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سازمان ملل خواهان لغو هشدار 

طالبان به رسانه ها شد

در پی توافق خروج 
از افغانستان نیستیم

6

بحــث صلــح در افغانســتان در امــر تعامــل دوام دارِ 
منطقه یــی و بین المللــی میــان امریــکا و بیشــتر کشــورهای 
ــد کــه  ــرد قاطعــی می مان ــرد ـ ب ــه ب همســایه و منطقــه، ب
ــا  ــتن را ب ــِت خویش ــر و منفع ــورها خی ــۀ کش در آن هم

ــا  ــا و بخش ه ــر عرصه ه ــان در دیگ ــظ رقابت های ش حف
ــور و  ــه اول کش ــم ک ــنهاد می کنی ــن رو پیش ــد. از ای ببینن
مــردم افغانســتان و در ثانــی کشــورهای منطقــه و همســایه 
از آنچــه در مذاکــراِت امریــکا و طالبــان می گــذرد، 

ــه  ــز از آنچــه ک ــد و نی ــرار بگیرن ــان ق به درســتی در جری
دیگــر کشــورها مثــل چیــن، روســیه و ایــران در دیدارهاِی 
پیــدا و آشکارشــان بــا طالبــان انجــام می دهنــد نیــز ایاالت 

ــد... متحــدۀ امریــکا و افغانســتان در جریــان قــرار گیرن

مســووالن محلــی ولســوالی تولــک 
غــور میگوینــد، طالبــان دو شــب پیــش 
ــوالی  ــن ولس ــاره« ای ــه »من ــاالی منطق ب
حملــه کــرده و خانه هــای افــراد حامــی 

ــد. ــش کشــیده ان ــه آت ــت را ب دول
تولــک  ولســوال  یوســفی،  ســلیمان 
بــه خبرگــزاری ســام وطندار گفتــه، 
ــگاه  ــش پاس ــان ش ــه طالب ــن حمل در ای
نیروهــای خیــزش مردمــی نیــز بــه 
ــت. ــده اس ــروه درآم ــن گ ــرف ای تص
بــه گفتــۀ او، در ایــن حملــه طالبــان، 1 
نیــروی خیــزش مردمــی کشــته، 13 تــن 
زخمــی و 3 تــن دیگرشــان نیــز باپدیــد 

شــده انــد.
غورهم چنــان  تولــک  ولســوالی 
ــش از 7 روز میشــود  ــان بی ــد، آن میگوی
ــوز  ــا تاهن ــد، ام ــان میجنگن ــا طالب ــه ب ک
هیــچ نیــروی کمکــی بــه آنــان فرســتاده 

ــت. ــده اس نش

امنیــت  آمــر  حســینی،  ســیدضیا 
فرماندهــی پولیــس غــور، ســقوط 1 
ــی و  ــزش مردم ــای خی ــگاه نیروه پاس
زخمی شــدن 4 تــن ایــن نیروهــا را 

تائیــد میکنــد.
ــۀ دو  ــد، در حمل ــینی میگوی ــای حس آق
ــات  ــز تلف ــان نی ــه طالب ــش ب ــب پی ش

ــت. ــده اس ــنگین وارد ش س

در حالـی کـه نهادهـای متعـدد ارگ را بـه مداخله 
در امـور کمیسـیون های انتخاباتـی متهـم می کننـد؛ 
امـا مشـاور ارشـد ریـاس تحکومت وحـدت ملی 
می گویـد کـه براسـاس فرمـان جدیـد آقـای غنـی 
هیـچ کارمنـد دولتـی نمی توانـد در امـور انتخابات 

ریاسـت جمهوری مداخلـه کنـد.
 وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد محمداشـرف غنی در 
امـور روابـط عامـه و اسـتراتژیک در نشسـت بـا 
سـخنگویان ادارات دولتـی از صدور فرمان شـماره 
7 رییـس حکومـت خبـر داد و گفت ایـن فرمان بر 
عـدم مداخلـه مقامات، منسـوبین و کارمنـدان نهاد 
هـای دولتـی در امـور انتخابات ریاسـت جمهوری 

می کند. تاکیـد 
بـه گفتـۀ آقـای عمـر: »به اسـاس ایـن فرمـان تمام 
مقامـات، منسـوبین و کارمنـدان نهادهـای دولتی به 
شـمول ادارات ملکـی، نظامـی، اعضـای شـورای 
ملـی، قضات و منسـوبین قـوه قضایـی، مکلف اند 
تـا از هـر گونـه مداخلـه و اعمـال نفـوذ در رونـد 
انتخابـات ریاسـت جمهوری جداً خـودداری کنند«.

مشـاور ارشـد آقای غنـی درحالی به عـدم مداخله 
کارمنـدان دولتـی در امـور انتخابات تأکیـد می کند 
کـه پیـش از ایـن موالنـا عبـداهلل عضـو کمیسـیون 
در  حلقـه  یـک  کـه  بـود  کـرده  ادعـا  انتخابـات 
اطـراف رییـس حکومت حضـور دارد کـه در امور 

انتخابـات مداخلـه می کنـد.

بـه گفتـۀ آقای عبـداهلل، ایـن حلقه کارهـای قانونی 
کمیسـیون انتخابـات در بخـش اسـتخدام کارمندان 
را  غیرقانونـی  کارهـای  بـل  نکـرده،  اجـرا  را 

می کننـد. اجـرا  ممکـن  فرصـت  به زودتریـن 
وی تأکیـد کرده کـه روابط محرمانه میـان دبیرخانۀ 

کمیسـیون انتخابات و ارگ وجود دارد.
مشـاور ارشـد محمداشـرف غنی در بخش دیگری 
از صحبت هایـش در ایـن نشسـت بر اطاع رسـانی 
دقیـق ادارات دولتـی، به ویـژه از طریـق شـبکه های 
اجتماعـی تأکیـد کـرد و گفـت کـه تمـام نهادهای 
شـامل  اطاع رسـانی  واحـد  مرجـع  بایـد  دولتـی 

بـه هـدف نشـر  را  تویتـر  وبسـایت، فیسـبوک و 
خـود  دسـتاوردهای  و  فعالیت هـا  از  اطاعـات 

باشند. داشـته 
براسـاس گفته هـای آقـای عمـر، ایجـاد و تقویـت 
مرجـع واحـد اطاع رسـانی از طریـق شـبکه های 
در  دولتـی،  ادارات  در  وبسـایت ها  و  اجتماعـی 

دارد. گسـترده  تأثیـر  اطاع رسـانی  گسـترش 
نشـر  در  خواسـت  دولـت  سـخنگویان  از  عمـر 
مطالـب در شـبکه های اجتماعـی و وبسـایت های 
نشسـت ها،  محتـوای  بـر  ادارات شـان،  رسـمی 
باشـند. داشـته  تمرکـز  فعالیت هـا  و  ماقات هـا 

صفحه 2

نـن بـه پـه ۳۳ والیتونـو کـې د نوم لېکنـې تقویتـي پروسـه پای 

ورسـېږي. ته 

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون وایـي، د تقویتـي نوم لېکنـې 

پروسـې لـه پایته رسـېدو رسه بـه د رای ورکوونکـو د نوم لېکنې 

پاڼـې تـر څارنـې او اصالح کېـدو وروسـته والیتونو تـه انتقال 

يش.

د دغه کمېسـیون رسپرسـت ویانـد ذبیح الله سـادات د جمعې 

پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویـل چـې دغه پاڼـې به لـه تخنیکي 

څارنـې وروسـته لـه حساسـو او غیـر حساسـو مـوادو رسه یو 

ځـای والیتونـو ته واسـتول يش.

دی وايـي: »زمـوږ غوښـتنه لومړی لـه هېوادوالـو دا ده چې نن 

او سـبا نوم لېکنـه وکـړي، ځکـه دا پروسـه پـه ۳۳ والیتونو کې 

نـه متدیـد کېـږي پرتـه له غـزين نه چـې زمـوږ مرکزونـه په کې 

وروسـته خـالص شـول او د دې لپـاره چـې ټول اوسـېدونکي 

یـې په کـې نوم لېکنـه وکـړي، یـو اوونـۍ متدیـد شـوه، خـو په 

نـورو والیتونـو کې بـه دغه پروسـه د رسطان په امتـه نېټه وتړل 

يش.«

تـردې دمـه چـې دغـه پروسـه د جوزا میاشـتې پـه اتلسـمه نېټه 

د زمـان بنـدۍ د جـدول پـر اسـاس پیـل شـوې او د رسطان تر 

امتـې نېټـې پورې بـه دوام ولـري، ۱۹۴ زره او ۸۷۰ کسـانو په 

۳۳ والیتونـو کـې نوم لېکنـه کـړې چې لـه دې شـمېره ۶۹ زره 

او ۲۸ کسـان یـې ښـځې او ۲۹ زره او ۳۲ کسـان یـې کوچیان 

دي.

کـې چـې  غـزين والیـت  پـه  پـه خـره،  سـادات  د ښـاغيل 

مرکزونـو په کـې په ځنـډ کار پیل کړ، تـردې دمه په کـې ۴۱ زره 

کسـانو نوم لېکنـه کـړې ده.

رای  د  جرګـې  ولـي  د  کمېسـیون  خپلـواک  انتخاباتـو  د 

ورکوونکـو نوم لـړ چـې د دغـه کمېسـیون پـه خره په کـې ۸.۸ 

مېلیونـه کسـانو نوم لېکنـه کـړې وه، پـه ولسـمرشیزو انتخاباتو 

کـې بـه هـم تـرې کار واخېسـتل يش.

دغـه کمېسـیون متـه لـري چـې د نوم لېکنې پـه تقویتي پروسـه 

کـې بـه ۲ مېلیونـه وګـړي نور هـم نوم لېکنـه وکړي.

چـې  ده  لپـاره  کسـانو  هغـو  د  پروسـه  تقویتـي  نوم لېکنـې  د 

د ولـي جرګـې پـه انتخاباتـو کـې لـه نوم لېکنـې پاتـې وو، 

قانـوين عمـر یـې د ولسـمرشیزو انتخاباتو تر مودې بشـپړېږي 

او یـا هـم هغـه کسـان چـې لـه بهـره هېـواد تـه بېرتـه راسـتانه 

شـوي وي.

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون د هېـواد پـه ۳۳ والیتونـو کې 

د نوم لېکنـې د تقویتـي پروسـې لپـاره ۴۵۸ مرکزونه پرانېسـتي، 

خـو د نوم لېکنـې د پروسـې د پیـل پـه لومـړۍ ورځـو کـې پـه 

ټـول هېـواد کـې ۵۰ مرکزونـه تـړيل پاتې شـول.

حمـله به تـولک غـور؛ 
طالبـان خانه های محـل را به آتش کشیـدند

وحید عمر:
کارمندان دولتی در امور انتخابات ریاست جمهوری دخالت نکنند

انتخاباتو کمېسیون: 

نـن ۳۳ والیتـونو کـې د نوم لېکنـې 

تقویتـي پـروسه پای مـومي

صلـح افغـانستان؛  رقـابت یا رفـاقِت کشـورها؟
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صلـح  افغـانستان؛
 اتهـام زنی ایـران و امـریکـا
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آنچـه کـه در مجلـس نماینـده گان اتفـاق افتـاد، یکـی 
جامعـۀ  در  کـه  اسـت  خودویران گـری  نمادهـاِی  از 
نمی خواهـم  مـن  دارد.  عمیـق  بسـیار  ریشـه هاِی  مـا 
چـه  این کـه  و  مجلـس  درون  انتخابـاِت  مسـایل  بـه 
زدوبندهایـی در ایـن مـورد وجـود داشـته و هنـوز هـم 
وجـود دارد، بپــردازم. حداقـل بـه عنـوان کسـی کـه 
در یـک دور طوالنـی عضویـت مجلـس نماینـده گان را 
داشـته ام، بـا بسـیاری از سـازوکارهاِی داخـل مجلـس 
به خوبی آشـنا هسـتم. بسیاری از این سـازوکارها به دور 
از چشـِم جامعه و مردم نبوده اسـت. رسـانه های کشـور 
بـه انـدازۀ کافـی بـه مسـایل داخـِل پارلمـان پرداخته اند 
و الحـق کـه در برخـی مـوارد خـوب هـم پرداخته انـد. 
مـن امـا در نوشـتۀ حاضـر می خواهـم بـه جنبـۀ دیگری 
از وضعیـِت مجلـس اشـاره کنـم و آن را بـه وضعیـِت 
کان تـری از معضـات اجتماعـی و سیاسـی جامعۀمـان 

تعمیـم ببخشـم. 
این کـه اعضـای مجلـس بـر سـِر مسـایل ُخـرد و بزرگ 
بـه جـاِن هـم می افتنـد و یـا بوتل هـای آب را به سـمِت 
و  امـِر عجیـب  مـن  بـرای  می کننـد،  پرتـاب  یکدیگـر 
شـاهد  مجلـس  درون  در  بارهـا  مـن  نیسـت.  تازه یـی 
مـی آورد،  کـم  منطـق  نماینده یـی  وقتـی  کـه  بـوده ام 
چگونـه به سـاده گی بـه خشـونت متوسـل می شـود. امـا 
شکسـتاندِن میـز و چوکی هـاِی مجلس که متأسـفانه بین 
طـرف داراِن دو جنـاِح رقیـب بـر سـِر ریاسـت آن اتفاق 
افتـاد، از موارد بسـیار تکان دهنده و هشـدارآمیز می تواند 
باشـد. ایـن ویران  گری که مـن از آن بـه خودویران گری 
تعبیـر می کنـم، یکـی از جلوه هـای بدویتـی اسـت کـه 

متأسـفانه در ایـن دورِ مجلـس پُررنـگ شـده اسـت. 
دوره هـای قبلـی مجلـس نیز خالـی از کمی و کاسـتی ها 
نبـود، امـا این بـار برخـی از اعضـای مجلـس در برابـر 
دیـده گاِن رسـانه ها و مـردم نه تنهـا به جـاِن هـم افتادند، 
کـه حتا بـه میز و چوکی هـای مجلس نیز رحـم نکردند. 
میـز و چوکی هایـی که دارایی عامه اسـت و کســانی که 
از ایـن میـز و چوکی هـا اسـتفاده می کننـد، قانون گذاراِن 
کشـور انـد که باید از همه بیشـتر در صیانـت و حفاظِت 
آن همـت نشـان دهنـد. امـا وقتی خـود به ویـران کردِن 
دارایی هـای کشـورِ خـود می پردازنـد و حتـا بـه خـود 
یـک  کـه  را  چوکی هایـی  و  میـز  و  نمی کننـد  رحـم 
کشـور دیگـر بـه آن هـا هدیه کـرده اسـت بـا بی رحمی 
بـه  می تـوان  امیـدی  می اندازنـد، چـه  دور  قسـاوت  و 
مجلـس و فعالیت هـاِی آن داشـت؟ وقتـی قانون گـذاراِن 
کشـور بـا دارایی هـای عامـۀ کشورشـان چنیـن برخورد 
کننـد، از مـردمِ عـادی چه انتظـاری می توان داشـت؟ آیا 
طالبـان و یـا گروه هـای دهشـت افکِن دیگـر کـه هیـچ 
تعلـِق خاطـری بـه منافع کشـور ندارنـد، ویـران می کنند 
دروِن  در  آیـا  نیسـتند؟  جانـب  بـه  حـق  می کشـند،  و 

جامعـۀ مـا نوعـی از خـود ویران گـری وجود نـدارد؟ 
مبســوط در عرصـۀ  مهـم و  بسـیار  بحـِث  یـک  ایـن 
جامعه شناسـی می توانـد باشـد؛ چـه زمانـی انسـان ها به 
ویـران کـردِن دارایی هـاِی خـود روی می آورنـد؟ چـه 

ایـن ویران گـری می توانـد داشـته باشـد؟  دالیلـی 
داسـتانی از زمـان بحـران تاجیکسـتان نقـل می کننـد که 
بسـیار آموزنـده اسـت. مـن نمی دانـم کـه این داســتان 
چقـدر با واقعیت قرین اسـت ولی بدون شـک شـمه یی 

از واقعیـت را بـا خـود دارد. می گوینـد در زمـان بحران 
داخلـی تاجیکسـتان برخـی گروه هـای اسـام گرای این 
کشـور که در جنـگ با دولت تاجیکسـتان قرار داشـتند، 
رجـوع  افغانسـتان  جهـادی  فرماندهـان  از  برخـی  بـه 
فرماندهـان  شـدند.  نظامـی  کمـک  خواهـان  و  کردنـد 
اسـتقبال  درخواسـت  ایـن  از  نیـز  افغانسـتان  جهـادی 
کردنـد و سـاح های ثقیـل در اختیار گروه هـای مخالِف 
دولـت تاجیکسـتان قـرار دادنـد. می گویند ایـن گروه ها 
از پذیرفتـن ایـن سـاح ها خـودداری کردنـد و گفتند ما 
فقـط ســاح های سـبک می خواهیـم کـه ویرانی بـه بار 
نیـاورد و تنهـا نیروهای طـرِف مقابل را از پـا درآورده یا 
بهراسـاند. اسـتدالِل آن هـا ایـن بـود که سـاح های ثقیل 
باعـث ویرانـی دارایی هـاِی عامـه می شـود و کسـی حق 
نـدارد کـه دارایی هـای کشـورش را کـه بـه همـه و از 

جملـه خودشـان تعلـق دارد، ویران کنــد.
دیـده  کمتـر  روحیـه  ایـن  افغانسـتان  جامعـۀ  در  امـا   
می شـود. مـا بـه محـِض این کـه دچـار اختاف  شـویم، 
بـرای خـاص شـدن از عصبانیت دسـت بـه ویران گری 
غالـب  مـا  در  متأسـفانه  ویران گـری  روحیـۀ  می زنیـم. 
اسـت و بـه همیـن دلیـل هـم شـاید ویران تریـن کشـورِ 

جهـان را داریـم. 
بلکـه  بیگانـه گان ویـران نکرده انـد،  تنهـا  افغانسـتان را 
مـا سـهم  آن خـودِ  ویرانی هـاِی  از  بزرگـی  در بخـش 
فرامـوش  را  هفتـاد  دهـۀ  جنگ هـای  چـرا  داشـته ایم. 
می کنیـم؟ مگـر یـک شـهر در آتـش جنگ هـای خودی 
نسـوخت؟ از عوامـل بیرونـِی آن صرف نظـر می کنیـم، 
ولـی هـر تـوپ و راکتـی کـه شـلیک شـد، ماشـۀ آن را 

خودمـان کشـیدیم.
 مجلـس نماینـده گان نمـادی از ُکِل یک کشـور می تواند 
کشـورند.  سراسـِر  نماینـده گان  آن  اعضـای  کـه  باشـد 
آن هـا از میـان هـزاران تـن ایـن شـانس را یافته انـد کـه 
بـه خانـۀ مــلت راه پیـدا کننــد. آیا وقتـی نماینـده گاِن 
دارایی هـای کشـورِ خـود  بـا  ملـت چنیـن بی رحمانـه 
برخـورد می کننـد، می تـوان توقـع داشـت که در سـطح 
جامعـه چنین اتفــاق هایی نیفتد؟ مثًا کسـی شـهِر خود 
را کثیـف نکنـد و بـا دارایی هـاِی شـهر مثـل دارایی های 
از  درسـی  چـه  مـا  ننمایـد؟  برخـورد  خـود  شـخصِی 
درون مجلـس نماینـده گان می گیریـم؟ آیـا ویران گـری 
بـرای  باشـد  توجیهـی  نمی توانـد  نماینـده گاِن مجلـس 
ویران گری هـای کان تـر در سـطح جامعه؟ آیـا این نوع 
ویران گـری نمی توانـد بی توجهـِی عمومـی را نسـبت به 

دارایی هـای عامـه در سـطح جامعـه گسـترش دهـد؟ 
در  تظاهـرات  شـاهد  رسـانه ها  طریـق  از  همـواره  مـا 
کشـورهای مختلـف هسـتیم ولـی در کمتـر تظاهراتـی 
مـردم  دیـد.  را  از ویـران کـردن  می تـوان صحنه هایـی 
بســیار به آرامـی بـه جاده هـا و خیابان هـا می ریزنـد و 
از  بسـیاری  در  امـا  می کننـد.  مطـرح  را  مطالبات شـان 
تظاهرات هـاِی افغانسـتان ویران گـری امری عـادی بوده 
اسـت. ویـران کـردن می تواند بـه معنای این باشـد که ما 
چیـزی را از آِن خـود نمی دانیم. وقتی شـخصی در روی 
جـاده نظافـت را مراعـات نمی کنـد، وقتـی وکیـِل مردم 
طالبـی  آنـگاه  می شـکند،  را  خـود  کشـورِ  دارایی هـای 
هـم بایـد باشـد کـه بُکشـد و سـاختمان و جـاده و پُـل 

را ویران کنــد.  
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ســفر وزیــر خارجــۀ امریــکا بــه افغانســتان اظهــاراِت امیدوارانۀ 
او در خصــوص نتیجــه دادن مذاکــرات صلــح تــا اول ســپتامبر 
و قبــل از انتخابــات ریاســت جمهوری و نیــز اظهــارات رســمی 
و غیررســمی مقامــات امریکایــی و طالبــان در خصــوِص توافق 
ــخص  ــاِن مش ــک زم ــی در ی ــای امریکای ــروج نیروه روی خ
نشــان می دهــد کــه طرف هــای مذاکره کننــده در مــواردی 
بــه هــم نزدیــک شــده اند امــا هنــوز هــم شــرایط متفــاوت و 

اختافــاِت دو طــرف وجــود دارد. 
در همیــن حــال، ســفر آقــای غنــی بــه پاکســتان و پیشــتر از آن، 
ســفر برخــی از سیاســیوِن مــا بــه آن کشــور و صحبــت روی 
نیــاز صلــح در افغانســتان نیــز نشــان می دهــد کــه پاکســتان بــه 
ــه حــرِف اول را در  ــد ک ــد نشــان بده ــال می خواه شــکِل فع

امــور صلــِح افغانســتان می زنــد.
 امــا چیــزی کــه در ایــن میــان همچنــان مبهــم و گنــگ اســت 
ــتان و  ــرِف پاکس ــم ط ــه ه ــی و ن ــرِف امریکای ــه ط ــه: ن این ک
طالبــان و نــه هــم دولــِت افغانســتان هیچ کــدام تــا کنــون بــه 
ــد  ــه ان ــان نگفت ــا طالب ــا ب ــج گفت وگوه ــۀ واضــح از نتای گون
ــکا و  ــان و امری ــان طالب ــا می ــل گفت وگوه ــن دلی ــه همی و ب
طالبــان و روســیه و طرف هــای سیاســی و همین طــور طالبــان 
ــا نشســت طالبــان در  و پاکســتان و طرف هــای سیاســی و حت
چیــن و تاش هــای ایــران، همــه و همــه نشــان می دهــد کــه 
فقــط بحــث صلــح در افغانســتان روی میــزِ کشــورهای جهــان 
و منطقــه هســت؛ امــا کشــورها یکــی برنامه هــای دیگــری را 

ــد.   ــد می نگرن ــدۀ شــک و تردی ــه دی ب
ــتی در  ــه به راس ــد ک ــر نمی دانن ــورهای دیگ ــوص کش به خص
ــده  ــدل ش ــی رد و ب ــه چیزهای ــرادر« چ ــل زاد« و »ب ــز »خلی می
اســت و چــه نقــاط اختافــِی کان و اتفاقــِی مهــم میان شــان 
وجــود دارد. در همیــن حــال، اظهــارات وزیــر خارجــۀ امریــکا 
ــم داده  ــتان قل ــح افغانس ــد صل ــر در رون ــران را غیرموث ــه ای ک
کــرده  اســت، بیشــتر بــه عمــق بین المللی بــودِن مســالۀ صلــح 
ــا ایــن  ــازی اشــاره می کنــد. ب افغانســتان و پیچیده تــر شــدن ب
ــا اکنــون دســت یاِب  مــا از رونــد صلــح  حــال، چیــزی کــه ت
ــِک  ــورهای نزدی ــک و کش ــورهای نزدی ــت کش ــده این اس ش
ــر  ــض در ام ــِت مح ــک رقاب ــتان در ی ــۀ افغانس دور در قضی
ــد  ــر نمی  رس ــه نظ ــد و ب ــش می رون ــه پی ــتان ب ــح افغانس صل
ــرای دســت  ــر ب ــه تعاملــی هرچــه زودت کــه ایــن رقابت هــا ب
یافتــن بــه صلــح در افغانســتان منجــر شــود. زیــرا کشــورهایی 
ــل و  ــل و تعام ــرای تقاب ــی ب ــا را محل ــه و کشــورِ م ــه منطق ک
کنــش و واکنش هــاِی بین المللی شــان در بازی هــای کان 
انتخــاب کرده انــد، فقــط در همــان مســیر حرکــت می کننــد و 
هــر کنــش و واکنشــی کــه در مذاکــرات صلــح دیــده شــود یــا 
مذاکراتــی کــه در هــر گوشــۀ جهــان توســط هــر کشــوری در 
قبــال صلــح در افغانســتان صــورت گیــرد، ناشــی از بازی هــا و 

ــورد بحــث اســت.  ــای کشــورهای م رقابت ه
بنابرایــن، ســخِن مــا بــه کشــورهایی کــه در قضیــۀ افغانســتان 
بــه صــورِت بســیار روشــن دخیــل انــد این اســت کــه 
کشــورِ مــا بــه شــکل خاصــی بــرای کشــورهایی کــه بــا هــم 
ــل شــده  ــد، نقطــۀ تعام ــق و ریشــه دار دارن اختاف هــای عمی
اســت؛ ایــن همچنانی کــه فرصــت را بــرای افغانســتان مســاعد 
می ســازد تــا از آن ســود ببــرد، فرصتــی را بــرای آن کشــورها 
فراهــم می کنــد تــا به درســتی بــا رقبــا و رفقــا تعاملــی 

ــر در افغانســتان داشــته باشــند.  چندســویه و موث
بحــث صلــح در افغانســتان در امــر تعامــل دوام دارِ منطقه یــی و 
بین المللــی میــان امریکا و بیشــتر کشــورهای همســایه و منطقه، 
بــه بــردـ  بــرد قاطعــی می مانــد کــه در آن همــۀ کشــورها خیــر 
ــر  ــان در دیگ ــظ رقابت های ش ــا حف ــتن را ب ــِت خویش و منفع
عرصه هــا و بخش هــا ببیننــد. از ایــن رو پیشــنهاد می کنیــم کــه 
اول کشــور و مــردم افغانســتان و در ثانــی کشــورهای منطقــه و 
ــذرد،  ــان می گ ــکا و طالب ــراِت امری ــایه از آنچــه در مذاک همس
به درســتی در جریــان قــرار بگیرنــد و نیــز از آنچــه کــه دیگــر 
ــدا و  ــران در دیدارهــاِی پی ــن، روســیه و ای ــل چی کشــورها مث
ــاالت متحــدۀ  ــز ای ــد نی ــان انجــام می دهن ــا طالب آشکارشــان ب

امریــکا و افغانســتان در جریــان قــرار گیرنــد.
ــطح  ــتان از س ــح افغانس ــث صل ــه بح ــا زمانی ک ــن ت  بنابرای
رقابــت و بــازی کشــورها بــه رفاقــت و یــاری کشــورها تبدیل 
نشــود، دســت یافتــن بــه صلــح در کشــورِ مــا ناممکــن اســت.  

صلـح افغـانستان؛
 رقـابت یا رفـاقِت کشـورها؟
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نثـاراحمد فیضـی غوریانی

نماینــده گان،  مجلــس 
نمادی از ُکِل یک کشــور 
اعضای  که  باشد  می تواند 
سراســِر  نماینده گاِن  آن 
میان  از  آن ها  کشــورند. 
شــانس  این  تن  هزاران 
را یافته انــد کــه به خانۀ 
پیدا کننـــد.  راه  مـــلت 
نماینــده گاِن  وقتــی  آیا 
با  بی رحمانه  ملت چنیــن 
خود  کشــوِر  دارایی های 
می توان  می کنند،  برخورد 
سطح  در  که  داشت  توقع 
اتفـاق هایی  چنین  جامعه 
شهِر  کســی  مثاًل  نیفتد؟ 
خــود را کثیــف نکند و با 
مثل  دارایی هــاِی شــهر 
خود  شخصِی  دارایی های 
برخــورد ننمایــد؟ ما چه 
مجلس  درون  از  درســی 
آیا  می گیریم؟  نماینده گان 
نماینده گاِن  ویران گــری 
توجیهی  نمی تواند  مجلس 
باشد برای ویران گری های 
جامعه؟  سطح  در  کالن تر 
ویران گری  نــوع  این  آیا 
بی توجهــِی  نمی توانــد 
به  نســبت  را  عمومــی 
دارایی های عامه در سطح 

جامعه گسترش دهد؟
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نشسـت وزیـران دفـاع ناتـو در پیونـد بـه صلـح و امنیـت و 
نیـز مأموریـت حمایت قاطع این سـازمان در افغانسـتان روز 
پنجشـنبه هفتـۀ گذشـته آغاز شـد. در این نشسـت، اسـداهلل 
خالـد سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی، اسـکات میلـر فرمانده 
نیروهـای خارجـی در افغانسـتان، نیکـوالس کـی، نماینـدۀ 
ملـل  سـازمان  نماینـده گان  افغانسـتان،  بـرای  ناتـو  ملکـی 
متحـد، بانـک جهانـی و اتحادیـۀ اروپـا نیـز اشـتراک دارند.
ینـس سـتولتنبرگ، دبیر ُکل ناتو در این نشسـت گفته اسـت 
کـه مأموریـت و تعهـد این سـازمان در افغانسـتان درازمدت 
اسـت. دبیـر کل ناتـو افـزوده اسـت کـه »فرصـت ویژه یـی« 
بـرای تأمیـن صلـح در افغانسـتان بـه وجـود آمـده و امریکا 
تـاش دارد از راه گفت وگـو و مذاکـره، راه حـل سیاسـی و 
صلح آمیـز بـرای پایـان جنـگ افغانسـتان جسـت وجو کند.

ینـس اسـتولتنبرگ در این نشسـت بـه طالبان ُهشـدار داد که 
از راه نظامـی و زور پیـروز نخواهنـد شـد و بایـد از ادامـۀ 
جنگ در افغانسـتان دسـت بکشـند. او گفت که تأمین صلح 
در افغانسـتان کار دشـواری اسـت؛ امـا گفت وگوهـا تنها راه 

رسـیدن به صلح اسـت.
سـتولتنبرگ در ایـن نشسـت از دیپلماسـی زلمـی خلیـل زاد 
بـه گونـۀ »جـدی« اعـام حمایـت کـرد و گفت کـه اعضای 
بـه  افغانسـتان،  امنیتـی  نیروهـای  از  ناتـو ضمـن حمایـت 
کمک هـای مالـی و تسـلیحاتی اش بـه ایـن نیروهـا همچنان 

می دهـد.  ادامـه 

ناتو از افغانستان بیرون نمی شود
ینـس سـتولتنبرگ، دبیـر ُکل ناتـو در پایـان نشسـت وزیران 
دفـاع ایـن سـازمان گفـت کـه ایـن سـازمان در پـی بیـرون 
کـردن نیروهایـش از افغانسـتان نیسـت، بلکـه در پـی توافق 
بـرای تأمیـن صلـح در ایـن کشـور اسـت. دبیـر کل ناتـو از 
تـاِش اعضای این سـازمان برای به دسـت آمـدن توافقی در 

افغانسـتان سـخن گفـت کـه به گفتـۀ او، بتواند حقوق بشـر، 
حقـوق زنـان و آزادی بیـان در ایـن کشـور را تضمیـن کند.
آقـای سـتولتنبرگ گفت کـه ناتو زمانـی از افغانسـتان بیرون 
خواهـد شـد که تهدیـدی از این کشـور متوجـه اعضای این 
سـازمان وجـود نداشـته باشـد. او همچنـان گفت کـه طالبان 
بـه جـز نشسـتن روی میـز گفت وگـو، راه دیگـری ندارنـد. 
ایـن مقـام سـازمان ناتو تأکیـد کرد کـه اعضای ناتو بـه ادامۀ 
کمک های شـان بـه دولـت افغانسـتان همچنـان متعهـد اند و 

بـه کمک های شـان نیـز ادامه خواهنـد داد.
رونـد  از  ناتـو  عضـو  کشـورهای  کـه  داشـت  بیـان  او 
گفتـۀ  بـه  می کنـد.  حمایـت  »بین االفغانـی«  گفت وگوهـای 

سـتولتنبرگ، آلمـان گام هایـی را بـرای تسـهیل ایـن رونـد 
اسـت. برداشـته 

در عیـن حـال، اسـداهلل خالـد، وزیـر دفـاع کشـور در ایـن 
نشسـت گفتـه اسـت کـه نیروهای امنیتـی افغانسـتان در یک 
بازپس گیـری  در  پیشـرفت های چشـم گیری  گذشـته  سـال 
مناطـق از طالبـان داشـته اسـت. آقـای خالـد افـزوده اسـت 
کـه بـرای بهترسـازی نیروهـای دفاعـی تمرکـز بیشـتر روی 
تقویـت نیروهـای هوایـی و کمانـدو صـورت گرفته اسـت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه روز شـنبه دور 
هفتـم گفت وگوهـای خلیـل زاد بـا طالبـان در شـهر دوحـه 
قطـر بـه هـدف گفت وگـو در مـورد جـدول زمانـی خروج 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان و گرفتن تضمیـن از طالبان 
مبنـی بر اسـتفاده  نشـدن خـاک این کشـور علیه کشـورهای 

می شـود. آغاز  دیگـر 

داعش در افغانستان در حال تقویت است
ینـس سـتولتنبرگ در بخشـی از سـخنانش از تقویت داعش 
در افغانسـتان سـخن گفـت و بیـان داشـت کـه ایـن گـروه 
پـس از شکسـت در سـوریه و عـراق، بـه دنبـال تقویـت 
پایگاه های شـان در افغانسـتان هسـتند. آقـای بـرگ افزود که 
یکـی از دالیـل حضور اعضـای ناتـو در افغانسـتان و کمک 
بـه نیروهـای امنیتـی ایـن کشـور، مبـارزه و شکسـت گـروه 

اسـت. داعش 
دبیـر کل ناتـو می گویـد کـه حمایـت و تقویـت نیروهـای 
داعـش،  شکسـت  بـرای  مبـارزه  ازبهـر  افغانسـتان  امنیتـی 
اسـتراتیژیک ایـن سـازمان اسـت کـه در عراق و سـوریه نیز 

می شـد. دنبـال 
گفتنـی اسـت نشسـت وزیـران دفـاع ناتـو روز چهارشـنبۀ 
هفتـۀ گذشـته در بروکسـل آغـاز شـد و بـرای دو روز ادامه 
پیـدا کـرد. یکـی از موضوعات مـورد بحث در این نشسـت، 
موضـوع افغانسـتان بـود. در حال حاضـر، بیـش از 17 هزار 
نیـروی نظامی ناتـو در چارچوب برنامـۀ »مأموریت حمایت 
قاطـع« در افغانسـتان حضـور دارنـد کـه وظیفـۀ آمـوزش و 
بـه عهـده  افغانسـتان را  امنیتـی  نیروهـای  بـه  مشـوره دهی 

دارند.
امنیتـی  نیروهـای  مصـرف  ناتـو  سـازمان  ایـن،  کنـار  در 
افغانسـتان را نیـز می پـردازد کـه بربنیـاد گزارش هـا، حـدود 
پنـج میلیـارد دالر در سـال می شـود.  سـال قبل اعضـای این 
سـازمان در نشسـت رهبران کشـورهای عضو، تعهد سـپرده 
بودنـد کـه تـا سـال 2024 میـادی از نظامیـان افغانسـتان 

حمایـت خواهنـد کـرد.

ــکا  ــر امــور خارجــۀ امری ــو وزی ــدگار: مایــک پمپئ مان
ــر هــم زدن  ــود از ب ــه کابــل آمــده ب کــه هفتــۀ پیــش ب
رونــد صلــح افغانســتان توســط ایــران هشــدار داد، امــا 
ــل  ــی در کاب ــار اعامیه ی ــا انتش ــد ب ــاعاتی بع ــران س ای
خواهــان پاینــدی امریــکا بــه »شــفافیت« در رونــد صلح 

ــت.  ــی« شده اس ــای »فرافگن ــتان به ج افغانس
بــه بــاور آگاهــان، ایــن گفتــه و واکنــش نشــان می دهــد 
ــین  ــی سرنش ــاد ب ــه پهب ــران ب ــه ای ــد از حمل ــه بع ک
امریــکا، تنش هــا میــان دو کشــور حــاال در قضیــه 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــتان آغ افغانس
آقــای پومپئــو کــه پــس از دیــدار بــا مســووالن حکومت 

وحــدت ملــی در نشســتی صحبــت می کــرد، گفــت کــه 
امریــکا »بــه نمایندهگــی از دولــت و مــردم افغانســتان« 
بــا گــروه طالبــان مذاکــره نمی کنــد، بلکــه تــاش دارد 

تــا زمینــه مذاکــره را »بیــن افغان هــا« فراهــم ســازد.
ــان  ــرات می ــه مذاک ــرد ک ــد ک ــر تاکی ــار دیگ او یک ب
ــارزه  ــأله »مب ــار مس ــکا روی چه ــان و امری ــروه طالب گ
ــا تروریســم، حضــور نیروهــای خارجــی، مذاکــرات  ب
ــه  ــان دارد و ب ــی« جری ــس دایم ــی و آتش ب بین االفغان

ــط هســتند. ــا هــم مرتب ــن مســایل ب ــۀ او، ای گفت
ــرات  ــه مذاک ــت در حالی ک ــکا گف ــه امری ــر خارج وزی
بــرای  آمادگی هــا  دارد،  افغانســتان جریــان  صلــح 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری ایــن کشــور نیــز 

ــد. ــد ادامــه یاب بای
وزیــر خارجــۀ امریــکا، در بخشــی از ســخنانش امــا بــا 
تاکیــد بــر اینکــه پیشــرفت رونــد صلــح افغانســتان بــه 
ــود کــه  ــه ب نفــع تمامــی بازیگــران منطقــه اســت، گفت
تاش هــا بــرای برهــم زدن رونــد صلــح در افغانســتان 
بــه ســود ایــران نخواهــد بــود. امیــدوارم تهــران ایــن را 

درک کنــد.
آقــای پومپئــو گفــت: »بــه ســود ایــران نیســت کــه روند 
صلــح افغانســتان را برهــم بزنــد. امیــدوارم ایــران ایــن 
ــه ســود  ــد صلــح افغانســتان ب ــد. پیشــرفت رون را بدان
تمــام بازیگــران منطقــه اســت و غــرب افغانســتان مــرز 

ــران دارد.« ــا ای ــی ب طوالن
ــر الزم  ــام تدابی ــا تم ــزود: »م ــکا اف ــر خارجــه امری وزی
امنیتــی را روی دســت می گیریــم تــا اگــر ایــران 
بخواهــد دخالت هایــش در افغانســتان را افزایــش دهــد، 
ــی  ــا تاش ــم آنه ــی امیدواری ــم. ول ــورد کنی ــا آن برخ ب
بــرای برهــم زدن رونــد سیاســی افغانســتان که مــا درآن 

دخیــل هســتیم، نکننــد.«
امــا ایــن گفته هــا بــا واکنــش ســفارت ایــران در کابــل 
روبــه رو شــد. ســفارت ایــران در کابــل می گویــد، 
صلــح خواســت عمومــی جامعــه افغانســتان بــوده و هر 
ســاز و کاری کــه بــرای تحقــق آن مــورد توافــق دولــت، 
ــد، از  ــور باش ــن کش ــردم ای ــی و م ــای سیاس جریان ه

حمایــت کامــل ایــران برخــوردار خواهــد بــود.
ــت:  ــده اس ــفارت آم ــن س ــۀ ای ــی از اعامی در بخش
ــدار در  ــات و امنیــت پای ــراری هرچــه ســریع تر ثب »برق

افغانســتان؛ در راســتای منافــع و امنیــت ایــران بــه عنوان 
همســایه بافصــل افغانســتان بــا مرزهــای طوالنــی آن 
اســت و بــر همیــن اســاس مــا همــواره حامــی صلــح 

ــود«. ــوده و خواهیــم ب ب
در اعامیــه ســفارت ایــران در کابــل آمــده اســت 
ــرو  ــد صلحــی در گ ــر فراین ــداری ه ــق و پای ــه تحق ک
ــتان  ــت افغانس ــردم و دول ــت م ــورداری از حمای برخ
بــوده و پای بنــدی بــه اصــل شــفافیت در اطاع رســانی 
روشــی  جــاری،  مذاکــرات  جزئیــات  پیرامــون 
ــه  ــر از فرافکنی هــای صــورت گرفت مناســب تر و موثرت
از طریــق طــرح اتهامات غیرمســتند و غیرســازنده اســت 
کــه بیشــتر درصــدد پُرکــردن خــاء عــدم درک صحیــح 
از واقعیــات و ضعــف عمل کــردی نســبت بــه شــرایط 

موجــود می باشــد.
پیــش از ایــن شــورای عالــی صلــح گفتــه بود کــه بحث 
صلــح در افغانســتان بــه یــک اجمــاع منطقه یــی نزدیــک 
شــده اســت و قــرار اســت کــه اجمــاع جهانی نیــز روی 
آن شــکل بگیــرد؛ امــا حــاال اتهام زنــی امریــکا و ایــران 
ــح افغانســتان نشــان می دهــد کــه  ــر ســر بحــث صل ب

ایــن اجمــاع هنــوز بــه دســت نیامــده اســت.
گفتنــی اســت کــه امــروز دور هفتــم مذاکــرات 
ــل زاد  ــل زاد آغــاز می شــود. زلمــی خلی ــا خلی ــان ب طالب
امــور  در  امریــکا  وزارت خارجــۀ  ویــژه  نماینــدۀ 
ــاز دور  ــورد آغ ــان، درم ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــا طالبــان در تویتــرش نگاشــته  هفتــم گفت وگوهــای ب
ــی در  ــح دایم ــک صل ــاد ی ــا از ایج ــه طرف ه ــه هم ک

افغانســتان اســتقبال می کننــد.
ــان  ــده گان طالب ــل زاد و نماین ــدار خلی ــش دور دی در ش
ــح  ــق صل ــک تواف ــه ی ــدن ب ــک ش ــوارد نزدی روی م
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــا آگاه ــد، ام ــت ش صحب
نتایــج ایــن دیدارهــا تــوان نهایــی شــدن پرونــدۀ صلــح 

ــدارد. ــتان را ن افغانس
ــده گان  ــروز نماین ــدار ام ــه دی ــد ک ــان انتظــار دارن آگاه
ــی را پیرامــون صلــح  ــل زاد حــرف تازه ی ــان و خلی طالب

افغانســتان بیــرون دهــد.   

صلح افغانستان؛
اتهام زنی ایران 

و امریکا

دبیر ُکل ناتو:

در پی توافق خروج 
از افغانستان نیستیم

کشــورهای عضــو ناتــو از رونــد گفت وگوهــای »بین االفغانــی« حمایــت می کنــد. بــه گفتــۀ ســتولتنبرگ، آلمــان 
ــت. ــته اس ــد برداش ــن رون ــهیل ای ــرای تس ــی را ب گام های

در عیــن حــال، اســداهلل خالــد، وزیــر دفــاع کشــور در ایــن نشســت گفتــه اســت کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
ــد  ــای خال ــت. آق ــته اس ــان داش ــق از طالب ــری مناط ــم گیری در بازپس گی ــرفت های چش ــته پیش ــال گذش ــک س در ی
افــزوده اســت کــه بــرای بهترســازی نیروهــای دفاعــی تمرکــز بیشــتر روی تقویــت نیروهــای هوایــی و کمانــدو صــورت 
گرفتــه اســت.

ــهر  ــان در ش ــا طالب ــل زاد ب ــای خلی ــم گفت وگوه ــنبه دور هفت ــه روز ش ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
دوحــه قطــر بــه هــدف گفت وگــو در مــورد جــدول زمانــی خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان و گرفتــن تضمیــن 
ــر اســتفاده  نشــدن خــاک ایــن کشــور علیــه کشــورهای دیگــر آغــاز می شــود از طالبــان مبنــی ب

مــا تمــام تدابیــر الزم امنیتــی را روی دســت می گیریــم تــا اگــر ایــران بخواهــد دخالت هایــش در افغانســتان را افزایــش دهــد، بــا 
آن برخــورد کنیــم. ولــی امیدواریــم آنهــا تالشــی بــرای برهــم زدن رونــد سیاســی افغانســتان کــه مــا درآن دخیــل هســتیم، نکننــد.«

ــح خواســت عمومــی  ــه رو شــد. ســفارت ایــران در کابــل می گویــد، صل ــا واکنــش ســفارت ایــران در کابــل روب امــا ایــن گفته هــا ب
جامعــه افغانســتان بــوده و هــر ســاز و کاری کــه بــرای تحقــق آن مــورد توافــق دولــت، جریان هــای سیاســی و مــردم ایــن کشــور 

باشــد، از حمایــت کامــل ایــران برخــوردار خواهــد بــود.
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نظریۀ غیرِجانب داری علم
از دیــدگاه اثبات گرایــان اگــر بــا مشــاهده 
آنــگاه  پــس  کنیــم،  آغــاز  اندازه گیــری  و 
ــه  ــم و نظری ــم دهی ــتقراء تعمی ــای اس ــر مبن ب
ــن  ــه »ای ــتند ک ــبین هس ــا خوش ــازیم، آن ه بس
ــاند.  ــی می رس ــِت علم ــه عینی ــا را ب ــیوه م ش
ایــن عینیــت در علــوم طبیعــی مســلم اســت، 
ــد«.  ــد رواج یاب ــز بای ــی نی ــوم اجتماع در عل

ــان: 171( ــور، هم )بارب
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه عینیــت در علــوم 
طبیعــی مســـلم نیســت، چــه رســد بــه علــوم 
جهت گیری هــای  بیشــتر  کــه  اجتماعــی 
ارزشــی دارنــد و تبیین هــای »مربــوط بــه 
ارزش« را ارایــه می کننــد؛ رویکــردی کــه 
ضریــِب رهایــی دانشــمنِد علــوم اجتماعــی از 
ــر نظــام اجتماعــی را در  ارزش هــای حاکــم ب

ــت.  ــرار داده اس ــطِح آن ق ــن س پایین تری
دانشــمنِد علــوم طبیعــی نیــز بــه انــدازۀ دیگران 
دارای عایــق و تمایــات اســت و از آراء 
ــب داری  ــه جان ــۀ خوش بینان ــه گون ــش ب خوی
ــِت  ــِت علمــی برخاســته از عینی ــد. عینی می کن
دانشــمند نیســت، بلکــه فقــط مبتنــی بــر 
ــامِد  ــتر پیـ ــی بیش ــت؛ یعن ــدی اس ــنِت نق س
ــل دانشــمندان و تقســیم  ــِد متقاب اجتماعــی نق
کار در میــان آنهــا و همــکاری و رقابــت 
ــرو  ــی در گ ــت علم ــن عینی ــت؛ بنابرای آنهاس

ــت. ــی اس ــی و سیاس ــاع اجتماع اوض
ــی، روش کارِ  ــات گرای ــِن اثب ــِر منتقدی از نظ
ــه  ــت ک ــی نیس ــه نظریات ــته ب ــمند وابس دانش
بــه شــیوۀ اســتقرائی از حقایــِق عینــی اســتنباط 
شــده باشــد، بلکــه مبتنــی بــر تکذیــب و ابطال 
راه حل هــای پیشــنهاد شــدۀ اولیــه بــرای 
مســئله اســت، بــه جهــِت اینکــه »دانشــمندان 
ــاز  ــدس آغ ــا ح ــئله ب ــِش مس ــس از پیدای پ
ــادی و  ــا نق ــند ب ــپس می کوش ــد و س می کنن
ــون )مشــاهده و آزمایــش( حــدس خــود  آزم
ــِر  ــدس در براب ــر آن ح ــد؛ اگ ــال نماین را ابط
ــًا  ــرد، صرف ــون هــای ســخت مقاومــت ک آزم
ــه صــورت موقــت پذیرفتــه می شــود«)پوپر،  ب
ادعایــی  عینیــِت  بنابرایــن   .)15  :1383
ــی  ــز نوع ــی نی ــرای روش علم ــا ب اثبات گراه

ــی رود. ــمار م ــه ش ــم ب توه
آرتــور بــرت مدعــی اســت کــه نــه تنهــا علوم 
ــِت  ــم تح ــی ه ــوم طبیع ــه عل ــی، بلک اجتماع
تأثیــِر جهــان بینــی، ایســتارهای فرهنــگ 
بینــِش فلســفی دانشــمندان هســتند. در  و 
حقیقــت همــۀ قضایــا و مفاهیــم علمــی وقتــی 
ــون  ــود را مدی ــای خ ــوند، معن ــی ش ــان م بی
مفاهیــم فلســفی هســتند کــه پشــِت ســر 
ــاِن  ــر، زب ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــه اس ــا نهفت آنه
مــا از اســاس ســاختارِ فلســفی دارد و حامــل 
دریافــت هــای جهان شــناختی و فرهنگــی 
اســت. فلســفه قوام بخــِش زبــان و مایــۀ توثیــق 
آن اســت و هیــچ متفکــری در اندیشــیدن 
ــی  ــای علم ــاز از آن نیســت. اندیشــه ه بی نیـ
نیــز در قالــِب زبــان بیــان مــی شــوند، فلســفه 
ــه  ــا از جمل ــوزه ه ــی ح ــان در تمام از راه زب
و  شــود  مــی  وارد  جهان بینــی  و  فرهنــگ 
نفــوذ مــی کنــد. بنابرایــن تمامــی نظریــه هــای 
ــد و دارای  ــی کنن ــه م ــفه تغذی ــی از فلس علم
روح فرهنگــِی خاصــی هســتند و شــباهِت 
ــگان از آن،  ــگ هم ــِم هماهن ــی و فه آراء علم
ــت  ــی اس ــِق متافیزیک ــابهِت عم ــی از مش ناش
کــه در ژرفــای اذهــان همــه انســان هــا وجــود 
فلســفی،  مفاهیــم  درِک  بــدون  لــذا  دارد؛ 

ــای  ــه ه ــان اندیش ــن و بی ــخن گفت راه س
علمــی امــکان پذیــر نیســت. از ســوی 
دیگــر، خــودِ علــم تجربــی نیــز مبتنــی بــر 
ــفی و  ــای فلس ــله پیش فرض ه ــک سلس ی
ــت: ــن جه ــه همی ــناختی اســت، ب جهان ش
اعتقــاد بــه قابــِل  اعتقــاد بــه منطــق، 
شــناخت بــودِن جهــان، اعتقــاد بــه امــکاِن 
خبــر دادن از جهــاِن خــارج توســِط تجربــه 
ــی هــم کــه  ــدی، وقت ــه قانونمن ــاد ب و اعتق
ــد  ــن پیشــفرض ها متول ــر ای ــی ب ــم مبتن عل
شــد، بیانــش مدیــون فلســفه و جهان بینــی 
ــان  ــان بی ــِب زب ــه در قال ــرا ک ــت، چ اس
ــی  ــان شناس ــفه، انس ــس، فلس ــود. پ می ش
انسان شناســی  و  می آفرینــد  خاصــی 
بــر  فرهنــگ،  و  مکتــب  هــر  فلســفی 
ــذارد.  ــر می گ ــی آن اث ــی تجرب انسان شناس

)بــرت، 1369: 16( 
مایــکل رووت  از اســاس ســاختار و مؤلفــه 
ــوم اجتماعــی را  ــدۀ عل هــای تشــکیل دهن
ــان  ــان ایش ــه گم ــد. ب ــی دان ــب دار م جان
ــاِب  ــه، انتخ ــاخِت نظری ــای س ــه ه مؤلف
ــه بنــدی  نظریــه، ِگــردآوری داده هــا، مقول
و تبییــن در علــوم اجتماعــی بنــا بــر 
ماهیتشــان التــزام بــه بی طرفــی را ناممکــن 
مــی ســازند. بــه همیــن جهــت تأکیــد مــی 
کنــد کــه: »مســئله ایــن نیســت کــه علــوم 
ــا خیــر،  اجتماعــی بایــد بی طــرف باشــد ی
بلکــه مســئله ایــن اســت کــه چگونــه بایــد 
چیــزی  چــه  از  و  باشــد  جانب دارانــه 

حمایــت کنــد«)رووت، 1389: 15(.
آدورنــو نیــز بــه غیِرجانــب داری مطالعــاِت 

اجتماعــی بــاور نــدارد، از نظــِر ایشــان: 
جامعــه در ذاِت خود متشــکل از ارزش های 
انســانی اســت، هرگونــه جســت وجو و 
تحقیــِق فــارغ از ارزش گــذاری در جامعــه 
توســط محققانــی کــه ضرورتــًا موجــوداِت 
اجتماعــی هســتند، موضــوع مطالعــه را 
باطــل می کنــد، امــا روش اثبات گرایانــه 
ــازد  ــدا می س ــی ج ــی را از ُکل ــورِ جزئ ام
و در نتیجــه هیچــگاه بــه موضــوع واقعــی 
ــردازد.  ــی مطالعــۀ جامعــه نمی پ خــود، یعن

)هــوالب، 1378: 55 ( 
اثبات گرایــان علــم را بــه معنــای علــِم 
ــا  ــد، ام ــی کــرده ان ــه معرف محصــول تجرب
نمی پذیرنــد.  را  دیــدگاه  ایــن  منتقــدان 
ــای  ــی از داده ه ــم، انبوه ــا عل ــر آنه از نظ
ــای  ــه داده ه ــت، بلک ــده نیس ــته ش انباش
ــار  ــه قــوِل هنســن »گران ب تعبیــر شــده و ب
از نظریــه«)Hanson, 1958:19(   هســتند؛ 
چیــزی کــه علــوم طبیعــی از آن رهــا 
ــی  ــوم اجتماع ــر در عل ــن ام ــت و ای نیس
بســی  نیرومندتــر و پُررنگ تــر اســت. 
»ترکیــِب  اگــر  مــا  طبیعــی  علــوم  در 
ــاماندهی  ــی از ادراکاِت حســی، س پیچیده ی
کرایــب،  و  مفهومی«)بنتــون  گزینــش  و 
1391: 70( و همچنــان بحــِث مشــاهدۀ 
ــای  ــان پدیده ه ــبات می ــا و مناس رخداده
طبیعــی را واجــِد جایــگاه می انگاریــم، امــا 
ــه  ــِم زمین ــه فه ــا ب ــوم اجتماعــی، م در »عل
هــای فرهنگــی و شــهودی طبیعــت درونــی 
نیازمندیــم«. )ترنــر و بیگلــی، 1370: 321(
کــه  کننــد  مــی  تأکیــد  منتقدیــن 

و  اثبات گراهــا  متدلوژیــک  انحصارگرایــی 
تعمیــم آن بــه مطالعــاِت اجتماعــی، در رابطــه بــا 
انســان و جامعــه نوعــی تحریــف را دامــن مــی 
زنــد و از لحــاظ منطقــی، مغالطــۀ جــزء و ُکل را 
به وجــود مــی آورد. افــزون بــر آن، آنهــا نتوانســته 
انــد علــِم خالــص عــاری از متافیزیــک را تولیــد 
رهیافت هــای  جهــت  همیــن  بــه  نماینــد، 
پساپوزیتویســتی قــد افراشــتند و عنــوان نمودنــد 

ــه:  ک
ــی  ــادی و حت ــیای م ــا اش ــی ب ــِت آدم 1. سرش
نیســت،  همســان  دیگــر  زنــدۀ  موجــوداِت 
ــه  ــدارد، بلک ــی ن ــاِت جاودان ــی ثب ــت آدم طبیع
دســتخوش فرهنــِگ محیــط زنده گانــی اوســت.
ــق  ــر وف ــا ب ــی تنه ــوم اجتماع ــن در عل 2. تبیی
ــه در حــوادِث طبیعــی  ــدم )ک ــی مق شــرایِط عّل
ــه  ــت، ب ــن نیس ــی رود( ممک ــه کار م ــض ب مح
ــان،  ــای ش ــان در کنش ه ــه آدمی ــن ک ــِت ای جه
ــد کــه پیش بینــی دقیــق  ــی دارن ــات و تمایات نی

ــد. ــر نمی باش ــا میس آنه
بیشــترین  اجتماعــی،  علــوم  در   .3
تعلــِق خاطــر بــه رخدادهایــی اســت کــه 
ــه  ــد، ن ــار رخ می دهن ــک ب ــول ی ــِب معم حس
رویه هایــی کــه بــه تکــرار جلــوه می کننــد.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه دیگــر نــگاهِ 
و  بشــری ســطحی  بــه سرشــِت  مکانیکــی 
می رســد. همچنــان  نظــر  بــه  ســاده انگارانه 
فیلســوفان  کــه  اســت  نبــوده  بی جهــت 
ــاوت  ــای و ریکــرت تف ــِد دیلت برجســته یی مانن
ذاتــی میــان دو گونــه علــوم کــه موضــوع 
ــانی و از  ــادی غیِرانس ــاِن م ــا جه ــی از آنه یک
ــای  ــمند و دارای کنش ه ــاِن اندیش ــری انس دیگ
بــه  و  نمــوده  مطــرح  را  اســت  اجتماعــی 
زمینــۀ  محــور،  یگانــه  رهیافت هــای  جــای 
ــادی را  ــای انتق ــر و گفتمان ه ــلوب های متکث اس

ــد. ــود آوردن ــه وج ب
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آرتور برت مدعی است 
که نه تنها علوم اجتماعی، 
بلکه علوم طبیعی هم تحِت 
تأثیِر جهان بینی، ایستارهای 
فرهنگ و بینِش فلسفی 
دانشمندان هستند. در 
حقیقت همۀ قضایا و مفاهیم 
علمی وقتی بیان می شوند، 
معنای خود را مدیون مفاهیم 
فلسفی هستند که پشِت سِر 
آنها نهفته است. به تعبیر 
دیگر، زباِن ما از اساس 
ساختاِر فلسفی دارد و حامل 
دریافت های جهان شناختی 
و فرهنگی است. فلسفه 
قوام بخِش زبان و مایۀ توثیِق 
آن است و هیچ متفکری در 
اندیشیدن بی نیـاز از آن 
نیست. اندیشه های علمی نیز 
در قالِب زبان بیان می شوند، 
فلسفه از راه زبان در تمامی 
حوزه ها از جمله فرهنگ و 
جهان بینی وارد می شود و 
نفوذ می کند. بنابراین تمامی 
نظریه های علمی از فلسفه 
تغذیه می کنند و دارای روح 
فرهنگِی خاصی هستند و 
شباهِت آراء علمی و فهِم 
هماهنگ همگان از آن، ناشی 
از مشابهِت عمِق متافیزیکی 
است که در ژرفای اذهاِن 
همه انسان ها وجود دارد؛ لذا 
بدون درِک مفاهیم فلسفی، 
راه سخن گفتن و بیان 
اندیشه های علمی امکان پذیر 
نیست
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»مردهـا بـرای ماهی گیـری می رونـد. آن هـا کشـتی های 
بـه  را  پیـش می راننـد و محموله هـا  بـه  را  باربری شـان 
بندرهـای مختلـف می برنـد. داشـتن چنین دنیـای بزرگی 
آب  می پختنـد،  برنـج  آن هـا  نبـود.  زنـان  سرنوشـت 
می کشـیدند، جلبـک جمع می کردنـد، هنگام تابسـتان در 
اعمـاق دریـا غواصـی می کردنـد. حتـا بـرای ایـن مـادر، 
کـه بیـن زنـان غـواص کارآزموده تر بـود، دنیـای تاریک 
اعمـاق دریـا، دنیای زنان بـود...«. )آوای امواج- میشـیما(
آثار ادبی جاپان سـال ها اسـت کـه در میان فارسـی زبانان 
حضـور دارنـد، اما نـه آن قدر کـه همپای سـایر زبان ها یا 
نویسـنده گان بزرگ جهان باشـند. حاال چندسـالی اسـت 
کـه دوسـت داران ادبیـات بـا آثـار نویسـنده گان بـزرگ 
جاپانـی همچـون اونـو، آبـه، موراکامـی و گـورو آشـنا 
هسـتند. امـا در ایـن میـان نویسـنده یی وجـود دارد کـه 
بسـیاری از نویسـنده گان بـزرگ جاپـان بـه جایگاهی که 
او دارد، رشـک می برنـد و رسـیدن بـه مقام او برای شـان 
بـه نوعـی امکان پذیـر نیسـت. ایـن نقطـۀ رشـک  برانگیز 
»یوکیومیشـیما« نـام دارد. میشـیما هـم در ایـران بعـد از 
مرگـش در سـال 1970 کم کـم بـه دوسـت داران ادبیـات 
معرفـی شـد، بـا ایـن حـال یوکیومیشـیما در ایـران نامی 
آشـنا اسـت ولـی نـه آن چنـان آشـنا کـه بسـیاری او را 

بشناسـند و آثـارش را گـردآوری کننـد.
بـرای اولین بـار در سـال 1352 بـود کـه اولین داسـتان او 
بـه نـام »میهن پرسـتی« )بعدهـا فیلمـی بـر همین اسـاس 
و نـام توسـط میشـیما سـاخته شـد( در ایـران ترجمـه 
داده  انجـام  قاسـم صنعـوی  را  اثـر  ایـن  ترجمـۀ  شـد. 
از داسـتان های کوتـاه او در نشـریات و  بـود. تعـدادی 
جنگ هـای ادبـی آن زمان به چاپ رسـید. مـرگ در نیمۀ 
تابسـتان و داسـتان دیگـر را هرمز عبداللهی و اسـب های 
ترجمـه  فارسـی  بـه  مجیـدی  فریبـرز  را  لگام گسـیخته 
کردنـد. امـا می تـوان گفت غامحسـین سـاعی بیشـترین 
سـهم را در معرفـی آثـار میشـیما دارد. رمـان عظیم برِف 
بهـاری و زوال فرشـته را از مجموعـۀ چهارگانـۀ دریـای 
حاصل خیـزی بـه چـاپ رسـاند. ضمـن این که اخیـراً نیز 
یکـی از داسـتان های او بـه نـام »آوای امـواج« توسـط 
فرنـاز حایـری بـه فارسـی  ترجمـه و چاپ شـده اسـت.

در این جـا پیـش از پرداختـن بـه زنده گـی و چگونه گـی 
مـرگ او، بـه طـور اجمالی به او و سـینما اشـاره خواهیم 

کرد.

میشیما و سینما
ایـن خیلـی عـادی و طبیعـی اسـت کـه آثـار نویسـندۀ 
شـهیری چون میشـیما بارها مـورد اقتباس های سـینمایی 
قـرار گیـرد. امـا ایـن تنهـا عنوانـی نبـود کـه زیـر آن نام 
روی  از  البتـه  شـد.  ظاهـر  سـینماها  پـردۀ  بـر  میشـیما 
آثـار میشـیما تـا بـه امـروز 24 فیلم سـاخته شـده اسـت 
کـه بعضـی از آن هـا از آثـار قابـل ذکـر سـینمای جاپـان 
هـم هسـتند، امـا جالـب اسـت بدانیـد او در عمـر کوتاه 
خـود در 4 فیلـم بـازی کـرد. کسـانی کـه ایـن فیلم ها را 
دیده انـد، می گوینـد میشـیما می توانسـت بازیگـر باشـد! 
و کارگردانـی، تهیه کننده گـی و حتـی طراحـی صحنـه! را 
هـم تجربـه کـرد. در یوکوکـو - کلمـۀ جاپانـی بـه معنی 
میهن پرسـتی - فیلمـی کـه بـر اسـاس کتـاب خـودش 
سـاخته شـد، خـودش در آن بازی کرد و نقـش تهیه کننده 
و طـراح صحنـه را نیـز بـه عهده داشـت. اصـوالً افرادی 
در  چند وجهـی  شـخصیت های  بـا  میشـیما،  همچـون 
یـک قالـِب خـاص نمی گنجنـد و مـدام از این شـاخه به 
شـاخۀ دیگـر می پرنـد امـا در هـر حـال میشـیما یکی از 
تأثیر گذارتریـن نویسـنده گان دوران پـس از جنـگ دوم 

در جاپـان اسـت.
مشـهور  نمایشـنامه نویس  و  نویسـنده  میشـیما،  یوکیـو   
وی  جنـِگ  از  پـس  نوشـته های  کـه  اسـت  جاپانـی 
نیهلیسـتی بـود و خودکشـی آیینـی هاراکیـری )سـپوکو( 

را انجـام داد. در کودکـی تخیـل زیـادی دربـارۀ مـرگ 
داشـت. در 12 سـاله گی نخسـتین داسـتانش را نوشت. او 
بـا ولع زیـاد داسـتان های اسـکار وایلد، ریلکـه و جاپانی 

می خوانـد. را 
 پـس از مدرسـه، پـدر وی کـه سـمپات نازی هـا بـود، 
راغـب  او  باشـد.  نویسـنده  پسـرش  نداشـت  دوسـت 
بـود کـه یوکیـو، قانـون آلمانـی را فـرا گیـرد. در طـول 
جنـگ جهانـی دوم داسـتان های خـود را نوشـت. او بـه 
عنـوان نویسـندۀ پـس از جنـگ معـروف شـد. او بـرای 
 )noh( نـوه  موزیـکال و سـنتی  درام  و  کابوکـی  تیاتـر 
هـم می نوشـت. او معروفیتـی جهانـی یافـت، بـه ویـژه 
در انگلیـس و امریـکا. در 1952 از یونـان دیـدن کـرد و 
تحت تأثیـر افسـانه های یونانـی قـرار گرفـت. میشـیما از 
شکسـت امپراتـوری جاپان ناراحت بـود و در دهۀ 1970 

هاراگیـری کـرد.
چـاپ  بـه  سـاله گی   16 سـن  در  را  اثـرش  نخسـتین 
بـه  و  داشـت  نـام  شـکوفان  جنـگل  اثـر  ایـن  رسـاند. 
صـورت پاورقـی در روزنامـۀ بونگـی بونکا منتشـر شـد 
و بـه زنده گـی طبقـۀ اشـرف جاپـان در دوران مختلـف 
تاریـخ می پرداخـت. ایـن کتـاب از چنان سـبک و سـیاق 
شـگرفی برخـوردار بـود که سـردبیر مجله الزم دید اسـم 
و نـام واقعی نویسـنده را مخفی نگه دارد. میشـیما در 14 
جنـوری سـال 1925 در خانواده یـی متوسـط در توکیـو 
بـه دنیـا آمـد. پـدرش کارمنـد عالی رتبـۀ دولـت بـود و 
مـادرش در خانـوادۀ اصیـل پـرورش یافتـه بـود. طبـق 
سـنت میشـیما و خانـواده اش که بعداً شـامل یـک خواهر 
و بـرادر هـم شـد، در ده سـال اول زنده گـی در خانـوادۀ 
والدیـن پـدری زنده گـی کردنـد. در جاپـان، مادرشـوهر 
تسـلط شـدیدی بر عروسـش دارد. ناتسـوکو، مادربزرگ 
میشـیما از ایـن وضعیـت بـه حـد افـراط اسـتفاده کـرد. 
ناتسـوکو از شـوهرش کـه فاقـد نشـان سـامورایی بـود، 
به شـدت نفـرت داشـت و از پسـرش بـه دلیـل این کـه 
مقـام خیلـی مهمـی در دسـتگاه دولتـی نداشـت، شـدیداً 
انتقـاد می کـرد. از این رو تمـام آرزوهایـش را در نوه اش 
جسـت و جو می کـرد و میشـیما هنـوز دو ماهـش کامـل 
نشـده بـود که ناتسـوکو او را از مادرش کـه در طبقۀ دوم 

همـان خانـه زنده گـی می کـرد، گرفـت و به اتاقـش برد.
 ناتسـوکو زن مسـتبدی بـود و اختیار تمام خانـواده را در 
دسـت داشـت. ناتسـوکو از نظر جسـمی و روحـی بیمار 
بـود. وی بـه نقـرس، درد اعصـاب و به بیمـاری دیگری 
مبتـا شـده بـود کـه در نتیجـۀ بی بندوبـاری شـوهرش 
در دوران جوانـی بـه او منتقـل شـده بـود؛ از ایـن رو 
بیشـتر اوقـات داخـل خانـه تنها بـود و از بخت بـِد خود 
می نالیـد و در همیـن اتاق و همـراه درد و تنهایی و نفرت 
بـود که ایـن کودک شـخصیتش شـکل گرفت. ناتسـوکو 
غـرور، جدیت و انزوا را به میشـیما آموخـت. صفاتی که 

بـه نظـر او جـزو الینفـِک روح سـامورایی بود. 
 میشـیما ایـن صفـات خـوب را فـرا گرفـت ولـی حـس 
شـوخی و کنایـه را بـه آن هـا افـزود. بـه ایـن ترتیـب 
ناتسـوکو ندانسـته شـخصیت غیرعـادی میشـیما را بنیان 
نهـاد. زنده گـی بـا ناتسـوکو مثل زنده گـی در بیمارسـتان 
همبـازی،  از  محـروم  کودکـی  کـه  نبـود  تعجبـی  بـود. 
بـرای تفریـح بـه دنیـای خیـاالت رو مـی آورد. میشـیما 
زنده گـی  می بـرد.  لـذت  پریـان  قصه هـای  خوانـدن  از 
در میـان آن همـه درد و مـرض و این کـه دایمـًا بـه او 
گفته شـود که بیمار و ضعیف اسـت، باعث شـد میشـیما 
شـیفته گی بیمارگونه یـی بـه مـرگ پیـدا کنـد و هیچ چیز 

بـه انـدازۀ مـرگ و رنـج او را بـه هیجـان نمـی آورد. 
 در کتـاب اعترافـات یک نقاب می نویسـد: وقتی مجسـم 
کـردم تـن لهیـده ام روی زمیـن افتـاده، احسـاس وجد و 
سـرور می کـردم و از این کـه خیال می کردم تیـر خورده ام 
و در حـال مـرگ هسـتم، لـذت زایدالوصفی می بـردم، به 
نظـرم آمـد کـه اگر گلولـه خورده بـودم هیچ گونـه دردی 

عارضـۀ   از  نشـانه یی  واقعـه  ایـن  نمی کـردم.  احسـاس 
آرزوی مـرگ )میـل خـودآگاه بـه مـرگ یـا بـه مـرگ 
دیگـری( در اوسـت. در سـال 1935، خانوادۀ میشـیما از 
رسـم انیکـو پیـروی کردنـد، طبق این رسـم پـدر و مادر 
از پدربـزرگ جـدا می شـوند. عاقبت میشـیما اجازه یافت 
بـا پـدر و مـادر و خواهـر و بـرادرش زنده گـی کنـد امـا 
قـول داد حداقـل هفته یـی یک بـار به دیـدن مادربزرگش 
بـرود. ناتسـوکو طـی چهـار سـال آخـر عمرش میشـیما 
را اغلـب بـه تیاتـر می بـرد و این جـا بـود کـه او معنـی 
هاراگیـری را فهمیـد. ایـن جـوان حسـاس به ایـن نتیجه 
رسـید که مـرگ زیبـا و خواسـتنی تر از زنده گی اسـت و 
اینـک مـرگ بـه وسـیلۀ هاراگیـری نهایت زیبایی اسـت. 
هنگامـی کـه جنـگ امریـکا و جاپـان در دسـمبر 1941 
شـروع شـد، میشـیما در گالوشـیون کـه از نظـر تحصیلی 

بهتریـن دانشـگاه هـم نبـود، درس می خوانـد.
پایـان جنـگ جهانی دوم برای میشـیما یـأس و حرمان را 
بـه ارمغـان آورد. صدهـا افسـر ارتـش از این کـه امپراتور 
را مأیـوس کـرده بودنـد، دسـت بـه انتحـار زدنـد. حتـا 
جنـگ  در  جاپـان  این کـه  از  عـادی  مـردم  از  تعـدادی 
شکسـت خـورده بـود، شـکم خـود را دریدنـد . در مـاه 
اکتبـر 1945 ، میتسـوکو خواهـر میشـیما از بیماری حصبه 
جـان سـپرد . میشـیما یـک بـار دیگر بـه تحصیـل حقوق 
پرداخـت و بـا دل و جـان مطالعـه می کـرد و در پایـان 
سـال 1947 فارغ التحصیـل شـد و موقعیـت خوبـی در 

وزارت دارایـی بـه دسـت آورد. 
نوشـتن  بـه  را  بـی کاری اش  اوقـات  تمـام  او  امــا 
می پرداخـت. در سـپتمبر 1948 موفـق شـد کـه آثارش را 
بـه چاپ برسـاند و تصمیـم گرفت کـه وزارت دارایی را 
تـرک کنـد و در مـا نومبر نوشـتن »اعترافات یـک نقاب« 
را آغـاز کـرد . ایـن اثـر زنده گینامه یـی، داسـتان معـروِف 
اوسـت. میشـیما در ایـن اثـر بـه شـرح نیسـت انگاری ، 
می پـردازد.  خودشـیفته گی  و  آزار خواهـی  آزار گـری، 
در بسـیاری از آثـار میشـیما ، مـرگ خشـونت بار ، محـور 
اصلـی داسـتان اسـت و در بسـیاری مـوارد خود کشـی . 
در سـال 1942 مقاله یـی نوشـت و در آن انزجـار خـود 
را نسـبت بـه عمـر طوالنـی اظهار کـرد. به نظر او کسـی 
کـه بیشـتر از چهل سـال عمـر کنـد ، لزومًا مـرِگ فجیعی 
خواهـد داشـت . مـرگ زیبـا، مرگـی اسـت کـه زود فـرا 
رسـد. میشـیما احسـاس می کـرد مـرِگ مطلـوب مرگـی 
دردناک تریـن  ا ز  یکـی  و  هاراگیـری،  اسـت  دردنـاک 
راه هـای مـرگ بـود کـه قربانـی یکـی را انتخـاب می کند 

تـا بـا بریـدن سـِر او کار را تمـام کنـد.
بـرای میشـیما مـرِگ دردنـاک نهایـت زیبایـی و وجـد 
بـود. اگـر درد و لـذت دو روی سـکه باشـند، یـا اگر در 
یـک دایـره در یـک نقطـه بـا هـم تاقی پیـدا کننـد، پس 
احتمـاال آنچـه بیشـترین حـد درد را به وجـود مـی آورد، 
می توانـد بیشـترین حـد لـذت را هـم به وجـود بیـاورد. 
تـا سـال 1955 میشـیما سـی اثر منتشـر کـرده بـود و در 
عرصـۀ ادبـی جایـگاه ویژه یـی کسـب کـرده بـود؛ چون 
میشـیما از کودکـی از ورزش و آفتـاب بی بهـره بـود، از 
تـن خـود نفـرت داشـت. میشـیما کمتـر از یـک متـر و 
نیـم قـد داشـت کـه شـروع بـه بدن سـازی کـرد و پـس 
از مدتـی بدنـی قـوی و نیرومند پیدا کرد . میشـیما مشـت 
زن ، دونـده ، شمشـیرزن و بازیگـر بـود . مـردم از خـود 

می پرسـیدند میشـیمای واقعـی کیسـت؟

خانوادۀ میشیما از رسم انیکو 
پیروی کردند، طبق این رسم 
پدر و مادر از پدربزرگ جدا 

می شوند. عاقبت میشیما 
اجازه یافت با پدر و مادر و 
خواهر و برادرش زنده گی 
کند اما قول داد حداقل 
هفته یی یک بار به دیدن 

مادربزرگش برود. ناتسوکو 
طی چهار سال آخر عمرش 
میشیما را اغلب به تیاتر 
می برد و این جا بود که او 
معنی هاراگیری را فهمید. 
این جوان حساس به این 
نتیجه رسید که مرگ زیبا 
و خواستنی تر از زنده گی 

است و اینک مرگ به وسیلۀ 
هاراگیری نهایت زیبایی 
است. هنگامی که جنگ 

امریکا و جاپان در دسمبر 
1941 شروع شد، میشیما در 
گالوشیون که از نظر تحصیلی 

بهترین دانشگاه هم نبود، 
درس می خواند

او تمام اوقات بی کاری اش 
را به نوشتن می پرداخت. در 

سپتمبر 1948 موفق شد 
که آثارش را به چاپ برساند 
و تصمیم گرفت که وزارت 
دارایی را ترک کند و در ما 

نومبر نوشتن »اعترافات یک 
نقاب« را آغاز کرد . این اثر 

زنده گینامه یی، داستان معروِف 
اوست. میشیما در این اثر به 
شرح نیست انگاری ، آزار گری، 
آزار خواهی و خودشیفته گی 

می پردازد. در بسیاری از آثار 
میشیما ، مرگ خشونت بار ، 

محور اصلی داستان است و در 
بسیاری موارد خود کشی . در 

سال 1942 مقاله یی نوشت و 
در آن انزجار خود را نسبت به 
عمر طوالنی اظهار کرد. به نظر 

او کسی که بیشتر از چهل سال 
عمر کند ، لزوماً مرِگ فجیعی 
خواهد داشت . مرگ زیبا، 

مرگی است که زود فرا رسد. 
میشیما احساس می کرد مرِگ 
مطلوب مرگی دردناک است و 

 هاراگیری، یکی ا ز دردناک ترین 
راه های مرگ بود که قربانی 
یکی را انتخاب می کند تا با 

بریدن سِر او کار را تمام کند

بخش نخستمحمود علی زاده

نویسندۀ 
نابغۀ جاپانی 
با خودکشی 

عجیب ودردناک



چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت

این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند
انگور نه از بهر نبید است به چرخشت

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شدو بگرفت به دندان سر انگشت

گفتا که »کرا کشتی تا کشته شدی زار؟
تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟«

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 

ــعار و  ــوان اش ــی، دی ــی بلخ ــرو قبادیان ــم ناصرخس حکی
ــد. قصای

   
حکیــم  از  کــه  قصیده یــی  نگارنــده  پنداشــت  بــه 
ناصرخســرو قبادیانــی بلخــی خواندیــم در عرصــۀ اخــاق 
ــا  ــی ب ــای سیاس ــپهر رابطه ه ــر از آن در س ــردی و فرات ف
همســایگان بــرای اهــل سیاســت و قــدرت  حامــل آمــوزه  
و درس بســیار رهگشــا و آموختنــی اســت. ناصــر خســرو 
ــی می زیســت کــه حاکمیت هــا و حــکام منشــأ و  در دوران
ــه آســمان وابســته می دانســتند  ــا ب مبــدأ قــدرت شــان را ی
ــه زور  ــم ب ــا ه ــد، ی ــدا« می نامیدن ــایۀ خ ــود را »س و خ
شمشــیر آب داده یمانــی بــه مســند قــدرت تکیــه می زدنــد 
و ســخن آنهــا قانــون بــود و کســی را یــارای ســرپیچی از 
ــت  ــردم در خدم ــود و م ــاه نب ــاه و پادش ــر و ش ــان امی فرم
حاکمیــت و حاکــم بودنــد، نــه حاکمیــت در خدمــت 
ــردم و  ــا م ــدارا ب ــخن از م ــی س ــان فضای ــردم و در چن م
نقــد قــدرت کاری بــود بســا خطرآفریــن کــه می توانســت 
ســرگوینده را بربــاد دهــد.  می تــوان گفــت »تیــغ« در فــرد 
نخســت ایــن قصیــده کنایــه از »قــدرت« اســت و بــا توجــه 
ــخ  ــا تاری ــه یــک معن ــن را ب ــخ مشــرق زمی ــه اینکــه تاری ب
ــرو،  ــر خس ــخن ناص ــد، روی س ــف کرده ان ــتبداد تعری اس
ــت  ــت. بی ــوده اس ــت ب ــام داران وق ــکام و زم ــوی ح به س
پایانــی کــه شــاه بیــت قصیــدۀ مــورد نظــر اســت و امــروزه 
ــه کار  ــراوان ب ــه یــا ضرب المثــل ف ــورت گزین گوی به ص
مــی رود، را می تــوان در عرصــۀ روابــط فــردی و اجتماعــی 
و فراتــر از آن در چارچــوب روابــط سیاســی بــا کشــورهای 

ــه کار بســت.  ــر و تفســیر کــرد و ب همســایه تعبی
ــان  ــز را خودش ــا دو چی ــورد ی ــان ها دو م ــد انس می گوین
ــواده.  ــری خان ــایه و دیگ ــی همس ــد؛ یک ــاب نمی کنن انتخ
ــتان،  ــا پاکس ــتان ب ــام افغانس ــوری به ن ــدن کش ــایه ش همس
ــه  ــن منطق ــام افغانســتان، در ای بلکــه ظهــور ســرزمینی به ن
و در ایــن جــای جهــان بیشــتر از اینکــه برخاســته از اراده 
و خواســت مــردم ایــن ســامان بــوده باشــد، پیامــد اتفاقــات 
ــی قــرن هــژده آغــاز و  بزرگی ســت کــه در دهه هــای پایان
تــا اواســط قــرن نــوزده بــه ظهــور کشــورهای جدیــدی در 
ــا اکنــون  ــد کــه ظاهــراً پــس لرزه هــای آن ت منطقــه انجامی

ادامــه دارد و از امــکان بــه دور نیســت کــه نقشــۀ جفرافیــای 
ــر شــود. ــار دیگــر دچــار تغیی ــا یک ب منطقــه م

در یــک بخــش دیگــر از ایــن سلســله نیــز بــه ایــن مســاله 
ــن معضل هــای  مهــم اشــاره داشــتم کــه یکــی از اصلی تری
کشــور مــا چگونگــی روابــط مــا بــا پاکســتان بــوده اســت. 
ــدی دراز  ــی در تراژی ــرم اصل ــا مج ــم و حت ــتان، مته پاکس
مــدت مــردم و ســرزمین مــا معرفــی می شــود و هیوالیــی 
ــش  ــتان،  از عط ــردم افغانس ــۀ م ــون و خوناب ــا خ ــه تنه ک
ــه پاکســتان  ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــر او می کاهــد. ای ســیری ناپذی
ــه  ــی ب ــه متک ــش از اینک ــور، بی ــداری آن کش ــمن پن و دش
ــم  ــر از ناسیونالیس ــد، متأث ــی باش ــواهد تاریخ ــل و ش دالی
واقعیــت گریــز »افغانــی« از یک ســو و سیاســی شــدن 
مبحــث تاریــخ افغانســتان از ســوی دیگــر اســت. در نظــر 
ــای  ــرزی دولت ه ــی و م ــوای ارض ــه دع ــت ک ــد داش بای
ــه ســند و مــدرک محکمــه  ــدون ارای معاصــر افغانســتان، ب
ــتان،  ــی افغانس ــای غیرمل ــکار نظام ه ــاش آش ــند و ت پس
بــرای تحریــک مــردم مناطــق قبایلی پاکســتان برضــد دولت 
آن کشــور، ادعــا و اقــدام و مســألۀ کــم اهمیــت و کوچــک 
نیســت کــه پاکســتان، یــا هــر دولــت دیگــری کــه وظیفــه 
دارد از همبســتگی ملــی و تمامیــت ارضــی کشــورش دفــاع 

ــع خطــر بزرگــی  ــرای رف ــرد و ب ــده بگی ــا دی ــد، آن را ن کن
ــت  ــی و تمامی ــه متوجــه یک پارچگــی مل ــن ناحی ــه از ای ک
ارضــی آن کشــور می شــود، اقــدام نکنــد. مداخلــۀ آشــکار 
ــی کشــور  ــای معاصــر افغانســتان در مســایل داخل دولت ه
پاکســتان و ســعی بــرای تجزیــه ایــن کشــور از نظــر قوانیــن 
پذیرفتــه شــدۀ بین المللــی تخطــی آشــکار از »اصــل عــدم 
ــود  ــی می ش ــورها ارزیاب ــی کش ــور داخل ــه« در ام مداخل
ــل  ــوق بین المل ــن حق ــول بنیادی ــی از اص ــوان یک ــه به عن ک
ــتند،  ــت آن هس ــه رعای ــزم ب ــان مل ــورهای جه ــام کش ع
ــت  ــورها از دخال ــام کش ــل ع ــن اص ــب ای ــه موج ــرا ب زی
ــور  ــل مذک ــت اص ــده اند. رعای ــع ش ــر من ــور یکدیگ در ام
موجــب حفــظ اســتقال کشــورها و نتیجتــًا صلــح و امنیــت 

ــود. ــد ب ــی خواه بین الملل
امــا پیامــد دعــوای ارضــی و مــرزی بــا پاکســتان و 
ــتان  ــوچ در افغانس ــتون و بل ــان پش ــی از جدایی طلب میزبان
و میزبانــی از رهبــری حــزب نشــنل عوامــی پارتــی 
ــه  ــک و دیگــر شــهروندان پاکســتانی، ب ــان اجمــل خت آقای
ــی معاصــر افغانســتان،  ــای غیرمل ــران دولت ه دلخــواه رهب
ــد  ــور می کردن ــا تص ــه اینه ــه ک ــا آنگون ــه تنه ــود و ن نب
بلوچ هــا  و  پشــتون ها  جدایــی  بــه  می خواســتند،  و 
در خطــوط  آن کشــور  تجزیــه  و  پاکســتان  از کشــور 

ــت  ــبب شکس ــوج س ــت م ــه برگش ــد، بلک ــی نینجامی قوم
ــتان،  ــاکنان افغانس ــی س ــی مردم ــا هم ــت ب ــای سس بنیان ه
فرهنگــی  سیاســت های  و  بی عدالتــی  و  تبعیــض  رواج 
ــا  ــه حت ــوری ک ــت ط ــرز گش ــوی م ــت در این س نادرس
ســرنخ شــکل گیری سیاســت »فارسی ســتیزی« را در کاف 
ســردرُگم »پشتونســتانخواهی« و ناسیونالیســم واقعیــت 
ــرد. هاشــم خــان مشــهور  ــدا ک ــوان پی ــی می ت ــز افغان گری
ــردار«  ــی س ــه »لیون ــهور ب ــان مش ــفاک« و داوود خ ــه »س ب
کــه تصــور می کردنــد، کشــور نوپــا و آســیب پذیری 
ــر فشــارهای چنــد جانبــۀ داخلــی  چــون پاکســتان، در براب
ــت  ــی دول ــلیم فزون طلب ــاورده و تس ــاب نی ــی ت و خارج
افغانســتان خواهنــد شــد، از جدایی طلبــان پشــتون و بلــوچ 
میزبانــی کردنــد و داوود خــان از روی عایــق شــخصی بــه 
ــا آنجــا پیشــرفت کــه سیاســت و مقــدارات  ایــن مســاله ت
دولــت و شــخص خــودش را بــه مســألۀ پشتونســتان گــره 
ــه روی  ــم را ب ــت و دروازۀ جهن ــی نگرف ــی نتیجه ی زد ول

ــرد. ــاز ک ــتان ب ــردم افغانس ــود و م خ
ــی،  ــان صوف ــه خ ــر جمع ــام« اث ــا تم ــب ن ــاِب «فری درکت
ــدت  ــرای م ــه ب ــک ک ــل خت ــک اجم ــکاران نزدی از هم

بیســت وپنج ســال در افغانســتان به ســر بــرده و دامــاد آقــای 
ــن  ــت، چنی ــق اس ــلیمان الی ــه س ــهور ب ــدد، مش ــام مج غ

323–  319 بــرگ  می خوانیــم: 
ــر از افســران  ــا دو نف ــی »پشــتون زلمــی« و م ...وزش نظام
ــرن  ــان جگ ــه ش ــان رتب ــه در آن زم ــان ک ــش داوود خ ارت
بــود، به طــور ویــژه مامــور شــده بودنــد تــا افــراد »پشــتون 
زلمــی« )جوانــان پشــتون( را آمــوزش نظامــی بدهنــد. آنهــا 
تحــت فرمــان ضیــا مجیــد و افســران گارد جمهــوری 
ــس از  ــه پ ــود ک ــا« ب ــا »گل آق ــی از آنه ــام یک ــد. ن بودن
انقــاب ثــور و ورود روس هــا بــه افغانســتان، معــاون ببــرک 
کارمــل در شــورای انقابــی شــد. افســر دومــی هدایــت اهلل 
ــول اردوی  ــور در ق ــاب ث ــگام انق ــه در هن ــام داشــت ک ن
ــظ اهلل  ــه حفی ــورش علی ــت و در ش ــه داش ــاد وظیف جال آب

ــید.  ــل رس ــه قت ــا ب ــط خلقی ه ــن توس امی
مــن )جمعــه خــان صوفــی(، افراســیاب، ســید مختــار پاچــا، 
ــری دروس  ــرای فراگی ــیرمحمد، ب ــاه و ش ــاهین ش ــا ش می
نظــری و عملــی بــه گل آقــا معرفــی شــده بودیــم کــه بــه 
ــا  تاریــخ ششــم مــاه مــی ســال 1975  مرحلــۀ آمــوزش م
آغــاز یافــت. در آن روز تنهــا چگونگــی  شــیوۀ جنگ هــای 
ــخ  ــد. به تاری ــس ش ــا تدری ــری به م ــۀ نظ ــی به گون پارتیزان
هفتــم مــی مــاه  بــه میــدان وســیعی کــه در وســط کوه هــا 

قــرار گرفتــه بــود، در منطقــۀ چهارآســیاب کابــل رفتیــم و 
ــم،  ــی می رفت ــاره کوه پیمای ــا دو ب ــد از مدت ه ــه بع ــن ک م
حالــم بــه هــم خــورد و بــاال آوردم و وضــع دوســتان دیگــر 
نیــز چنــدان خــوب نبــود. در آن روز صــرف روش اســتفاده 
ــا اســتفاده از  ــس از آن ب ــم و پ ــواد منفجــره را آموختی از م
فتیلــۀ زودســوز، ســه انفجــار پیهــم انجــام دادیــم و جریــان 
آمــوزش عملــی ســاعت ســه بعــد از ظهــر پایــان یافــت و 
پــس از آن تیــوری و تاریــخ افغانســتان تدریــس شــد. تاریخ 
9 مــی کــه روز جمعــه بــود و مرخصــی بودیــم و به تاریــخ 
دهــم مــاه مــی روش اســتفاده از بــرق بــه منظــور راه انــدازی 
ــم  ــاب ب ــی روش پرت ــد. 11 و 12 م ــس ش ــار تدری انفج
ــت  ــانه یی و انداخ ــداز سرش ــتفاده از راکت ان ــتی و اس دس
ــه  ــرد ب ــم. کارب ــر را آموختی ــوع مارت ــا میزایــل و تفنــگ ن ب
راه انــدازی انفجــار بــا اســتفاده از الســتیک ماشــین و پتــرول 
ــد، و  ــس ش ــا تدری ــش زدن به م ــریع آت ــای س و روش ه
ــان  ــی پای ــی نظام ــای عمل ــی آموزش ه ــاه م ــخ 13 م به تاری

یافــت امــا آمــوزش نظــری ادامــه یافــت. 

ــتان،  ــرای افغانس ــد ب ــل متح ــازمان مل ــژۀ س ــدۀ وی نماین
ــه  ــتان را ب ــانه های افغانس ــه رس ــان ب ــروه طالب ــدار گ هش
ــت. ــده اس ــو آن ش ــان لغ ــرده و خواه ــوم ک ــدت محک ش

تدامیچــی یاماموتــو در بیانیه یــی گفتــه کــه آزادی رســانه ها 
ــدف  ــداً ه ــد عم ــز نبای ــی هرگ ــراد ملک ــت. اف ــم اس مه
ــا دو اصــل اساســی هســتند. ــد. اینه ــرار گیرن خشــونت ق

ــًا  ــش علن ــه پی ــان در هفت ــه طالب ــه ک ــو گفت ــای یاماموت آق
ــی  ــدف نظام ــث ه ــانه ها را منحی ــه رس ــد ک ــد گردن تهدی
مــورد حملــه قــرار خواهنــد داد. مــن صریحــا ایــن تهدیــد 
ــرا  ــتم، زی ــو آن هس ــان لغ ــم و خواه ــوم می نمای را محک
کلمــات هرگــز نبایــد بــا خشــونت پاســخ داده شــوند. تنهــا 
ــتدالل  ــه اس ــات، ارائ ــل کلم ــول در مقاب ــل قب ــش قاب چال

بهتــر می باشــد.

او تاکیــد کــرده کــه قانــون بین المللــی بشردوســتانه کــه بــر 
تمــام گروه هــای درگیــر در افغانســتان بــه شــمول طالبــان، 
ــر افــراد ملکــی در هــر زمــان و  اعمــال می شــود، حملــه ب
مکانــی را منــع قــرار داده اســت. کارمنــدان رســانه ای افــراد 

ــوق اساســی  ــژه حق ــه وی ــا ب ــوق آنه ملکــی هســتند و حق
ــه  ــرای فعالیــت در یــک محیــط عــاری از هــر گون شــان ب
تهدیــد، ارعــاب و فشــار بی مــورد از ســوی نهــاد بیرونــی 

ــد حفاظــت شــود. ــه شــمول دولت هــا بای ب
نماینــدۀ ویــژۀ ســازمان ملــل بــرای افغانســتان بیــان داشــت 
کــه در راســتای تهدیدهــای مکــرر طالبــان، یــادآوری 
می کنــم کــه آزادی رســانه ها در افغانســتان بــا هزینــه 
گزافــی بــه دســت آمده اســت. شــمار زیــادی از خبرنــگاران 
در افغانســتان در حمــات محاســبه شــده کشــته شــدند. مــا 
نمی توانیــم در برابــر ایــن اعمــال وحشــیانه بــه جــز خشــم 

احساســی دیگــر داشــته باشــیم.
یاماموتــو گفتــه کــه ملــل متحــد آگاه اســت کــه افغانســتان 
ــگاران  ــرای کار خبرن ــورها ب ــن کش ــی از خطرناک تری یک
اســت و مــا همــراه بــا همــکاران ملــی و بین المللــی خــود 
ــه معافیــت از  ــارزه علی ــگاران و مب ــرای حفاظــت از خبرن ب

ــر از  ــد صــرف نظ ــم. بیایی ــی می مانی ــد باق مجــازات، متعه
اینکــه چــه کســی خبرنــگاران را تهدیــد و هــدف ارعــاب 
و خشــونت قــرار داده اســت، بــرای اقدامــات عملــی 
جهــت رســیدگی بــه آن نیروهایــی کــه رســانه ها را تهدیــد 

ــم. ــرام بگذاری ــان احت ــی م ــد جمع ــه تعه ــد، ب می نماین
ــا  ــتان ب ــگاران افغانس ــه خبرن ــه چنانچ ــته ک ــار داش او اظه
ــه  ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ــان ب ــدات طالب ــود تهدی وج
ــروعیت  ــلب مش ــان را س ــه طالب ــی ک ــد، تهدیدات می دهن
می کنــد و آنهــا را از هــر گونــه ادعــای نمایندگــی از مــردم 
ــدان  ــه کارمن ــه هم ــن ب ــازد - م ــروم می س ــتان مح افغانس
ــرای پیشــرفت ها در جهــت داشــتن رســانه ای  رســانه ای ب
آزاد کــه یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای کشــور بــه شــمار 

ــم. ــرض می کن ــک ع ــی رود، تبری م
شــمار زیــادی از نهادهــای داخلــی و خارجــی حامــی 
ــوم  ــانه ها را محک ــه رس ــان ب ــدار طالب ــز هش ــانه ها نی رس
ــه  ــتان ب ــت افغانس ــتر حکوم ــه بیش ــان توج ــرده و خواه ک

تامیــن امنیــت رســانه ها شــده اند.

سازمان ملل خواهان لغو هشدار طالبان به رسانه ها شد
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هـ: فساد در ادارات دولتی
ــدید  ــداوم و تش ــث ت ــه باع ــری ک ــل دیگ ــی از عوام     یک
ــه در  ــل ماحظ ــاد قاب ــت، فس ــوده اس ــتان ب ــگ در افغانس جن
ــان شــهروندان و حکومــت  ــه می ــوده ک ــی ب دســتگاه های دولت
ــل  ــه همــکاری متقاب بی اعتمــادی ایجــاد کــرده اســت و روحی

ــرده اســت.  ــف ک را تضعی
    فســاد در ادارات دولتــی، به ویــژه ادارات عدلــی و قضایــی 
باعــث سوءاســتفاده های شــخصی، حق تلفی هــای  کشــور 
اجتماعــی، بی توجهــی و بی تفاوتــی مســووالن در برابــر مــردم 
و دســت یابی کارمنــدان دولــت بــه امکانــات مالــی غیرمشــروع 
و مشــکات دیگــر شــده اســت. شــماری از جوانــان وقتــی در 
برابــر دالیــل فــوق، خــود را محــروم احســاس می کننــد و یــا 
ــد  ــح می دهن ــود، ترجی ــم می ش ــان ظل ــوادۀ ش ــا و خان ــه آنه ب

ــد.  ــان بپیوندن ــوف جنگ جوی ــی به صف ــرای انتقام جوی ب
به وجــود آمــدن حلقــات و باندهــای مافیایــی و عــدم قــدرت 
ــای  ــر از معضله ه ــی دیگ ــان یک ــازی آن ــه مهارس ــت ب حکوم
اجتماعــی اســت کــه اعتمــاد سیاســی حکومــت را بــه  شــدت 
ــی  ــه وقت ــود دارد ک ــادی وج ــوارد زی ــت. م ــیب زده اس آس
حقــوق یــک شــهروند از ســوی زورمنــدان محلــی و باندهــای 
مافیایــی تلــف شــده و حکومــت نتوانســته و یــا هــم نخواســته 
اســت بــه داد وی برســد، شــخص نامبــرده ترجیــح داده اســت 
ــی  ــدد. خیل ــان بپیون ــوف مخالف ــه صف ــردارد و ب ــاح ب ــا س ت
ــت  ــت بازداش ــوی حکوم ــی از س ــاک، وقت ــان خطرن از مجرم
می شــوند، از ســوی مراجــع عدلــی و قضایــی بــه  دوســیه های 
آنــان، آنچنــان کــه الزم اســت، رســیده گی نمی شــود؛ چنانچــه 

ــد.  ــا می گردن ــی ره ــان اندک ــد از مدت زم بع
در نتیجــه، فســاد در ادارات حکومتــی، زمین هــای دولتــی 
غصــب گردیــده اســت، قراردادهــای ســاختمانی و لوژســتیکی 
کــه بایــد مطابــق قوانیــن و لوایــح تدارکاتــی از ســوی حکومت 
اعــان گــردد، میــان مســووالن حکومتــی و باندهــای مافیایــی 
ــود.  ــت می ش ــت به دس ــی، دس ــازش های پنهان ــق س از طری

هـ: نهادهای دینی غیر رسمی
فعالیــت صدهــا نهــاد آموزشــی دینــی بی کیفیــت، غیرمعیــاری 
و غیــر رســمی کــه اکثــر آنهــا از منابــع نامعلــوم حمایــت مالــی 
ــمی و  ــر رس ــاجد غی ــی از مس ــه بخش ــوند و همان گون می ش
ــراد مشــکوک  ــا اف ــه در آنه ــک ک تعــدادی از نهادهــای اکادمی
ــه  ــردم ب ــویق م ــت و تش ــغ افراطی ــه تبلی ــد و ب ــور دارن حض
ــری  ــل دیگ ــه عوام ــد، از جمل ــونت می پردازن ــگ و خش  جن
ــتخباراتی  ــازمان های اس ــوذ س ــرای نف ــه را ب ــه زمین ــت ک اس

ــازد. ــاعد می س ــودجو مس س
ــی در  ــی خصوص ــه دین ــا مدرس ــر، صده ــال های اخی در س
والیــات مختلــف افغانســتان از ســوی کســانی تأســیس 
ــده و  ــتان درس خوان ــدارس پاکس ــه در م ــت ک ــده اس گردی
ــی  ــل و گاه ــو تمای ــای جنگج ــه گروه ه ــری ب ــاظ فک ــه  لح ب

ــد. ــت دارن فعالی
در خیلــی از ایــن مــدارس، اســتادان و شــاگردان بدیــن نظــر 
ــان در افغانســتان از منظــر فقــه اســامی  ــد کــه جنــگ طالب ان
ــر  ــه اگ ــی  ک ــود؛ در حال ــی می ش ــاد تلق ــوده و جه ــروع ب مش
منصفانــه قضــاوت شــود، فتــوای فــوق از معیــار علمــی 
ــای آن امضــا  مطلــوب برخــوردار نیســت و کســانی کــه در پ
کــرده انــد، در رشــته های یکــی از علــوم دینــی اساســًا 
ــد. فتــوای نامبــرده از ســوی ماهایــی صــادر  تخصــص ندارن
گردیــده اســت کــه فــن تحقیــق و پژوهــش در فقــه اســامی را 
ــی دسترســی الزم و مطلــوب  ــان عرب ــه زب ــا ب ــد و حت نمی دانن

ــد.  ندارن
ــیس  ــن کشــور تأس ــه ای ــتان از روزی ک ــی پاکس ــدارس دین م
ــت علمــی و  ــودن ظرفی ــن ب ــر پایی ــا حــال، به خاط ــده ت گردی
تخصصــی، مــورد اســتفاده سیاســی حکومــت آن کشــور قــرار 
داشــته و هیــچ راهــکار عملــی و منطقــی، مبنــی بــر اصاحــات 

سیاســی بــر بنیــاد ارزش هــای دینــی در پاکســتان ندارنــد. 
البتــه، شــکی نیســت کــه فعالیــت دینــی  چشــم گیری در 
ــن داشــته  ــی در ســطح پایی ــوم دین عرصــۀ پخــش و نشــر عل
ــام  ــه نظ ــت ک ــته اس ــچ گاه نتوانس ــدارس هی ــن م ــا ای ــد ام ان
آموزشــی خــود را بــر اســاس تخصص هــای علمــی، معیــاری 

ــازد.  بس
عــاوه از مــدارس، هــزاران مســجد ثبــت ناشــده در حکومــت 
ــای  ــان و خطب در والیــت مختلــف افغانســتان اســت کــه امام
آنهــا، جنــگ جــاری در کشــور را مشــروعیت داده و مــردم را 
ــاجد،  ــان مس ــد. امام ــویق می نماین ــهم گیری در آن تش ــه  س ب
به دلیــل اینکــه از آگاهــی دینــی الزم برخــوردار نیســتند، 
ــه هــر قضیه یــی عاطفــی برخــورد می نماینــد. آنچــه  نســبت ب
بــه  عواطــف و ســلیقه های آنــان خــوب آمــد، خــوب اســت و 
آنچــه برخــاف ذوق و عواطــف شــان بــود، برچســپ تکفیــر 

ــود.  ــر آن زده می ش ــت ب و بدع

و: دالیل سیاسی تداوم جنگ
ــان  ــی ش ــع شــرکای منطقه ی ــزرگ جم ــای ب ــه قدرت ه مداخل
ــای  ــی نیروه ــور نظام ــتان، حض ــی افغانس ــایل سیاس در مس
بین المللــی و رقابت هــای کــور و خیلــی پیچیــده میــان 
ــور،  ــن کش ــه در ای ــان و منطق ــتخباراتی جه ــازمان های اس س

ــت. ــتان اس ــگ در افغانس ــداوم جن ــل ت ــر از دالی ــی دیگ یک
عــدم توجــه و دقــت بــه عملیات هــای نظامــی از ســوی قــوای 
مســلح و نیروهــای بین المللــی، گشــت و گام نظامیــان وابســته 
ــام  ــرای انج ــی ب ــان خارج ــهرها، ورود نظامی ــو در ش ــه نات ب
تاشــی یــا جســتجوهای شــبانه در خانه هــا و از ایــن دســت، 
برخوردهــای دیگــر نظامــی، از جملــه دالیــل تــداوم جنــگ در 

افغانســتان گردیــده اســت. 

راهکار رسیدن به صلح در کشور!
ــدۀ افغانســتان از  ــت سیاســی پیچی ــا درنظرداشــت وضعی     ب
ــاک،  ــی خطرن ــای تروریســتی بین الملل ــه حضــور گروه ه ناحی
ــود تعریــف واضــح و  ــت، نب ــی اقتصــادی دول عــدم خودکِفای
ــی  ــای سیاس ــان طرف ه ــو می ــای جنگج ــخص از گروه ه مش
ــف  ــی و خارجــی ذیدخــل در سیاســت افغانســتان، توق داخل
ــی  ــور، خیل ــت در کش ــح و امنی ــه صل ــیدن ب ــگ و رس جن

ــود.  ــوم می ش ــوار معل دش
ــگاه  ــی ن ــه عموم ــتان به گون ــت افغانس ــه  وضعی ــی ب     وقت
می کنیــم، دو جنــاح می تواننــد در پروســۀ صلــح نقــش بــازی 
ــاختار  ــه در س ــی ک ــی داخل ــای سیاس ــی طرف ه ــد: یک کنن
ــته اند و از  ــته داش ــِش برجس ــی نق ــام کنون ــکل دهی نظ و ش
پشــتوانه ملــی و مردمــی در ســطح کشــور برخــوردار انــد، دوم: 
کشــورهای همســایه و قدرت هــای بین المللــی کــه در خــال 
هــژده ســال اخیــر برخــی از مــردم افغانســتان حمایــت کــرده 
انــد و بعضــی دیگــر از گروه هــای تروریســتی و ادامــۀ جنــگ 

ــد. ــتیبانی کرده ان ــور پش در کش
ســازمان های  سیاســی،  احــزاب  حکومــت،  اینجــا،      
اجتماعــی، رســانه ها، فعــاالن مدنــی، نخبه هــای سیاســی، 
ــان،  علمــا، نویســنده گان، کارشناســان امــور، شــاعران، فرهنگی
مســاجد، مــدارس، نهادهــای اکادمیــک، بــزرگان قومــی، 
ــه   ــد ب ــر می توانن ــی دیگ ــر اجتماع ــر قش ــان و ه ــان، جوان زن
ســهم خویــش در ایــن پروســه ملــی نقــش بــازی کننــد. امــا 
حکومــت می توانــد در ایجــاد هماهنگــی میــان منابــع فــوق بــا 

ــد: ــا کن ــوری را ایف ــش مح ــل نق ــاط ذی ــت نق درنظرداش

الف: دیپلوماسی فعال با رویکرد جدید
    حکومــت افغانســتان در بُعــد سیاســت خارجــی اش بــه طرح 
و ســاختار یــک اســتراتیژی واضــح، ملــی و منطقــی ضــرورت 
ــب  ــای رقی ــت قدرت ه ــد قناع ــنی آن بتوان ــا در روش دارد ت
بین المللــی و شــرکای منطقه یــی آنهــا را فراهــم نمایــد بدیــن  
کــه جنــگ در افغانســتان بــه  نفــع هیــچ کشــوری نیســت و در 
عیــن زمــان، راهــکار مشــخص و عملــی بــرای تــداوم دوســتی 
ــه آنهــا  ــا تمــام کشــورها ب ــوازن در درازمــدت ب ــۀ مت ــه  گون ب

پیشــکش گــردد. 
ــور در  ــی کش ــت سیاس ــه  مدیری ــال ب ــی فع ــن دیپلوماس     ای
حــوزۀ روابــط خارجــی اش بســتگی دارد کــه چگونــه و از کدام 
ــای  ــادی و موافقت نامه ه ــای اقتص ــد قرارداده ــا می توان راه ه
سیاســی و فرهنگــی را بــر بنیــاد منافــع متــوازن بــا کشــورهای 
ذیدخــل در مســایل افغانســتان بــه  امضــا برســاند و روی 
معاهــدات و راهبردهــای گذشــته تجدیــد نظــر نمایــد تــا بــاور 
تمــام قدرت هــای رقیــب را در ســطح منطقــه و جهــان بــرای 

داشــتن روابــط نیــک در درازمــدت، جلــب کنــد. 

ب: انسجام منابع داخلی برای رسیدن به هدف
    حکومــت می توانــد از طریــق تفاهــم بــا احــزاب سیاســی، 
جامعــۀ مدنــی، رســانه ها، شــوراهای علمــا، مســاجد، نهادهــای 
ــی را  ــاع مل ــک اجم ــذار، ی ــع تأثیرگ ــایر مناب ــک و س اکادمی
ایجــاد کنــد کــه جنــگ جــاری در کشــور، بــه  هیــچ صــورت 
ــف آن و  ــرای توق ــس ب ــتان نیســت. پ ــردم افغانس ــع م ــه نف ب
ــات و  ــام امکان ــان، از تم ــا مخالف ــم ب ــرای تفاه ــازی ب زمینه س

منابــع دســت  داشــته بایــد اســتفاده صــورت گیــرد. 
ــا  ــت و احــزاب سیاســی ی ــان حکوم ــه می     هــر مشــکلی  ک
ســازمان های اجتماعــی و رسانه هاســت، فقــط در قضیــه 
زبــان  از  آنچــه  گردنــد؛  یک ُمشــت  و  یک صــدا  صلــح، 
زبــان علمــا در  از  مقامــات حکومتــی شــنیده  می شــود، 
ــان کارشناســان سیاســی و فعــاالن  خطابه هــای جمعــه و از زب

مدنــی در رســانه ها شــنیده شــود.
ــوق  ــع ف ــاختن مناب ــیج س ــر بس ــد در ام ــت می توان     حکوم
بــرای توقــف جنــگ و مجبــور کــردن مخالفــان در مرحلــه اول 
و رفتــن بــه  میــز مذاکــره بــرای گفت وگوهــای صلــح پایــدار 

در مرحلــه دوم، نقــش اساســی بــازی کنــد.

ج:جلوگیری از افکار وارداتی در کشور
ــورهای  ــه  کش ــان ب ــرت جوان ــری از مهاج ــرای جلوگی     ب
ــکار  ــردن اف ــار ک ــی و مه ــوم دین ــری عل ــرای فراگی ــرون ب بی
وارداتــی، حکومــت می توانــد از طریــق وزارت خانه هــای 
ذیربــط ماننــد وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف، وزارت معــارف 
ــد و متخصــص  ــی و همــکاری علمــای جی ــات عال و تحصی

ــد.   ــازی کن ــش ب ــتقیم نق ــه مس ــور به گون کش
ــردن  ــاری ک ــازی و معی ــه به ظرفیت س ــور، در رابط     همانط
نهادهــای علمــی و آموزشــی، ثبــت مــدارس غیــر رســمی در 
ــی،  ــای آموزش ــس و فض ــد تدری ــارت از رون ــت، نظ حکوم
جلــب اســتادان خارجــی از کشــورهای دوســت ماننــد: مصــر، 
هندوســتان، ترکیــه و غیــره، از رفتــن جوانــان بــه کشــورهای 

ــد.  ــری کن ــد جلوگی ــایه می توان همس
ــی و  ــای آموزش ــی در نهاده ــه علم ــت روحی ــرای تقوی     ب
ــان را  ــه جوان ــی ک ــای عاطفی ی ــوض انگیزه ه ــه  ع ــک ب اکادمی
ــد  ــد، حکومــت می توان ــگ و خشــونت تشــویق می کن ــه  جن ب
کشــور،  علمــی  نخبه هــای  و  نهادهــا  بــا  هماهنگــی  در 
کنفرانس هــای علمــی را در نقــاط مختلــف کشــور راه انــدازی 
ــد و کارشناســان  ــد، فعالیت هــای رســانه یی را پشــتیبانی کن کن
متخصــص علــوم دینــی و نهادهــای تحقیقاتــی را بــرای 
ــی،  ــد: اعتدال گرای ــی مانن ــایل و موضوعات ــش روی مس پژوه
ــامی،  ــی اس ــانیت در جهان بین ــن، انس ــاق در دی ــگاه اخ جای
ــردی،  ــری، آزادی ف ــر پذی ــالمت آمیز و همدیگ ــتی مس همزیس
ــری،  ــوق بش ــانی، حق ــاوات انس ــانه ها، مس ــان و رس آزادی بی
افراط گرایــی،  مهــار  بــه  رابطــه  در  اســام  آموزه هــای 
ــن  ــان، از بی ــه کــودکان و زن ریشــه کن ســاختن خشــونت علی
ــری،  ــایل دیگ ــیتی و مس ــاری و جنس ــای تب ــردن تبعیض ه ب

ــد. ــت کن ــویق و حمای تش

د: از بین بردن منابع مالی دشمن
مهمتریــن منابــع مالــی دشــمن مــواد مخــدر اســت و بــه  دنبــال 
ــع آوری  ــردم جم ــی م ــای تجارت ــه از کاروان ه ــدی ک آن عوای
ــد و فشــار  ــا تهدی ــی کــه ب ــان عشــر و مالیات ــد و همچن می کن
ــی  ــه بخــِش عمده ی ــد. البت ــع آوری می کن ــردم جم ــوی م از س
ــی  ــوی برخ ــمن از س ــی و لوژســتیکی دش ــات مال از امکان

ــردد.  ــن می گ ــی تأمی ــتخباراتی بیرون ــازمان های اس س
حکومــت، می توانــد بــرای مهــار و کنتــرل هــر یکــی از منابــع 
برنامه هــای  و  اســتراتژی ها  دشــمن،  لوژســتیکی  و  مالــی 
ــع  ــردم وض ــکاری م ــی و هم ــی در هماهنگ ــخص و عمل مش

کنــد. 

صلح از چشم انداز دین 

در افغانستان
عزیز احمد حنیف

بخش دوم

سیاســت  بُعــد  در  افغانســتان  حکومــت 
خارجــی اش بــه طرح و ســاختار یک اســتراتیژی 
واضــح، ملــی و منطقــی ضــرورت دارد تــا در 
روشــنی آن بتوانــد قناعــت قدرت هــای رقیــب 
را  آنهــا  منطقه یــی  شــرکای  و  بین المللــی 
فراهــم نمایــد بدیــن  کــه جنــگ در افغانســتان 
بــه  نفــع هیــچ کشــوری نیســت و در عیــن 
زمــان، راهــکار مشــخص و عملــی بــرای تــداوم 
ــا  ــدت ب ــوازن در درازم ــۀ مت ــه  گون ــتی ب دوس

ــردد.  ــکش گ ــا پیش ــه آنه ــورها ب ــام کش تم
بــه  مدیریــت  فعــال  دیپلوماســی  ایــن      
ــی اش  ــط خارج ــوزۀ رواب ــور در ح ــی کش سیاس
کــدام  از  و  چگونــه  کــه  دارد  بســتگی 
و  اقتصــادی  قراردادهــای  می توانــد  راه هــا 
موافقت نامه هــای سیاســی و فرهنگــی را بــر 
ــل  ــورهای ذیدخ ــا کش ــوازن ب ــع مت ــاد مناف بنی
در مســایل افغانســتان بــه  امضــا برســاند و 
روی معاهــدات و راهبردهــای گذشــته تجدیــد 
ــب  ــای رقی ــام قدرت ه ــاور تم ــا ب ــد ت ــر نمای نظ
را در ســطح منطقــه و جهــان بــرای داشــتن 

روابــط نیــک در درازمــدت، جلــب کنــد
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حــدود یــک هفتــه پــس از این کــه شــماری از سیاســیوِن کشــور بــه 
دعــوِت یــک نهــاد غیردولتــی پاکســتان در نشســتی در ایــن کشــور 
ــرکت  ــتان ش ــح در افغانس ــن صل ــای تأمی ــی راه ه ــدِف بررس ــه ه ب
ــه  ــی ب ــدت مل ــت وح ــیِن حکوم ــس پیش ــرف غنی ریی ــد، اش کردن
ــأت  ــک هی ــتان در رأس ی ــت وزیر پاکس ــان نخس ــوت عمران خ دع
بــه ایــن کشــور ســفر کــرد. ارگ بــا نشــر اعامیه هــا و خبرنامه هــای 
متعــدد، از دســتاوردهاِی آقــای غنــی بــه پاکســتان خبــر می دهــد و 
تــاش دارد بــه هــر شــکِل ممکــن نشــان دهــد کــه دومیــن ســفِر 
آقــای غنــی بــه پاکســتان، متفــاوت از تمــام سفرهایی ســت کــه تــا 

ــته اند.  ــتان داش ــای افغانس ــران حکومت ه ــروز س ــه ام ب
ــورد  ــی در م ــای غن ــه اعامیه هــا، خبرنامه هــا و ســخناِن آق ــی ب وقت
ــد  ــن می آی ــه ذه ــی ب ــان کس ــتاِن هم ــود، داس ــگاه ش ــتان ن پاکس
ــۀ آن انگشــِت خــود را  کــه هارمونیــه می نواخــت و روی یــک خان
گذاشــته بــود. شــخصی کــه ایــن  طــرزِ خــرام را دیــد، گفــت این کــه 
هارمونیه نواختــن نیســت. امــا فــرد هارمونیه نــواز بــدون آن کــه کــم 
بیــاورد، پاســخ داد کــه دیگــران بــه دنبــال کلیــد اصلــی انگشــت های 
خــود را بــه هــر ســو می دواننــد امــا مــن کلیــد اصلــی را پیدا کــرده ام. 
حــاال ســخناِن آقــای غنــی در مــورد پاکســتان نیــز بــه پاســِخ همــان 

ــباهت دارد!   ــواز ش هارمونیه ن
غنــی از زمــان آغــاز بــه کارِ خــود بــه عنــوان رییــس حکومــت تــا 
بــه امــروز، بــدون آن کــه واقعــاً راه حلــی بــرای مشــکات میــان دو 
کشــور ارایــه کنــد، فقــط یــک ســخن را تکــرار کــرده اســت و آن 
این کــه »افغانســتان از چهل ســال بــه این ســو بــا پاکســتان در جنــگ 
قــرار دارد، هــر زمــان کــه مشــکِل ایــن جنــگ تمــام شــد، مشــکل 
امنیــِت افغانســتان هــم حــل می شــود«. حــاال آقــای غنــی هیچ وقــت 
ــا  ــه چهــار دهــه را در جنــگ ب نگفتــه اســت کــه افغانســتان چگون
پاکســتان گذشــتانده اســت و اگــر ایــن حــرف واقعــاً صحــت دارد، 

چــرا او پیــش از رســیدن بــه قــدرت ایــن حــرف را نــزده بــود. 
 آقــای غنــی در ســال هایی کــه بــه عنــوان وزیــر در کابینــۀ حکومــت 
ــدی  ــای ارش ــران و مقام ه ــزوِ وزی ــاً ج ــرد و اتفاق ــی کار می ک قبل
ــی  ــای تلویزیون ــت در گفت وگوه ــت داش ــیار دوس ــه بس ــود ک ب
شــرکت کنــد، هرگــز بــه جنــگ افغانســتان و پاکســتان اشــاره نکــرد. 
ــای  ــز آق ــاطالبانی نی ــای پس ــش از حکومت ه ــال هاِی پی ــا در س حت
ــرد،  ــرکت می ک ــی ش ــت های بین الملل ــواره در نشس ــه هم ــی ک غن
هرگــز نگفــت کــه مشــکل اصلــی »جنــگ بــا پاکســتان« اســت. او 
ــز  ــود را مغ ــید و خ ــدرت رس ــه ق ــازه ب ــه ت ــال هایی ک ــا در س حت
ــوان  ــه عن ــه پاکســتان را ب ــود ک متفکــرِ افغانســتان جــا زد، ُمصــر ب
ــه پاکســتان  ــا امــروز ب ــا خــود داشــته باشــد. ام ــی ب ــِی منطقه ی حام
ــل  ــور ح ــن کش ــا ای ــتان را ب ــکاِت افغانس ــا مش ــد ت ــفر می کن س
کنــد درحالی کــه در پنــج ســاِل گذشــته او هیــچ طــرح و برنامه یــی 
ــن  ــا ای ــه نکــرده و حت ــان دو کشــور ارای ــرای حــل مشــکات می ب
ــن  ــل همی ــه دلی ــروز ب ــز ســاخته اســت. ام ــر نی مشــکات را فربه ت
ــه و  ــورهای منطق ــال کش ــی در قب ــای غن ــاکامِ آق ــت های ن سیاس

ایــن  میــان  نه تنهــا روابــط  افغانســتان،  به ویــژه همســایه های 
کشــورها در نازل تریــن ســطِح خــود قــرار گرفتــه کــه حتــا برخــی 
از کشــورهای همســایه و از جملــه پاکســتان به صــورِت آشــکار در 

ــد.  ــت می کنن ــتان دخال ــی افغانس ــور داخل ام
آقــای غنــی اگــر می توانســت، بایــد بــرای حــل تنش هــای موجــود 
ــه  ــو مداخــاِت آشــکار گرفت ــل جل ــه حداق ــی داد ک کاری انجــام م
ــی شــماری از سیاســیوِن کشــور در  ــب دیگــر، وقت می شــد. از جان
نشســت »رونــد الهور« در شــهر مری پاکســتان شــرکت کردنــد، ارگ 
چنــان وارخطــا و سراســیمه شــده بــود که به صورِت پیوســته نســبت 
ــه  ــد ک ــاش می ورزی ــرد و ت ــایعه پراکنی می ک ــت ش ــن نشس ــه ای ب
ــان  ــی چن ــت غیردولت ــک نشس ــور را در ی ــیوِن کش ــور سیاس حض
بــد جلــوه دهــد کــه گویــا افغانســتان هرچــه مشــکل دارد ناشــی از 

برگــزاری ایــن نشســت اســت.
 اگــر ســفر بــه پاکســتان بــد اســت، پــس چــرا آقــای غنــی بــه ایــن 
ــگ  ــد جن ــه اول بای ــود ک ــه ب ــر او نگفت ــد. مگ ــفر می کن ــور س کش
ــن  ــا او دعــوِت مقام هــای ای ــد ت ــان بیاب ــا پاکســتان پای چهل ســاله ب
کشــور را بــرای ســفر بــه پاکســتان بپذیــرد؟ آیــا جنــگ ادامــه دارد 
و یــا پایــان یافتــه اســت؟ اصــًا آقــای غنــی در مــورد جنــگ میــان 
دو کشــور بــا عمران خــان صحبــت کــرده اســت و یــا خیــر؟ چــون 
در هیــچ یــک از اعامیه هــا و خبرنامه هــاِی ارگ بــه چنیــن مــوردی 
اشــاره نشــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســایل می تــوان گفــت کــه 
ســفر آقــای غنــی بــه پاکســتان مثــل 22 بــار ســفرِ حامــد کــرزی بــه 
ایــن کشــور و مثــل دو ســفر قبلــِی خــودش بــه پاکســتان این بــار نیــز 

حــاوی هیــچ دســتاوردی نخواهــد بــود. 
ــتان  ــه پاکس ــد ب ــتان نبای ــای افغانس ــه مقام ه ــن نیســت ک بحــث ای
ســفر کننــد، بــل بحــث اصلــی این جاســت کــه مــا بــا چــه برنامــه 
و رویکــردی بایــد بــه پاکســتان برویــم و چــه طرحــی ارایــه کنیــم 
ــط همــکاری  ــه رواب ــارِ دو کشــور را ب ــره و ت ــط تی ــا بتوانیــم رواب ت
و تعــاون مبــدل کنیــم. هــر وقــت چنیــن طرحــی وجــود داشــت، 
ســفر بــه پاکســتان بــدون شــک دارای دســتاورد خواهــد بــود. در غیر 
ــی  ــه مهمان ــارِ دیگــر ب ــک ب ــای افغانســتان ی ــن صــورت، مقام ه ای
ــای پاکســتانی  ــا از مقام ه ــرِ میزبانی ه ــک دور دیگ ــاز ی ــد و ب رفته ان

ــود.  ــاز می ش آغ
ــتند و  ــه هس ــال چ ــه دنب ــتان ب ــه در افغانس ــد ک ــتانی می دانن پاکس
چگونــه هدف هــای خــود را بایــد دنبــال کننــد، امــا غنــی نمی دانــد 
ــرزی  ــد ک ــِل حام ــردد. مث ــه می گ ــال چ ــه دنب ــتان ب ــه در پاکس ک
رییس جمهــوری پیشــیِن افغانســتان کــه در ســفر بــه پاکســتان هنگام 
صــرِف طعــام از میزبــان خواســت کــه برایــش ترشــِی پاکســتانی کــه 
ســرِ میــز نبــود بیاورنــد. سیاســِت غنــی در قبــال پاکســتان هــم در 
حــِد خواســتِن همیــن ترشــی در هنــگام صرِف غذاســت و متأســفانه 
زمــام داراِن افغانســتان هیچ وقــت سیاســِت روشــن و منطبــق بــا منافع 
ملــی در برابــر اکثــر کشــورهای همســایه و از جملــه پاکســتان کــه 

ــه دوش آن اســت، نداشــته اند. بیشــترین مشــکات افغانســتان ب

محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
ــک  ــه ی ــرطان ب ــش س ــنبه ش ــی روز پنجش مل
ســفر دو روزه بــه پاکســتان رفــت. در ایــن ســفر 
ــت  ــۀ حکوم ــد پای ــات بلن ــا مقام ــی ب ــای غن آق
پاکســتان، مهاجــران افغانســتانی مقیــم ایــن 

ــرد. ــدار ک ــان دی ــور و بازرگان کش
ــه اســت  ــی گفت ریاســت حکومــت وحــدت مل
کــه محــور گفت وگوهــای ایــن ســفر را اتصــال 
ــت و مبــارزه بــا تروریســم و  منطقه یــی، امنی

ــد.  ــکیل می ده ــح تش ــرات صل مذاک
ــه  ــد ک ــتانی گفته ان ــانه های پاکس ــان رس همچن
ــا شــاه محمــود  ــدار ب محمداشــرف غنــی در دی
قریشــی وزیــر خارجــه، عمــران  خــان نخســت 
وزیــر و همچنــان عــارف علــوی رییس جمهــور 
ــه  ــک رابط ــد ی ــل جدی ــاد فص ــن، روی ایج ای
میــان افغانســتان - پاکســتان تأکیــد کــرده اســت. 
ــاد  ــت ایج ــه فرص ــت ک ــه اس ــی گفت ــای غن آق
فصــل جدیــد میــان افغانســتان – پاکســتان فــرا 

ــیده اســت. رس
اتصــال  روی  دیدارهــا؛  ایــن  در  همچنــان 
بــا  مبــارزه  امنیــت و  منطقه یــی،  پروژ هــای 
تروریســم و رونــد گفت وگوهــای صلــح بحــث 

ــت.  ــده اس ش
ــت  ــته اس ــتا،  نگاش ــاپ پاکس ــۀ دان چ روزنام
کــه محمداشــرف غنــی گفتــه کــه زمــان ایجــاد 
ــط دو  ــر« در رواب ــک »چپت ــد از ی ــل جدی فص

ــت.  ــیده اس ــرا رس ــورف ف کش
در ایــن ســفر دو طــرف همچنــان روی حمایــت 
ــزار  ــک ه ــا ی ــرق کاس ــای ب ــام پروژه ه از اتم
و همچنــان کانــال انتقــال پایــپ  الیــن گاز 
تاپــی کــه از آســیای مرکــزی بــه جنــوب آســیا 

صــورت می گیــرد، بحــث کرده انــد. 
پــروژۀ تاپــی بــه طــول 1840 کیلومتــر گاز 
ترکمنســتان را از طریــق افغانســتان بــه پاکســتان 
و هنــد انتقــال می دهــد. قــرار اســت ســاالنه بــه 
مقــدار 33 میلیــارد مترمکعــب گاز از طریــق ایــن 
پایــپ الیــن انتقــال داده شــود. کار ایــن پــروژه 

حــدود یــک  ســال قبــل آغــاز یافــت.
همچنــان پــروژۀ کاســا یــک هــزار انتقــال بــرق 
ــتان  ــرق افغانس ــتان از ط ــتان و تاجیکس قرقیزس
ــز در ســال  ــروژه نی ــن پ ــه پاکســتان اســت، ای ب

ــاح  شــده اســت. 95 افتت

پاکستان آمادۀ همکاری در روند صلح 
در  پاکســتان  رییس جمهــور  علــوی  عــارف 
دیــدار بــا محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی، گفتــه اســت کــه پاکســتان آمــادۀ 

ــتان اســت.  ــح افغانس ــد صل ــکاری در رون هم
رونــد  از  همچنــان  پاکســتان  رییس جمهــور 
صلــح افغانســتان حمایــت کــرده و گفتــه اســت 
ــرای تأمیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان  کــه ب

ــان اســت.  ــک اجمــاع جه ــه ی ــاز ب نی
در ایــن دیدارهــا عــاوه بــه تأکیــد روابــط 
اســام آبــاد – کابــل، روی چشــم اندازی اوضــاع 
همکاری هــای  و  صلــح  رونــد  منطقه یــی، 
ــات  ــت و ثب ــاد، امنی ــد اقتص ــر رون دو کشــور ب

ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــی نی منطقه ی
افــزود کــه بــرای  آقــای علــوی همچنــان 
حــل چالش هــای در افغانســتان و همچنــان 
ــوع  ــر ن ــی ه ــاد آماده ی ــات، اســام آب ــن ثب تأمی

ــت.  همــکاری اس
سیاســی  آگاهــی  یــک  ختــک،  افراســیاب 
پاکســتانی ایــن ســفر را کــه گفت وگوهــای 

صلــح یــک محــور آن تشــکیل می دهنــد، موثــر 
ــت.   ــته اس دانس

آقــای ختــک بــه رادیــو آزادی گفتــه اســت کــه 
ــای  ــن دیداره ــه در ای ــورت گرفت ــدات ص تعه
نیازمنــد گام هــای عملــی اســت کــه بایــد هــردو 

طــرف بردارنــد. 
ــن را  ــان ای ــماری از آگاه ــال،  ش ــن ح در همی

بی نتیجــه می خواننــد. را  ســفر 
جاویــد فیصــل، یکی از کاربــران، در فیســبوکش 
نگاشــته اســت کــه در ســال 1989 نتوانســتیم از 
ــم، در 2019  ــح بیاری ــل صل ــه کاب ــام آباد ب اس

ــم! ــم نمي توانی ه
ــن رفت وآمدهــا،  ــزود کــه از ای ــای فیصــل اف آق
مــا منحیــث یــک ملــت هیــچ ســودی نمي بریــم، 
جــز اینکــه کمــک کنیــم تــا پاکســتان بــه ســطح 
منطقــه و جهــان در وضعیــت بهتــری قــرار 

گیــرد. 
ــا نشــان مي دهــد  ــه دنی ــه کــه پاکســتان ب او گفت
ــی  ــون سیاس ــتان، اپوزیس ــت افغانس ــه حکوم ک
ــده  ــرف عم ــه ط ــه س ــان ک ــروه طالب ــا و گ آنه
در  مي توانــد  را  اســتند  افغانســتان  کشــالۀ 
ــر، روس،  ــه قط ــد. کار ک ــع کن ــام آباد جم اس

ــت.  ــام داده نتوانس ــکا انج ــن و امری چی
ــا  ــن رفتن ه ــن رفت ــا ای ــد ب ــۀ او، نبای ــه گفت ب
ذره بیــن  از  را  افغانســتان  بــه  دیــد  بحــث 
ــر  ــم؛ مگ ــت کنی ــن تقوی ــتر از ای ــتانی بیش پاکس
ایــن زودی فرامــوش کردیــم کــه  بــه  مــا 
ــر ســر افغانســتان  ــد دهــه ب ــرای چن پاکســتان ب
ــای  ــن چهره ه ــرد و همی ــه ک ــان معامل ــا جه ب
فعلــی را چندیــن بــار گــول زد و جنــگ را 

بیشــتر شــعله ور ســاخت!
ایــن در حالــی اســت کــه مایــک پمپیــو، وزیــر 
خارجــۀ امریــکا در دیــدار بــا مقامــات حکومــت 
ــه  ــت ک ــه اس ــز گفت ــل نی ــی درکاب ــدت مل وح
ــد  ــه رون ــت ک ــن اس ــپ ای ــرد ادارۀ ترام راهب
صلــح افغانســتان تــا دو مــاه دیگــر نتیجــه دهــد.
منشــی  ســتونبرگ،  ینــس  ایــن،  از  پیــش 
عمومــی ناتــو یــا پیمــان انتانتیــک شــمال نیــز 
ــح  ــای صل ــد گفت وگوه ــه رون ــت ک ــه اس گفت
»بین االفغانــی« بــه زودتریــن فرصــت آغــاز 

می گــردد. 
ــی،  ــی اســت کــه ســفر محمــد اشــرف غن گفتن
از  پــس  ملــی،  وحــدت  حکومــت  رییــس 
ــه اســت.  ــتان صــورت گرفت ــه پاکس ــال ب پنج س
ــه  ــال 1393 ب ــی در س ــای غن ــن، آق ــش از ای پی
پاکســتان ســفر داشــت، پــس از آن؛ امــا بــه دلیل 
ــژه  ــش حمــات انتحــاری در کشــور به وی افزای
ــل  ــق متص ــی زنب ــن چهارراه ــرار گرفت ــاج ق آم
بــه درب ورودی ارگ و ســپیدار  کــه شــمار 
ــور  ــط  دو کش ــدند، رواب ــته ش ــاد درآن کش زی

ــد.  ــره  ش ــنج و تی متش
ــی  ــت پیشــین و کنون ــران حکوم ــفرهای رهب س
نتیجــۀ  هنــوز  تــا  پاکســتان  بــه  افغانســتان 
ــش  ــت. پی ــته اس ــال نداش ــه دنب ــی ب مملموس
ــتان،  ــه پاکس ــی ب ــرف غن ــد اش ــفر محم از س
از  جمــع  میزبــان  اســام آباد  حکومــت 
ــه  ــوم ب ــت موس ــتان در نشس ــیون افغانس سیاس
ــر  ــای ب ــا بیشــتر باوره ــود. ام ــد الهــور« ب »رون
ایــن اســت کــه ایــن ســفر محمداشــرف غنــی، 
ــرش  ــا نگ ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــای  ــای رقب ــازی برنامه ه ــا س ــی و خنث کمپاین

سیاســی اش صــورت گرفتــه اســت. 

پاکستان:غنی به دنباِل ترشی در پاکستان
بـرای تأمین صلـح در افغـانستان 

نیـاز به اجمـاع جهـانی است

احمد عمران

ابوبکر صدیق


