دیگــر ب شایســته شــوند ت

ــد. ــد نباش ــافی نیازمن ــدان انکش و کارمن

ــتر روی  ــز بیش ــرا تمرک ــما چ *در دورۀ کار ش
ــن  ــا ضم ــد ت ــارف ش ــوان در مع ــور بان حض
در ســطوح  آنــان  ابتــکاری  برنامه ریزی هــای 
ــرا؟ ــوند، چ ــده ش ــز دی ــن وزارت نی ــری ای رهب
ــگ اســت و وزارت  ــال جن ــتان کشــور در ح افغانس
ــرایط  ــن ش ــزاری. در چنی ــاد نرم اف ــک نه ــارف ی مع
زنــان  ظرفیــت خــود را در راســتای ســازنده گی 
نهادهــای  در  می تواننــد  خوب تــر  توســعه  و 
را  بــاور  ایــن  مــن  کننــد.  اســتفاده  نرم افــزاری 
می پذیــرم کــه گفتــه انــد، مــردان و زنــان دارای 
ــن،  ــتند. بنابرای ــری هس ــی و فک ــت ذهن ــن ظرفی عی
ــه کار  ــود را ب ــن خ ــد ذه ــارف می توانن ــان در مع زن
بــرده و نقــش خــود را در افغاســتان در حــال جنــگ 
ــه در حــال  ــم اســت ک ــل دیگــر ه ــد. دالی ــا کنن ایف

ــد. ــر باش حاض

ــارف  ــرای مع ــاش ب ــۀ ت ــه ده ــد ک *گفته ای
ــول  ــردارد، فرم ــان ب ــد مشــکات را از می می توان

ــود؟ ــد ب ــن تحــول چــه خواه ای
بلــی همین طــور اســت. معــارف بــا آن میراثــی کــه به 
ــده اســت در یک ســال ثمــر نخواهــد  مــن به جــا مان
ــی کــه  ــاز دارد. کارهای ــه زمــان نی داد، کار معــارف ب
ــه  ــی نتیج ــد از مدت ــروز بع ــم ام ــروع کردی ــا ش م
ــارف  ــر مع ــن تصوی ــروز م ــن، ام ــد. بنابرای می ده
ده ســال بعــد را ترســیم می کنــم. فورمــول حــل 
مشــکل در معــارف ارایــه راهبــرد ده ســاله مبتنــی بــر 

ــت. ــات اس ــاخص ها و امکان ش

ــده  ــی ش ــاال عمل ــا ح ــه ت ــی ک *از برنامه های
ــه خــود و  ــره ب ــدر راضــی هســتید: از ده نم چق

ــد؟ ــد می دهی ــان چن ــکاران ت هم
مــن بــرای خــودم هنــوز هیــچ نمــره نمی دهــم. بگذار 
یــک روز مــردم بــرای مــن نمــره بدهنــد. زیــرا اگــر 
کارهــای کــه مــن شــروع کــرده ام را خانــواده معــارف 
ــت در  ــم گرف ــل خواه ــرۀ کام ــن نم ــد م ــل کنن حم
غیــر آن، اگــر بعــد از مــن کســی آن را در یــک مســیر 

ــم. ــد در آن صــورت نمی دان ــت کن دیگــر هدای
*ممنونم بابت فرصتی که به ماندگار دادید.

من هم.
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معـارف در انتخـابات مداخـله نخـواهد داشت
گفت وگو کننده: هارون مجیدی
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یـک روز پـس از دومیـن سـانحۀ رانندهگـی در 
پولیـا، ماتئـو سـالوینی، وزیـر کشـور، کـه رهبـر 
افراطـِی  راسـت گرای  و  مهاجرسـتیز  حـزب 
»اتحادیـه« نیز هسـت، از نقـش مافیا در اسـتثمار 
کارگـران در ایـن منطقـه انتقـاد کـرد. امـا بعـد 
بـه سـرزنش مهاجـران پرداخـت: »ایـن اتفاقـات 
بـه  کنترل نشـده  مهاجـرت  کـه  می دهـد  نشـان 
مافیـا کمـک می کنـد. اگـر مهاجـران درمانده یـی 
کار  و  کسـب  نداشـتند،  وجـود  اسـتثمار  بـرای 
مافیـا سـخت تر می شـد.« او گفت کـه جلوگیری 
بیـن  از  را  سـازمان یافته  جرایـم  مهاجـرت،  از 
خواهـد بـرد. سـانیت می گویـد ایـن کار بسـاط 
رب گوجـه ، شـراب و روغن زیتـون ارزان را هم 
برخواهـد چیـد چـون ایتالیایی ها حاضر نیسـتند 
که روزی 16 سـاعت کار کنند یـا در ازای 4 دالر 

یـک جعبـه گوجـه فرنگـی بچیننـد.
سـانیت می گویـد، »مشـکل اصلی نه مافیا اسـت 
و نـه مهاجـران. مشـکل، هزینـۀ اجنـاس ارزان 
کشـاورزان  بـه  خرده فروشـان  وقتـی  اسـت.« 
می گوینـد کـه بـرای هـر کیلـو گوجـه فرنگـی 
بیـش از 8 سـنت نخواهنـد پرداخت، کشـاورزان 
اگـر  امـا  بدهنـد.  عـادی  دسـتمزد  نمی تواننـد 
مغازه هـا قیمـت را بـاال ببرند، مشـتری ها از جای 

دیگـری خریـد خواهند کـرد. به نظر سـانیت، که 
اکنـون مدیـر یـک سـازمان مبـارزه با بـرده داری 
به نـام »نـه بـه کاپوراالتـو« اسـت، رقابت شـدید 
میـان فروشـگاه ها بـر سـر پاییـن آوردن قیمـت  
کاالهـا بـه سوءاسـتفاده از کارگـران مهاجر دامن 

زده اسـت.
واقعـِی  قیمـت  کـه  می زنـد  تخمیـن  سـانیت 
بـا  فرنگـی،  گوجـه  کیلـو  یـک  خرده فروشـِی 
احتسـاب حمـل و نقـل و فـراوری، بایـد حدود 
2.25 دالـر باشـد. »اگـر می بینید کـه در بازار یک 
کیلـو بادنجـان را ۳۰ سـنت می فروشـند، بـه این 
معنـا اسـت کـه از کاپوراالتو اسـتفاده کرده اند. از 
هیـچ راه دیگـری نمی تـوان گوجه فرنگـی را این 
قـدر ارزان فروخـت.« سـانیت تخمیـن می زنـد 
کـه سـه پنجـم از مـواد غذایـِی موجـود در سـبد 
خریـد هفتگـِی هـر ایتالیایـی، از جملـه شـراب، 
پنیـر، میـوه، سـبزی و روغـن زیتـون، کم وبیـش 
بـا اسـتثمار کارگـران مهاجـر تولید شـده اسـت.
فقـط ایتالیایی هـا نیسـتند کـه از ایـن وضعیـت 

سـود می برنـد. میـل سـیری ناپذیِر مصرف کننـدۀ 
تلفن هـای  دالـری،   1۰ مانیکورهـای  بـه  مـدرن 
هوشـمند جدید شـیک و مواد غذایی ارزان قیمت 
بـه اسـتثمار کارگـران انجامیده اسـت. بـرده داری 
حیوانـات  غـذای  همـراه،  تلفن هـای  تولیـد  در 
فرنگـی  گوجـه  کنسـرو  و  خانگـی، جواهـرات 
نقـش دارد. بنـا بـه گـزارش سـال 2۰18 »نمایـۀ 
بـرده داری جهانی«، بـرده داری مـدرن احتماالً در 
تولیـد ۳54 میلیـارد دالـر از واردات سـاالنۀ 2۰ 

اقتصـاد بـزرگ جهـان سـهیم اسـت.
در ایتالیـا، سـازمان سـانیت بـه =زودی صـدور 
بـه  کـه  می کنـد  آغـاز  را  گواهی نامه هایـی 
اجـازه  محلـی  توزیع کنندهـگان  و  کشـاورزان 
می دهـد تـا پـس از احـراز صاحیت، برچسـب 
خـود  محصـوالت  روی  را  بـرده داری«  »بـدون 
بچسـبانند. سـانیت می گویـد مشـتری ها عـادت 
کمـی  را  ارگانیـک  محصـوالت  کـه  کرده انـد 
گران تـر بخرنـد. حاال آنهـا می توانند بـا پرداخت 
مبلغـی بیشـتر، محصوالت عاری از بـرده داری را 
هـم بخرنـد. »مصـرف محصـوالت ارگانیک مهم 
اسـت. امـا آیـا مهم نیسـت کـه بدانیـم غذایی که 
می خوریـم توسـط برده هـا تولید نشـده اسـت؟«
اسـتثمارگرایانۀ  تجـارت  در  اروپایـی  مشـتریان 

دیگـری هـم سـهیم اند. بنـا به گـزارش سـازمان 
بین المللـی مهاجـرت، از 16 هـزار زنـی کـه در 
فاصلـۀ سـال های 2۰16 و 2۰17 از لیبـی به ایتالیا 
باورنکردنـی- درصد-رقمـی   8۰ شـدند،  وارد 
قربانـی قاچـاق جنسـی شـدند و در دام بردهگی 
جنسـی در خیابان هـا و روسـپی خانه های اروپـا 

فتادند. ا
گادیـس یکـی از ایـن زنـان اسـت. او در 22 
از  یکـی  زیـرا  کـرد  تـرک  را  نیجریـه  سـالگی 
دوسـتان خالـه اش بـه او شـغلی در آرایشـگاهی 
پیشـنهاد کـرد. گادیـس  ایتالیـا، را  در توریـن، 
می گویـد قاچاقچـی او را در روسـپی خانه یی در 
لیبـی حبـس کـرد و بـه وی آب و غذا نـداد تا به 
تن فروشـی رضایـت دهـد. سـرانجام او بکارتش 

را در ازای یـک بطـری آب فروخـت.
وقتـی بـا قایـق قاچاقچی بـه جنوب ایتالیا رسـید 
بـه دوسـت خالـه اش تلفـن زد. آن فـرد گفـت 
کـه شـغل سـِر جایش اسـت و حتـا جایـی برای 
اقامـت بـه او پیشـنهاد کـرد. امـا وقتـی گادیس 

بـه تورین رسـید، دیگـر از صمیمیـت و مهربانی 
دوسـت خالـه اش خبـری نبـود. او بـه گادیـس 
گفـت کـه سـفرش 225۳۰ دالـر هزینـه در بـر 
بایـد در  ایـن بدهـی  بـرای پرداخـت  داشـته و 
خیابـان  تن فروشـی کنـد. گادیـس بـا لحنی تلخ 
می گویـد، »برای کمـک گرفتن به خانـه اش رفتم 
چـون فکـر می کردم که یـک هموطـن نیجریه یی 
بـه من دلـداری خواهـد داد. در عـوض، فهمیدم 
کنـد.«  سوءاسـتفاده  مـن  از  می خواهـد  کـه 
گادیـس نـه پول داشـت، نـه اوراق هویـت و نه 
جایـی بـرای اقامـت. چاره یـی نداشـت جـز این 

کـه بـه خواسـتۀ آن زن گـردن نهد.
در اروپـا زنـان نیجریه یـی دارنـد بـه آرامی جای 
غیرقانونـی  صنعـت  در  را  شـرقی ها  اروپـای 
سـکس می گیرنـد. اکثـر آنها، مثـل گادیس، اهل 
نواحـی فقیر روسـتایِی جنـوب غربـی نیجریه اند 
کـه جوانانـش بخـت و اقبـال خـود را در خارج 
قاچاقچی هـا،  می کننـد.  جسـت وجو  کشـور  از 
اغلـب در قالـب دوسـتان خانوادهگـِی دلسـوز، 
را  والدین شـان  و  می فریبنـد  را  جـوان  زنـان 
در  کـه  زیـرا وعـده می دهنـد  متقاعـد می کننـد 
اروپایـی  بوتیک هـای  و  هتل هـا  آرایشـگاه ها، 

پـول در خواهنـد آورد.

آنهـا  بـه  بـه اروپـا می رسـند  ایـن زنـان  وقتـی 
می گوینـد سفرشـان بیـن 2۰ تـا 6۰ هـزار دالـر 
خـرج داشـته اسـت. آنهـا را تهدیـد می کننـد که 
خواهنـد  کتـک  نپردازنـد،  را  بدهـی  ایـن  اگـر 
خـورد، از کشـور اخـراج خواهند شـد و اعضای 
خانواده شـان صدمـه خواهنـد دیـد. آنهـا مجبـور 
می شـوند کـه در ازای 25 دالـر تن فروشـی کننـد 
و هرچنـد پـس از سـه تـا پنج سـال قـرض خود 
اروپـا  در  هـم  بـاز  معمـوالً  امـا  می پردازنـد  را 
می ماننـد تـا پـول درآورنـد و شـاید بتواننـد در 
نیجریـه خانـه  بخرنـد، کسـب و کاری راه بیندازند 
یـا به خانـوادۀ خـود کمـک کننـد. اوکاه-دونلی، 
مدیر کل »موسسـۀ ملـی مبارزه با قاچاق انسـان« 
در نیجریـه، می گویـد اغلـب زنانی که بـه نیجریه 
پـا  بـر  روسـپی خانه یی  خودشـان  برمی گردنـد 
می کننـد و ثـروت خـود را بـه رخ می کشـند تـا 
قربانیـان تازه یـی را بفریبنـد و بـه اروپا بفرسـتند 
و ایـن چرخـه را تـداوم بخشـند. گادیـس فکر 
می کنـد همیـن اتفـاق برای دوسـت خالـه اش در 

توریـن رخ داده اسـت.
به رغـم تهدیدهـا، گادیـس بـه محـض ایـن که 
از درآمـد  توانسـت خردخـرد چنـد صـد دالـر 
روزانـه اش بـدزدد، فـرار کرد. امـا آزادی هم بهتر 
نبـود. گادیـس تنهـا بـود و می ترسـید کـه او را 
از کشـور اخـراج کننـد. بنابراین، مجبور شـد که 
دوبـاره بـه تن فروشـی روی آورد. چنـد ماه پیش 
شـنید کـه در آسـتی، شـهری در شـمال ایتالیـا، 
سـازمانی وجـود دارد کـه بـه قربانیـان قاچـاق 
در زمینـه ی کسـب مهارت های شـغلی، مشـاوره 
محـدود  منابـع  امـا  می کنـد.  کمـک  اِسـکان  و 
اسـت و ایـن سـازمان، »پـرو ژۀ میزبانـی و جذب 
مهاجـران«، فقـط می توانـد بـه 25۰ زن خدماتـی 
ارایـه کنـد. گادیـس چند مـاه در نوبـت ماند تا 
سـرانجام این سـازمان توانسـت به او مشـاوره و 

دهد. سـرپناه 
ایـن  بنیان گـذار  اکوکـون،  اینیانـگ  پرینسـس 
سـازمان، کـه در سـال 1999 توسـط قاچاقچی ها 
از نیجریـه بـه توریـن برده شـد، از نیاز شـدید به 
ارایـۀ خدمـات بیشـتر حـرف می زنـد. او تخمین 
می زنـد کـه تنهـا در منطقـۀ آسـتی بیـن 7۰۰ تـا 
کمـک  محتـاج  جنسـی  قاچـاق  قربانـِی   1۰۰۰
هسـتند. او می گویـد، »همـه از مشـکات قاچاق 

حـرف می زننـد امـا هیچ کـس نمی گویـد بعـد از 
قاچـاق چـه بـر سـِر یـک دختـر می آید.«

او می گویـد عجیـب نیسـت کـه بسـیاری از این 
زنـان دوبـاره بـه سـراغ تن فروشـی می رونـد. در 
ایتالیـا تعـداد شـغل ها محـدود اسـت، حتـا برای 
زنانـی کـه ایتالیایی یـاد گرفته اند یا اجـازۀ اقامت 
دارنـد. تعـداد بسـیار کمـی از آنهـا می خواهنـد 
بـه نیجریـه برگردنـد چـون مقـروض و بدنـام  
شـده اند. اکوکون می گوید، »مسـأله سـاده نیسـت 
را  نیسـتند-آنها  اقتصـادی  مهاجـر  آنهـا  چـون 
قاچاقـی بـه اینجـا آورده انـد و بنابرایـن نمی توان 

همین طـوری آنهـا را برگردانـد.«
مـدرن  بـرده داری  چرخـۀ  ایـن  از  برخـی 
و  پیچیـده  فراینـدی  فـرار،  امـا  می گریزنـد 
دلهـره آور اسـت. یابـاروت سـرانجام موفق شـد 
کـه از چنـگ ربایندهـگان لیبیایـی اش بگریـزد. 
او توانسـت بـه انـدازۀ کافـی پـول جمـع کنـد و 
بـه قاچاقچـی بدهـد تـا او را بـا قایـق بـه ایتالیـا 
ببـرد. امـا تنهـا چنـد سـاعت بعـد از تـرک بندر، 

نیروهای گارد سـاحلی لیبی او را دسـتگیر کردند 
و بـه بازداشـتگاه فرسـتادند. او کـه از شـکنجه 
بیـگارِی دوبـاره می ترسـید، اعـام کـرد کـه  و 
بین المللـی  سـازمان  طریـق  از  اسـت  حاضـر 
مهاجـرت بـه نیجریـه بازگـردد. یـک هفتـۀ بعد، 
در 22 مـارچ 2۰18، او و 148 نیجریه یـی دیگـر 
را بـا یـک فروند هواپیمای دربسـتی بـه الگوس، 
پایتخـت نیجریـه، فرسـتادند. بسـیاری از آنهـا را 
از بردهگـی، بیـگاری و حراج بردهـگان رهانیده 
بودنـد امـا عجیب آن کـه در فرودگاه هـم آنها را 
نـه از طریـق ترمینـال مسـافری بلکـه از ترمینـال 

بـاری بـه کشـور راه دادنـد.
تـا کنـون بیـش از 1۰ هـزار نیجریه یـی از طریـق 
ایـن سـازمان بـه کشورشـان برگشـته اند. بـه هـر 
یـک از آنهـا یک تلفن، یـک وعده غـذا و مبلغی 
معـادل 112 دالـر می دهنـد تا به کشـور برگردند. 
وقتـی در نیجریـه جـا افتادنـد، می تواننـد بـرای 
کارآمـوزی و کمک هزینـۀ ایجاد کسـب وکارهای 
اکثرشـان  بـرای  امـا  بدهنـد،  تقاضـا  کوچـک 
تلخ وشـیرین  تجربه یـی  وطـن  بـه  بازگشـت 
اسـت. آبرهـام تامـرات، مدیـر برنامـۀ مهاجرتـی 
الگـوس،  در  مهاجـرت«  بین المللـی  »سـازمان 
می گویـد، »بسـیاری از آنهـا قـرض گرفته  انـد یـا 
خانواده های شـان دار و نـدار خـود را فروخته اند 
بدهنـد.  قاچاقچـی  بـه  و  کننـد  جـور  پـول  تـا 
بـر  خالـی  دسـت  طـور  ایـن  وقتـی  بنابرایـن، 
می گردنـد، برای شـان راحـت نیسـت.« بسـیاری 
از آنهـا دوبـاره سـعی می کنند تـا به اروپـا بروند.
با این همـه، کارا، اقتصـاددان متخصص برده داری، 
می گویـد اولیـن قـدم بـرای تعطیـل کـردن ایـن 
بخـش از بـرده داری مـدرن، برچیـدن مهاجـرت 
غیرقانونـی اسـت. بنـا بـه گـزارش سـال 2۰16 
درصـد   7۰ مهاجـرت«،  بین المللـی  »سـازمان 
از مهاجرانـی کـه از آفریقـای شـمالی بـه اروپـا 
کرده انـد،  تجربـه  را  اسـتثمار  نوعـی  می رونـد، 
خـواه در قالـب ربوده شـدن بـه قصـد اخـاذی یا 
تحمـل بیـگاری، حبـس غیرقانونـی و خشـونت 
لیبـی،  در  اوضـاع  شـدن  وخیم تـر  بـا  جنسـی. 
احتمـاالً وضعیـت از ایـن هـم بدتر خواهد شـد. 
در اروپا، احساسـات مهاجرسـتیزانه سـبب شـده 
کـه مهاجـران غیرقانونـی بیش ازپیـش بـه زندگی 
مخفیانـه روی بیاورنـد و در نتیجـه نسـبت بـه 

شـوند. آسـیب پذیرتر  اسـتثمار 
»دروازه بانـان   2۰18 سـال  گـزارش  اسـاس  بـر 
از  درصـد   4۰  ،2۰5۰ سـال  در  ِگیتـس«،  بنیـاد 
فقیرتریـن مـردم دنیا سـاکن نیجریـه و جمهوری 
اکوکـون  بـود.  خواهنـد  کنگـو  دموکراتیـک 
می گویـد اگـر االن سـرمایه گذاری مناسـب انجام 
نشـود، تعـداد افرادی کـه خود را بـه آب و آتش 
افزایـش خواهـد  برونـد  اروپـا  بـه  تـا  می زننـد 
قاچـاق  کـه  می خواهیـد  واقعـًا  »اگـر  یافـت. 
نیجریه  یی هـای  بـرای  کنیـد  متوقـف  را  جنسـی 
جـوان انگیزه یـی فراهـم کنید تا در وطـن بمانند. 
آنهـا  بـه  کنیـد.  سـرمایه گذاری  مـا  جوانـان  در 
کار بدهیـد. اگـر اوضـاع نیجریـه مسـاعد باشـد، 
زندهگـی خـود را بـه خطـر نخواهنـد انداخـت 
تـا بـه اروپـا برونـد.« او در ادامـه می افزایـد کـه 
در عیـن حـال، باید راه هـای مهاجـرت قانونی را 
افزایـش داد. بـرای جوانـان بی بضاعـت آفریقایی  
مهاجـرت بـه اروپا تقریبًا محال اسـت امـا معلوم 
اسـت که اروپـا به نیـروی کارِ آنها احتیـاج دارد. 
»اروپـا بـه کشـاورز، خدمتکار خانگـی، و دروگر 
رفـع  را  نیـاز  ایـن  می توانـد  آفریقـا  دارد.  نیـاز 
کنـد.« سـوماهورو، نمایندۀ اتحادیه هـای کارگری 
در ایتالیـا، بـا لحنـی صریح تـر می گویـد: »دارنـد 
سـفارت  خانه های  چـون  می فروشـند  را  آدم هـا 

اروپایـی بـه آفریقایی هـا ویـزا نمی دهنـد.«
وطـن  در  موجـود  فرصت هـای  کـه  وقتـی  تـا 
آدم هایـی مثـل یابـاروت ناچیـز باشـد، آنها خود 
را بـه آب و آتـش می زننـد تـا در اروپـا فرصتـی 
بیابنـد. یابـاروت می گویـد دیگـر از طریـق لیبـی 
تـرک  را  نیجریـه  هـم  بـاز  امـا  رفـت  نخواهـد 
خواهـد کـرد و این بار از مسـیر دیگـری خواهد 
بـروم  کـه  شـدم  »مجبـور  می گویـد،  او  رفـت. 
چـون این جا هیـچ چیـزی برایم وجود نداشـت. 
هنـوز هـم همیـن طور اسـت. خب چـه کار باید 

» ؟ بکنم
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کــه  خوانــدم  موحــد  مهــران  صفحــۀ  در 
»ناشــناس  کتــاب  در  سیا ســنگ  صبــوراهلل 
نا شــناس نیســت« ادعــا کــرده کــه آمرصاحــب 
شــهید نســبت بــه آواز فطــرت ناشــناس و 
ــه  ــم ب ــن ه ــوده اســت. م ــد ب ــاربان عالقه من س
ــان مســایل  ــک در جری ــه از نزدی ــن ک ــل ای دلی
بــوده ام خواســتم معلوماتــم را در ایــن بــاره بــا 

ــازم: ــریک بس ــما ش ش
در زمــان جهــاد آمرصاحــب یــک تیــپ جیبــی 
داشــت کــه تقریبــًا دوازده ســانتی طــول و هفت 
ــی در  ــپ گاه ــن تی ــت. ای ــرض داش ــانتی ع س
ــی  ــود و گاه ــی ب ــوم م ــاه نیاز مرح ــه ش چانت
ــًا  ــب دایم ــاب آمرصاح ــن. جن ــزد م ــم در ن ه
کســت قــاری باســط مصــری را می شــنید. 
ــدیم از  ــک می ش ــل نزدی ــه کوت ــه ُقل ــی ب وقت
گوشــکی )هدفــون( اســتفاده می کــرد و گاهــی 
ــی«  ــا »احمــد ول هــم کســتی از »ناشــناس« و ی
ــود و  را می شــنید. چــون باتــری تیــپ قلمــی ب
همچنــان به خاطــر ســخت بــودن یافتــن باتــری 
قلمــی در آن شــرایط، بیشــتر بــه تــالوت قــرآن 
ــوش  ــاد گ ــیقی زی ــه موس ــی داد و ب ــوش م گ
نمــی داد. در ضمــن، از بــس مصروفیــت اش 
ــرای شــنیدن موســیقی  ــت آزاد ب ــود وق ــاد ب زی

ــد.  ــا نمی ش ــر و مهی ــش میس برای
ســال ها بــه همیــن منــوال ســپری می شــد. 

ــان مقاومــت یــک روز بعــد از جلســات  در زم
متعــدد و دیــدن مواضــع دشــمن در برگشــت از 
خــط مقــدم نبــرد کــه خیلــی خســته و آشــفته 
ــود، در  ــه ب ــم نرفت ــواب ه ــی خ ــود و لحظه ی ب
ختــم منطقــۀ تــاواخ رســیده بودیــم و محمــدگل 
خــان دریــوری می کــرد. در موتــر مــا کاکا جــان 
ــان از  ــد خ ــان محم ــود. کاکا ج ــز ب ــد نی محم
عقــب بــه محمــد گل خــان صــدا زد تــا موتــر 
ــاده شــد و از  ــر پی ــد. کاکا از موت ــف ده را توق
موتــر عقبــی کســت »رحیم بخــش« را آورد. 
ــه  ــود را ب ــب کاله خ ــت، آمرصاح در اول کس
زانــو نهــاد و همــه گــوش بــه موســیقی دادیــم. 
رحیم بخــش غــزل زیبــای عشــقری صاحــب را 
کــه مفهــوم اش بــا شــرایط آن زمــان همخوانــی 
داشــت و مصــرع چهــارم آن چنیــن بــود: »...کــه 
دایــم ســنگ طفــالن بــر ســر دیوانــه می ریــزد«، 
می خوانــد. در ایــن موقــع آمرصاحــب بــه 
ــت.  ــی نگف ــرد و حرف ــگاه ک ــیت ن ــب س عق
چــون شــب ناوقــت شــده بــود وقتــی بــه ُرخــه 
ــی  ــدگل خیل ــب محم ــی صاح ــیدیم حاج رس
کمــی صــدای خــود را بلنــد کــرد و بــه اشــاره 
ــش  ــوید؟ حرف ــن می ش ــت: پایی ــن گف ــه م ب
ــاال  ــت: ح ــن گف ــه م ــنید و ب ــب ش را آمرصاح
ــم  ــوید. آمدی ــن نش ــت پایی ــک اس ــح نزدی صب
خانــه آمرصاحــب در جنگلــک. در حیــن خانــه 

ــت را  ــت کس ــان گف ــدگل خ ــه محم ــن ب رفت
بــرای مــن بدهیــد. وقتــی داخــل خانــه می شــد 
مــن در روبه رویــش ایســتاده بــودم تــا هدایتــی 

نباشــد.
ــدا  ــم، خ ــود: رحی ــود و فرم ــی نم ــل اندک تأم
ــر  ــن اث ــر م ــه ب ــیقی یی ک ــر موس ــد ه ــر کن خی
ــۀ دلخــراش  ــک حادث ــی اش ی ــًا در پ ــد حتم کن
ــه  ــود ب ــت را باخ ــراه دارد و کس ــود هم ــا خ ب

ــرد. ــه ب خان
منطقــۀ  در  ســیاف  اســتاد  مرکــز  در  روزی 
عالــی  شــورای  اعضــای  گلبهــار،  شــرکت 
ــه  ــم جلس ــد. در خت ــده بودن ــع ش ــت جم دول
ــاب  ــه جن ــا ک ــی از برادره ــدا  حافظ ــد از خ بع
مارشــال صاحــب مرحــوم نیــز حضــور داشــتند، 
وقتــی بــه طــرف موترهــا می آمدیــم کــه طــرف 
ــت:  ــب گف ــم، آمرصاح ــت کنی ــیر حرک پنجش
رحیــم! موتــر فهیم خــان خوب تــر و مجهــز 
ــا آن  ــت ب ــر اس ــت، بهت ــر ماس ــت از موت اس
ــه  ــل گلبهــار گذشــته بودیــم کــه ب برویــم. از پُ
ــور مارشــال صاحــب  حاجــی عاشــور کــه دری
ــت ها دارد،  ــوب کس ــان خ ــت: فهیم خ ــود گف ب
روشــن کــن کــه بشــنویم. مارشــال صاحــب و 
ــم. مارشــال  ــر نشســته بودی ــن در عقــب موت م
صاحــب گفــت: آمرصاحــب یــک کســت 
خــوب از یعقوبــی صاحــب را کــه مخمســی بــر 
شــعر شــاعر مشــهور، مخفــی بدخشــی کــه در 
ــا  ــۀ کاکا جــان محمــد ب ــا در خان ــن روزه همی
دکلمــۀ یعقوبــی صاحــب اجــرا شــده بشــنوید، 
چطــور اســت؟ شــعر مخفــی بدخشــی را 
مطالعــه کرده ایــد؟ و بــا شــعر یعقوبــی صاحــب 
نیــز آشــنایید. شــعر مخفــی بــاز )برهنــه( 
ــر  ــی صاحــب باز ت ــا مخمــس یعقوب اســت و ب
ــاختاری  ــاظ س ــون از لح ــده؛ چ ــر( ش )برهنه ت
ــه  ــا و مفهــوم جمــالت شــعراش آراســته ب معن

ــت. ــقی اس ــق و عاش عش
آمرصاحــب دســت راســت را بــر پیشــانی نهــاد 
و بــا شــنیدن هــر مصــرع از حیــا پیشــانی خــود 
ــرد:  ــرار می ک ــه را تک ــن جمل ــد و ای را می مالی
ــت  ــاف نصیب ــدا انص ــود، خ ــر ش ــه ات پی »بچ
کنــد«. در ختــم تنگــی داالن ســنگ بــه حاجــی 
ــن و  ــوش ک ــپ ات را خام ــت: تی ــور گف عاش
ــه  ــا اینکــه ب ــت ت ــر دری ســخن گف ــد از ه بع
ــن  ــم و پایی ــن اجــازه گرفت ُرخــه رســیدیم و م

شــدم.
بــه  آراســته  باطنــش  و  آمر صاحــب ظاهــر 
ــود. عملکــردش در خلــوت  اساســات اســالم ب
و حضــور جمــع یک ســان بــود. خداونــد 
مغفرتــش کنــد و مــا را توفیــق و هدایــت 
ــا  ــود ب ــال خ ــر از اعم ــا در روز حش ــد ت بده

باشــیم. پاســخ گو  ســرخ رویی 

Year 11 l NO 2512 l Monday l 17 June 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0۷002631۵2

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:  0۷8۵299660

مسؤول توزیع: نادری - 0۷۴۴600630
نشاني: سرک 13 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

ــه مبــي  ــه افغانســتان کــې پ ــاره تهــران پ واشــنګټن د لومــړي ځــل لپ

ــورن کــړی. ــو ت بریدون

ــړ  ــه مالت ــو څخــه پ ــه افغــان طالبان ــه وار وار ل ــران پ کــه څــه هــم ای

تــورن شــوی، خــو دا لومــړی ځــل دی چــې امریــکا ایــران پــه 

ــړی دی. ــورن ک ــو ت ــررسه کول ــه ت ــو پ ــې د بریدون ــتان ک افغانس

یــو شــمېر څېړونکــي وايــي، امریــکا پــه دې کار رسه هڅــه کــوي چــې 

پــر ایــران فشــارونه زیــات کړي.

خــو د شــننوکو پــه وینــا، دغــه کړکېچونــه بــه د افغــان ســولې پروســه 

زیامننــه کــړي.

ــتاد  ــي اس ــو د پوهنځ ــیايس علوم ــو او س ــون د حقوق ــل پوهنت د کاب

ودیــر صافــی وايــي: د امریــکا او ایــران ترمنــځ تــازه کړکېچونــه بــه د 

افغانســتان د ســولې پروســه هــم زیامننــه کــړي، ایــران لــه هــرې الرې 

دا هڅــه کــوي چــې د امریــکا الســته راوړنــې وننګــوي او دا بــه زمونــږ 

ســولې تــه رســېدل ســتونزمن کــړي.

تــازه د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزیــر مایــک پامپیــو تــور لګولــی چــې 

د کابــل پــه وروســتي بریــد کــې د ایــران الس و.

پــه دې بریــد کــې څلــور ملکــي وګــړي وژل شــوي او څلــور 

ټپیــان شــوي وو. امریکایــي عســکر 

ښــاغيل پامپیــو د شــنبې پــه ورځ پــه واشــنګټن ډي يس کــې د خــرو 

پــر مهــال پــه ســیمه کــې د څــو بریدونــو یادونــه وکــړه چــې پــه وینــا 

یــې ایــران پلــوه کســانو کــړي دي او پــه تــرڅ کــې یــې پــه کابــل کــې 

د جــوزا د لســمې د مبــي بریــد یادونــه هموکــړه.

د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و.

امریــکا پــه څــو تېــرو اوونیــو کــې پــه څــو ځلــې ایــران پــه دې تــورن 

کــړی چــې پــه ســیمه کــې یــې پــر امریکایــي اهدافــو بریدونــه کــړي 

دي، خــو دا لومــړی ځــل دی چــې پــه افغانســتان کــې د مبــي بریــد 

پــه تــړاو پــر ایــران دا ډول تــور لګــوي.

د واشــنګټن او تهــران دغــو کړکېچونــو او ادعــاوو د افغانســتان 

ســوداګري هــم اغېزمنــه کــړې.

ــځ  ــران ترمن ــي، د افغانســتان او ای ــه واي د ســوداګري او صنایعــو خون

اوســمهال ســوداګري د عمــل پــه ډګــر کــې زیامننــه شــوې ده.

د دغــې خونــې مرســتیال خــان جــان الکــوزي وویــل: دا د افغانســتان 

ــه اقتصــاد او ســوداګرۍ بانــدې مســتقیمې اغېــزې لــري، دا مهــال  پ

ــږي،  ــه زیاتې ــه دا کړکېچون ــوو، ک ــخ ی ــتونزو رسه م ــو س ــه ګڼ ــږ ل مون

افغانــان بــه تــر ډېــره زیامنــن يش.

ــی  ــو پخوان ــو اړېک ــې د نړېوال ــي جرګ ــې د ول ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

غــړی خالــد پښــتون وايــي، افغــان حکومــت بایــد پــه داســې حاالتــو 

ــځ د  ــو ترمن کــې داســې سیاســت غــوره کــړي چــې د دواړو هېوادون

ــه يش. ــاين ن ــو قرب کړکېچون

ــده  ــکا متح ــې د امری ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــت پ ــتان دول د افغانس

ایــاالت خپــل مهــم ســراتیژیک متحــد ګڼــي، دا هڅــه یــې هــم کــړې 

ــه دولــت رسه ښــې اړیکــې ولــري. ــران ل چــې د ای

ــالن  ــارو وزارت اع ــو چ ــتان د بهرنی ــې د افغانس ــتیو ک ــه دې وروس پ

وکــړ چــې پــه ســیمه کــې کړکېــچ تــه پــه پاملرنــې رسه الزمــه ده چــې 

افغانســتان لــه دواړو اړخونــو رسه د یــو »دوســت هېــواد« پــه توګــه د 

یــادو هېوادونــو ترمنــځ لــه کړکېچــه ځــان لېــرې وســايت.

واشنګټن د لومړي ځل لپاره تهران 

په افغانستان کې په مبي بریدونو تورن کړی

الحاج عبدالرحیم


