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کمیسیـون در نهـایی سـازی 

فهـرست رأی دهنـده گان عقب 

مانـده است

آیاطالبان»تغییر«کردهاند؟

3

بــرای اصــاِح ایــن چرخــه و معکــوس ســاختِن آن 
بــه ســودِ روحیــۀ علمــی، بایــد از یــک نقطــۀ مهــم 
ــوان از  ــن کار نمی ت ــرای ای ــلمًا ب ــرد. مس ــاز ک آغ
تولــد آغــاز نمــود؛ بهتریــن نقطــه بــرای جلوگیــری 
از بازتولیــِد جهــل و خشــونت، اهتمــامِ دولــت بــه 
مکاتــب اســت کــه دوازده ســال از عمــرِ کــودکان 

در آن جــا ســپری می شــود. ایــن کار امــا بــا 
ــاب و  ــاِح نص ــان و اص ــِی معلم ــوزِش تکمیل آم
ــی  ــرد؛ یعن ــورت می گی ــی ص ــاِت آموزش محتوی
از همــان صنــِف اول بایــد توســط معلمــان و 
ــوزان  ــه دانش آم ــور، ب ــِی درخ ــاِت آموزش محتوی
پیچیده گی هــاِی جهــان و ضــرورِت کنجــکاوی 

ــود و  ــاد داده ش ــرفت ی ــرای پیش ــش گری ب و پرس
صنــف به صنــف بــا ارتقــای ایــن آمــوزش، روحیۀ 
علمــی و تســاهل در نهـــادِ کــودکان پــرورش یابد؛ 
ــگاه راه  ــه دانش ــان ب ــه آن ــه زمانی ک ــوی ک به نح
می یابنــد، هــر موضوعــی را فقــط در دایــرۀ روش/

ــد... ــه کنن ــم مطالع عل

از  تنــد  انتقــاد  بــا  ســنا  مجلــس 
»بین االفغانــی«  نشســت  اشــتراک کننده گان 
ــۀ  ــواد قطع نام ــه برخــی م ــد ک ــر می گوی قط
ایــن نشســت کامــًا مخالــف قانــون اساســی 

و منافــع ملــی مــردم افغانســتان اســت.
نشســت  قطع نامــۀ  مــواد  از  یکــی  در 
در  ســاله  قطــر، جنــگ 40  بین االفغانــی 
ــان را  ــاله طالب ــگ 18 س ــه جن ــتان ک افغانس
ــده شــده  ــاد خوان ــز شــامل می شــود، جه نی
اســت. همچنیــن در جــای دیگــر ایــن 
نشســت  کننــده گان  اشــتراک  قطع نامــه، 
ــامی در  ــام اس ــک نظ ــاد ی ــتار ایج خواس

شــده اند. افغانســتان 
ــا  ــر ب ــی قط ــوارد نشســت بین االفغان ــن م ای
ــروز  واکنــش تنــد ســناتوران در نشســت دی
ــد  ــان تأکی ــد و آن ــه ش ــنا مواج ــس س مجل
ــون  ــوارد خــاف قان ــن دو م ــه ای ــد ک کردن
ــون  ــر اســاس قان ــرا ب اساســی می باشــد؛ زی
اساســی، نظــام سیاســی افغانســتان اســامی 

اســت.
ــس مجلــس ســنا  فضل هــادی مســلم یار ریی

ــس از  ــتان پ ــردم افغانس ــاد م ــت: »جه گف
خــروج نیروهــای خارجــی بــه پایــان رســید 
و پــس از آن به ویــژه اعمــال تروریســتی 

طالبــان در 18 ســال گذشــته جهــاد نیســت. 
ــی  ــن واقع ــه مجاهدی ــد ک ــد بدانن ــان بای آن
ــش  ــای ارت ــژه نیروه ــی به وی ــای امنیت نیروه

اســت نــه افــراد گــروه طالبــان کــه بــا 
اعمــال تروریســتی خــود همــواره جــان 

را گرفته انــد.« بی گنــاه  مــردم 
ــۀ  ــه قطع نام ــرد ک ــد ک ــلم یار تأکی ــای مس آق
ــه هیــچ وجــه مــورد قبــول  نشســت قطــر ب
مــردم افغانســتان نیســت و خطــاب بــه 
ــز  ــک روزی روی می ــه ی ــت ک ــان گف طالب
ــاًء  ــد نشســت؛ بن ــت خواهن ــا دول ــره ب مذاک
بایــد از همیــن اکنــون دســت از کشــتار 
مــردم افغانســتان بکشــند تــا فــردا بــه ســوی 

ــد. ــته بتوانن ــردم نگرس م
ــر  ــه نشســت قط ــوارد قطع نام در یکــی از م
خواســته  طــرف  دو  از  اشــتراک کننده گان 
کهــن  و  معیــوب  بیمــار،  زندانیــان  کــه 
ســال را بخاطــر حســن نیســت بــرای آغــاز 

گفت وگوهــای صلــح رهــا کننــد.
ــورد  ــه م ــاره ب ــا اش ــز ب ــلم یار نی ــای مس آق
ــن  ــارت ای ــام ام ــر ن ــان زی ــه طالب ــت ک گف
خواســته را از دولــت افغانســتان مطــرح 
کــرده؛ ولــی تازمانــی کــه طالبــان، حکومــت 
افغانســتان را منحیــث طــرف اصلــی معادلــۀ 

بــه  نمی توانــد  دولــت  نپذیرنــد،  صلــح 
خواســت های ایــن گــروه توجــه کنــد.

بــا ایــن وجــود، محمــد اکبــری دیگــر 
ــر  ــاره ب ــا اش ــز ب ــنا نی ــس س ــو مجل عض
ــان  ــتان در می ــی افغانس ــون اساس ــه قان اینک
قوانیــن تمامــی کشــورهای اســامی بهتریــن 
ــا  ــون اساســی اســت؛ ام و اســامی ترین قان
قطــر  نشســت  اشــتراک کننده گان  بازهــم 

خواســتار نظــام اســامی شــده اند.
ــوارد  ــن م ــد کــرد کــه ای ــری تأکی ــای اکب آق
قطع نامــۀ نشســت قطــر نامطلــوب و منافــی 
قانــون اساســی اســت؛ در حالــی کــه مــردم 
اشــتراک کنندگان  به ویــژه  افغانســتان 
ــن  ــد از چنی ــت دارن ــر مکلفی ــت قط نشس

ــد. ــت کنن ــًا حمای ــی قطع ــون اساس قان
نشســت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
بین االفغانــی قطــر بــا اشــتراک 54 تــن 
ــی و  ــف سیاس ــار مختل ــده گان اقش از نماین
جامعــۀ مدنــی از کابــل و 17 عضــو طالبــان 
ــه  ــی ب ــدور قطع نامه ی ــا ص ــش ب دو روز پی

ــید. ــان رس پای
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ــود  ــام خ ــدن ن ــاش نش ــرط ف ــه ش ــع، ب ــی مناب برخ
در  ازبیکســتانی ها  و  پاکســتانی ها  کــه  می گوینــد 

ــد. ــی می دهن ــوزش نظام ــان آم ــه طالب ــرپل ب س
در  تروریســتی  پایــگاه   14 از  بیــش  شــده  گفتــه 
ــع،  ــن مناب ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــت دارن ــت فعالی ــن والی ای
ــه روز  ــت روز ب ــن والی ــتی در ای ــای تروریس گروه ه
در حــال افزایــش هســتند امــا مســووالن امنیتــی بــرای 
ــی  ــوده و اقدام ــوان ب ــا نات ــن گروه ه ــردن ای ــن ب از بی

انجــام نمی دهنــد.
ــترش  ــز از گس ــت نی ــن والی ــاکنان ای ــماری از س ش
ــرده و  ــی ک ــراز نگران ــتی، اب ــای تروریس ــن گروه ه ای
خواســتار بهبــود اوضــاع امنیتــی ایــن اســتان هســتند.
ــان در  ــدۀ کودکان ش ــن از آین ــرپل همچنی ــاکنان س س

ــت ناامــن نگــران هســتند. ــن والی ای
ــن  ــد ای ــا تأیی ــز ب ــرپل نی ــی س ــورای والیت ــس ش ریی
ایــن  در  تروریســت ها  فعالیــت  می گویــد:  خبــر 
ــش از 80  ــته و بی ــی داش ــد فوق العاده ی ــت رش والی
درصــد فرمانــداری »ســوزمه قلعــه«، 1۳8 روســتا 
ــداری  ــد در فرمان ــاد« و 80 درص ــداری »صی در فرمان
ــت تحــت  ــن والی ــز ای »ســنچارک« و بخشــی از مرک

ــت. ــان اس ــرل طالب کنت
ــا  ــز ب ــرپل نی ــی س ــوز، وال ــا نی ــزارش آریان ــه گ ب
ــرد: ۳  ــد ک ــرپل تأکی ــی س ــد امنیت ــت ب ــد وضعی تأیی
ــتان  ــتی در اس ــای تروریس ــوزش فعالیت ه ــگاه آم پای
ــه زودی هــدف حمــات هوایــی  فعــال هســتند کــه ب

ــد. ــرار می گیرن ــور ق ــی کش ــای امنیت نیروه
گفتنــی اســت چنــدی پیــش برخــی از مقامــات محلــی 
ســرپل مدعــی شــدند کــه طالبــان در بیــش از ده مرکــز 
ــاری و  ــات انتح ــودکان حم ــه ک ــت ب ــن والی در ای

ــد.  ــی دهن ــوزش م ــی را آم افراط گرای
ــه  ــز گفت ــی ســرپل نی ــی، ســخنگوی وال ــح اهلل امان ذبی
بــود کــه طالبــان کــودکان را بــرای آمــوزش حمــات 

ــد. ــاق می کنن ــتان قاچ ــه پاکس ــاری ب انتح
در همیــن زمینــه نیروهــای طالبــان اســتفاده از کــودکان 
در بیــن نیروهــای خــود را رد کــرد، امــا دربــاره 

ــرد. ــه نک ــی ارای ــرپل اطاعات ــش در س پایگاه های
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فــرض کنیــد کــه وضعیتــی پیــش آمــد و طالبــان 
خواســت هاِی  از  بخش هایــی  بــه  امریــکا  و 
ــت  ــه دس ــِح دوح ــای صل ــود در گفت وگوه خ
یافتنــد و توافق نامه یــی را امضــا کردنــد، آیــا 
ــتن  ــلح و پیوس ــه صـ ــر ب ــه منج ــن توافق نام ای
ــور  ــی در کش ــد سیاس ــد جدی ــه رون ــان ب طالب

ــد؟  ــد ش خواه
صلــِح  امــور  در  امریــکا  نماینــدۀ  خلیــل زاد 
ــه  ــذارد ک ــد، کشــورش نمی گ افغانســتان می گوی
تجربــۀ خــروِج نیروهــای شــوروی از افغانســتان 
ــده  ــن نش ــه مطمی ــی ک ــا زمان ــود و ت ــرار ش تک
ــور را  ــن کش ــه، ای ــان یافت ــگ پای ــه جن ــد ک باش
ــط  ــه فق ــن گفت ــا ای ــت. ام ــد گف ــرک نخواه ت
می توانــد چیــزی در حــِد دل خوشــکنِک کودکانــه 
ــۀ خــروج  ــان تجرب ــردمِ جهـ ــکا و م باشــد. امری
نیروهــای شــوروی و تبعــاِت آن را هنــوز پیــِش 
چشــم دارنــد و می داننــد کــه هــر توافــِق ناقــص 
ــرج  ــث هرج وم ــد باع ــرس می توان ــا ت ــوام ب و ت
و بی ثباتــی در وضعیــِت افغانســتان شــود و حتــا 

ــش ســازد.  ــه را دچــار تن ــارِ دیگــر منطق ب
ــچ  ــه هی ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــار آن، نبای در کن
ــدارد.  ــود ن ــگ وج ــاِن جن ــرای پای ــی ب ضمانت
شــوروی ها نیــز زمانــی کــه مجبــور شــدند 
تــاش  بســیار  کننــد،  تــرک  را  افغانســتان 
در  افغانســـتان  رفتن شــان  بــا  کــه  کردنــد 
ــن  ــد. ای ــی ســقوط نکن ــگاه جنگ هــای داخل پرت
موضــوع بــرای روس هــا پوشــیده نبــود کــه 
ــا و  ــا باعــث جنگ ه ــِی آن ه ــدم حضــور نظام ع
انتقام گیری هــاِی خونیــن در افغانســتان می شــود. 
ــن رییــس  ــر نجیــب اهلل آخری ســخنانی کــه داکت
ــور، در  ــای ث ــس از کودت ــت پ جمهــوری حکوم
ــقوط  ــس از س ــدۀ کشــور پ ــت آین ــورد وضعی م
نبودنــد.  غیب گویــی  می گفــت،  حکومتــش 
ــار  ــان دچ ــور چن ــت کش ــت وضعی او می دانس
ــکاِن کوچــک  ــک ت ــه ی بی سروســامانی اســت ک
ــادی  ــد نیروهــای زی ــاِن قــدرت می توان در چیدم
ــتان را  ــد و افغانس ــرار ده ــم ق را رو در روِی ه
ــت  ــد. موجودی ــل کن ــان ها تبدی ــگاهِ انسـ ــه قتل ب
ــورِت  ــه ص ــه ب ــبک ک ــنگین و س ــاح های س س
ــرار  ــب ق ــای رقی ــار جناح ه ــام آور در اختی سرس
داشــت و حتــا مــردم عـــادی نیــز مســلح بودنــد، 

می توانســت بــه صــورِت بالقــوه تهدیــدی بــرای 
ــد.  ــتان باش ــات افغانس ــت و ثب امنی

ــتان  ــردم افغانس ــا و م ــاال دنیـ ــه را ح ــن تجرب ای
ــم  ــه بازه ــد ک ــد و می دانن ــم دارن ــِش چش در پی
قــدرت  چیدمــاِن  در  تــکان  کوچک تریــن 
می توانــد بــه جنــِگ داخلــی منجــر  شــود و 
فقــط داشــتِن یــک توافق نامــه بــا طالبــان از 
بــروز چنیــن وضعیتــی جلوگیــری نخواهــد 
کــرد. مگــر ممکــن نیســت کــه ناگهــان شــرایط 
ــی را  ــم بخــورد و بی ثبات ــر رق ــی  دیگ ــه گونه ی ب

ــازد؟ ــم س ــور حاک ــر کش ــر ب ــکاِل دیگ ــه اش ب
ــاِی  ــه معن ــی« ب ــم »بی ثبات ــی می گویی ــه وقت  البت
ــِت  ــتان در وضعی ــًا افغانس ــه فع ــت ک آن نیس
ثبــات قــرار دارد. اکنــون نیــز در کشــور بی ثباتــی 
ــی سیســتم را از  ــن بی ثبات ــا ای جریــان دارد ام
حالــِت تعـــادل بیــرون نکــرده اســت کــه بــه آن 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــد« گف ــات نیم بن ــوان »ثب می ت
دیگــر، ســخن بــر ســِر ثبــات نســبی اســت کــه 
ــری  ــزی جلوگی ــی و هاب ــِت طبیع ــوع حال از وق
ــت  ــت در دس ــه حکوم ــی ک ــد. در زمان  می کنـ
داکتــر نجیــب اهلل بــود هــم افغانســتان در امنیــِت 
ــه  ــزی ب ــی چی ــرد ول ــر نمی ب ــه س ــری ب سراس
نــام نهــاد حکومــت بــه صــورِت حداقلــی 
وجــود داشــت کــه از انارشــِی امنیتــی جلوگیــری 

می کــرد. 
ــخ  ــد تاری ــه می گوی ــت ک ــروف اس ــخنی مع س
ــه صــورِت  ــار ب ــار تکــرار می شــود؛ یــک ب دو ب
ــن  ــدی. ای ــه صــورت کمی ــار دوم ب ــراژدی و ب ت
ســخن شــاید ُکِل واقعیــت را نشـــان ندهــد. 
ــا  ــود ام ــرار ش ــا تک ــت باره ــن اس ــخ ممک تاری
بــه صورت هــای مختلــف؛ بــه صورت هایــی 
ــته  ــای گذش ــا صورت ه ــباهتی ب ــچ ش ــه هی ک
نداشــته باشــد و انســان ها را غافل گیــر کنــد. 
غافل گیــری، عنصــر ســازندۀ تاریــخ اســت. 
ــی  ــار فراموش ــی دچ ــد تاریخ ــان ها در رون انس
مســأله  همیــن  و  می شــوند  غافل گیــری  و 

اســت.  مصیبت بــار 
ســخناِن طالبــان در مــورد آزادی بیـــان و حضــور 
از  نیســتند.  بیــش  فریبــی  جامعــه  در  زنــان 
ــم  ــن مفاهی ــا ای ــان پیداســت کــه ب چهره هــاِی آن
مشــکل دارنــد. آن هــا می گوینــد آزادی بیــان 

بــرای  حتــا  و  می شناســند  رســمیت  بــه  را 
جامعــه ضــروری می داننــد، امــا بایــد بــا اصــول 
ــکل  ــه مش ــت ک ــد. این جاس ــوام باش ــامی ت اس

بــروز می کنــد. 
ــد  ــان فهــِم خاصــی از اصــول اســامی دارن طالب
ــر اســاِس همــان فهــم جامعــه را می ســازند.  و ب
وقتــی کســی آزادی بیـــان را بپذیــرد، بــه معنــای 
آن اســت کــه انســاِن دموکــرات اســت و در کنــار 
آن تســاوی حقــوق زنــان و مــردان، حقــوق 
ــن  ــی از ای ــر و چیزهای ــوق بش ــهروندی، حق ش
ــا چنیــن انســانی اهــل  دســت را قبــول دارد، حت
تســاهل و مداراســت و بــا عقایــد دینــی و 
غیردینــِی دیگــران کاری نــدارد. امــا آیــا طالبــان 
بــه چنیــن جایگاهــی از فکــر و اندیشــه رســیده 
ــتان را  ــِی افغانس ــت فعل ــا وضعی ــا آن ه ــد؟ آی ان
ــردم  ــبِی م ــای نس ــه آزادی ه ــد و ب درک می کنن

ــت؟ ــد داش ــرض نخواهن غ
 این جاســت کــه بایــد بــه وضعیــت شــک 
ــاط ســخن گفــت. طــی هجــده  ــا احتی ــرد و ب ک
ســاِل گذشــته هیــچ نشــانه یی بــه دســت نیامــده 
ــر و  ــری در فک ــان تغیی ــد طالب ــان ده ــه نش ک
برنامه هــای سیاســِی خــود وارد کــرده انــد. 
ــه  ــتند ک ــی هس ــروه افراط گرای ــان گ ــا هم آن ه
ــت  ــتان حاکمی ــی از افغانس ــی در بخش های زمان
ــدان و  ــاق، زن ــه زور ش ــردم را ب ــتند و م داش
تهـــدید می خواســتند مثــِل خــود بســازند. طالبان 
ــی و  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــۀ سیاس ــچ برنام هی
ــه  ــد ک ــر می کردن ــون فک ــتند؛ چ ــی نداش فرهنگ
این گونــه برنامه هــا مربــوط آن هــا نمی شــود. 
ــق  ــد کــه مــردم را مطاب آن هــا فقــط مأمــور بودن
ــد، آراســته ســازند،  ــه می فهمیدن ــه شــریعتی ک ب
آن گاه دنیــا گل و گلــزار می شــود. سیاســت، 
اقتصــاد، اجتمــاع و فرهنــگ همــه درســت 

می شــوند. 
ــن  ــا همی ــند و ب ــن می اندیش ــوز چنی ــان هن طالب
برگردنــد.  کشــور  بــه  می خواهنــد  رویکــرد 
فرامــوش نکنیـــد کــه بســیاری از دیکتاتور هــای 
ــدرت را  ــد ق ــن ترفن ــتفاده از همی ــا اس ــان ب جه
به دســت گرفته انــد و بــاز تغییــِر چهــره داده انــد.   
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ــه  ــل ب ــرعیاِت دانشــگاه کاب ــتاد دانشــکدۀ ش ــد اس بازداشــت چن
جــرمِ عضویــت در گــروه  تروریســتی داعــش، اگرچــه گامــی نیک 
غیرعلمــی  آلوده گی هــاِی  از  علمــی  محیط هــای  پاالیــِش  در 
اســت، امــا ابــداً بــرای نجــات مراکــِز تحصیــات عالــِی افغانســتان 
از »فاجعه «یــی کــه بــا آن مواجــه اســت، کافــی و شــافی نیســت.
ــگاه ها  ــی و دانش ــات عال ــای تحصی ــود در نهاده ــۀ موج  فاجع
ــدمِ  ــا ع ــی و حت ــۀ علم ــود روحی ــتان، نب ــکده های افغانس و دانش
آشــنایی بــا آن اســت. در حقیقــت، آنچــه از یــک اســتاد دانشــگاه 
ــتایش از  ــه س ــه ب ــازد ک ــتی یی می س ــاِل تروریس ــجو فع ــا دانش ی
ــِت  ــد و کارت عضوی ــخن می گوی ــن الدن س ــامه ب ــۀ اس کارنام
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــۀ علم ــد، خــاِی روحی داعــش را اخــذ می کن
ــه  ــردد. ب ــر می گ ــت پُ ــرت و عصبی ــی چــون خشــم و نف چیزهای
عبــارت دیگــر، تــا زمانی کــه در دانشــگاه های افغانســتان روحیــۀ 
ــه  ــد ب ــجویی می توان ــتاد و دانش ــر اس ــود، ه ــم نش ــی حاک علم
ســربازِ تروریســـم تبدیــل شــود. اکنــون بایــد پرســید کــه »روحیــۀ 

علمــی« چیســت و خاســتگاهِ آن کجاســت؟
ــاِش  ــداوم، ت ــۀ علمــی در تعریفــی ســاده »پرســش گری م روحی
ــب«  ــت و تعص ــز از قطعی ــخ و پرهی ــِن پاس ــرای یافت ــه ب بی وقف
ــای انســانی  ــر پیچیده گــِی شــگفت آورِ دنی ــه ب ــن روحی اســت. ای
ــه  ــد ک ــر می ده ــز دارد و تذک ــوال ها تمرک ــاِن س ــترۀ بی پای و گس
انســان می بایــد در جســت وجوِی حقیقــت و کســب دانــش، 
خــود را از هــر نــوع تعصــب خالــی ســازد تــا بتوانــد رو بــه جلــو 
ــوِت  ــه کس ــه ب ــخصی ک ــی، ش ــن روحیه ی ــا چنی ــردارد. ب گام ب
اســتادی یــا دانشــجویی درمی آیــد، نه تنهــا بــر معلومــات و 
دانســته هاِی خــود مغــرور نیســت، بلکــه غــِم مجهــوالت و 
ــز مشــکوک می ســازد  ــاِت گذشــته نی ــر معلوم نادانســته ها او را ب
بازخوانــِی  و  واکاوی  بــه  را  او  مختلــف،  پژوهش هــای  در  و 
ــِب  ــی، صاح ــۀ علم ــازد. روحی ــر می س ــته ها ناگزی ــددِ دانس مج
ــاِن  ــۀ جهـ ــخ و پُردامن ــوال های بی پاس ــِر س ــان درگی ــود را چن خ
ــردد  ــرف می گ ــت معت ــه او در نهای ــد ک ــانی می کن ــدۀ انس پیچی
ــی  ــل و قاطع ــِخ کام ــاده  و پاس ــخۀ س ــچ نس ــوان هی ــه نمی ت ک
ــه همیشــه دانشــجو  ــد، مگــر این ک ــش پیچی ــا و مردمان ــرای دنی ب
بــود، پژوهــش کــرد و یافته هــاِی خــود را از عیــب و خطــا 
بــری ندانســت و راه را بــرای دیگــران همچنــان بــاز گذاشــت تــا 
ــد.  ــه دهن موضوعــات را بشــکافند و پاســخ هاِی درســت تری ارای
ــِل  ــانی و مح ــِع انس ــعه در جوام ــای توس ــی، زیربن ــۀ علم روحی
ــه  ــردی ک ــن رو ف ــِق تســاهل و گفت وگوســت. از ای ــِش منط روی
ــرت  ــد خشــم و نف ــۀ علمــی برخــوردار باشــد، نمی توان از روحی

ــد.  ــغ کن ــی را تبلی و ویران
ــِگ  ــه و فرهن ــک جامع ــِگ ی ــی، فرهن ــۀ علم ــتگاه روحی  خاس
ــودِ  ــت و نب ــِم آن اس ــاخۀ مه ــوان زیرش ــه عن ــور ب ــِی کش آموزش
ــِگ  ــه فرهن ــًا ب ــه و متعاقب ــک جامع ــِگ ی ــه فرهن ــًا ب ــز منطق آن نی
آموزشــِی یــک کشــور برمی گــردد. بــا ایــن وصــف، نبــود روحیــۀ 
علمــی در دانشــگاه های افغانســتان، یــک چالــش و خــاِی 
فرهنگــی در جامعــۀ ماســت کــه از تولــد در خانــواده و مشــق در 
ــی و مشــاغِل  ــه مراکــز تحصیــات عال مکتــب آغــاز می شــود، ب
ــواِن  ــه عن ــور ب ــۀ گ ــه خان ــن ب ــا رفت ــد و ت ــی راه می یاب اجتماع
توقــف گاهِ اجبــارِی انســان ها امتــداد می یابــد و متأســفانه در 
ــذارد، خشــونت  ــا می گ ــه به ج ــرگ آنچ ــد و م ــان تول ــۀ می فاصل

اســت!  عقب مانده گــی  و 
ــودِ  ــه س ــاختِن آن ب ــوس س ــه و معک ــن چرخ ــاِح ای ــرای اص ب
ــلمًا  ــرد. مس ــاز ک ــم آغ ــۀ مه ــک نقط ــد از ی ــی، بای ــۀ علم روحی
ــه  ــن نقط ــود؛ بهتری ــاز نم ــد آغ ــوان از تول ــن کار نمی ت ــرای ای ب
بــرای جلوگیــری از بازتولیــِد جهــل و خشــونت، اهتمــامِ دولــت 
ــه مکاتــب اســت کــه دوازده ســال از عمــِر کــودکان در آن جــا  ب
ــان و  ــِی معلم ــوزِش تکمیل ــا آم ــا ب ــن کار ام ــود. ای ــپری می ش س
اصــاِح نصــاب و محتویــاِت آموزشــی صــورت می گیــرد؛ یعنــی 
از همــان صنــِف اول بایــد توســط معلمــان و محتویــاِت آموزشــِی 
ــرورِت  ــان و ض ــاِی جه ــوزان پیچیده گی ه ــه دانش آم ــور، ب درخ
کنجــکاوی و پرســش گری بــرای پیشــرفت یــاد داده شــود و صنف 
بــه صنــف بــا ارتقــای ایــن آمــوزش، روحیــۀ علمــی و تســاهل در 
نهـــادِ کــودکان پــرورش یابــد؛ به نحــوی کــه زمانی کــه آنــان بــه 
ــرۀ روش/ ــط در دای ــی را فق ــر موضوع ــد، ه دانشــگاه راه می یابن

علــم مطالعــه کننــد. 
ــگ و  ــی و انســانی، از جن ــوم تجرب ــش در حــوزۀ عل ــم و دان عل
ــوِع فیزیکــِی  ــژه ن ــزار اســت و جنــگ و خشــونت به وی جــدل بی
آن بــر ســِر عقایــد را ناشــی از گمراهــی و جهــل می دانــد. 
متأســفانه در مکاتــب و دانشــگاه های افغانســتان، حفظ کــردِن 
ــِب اســتاد  ــۀ یک ســویه از جان ــه گون ــد ب ــِل عقای مطالــب و تحمی
بــر شــاگرد، حــرِف اول را می زنــد و در هســتۀ چنیــن معادله یــی، 
قطعیت گرایــی و خشــونت تعبیــه شــده اســت. حــال آن کــه 
روحیــۀ علمــی بــر پرســیدن و اندیشــیدن و گفت وگــوِی دوســویه 
ــبیت گرایی و  ــاِس نس ــر اس ــرفت ب ــِق آن را پیش ــده و منط ــا ش بن

ــد.  ــکل می ده ــدارا ش م

چـه کنیـم تا دانشگـاه 
داعشگـاه نشـود؟

احمــد عمران
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ابوبکر صدیق

ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای ــات ب ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
کــه انتخابــات در تاریــخ شــش میــزان برگــزار 
نمی شــود، زیــرا کمیســیون انتخابــات در بخــش 
ــچ کاری نکرده اســت،  ــوز هی ــت هن اســتخدام ده والی
رأی دهنــده گان  فهرســت  نهایی ســازی  بخــش  در 
ــتگاه  ــداری دس ــش خری ــده و در بخ ــیار عقب مان بس

بایومتریــک مشــکات جــدی وجــود دارد.
یوســف رشــید رییــس فیفــا یــا انتخابــات آزاد و 
ــه  ــت ک ــار می رف ــد، انتط ــتان می گوی ــه افغانس عادالن
کمیســیون انتخابــات لیســت رأی دهنــده گان را شــفاف 
ــی را از هــم  ــده گان حقیقــی و خیال بســازد و رأی دهن
جــدا کننــد، امــا متاســفانه یافته هــای مــا نشــان 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــن کار ص ــه ای ــد ک می ده
ــه اعــام لیســت نهایــی  ــۀ او، تاریــخ کمــی ب ــه گفت ب
ــازی  ــا در جداس ــی مانده اســت، ام ــده گان باق رأی دهن
افــراد حقیقــی و خیالــی هیــچ کاری صــورت نگرفتــه 

اســت.
آقــا رشــید همچنــان گفــت، بدبختانــه یــک احصاییــه 
ــا براســاس  ــدارد ت دقیقــی از رأی دهنــده گان وجــود ن
آن لیســت حقیقــی اعــام شــود و بحــث تذکره هــای 

جعلــی بــا مــردم شــریک ســاخته شــود.
قــرار اســت، لیســت نهایــی رأی دهنــده گان بــه تاریــخ 

28 میــزان ســال روان اعــام شــود.

پســت های  کارمنــدان  می گویــد،  رشــید  یوســف 
مشــخص  هنــوز  والیــت  ده  از  بیــش  کلیــدی 
ــه  ــدی س ــراد کلی ــد اف ــه بای ــت. در حالی ک نشده اس
ــاده  ــرای کار آم ــد و ب ــوزی ببین ــل دورۀ کارآم ــاه قب م

ــوند.  ش
او گفــت، در بخــش خریــداری سیســتم بایومتریــک، 
ــه فــروش می رســاند،  شــرکت کــه ایــن دســتگاه را ب
تــازه قیمت هــا را بــه کمیســیون فرســتاده اســت، 
درحالی کــه مــا فرصــت بســیار کمــی در اختیــار 
داریــم، روی قیمــت سیســتم بایومتریــک توافــق 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــوارد نشــان گر  ــن م ــام ای ــید، تم ــای رش ــاور آق ــه ب ب
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــاهد برگ ــا ش ــه م ــن اس ک ای
ــات برگــزار شــود  ــود اگــر انتخاب ــم ب شــفاف نخواهی
و حتــا ممکــن اســت کــه تاریــخ انتخابــات بــار دیگــر 

ــه تعویــق بــرود. ب
امــا مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گویــد، 
ایــن اداره بــرای اعــام لیســت رأی دهنــده گان فرصت 
ــت  ــام لیس ــش اع ــد و در بخ ــار دارن ــی در اختی کاف
رأی دهنــده گان کار زیــادی صــورت گرفته اســت و 
ــی را از حقیقــی جــدا  کمیســیون توانســته افــراد خیال

کنــد.
ذبیــح ســادات معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات 

در گفت وگــوی بــا روزنامــه مانــدگار می گویــد، 
ــرای  ــک و ب ــک دســتگاه بایومتری ــرای هــر محــل ی ب
هــر مرکــز یــک دســتگاه  بایومتریــک احتیاطــی 
ــتگاه  ــداد 5۳88 دس ــه تع ــه ب ــد ک ــه ش ــر گرفت در نظ

ــت. ــود اس موج
او افــزود، بــرای آمــوزش در ســطح مراکــز 4۳56 
دســتگاه بایومتریــک ضــرورت اســت. تعــداد دســتگا 
بایومتریــک بــرای محــات ۳0 هــزار اســت و تعــداد 
دســتگاه موجــود در اداره ملــی احصایــه 21679 عــدد 

اســت.
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات همچنــان 
ــز  ــر نی ــتگاه دیگ ــداد 17865 دس ــه تع ــه ب ــت ک گف
ضــرورت می باشــد کــه قــرار اســت بــه زودی 
ایــن  از  انتخابــات  روز  در  و  خریــداری  شــود 

شــد. خواهــد  اســتفاده  دســتگاه ها 

او در خصــوص اســتخدام کارمنــدان ده والیــت گفت، 
روســای ده والیــت باقــی مانــده گزینــش و اســتخدام 
ــه  ــان ب ــدند و آن ــتاده ش ــت فرس ــه والی ــدند و ب ش
ــد. ــلکی کار می کنن ــراد مس ــش اف ــدت روی گزین ش

آقــای ســادات در خصــوص مراکــز رأی دهــی گفــت، 
براســاس هم آهنگــی بــا نیروهــای امنیتــی مراکــز 
رأی دهــی گزینــش و بعــداً بــا مــردم شــریک ســاخته 

خواهــد شــد.
ــه  ــات وظیف ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــن درحالی س ای
ــخ 28  ــه تاری ــده گان را ب ــی رأی دهن ــت نهای دارد لیس
ســرطان اعــام کنــد و بــه تاریــخ 6 اســد قــرار اســت 
مبــارزات انتخاباتــی آغــاز و بــه تاریــخ ۳ میــزان 
ــزاری  ــخ برگ ــزان تاری ــه 6 می ــد و ب ــان برس ــه پای ب

انتخابــات اعــام شده اســت.

ــا  ــی، ب ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــان و ریاس ــی آگاه برخ
خوش بینــی از نشســت قطــر می گوینــد کــه قطع نامــۀ 
ــی دارد. ــات عمل ــه اقدام ــاز ب ــر، نی ــترک قط ــت مش نشس

ــان و  ــدن، آزادی بی ــاد از نگنجانی ــا انتق ــان ب ــان همچن آن
ــام  ــه نظ ــد ک ــه، می گوین ــن قطع نام ــواد ای ــانه ها در م رس
ــا  ــت و  ب ــامی« اس ــوری اس ــتان »جمه ــت افغانس حکوم

انتخابــات آزاد تمثیــل می شــود.
جامعــۀ  از  نماینده گانــی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــرده  ــن نشســت شــرکت ک ــز در ای رســانه یی افغانســتان نی

ــد. بودن
ایــن در حالــی اســت کــه ناوقت شــب ســه شــنبه، اشــتراک 
توافق نامــۀ  قطــر،  »بین االفغانــی«  نشســت  کننــده گان 
ــر  ــه در آن ب ــد ک ــر کردن ــی را منتش ــد ماده ی ــترک چن مش
حفــظ ارزش هــای؛ حاکمیــت نظــام اســامی، تأمیــن 
عدالــت اجتماعــی و سیاســی، تأمیــن حقــوق اساســی 
ــت  ــظ تمامی ــتقال و حف ــی، اس ــدت مل ــهروندی، وح ش

ــت.  ــده اس ــد ش ــی، تعه ارض
همچنــان در قســمتی از ایــن توافق نامــه، از کشــورهای 
ــا  ــده ت ــته ش ــی، خواس ــۀ بین الملل ــان و جامع ــه، جه منطق
بــه ارزش هــای واالی اســامی احتــرام کــرده و اینکــه 
ــد،  ــران نباش ــگ و بح ــاهد جن ــر ش ــار دیگ ــتان ب افغانس
تفاهــم »بین االفغانــی« میــان ســطوح مختلــف جامعــه 
ــت  ــود. حمای ــته می ش ــرم پنداش ــرورت مب ــور ض در کش
جامعــۀ جهانــی و کشــورهای منطقــه و عناصــر داخلــی را 
ــه  ــر همــگان در آن نهفت ــر - کــه خی ــر خطی ــن ام ــرای ای ب

ــم. ــت - خواهانی اس
ــت و  ــرای صیان ــه ب ــده ک ــزوده ش ــه اف ــۀ قطع نام در ادام
ــب  ــش عواق ــگ و کاه ــیب های جن ــردم از آس ــت م حفاظ
ــاد  ــر اعتم ــای بهت ــاد فض ــل و ایج ــد اق ــه ح ــوار آن ب ناگ
ــات  ــگ اقدام ــر جن ــای درگی ــح، طرف ه ــن صل ــرای تامی ب
رهایــی بــی و قیــد و شــرط زندانیــان کهــن ســال، معیــوب 

ــد. ــت گیرن ــار، روی دس و بیم
همچنــان، افــزوده شــده کــه تضمیــن امنیــت تمــام 
و  دینــی  نهادهــای  قبیــل  از  عام المنفعــه؛  موسســات 
ــی، شــفاخانه ها/ بیمارســتان ها، موسســات تعلیمــی و  مذهب
تحصیلــی ملکــی، بازارهــا، بندهــای آب گــردان و محــات 
کار در سراســر کشــور، تضمیــن امنیــت موسســات تعلیمــی 
از قبیــل مکاتــب، مــدارس، دانشــگاه ها و ســایر موسســات 
ــازل  ــال، عــزت و من ــر حفــظ جــان، م ــد ب تعلیمــی و تعه
رهایشــی مــردم و تــاش بــرای تقلیــل تلفــات ملکــی بــه 

ــه شــود. ــر روی دســت گرفت حــد صف
 ریاســت حکومــت وحــدت ملــی امــا بــا انتقــاد از اشــاره 
ــۀ مشــترک  ــگاه رســانه های آزاد در قطع نام ــه جای نشــدن ب
افغانســتان  نظــام حکومــت  قطــر می گویــد:  نشســت 
»جمهــوری« و »حکومــت اســامی« اســت و اســاس تمثیــل 
ــردد.  ــل می گ ــۀ تمثی ــات آزاد و عادالن ــق انتخاب ــز طب آن نی
ــق صدیقــی، ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت  صدی
ملــی، در پیونــد بــه نشســت قطــر، از نگنجانیــدن موضــوع 
ــاد  ــن نشســت، انتق ــه ای ــواد قطع نام »آزادی رســانه ها« در م
ــت  ــت افغانســتان »حکوم ــه نظــام حکوم ــزود ک ــرد و اف ک

اســامی« اســت کــه قانــون اساســی هــم بــر آن تاکیــد دارد 
ــه راه تمثیــل حاکمیــت ملــی اســت. ــات یگان و انتخاب

همچنــان، محمــد ناطقــی، آگاه مســایل  ساســی، می گویــد: 
تنهــا انتشــار قطع نامــه کافــی نیســت، بایــد گام هــای عملــی 

در ایــن مــورد نیــز برداشــته شــود. 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  ناطقــی  آقــای 
ــی  ــا یک ــود، ام ــی ب ــی خوب ــر، گام ــت قط ــد: نشس می گوی
ــزاب  ــن اح ــر نگرفت ــت در نظ ــن نشس ــتی های ای از کاس
ــت  ــش حکوم ــذار  و نق ــر گ ــی تأثی ــای سیاس و جریان ه

ــت. اس
ــان  ــه از طــرف طالب ــد کــه عملــی شــدن قطع نام او می گوی
را بعیــد می دانــد؛ زیــرا در قطــر قطع نامــه تدویــن و 
ــای  ــار در والیت ه ــگ در انفج ــی جن ــت، ول ــار یاف انتش

ــان دارد. ــور جری کش
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن نشســت بــا اســتقبال 
اســت.  شــده  روبــه رو  سیاســی  مهــم  شــخصیت های 
ــوری  ــپ رییس جمه ــد ترام ــر دونال ــپ، دخت ــکا ترام ایوان
ــای  ــان در گفت وگوه ــتراک زن ــتقبال از اش ــا اس ــکا ب امری
ــت:  ــته اس ــرش نگاش ــاب تویت ــر، در حس ــی قط بین االفغان
ــان افغانســتان در نشســت  ایــن خیلــی  مهــم اســت کــه زن

بین االفغانــی قطــر اشــتراک کرده انــد. 
ــش از  ــوان بخ ــه عن ــان ب ــه زن ــی ک ــزود: زمان ــکا اف ایوان
می کننــد،  اشــتراک  صلــح  گفت وگوهــای  در  جامعــه 
ــگ  ــال جن ــان 15 س ــه در جری ــد ک ــان می ده ــه نش نتیج

ــت.  ــده اس ــاد گردی ــرات ایج تغیی
ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــان، زلم همچن
صلــح افغانســتان، در حســاب تویتــرش نگاشــته اســت کــه 
ــای  ــک فض ــا در ی ــد گفت وگوه ــب، رون ــۀ از ش در نیم
ــان،  ــده گان، طالب ــرای  نماین ــن ب ــت و ای ــان یاف ــت پای مثب
جامعــۀ مدنــی، مســووالن حکومــت افغانســتان جــای 

ــت.  ــی اس خوش
آقــای خلیــل زاد گفتــه کــه پــس دیــدار بــا طالبــان بــه چیــن 

ســفر کــرده و متعاقبــًا بــه امریــکا مــی رود.

ــادری، یکــی از اشــتراک کننــده گان  ــادر ن از ســویی هــم، ن
ــز  ــه ج ــه ب ــت ک ــته اس ــی نگاش ــت در توییت ــن نشس ای
طالبــان، همــه اشــتراک کننــده گان روی »نظــام جمهــوری« 

ــد. ــد کردن ــون اساســی تأکی ــاد قان ــر بنی ب
آقــای نــادری افــزوده کــه طالبــان بیــرون شــدن مســووالنه 
حضــور  امــا  نپذیرفتنــد،  را  بین المللــی  نیروهــای 

جنگجویــان بیرونــی را نکوهــش کردنــد.
ــدات  ــناختن تعه ــمیت ش ــه رس ــان از ب ــۀ او، طالب ــه گفت ب
ــه  ــه ب ــی در رابط ــه تعهدات ــتان از جمل ــی افغانس بین الملل

ــد. ــاع ورزیدن ــان امتن ــوق زن حق
امــور  در  آلمــان  نماینــدۀ  مارکــس،  پتــزل  همچنــان، 
افغانســتان و پاکســتان بــا ابــراز امیــدواری از نشســت 
ــان و قطــر، در  ــی مشــترک آلم ــه میزبان ــه ب ــی ک بین االفغان
ــت  ــت:امیدوار اس ــه اس ــود، گفت ــد ب ــزار گردی ــه برگ دوح
کــه ایــن نشســت بتوانــد رونــد یــک صلــح پایــداری را در 

ــد. ــد بزن ــتان کلی افغانس
در عیــن حــال، ســلطان بریــکات، رییــس نهــاد مطالعــات، 
منازعــات بشــری در دوحــه، بــا خوش بینــی از ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــای خوش ــن ج ــت: ای ــه اس ــت، گفت نشس
ــتراک  ــر اش ــترک در قط ــت مش ــتان در نشس ــان افغانس زن
کردنــد، قطــر و آلمــان بــا دولــت افغانســتان از نزدیــک کار 

ــردد. ــن گ ــتان تأمی ــح در افغانس ــا صل ــد ت می کنن
ــر  ــی در قط ــت بین االفغان ــه نشس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــه میزبان ــه ب ــوالی در دوح ــاه ج ــج 6 – 7 م ــه تاری ب

ــد.  ــزار گردی ــر برگ ــان و قط ــور آلم کش
ــی،  ــده گان، جامعــۀ مدن در ایــن نشســت بیــش از 50 نماین
ــی از  ــانه و برخ ــده گان رس ــان، نماین ــوق زن ــاالن حق فع
اعضــای حکومــت و شــورای عالــی صلــح اشــتراک 
کرده بودنــد، همچنــان 6 تــن از نماینــد گان کشــورهای 
اروپایــی، دو تــن از کشــور عربــی و شــماری از نماینــده گان 
طالبــان اشــتراک داشــتند کــه بــرای دور روز در رابطــه بــه 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــح بحــث و تب ــد صل رون

آگاهــان:
عملیشدنقطعنامۀقطربعیدبهنظرمیرسد
»آزادی بیان شامل این قطع نامه نیست«

نهادهای ناظر:
کمیسیـوندرنهـاییسـازیفهـرست

رأیدهنـدهگانعقبمانـدهاست

ناجیه نوری 



سال l11 شمارۀ مسلسل l2529  چهارشنبه 19 سرطان/ تیر l1398 7 ذوالقعدالحرام l1440 10 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

5. مقاومت به لپتین
لپتیـن، هورمونـی بسـیار مهم اسـت کـه به تنظیـم اشـتها و سوخت وسـاز کمک 
می کنـد. ایـن توسـط سـلول های چربـی تولیـد می شـود و یـک سـیگنال بـه 
بخشـی از مغـِز مـا می فرسـتد و بـه مـا می گویـد از خـوردن جلوگیـری کنیـم. 
لپتیـن مقـدار کالری یـی کـه مصـرف می کنیـم و همچنیـن مقـدار چربـی ذخیرۀ 
بـدِن مـا را تنظیـم می کنـد. بیشـتر چربی هـای موجـود در سـلول های چربـی، 
لپتیـِن بیشـتری تولیـد می کنند. مـردم چـاق، مقادیر بسـیار زیادی از لپتیـن تولید 
می کننـد. بـا ایـن حـال، مـردمِ چـاق تمایل بـه یک بیمـاری بـه نـام »مقاومت به 
لپتیـن« دارنـد. بنابرایـن حتـا اگر بدِن مـا مقدار بسـیاری از لپتین تولیـد کند، مغز 
نمی توانـد ببینـد و یـا آن هـا را بـه رسـمیت بشناسـد. هنگامـی کـه مغز سـیگنال 
لپتیـن را دریافـت نمی کنـد، بـه اشـتباه فکر می کنـد که ما هنوز گرسـنه هسـتیم، 

حتـا اگـر ذخیرۀ چربـی بدن بیـش از حد باشـد.

۶. آموزش ضعیف تغذیه
در جامعـۀ مـا، تبلیغـات بی پایـان، جمات سـامت، ادعاهای غذایـی و غذاهاِی 
ناسـالم وجـود دارد. بـا وجـود اهمیـت تغذیـه، به طـور ُکلـی بـه کـودکان و 
بزرگسـاالن آمـوزش داده نمی شـود که چگونه درسـت غذا بخورنـد. به کودکان 
اهمیـِت یـک رژیـم غذایـی سـالم و تغذیـۀ مناسـب را آمـوزش دهید که نشـان 
داده شـده بـه انتخـاِب بهتـر در مراحـل بعـدِی زنده گـی کمک می کنـد. آموزش 
تغذیـه، بسـیار مهـم اسـت به ویـژه هنگامی که عـادات غذایـی و شـیوۀ زنده گی 

شـکل می گیـرد، زیـرا شـما آن هـا را بـه بزرگسـالی می برید.

۷. تنقاِت اعتیادآور
برخـی از مـواد غذایـی می توانـد کامـًا اعتیادآور باشـند. اعتیـاد به مـواد غذایی 
آشـغال، هماننـد اعتیـاد بـه مـواد مخدر اسـت. در واقع، تـا 20٪ از مـردم ممکن 
اسـت از اعتیـاد بـه مـواد غذایـی رنـج ببرنـد و ایـن عـدد بـه حـدود 25٪ در 
افـراد چـاق و دارای اضافـه وزن می رسـد. هنگامـی کـه شـما بـه چیـزی معتـاد 
شـوید، آزادی شـما در انتخـاب از دسـت مـی رود و شـیمی مغِز شـما شـروع به 

تصمیم گیـری بـرای شـما می کنـد.

۸. اثر باکتری های روده
دسـتگاه گـوارِش شـما میزبـاِن تعـداد بسـیار زیـادی باکتری اسـت که بـه عنوان 
میکـروب روده شـناخته شـده اند. بسـیاری از مطالعـاِت اخیـر نشـان داده که این 
باکتری هـا فوق العـاده بـرای سـامت مهم هسـتند. جالب توجه اسـت کـه تمایل 
افـراد مبتـا بـه چاقـی بـه باکتری هـای روده از مـردمِ بـا وزن طبیعـی متفـاوت 
اسـت. ایـن باکتـری روده در افـراد دارای اضافـه وزن یـا چـاق ممکن اسـت در 
برداشـت انـرژی از مـواد غذایـی کارآمدتـر باشـند و ارزش ُکل کالـری از رژیـم 
غذایـی را افزایـش دهنـد. حتـا اگر درِک مـا از ارتبـاط بیـن وزن و باکتری روده 
محـدود اسـت، شـواهد قانع کننـده وجـود دارد که ایـن میکروارگانیسـم ها نقش 

مهمـی در پیش گیـری و درمـان چاقـی دارند.

۹. محیط
در برخـی مناطـق، خریـد مواد غذایی سـالم یک گزینۀ سـاده نیسـت. این مناطق 
معمـوالً محله هـای شـهری و یـا روسـتاهاِی بـدون دسترسـی بـه مـواد غذایـی 
سـالم و مقـرون بـه صرفه می باشـد. این عمدتـًا به دلیـل نبود فروشـگاه های مواد 
غذایـی و ارایه دهنـده گاِن مـواد غذایـی سـالم در نزدیکـی آن ها اسـت. مـردم در 
ایـن مناطـق اغلـب فقیـر هسـتند و ممکن اسـت دسترسـی بـه یک وسـیلۀ نقلیه 

بـرای سـفر به مناطـق دورتر بـرای خریـد مواد غذایی نداشـته باشـند. 
عـدم توانایـِی خریـد غذاهای سـالم و تازه، خطـر ابتا به مشـکاتی مانند چاقی 
را افزایـش می دهـد. از دیگـر عوامـل محیطی، از جملـه نورِ مصنوعـِی کمپیوتر، 
تلیفـون و تلویزیـون نیـز ممکـن اسـت نقشـی در چاقـی داشـته باشـد. حتـا اگر 
صفحـۀ نمایـش هـم مناسـب باشـد، عـدم تحرک سـبب چاقی می شـود. بـا این 
حـال، قـرار گرفتـن در معـرض نور شـب و تغییـرات ریتـم شـبانه روزی داخلی 

نیـز ممکن اسـت بـه چاقی کمـک کند.
مطالعـات حیوانـی نشـان می دهـد کـه نـور مصنوعـی ممکـن اسـت سـاعِت 
شـبانه روزِی درونـی را تغییـر دهـد و جونده گان بیشـتر مسـتعد ابتا بـه چاقی و 

هسـتند. متابولیک  سـندرم 
منبع: برترین ها 

چـاقی فقـط 
یک »انتخـاب« نیست

آیـا اهـداِف پاکسـتانی ها در انـزوا قـرار دادِن 
اسـت؟ نظار  شـورای 

  بـه نظـر مـن، پاکسـتانی ها شـورای نظـار را در 
حالـِت فعلـی و فـرداِی خویـش یک مانـِع بزرگ 
می شـمارند و آن هـا بـه این باور اسـتند کـه اگر به 
حـذف نمودن شـورا در برنامۀ تسـخیر کابل موفق 
شـوند، برای آن ها بهتر اسـت؛ زیرا شـورا در آینده 
و در سرنوشـت هاِی بعدی سـرِ راه شـان مزاحمت 

ایجاد خواهـد کرد.

  شما از پاکستان چه توقع دارید در حال حاضر؟
  هیـچ، فقـط چنـد پایـه  مخابـره ضـرورت داریم، 
بی دسـت و پا  مـا  می کنیـم،  تهیـه  خـود  را  باقـی 

 ! نیستیم

آیـا اطمینـان دارید کـه روزی از این درگیری ها 
پـا بیـرون بکشـید و کار و فعالیـِت دیگری در 

پیـش گیرید؟
  حـال کـه شـما می خواهیـد عزیز تریـن آرمـان و 
آروزِی مـرا بدانیـد، برای تـان می گویم کـه آرزوی 
مـن همیـن اسـت کـه روزی خـود را در یـک 
افغانسـتاِن پُـر از صلـح و صفـا بیابم و به مسـلک 
انجنیری ام که فرصت پیشـبرد آن برایم میسـر نشد، 
بـا دل و جـان بپـردازم. و این کـه شـما می گوییـد 
بیست سـال جنـگ سـلوک و رویـۀ زنده گـی مـرا 
تغییـر داده اسـت، چنیـن نیسـت و بایـد بـه شـما 
خاطرنشـان سـازم که فکر و خیالـم همواره متوجه 
شـهامت و تحمـل و غیـرِت حیـرت آورِ همیـن 
ملـت و مـردمِ کامـًا متمایـز ماسـت و جنگ های 
بیست سـال همیـن ملـت را دچـار تغییـر سـاخته، 
و  زجرهـا  و  مصیبت هـا  همـۀ  خـاِل  در  ولـی 
مشـقات بی شـمار، ایـن جنگ ها هیچ گاه نتوانسـته 
روِح مقاومـت ملـت را از تـار و پـودش جـدا و 
ُخردوخمیـر سـازد و مـن عاشـق و گرویدۀ همین 
خصلـِت بی مثـاِل ملـت و مـردمِ زجردیـدۀ خـود 
هسـتم. پس عزیز تریـن خیـال و آرزوِی من همین 
اسـت کـه در سـاختماِن دوبـارۀ یـک افغانسـتاِن 
مسـتقل و آزاد در پهلـوی ایـن ملـِت آزادی خـواه 

سـهیم و همگام باشـم.

  اکثـر مبصرین بـه این باورند کـه جنگ فعلی 
سـرآغازِ یک نبـرد قومی در افغانسـتان اسـت. 

نظـر شـما در این رابطه چیسـت؟
  مـا بـا مطبوعـاِت غربـی کاری نداریـم، آن هـا 
هرچـه مـی گــویند، نظـر خودشـان اسـت؛ ولـی 
در افغانسـتان هیـچ گاه نبـرد قومـی رخ نـداده و 
نمی دهـد. اگر در گذشـته ها رخ داده، آن  هم جنگ 
قومـی نـی، بلکه اسـتفاده از یک قومِ خـاص برای 
هدفـی خـاص بوده اسـت. مـن به شـما می گویم 
کـه در بیـن مـردمِ عام ایـن نظر که گویـا ما تاجک 
هسـتیم یـا آن هـا پشـتون یـا قـوم دیگـری، وجود 

نـدارد. شـما ببینیـد کـه در صفـوِف ما از هـر نوع 
مـردم و هـر قـوم و قبیله دیـده می شـود، ولی اگر 
حکمتیـار یا کـدام گـروهِ دیگر این مسـأله را دامن 
می زنـد، آن هـا می داننـد و مسؤولیت شـان. مـن به 
شـما گفتـه می توانم که نه در گذشـته چنیـن بوده 
و نـه ما طـرف دارِ انحصار قدرت توسـط یک قوم 
اسـتیم و نـه این مفکـوره دیگـر در افغانسـتان جا 
دارد و مـردم دیگـر بـه انحصار قدرت توسـط یک 

قـوم راضی نمی شـوند.

  عده یـی بـه ایـن باورنـد کـه شـما تاجـک 
هسـتید و مشـکل اسـت که سـایر ملیت ها شما 
را منحیـث رهبـر قبـول کننـد. جواِب شـما به 

طـرف داراِن چنیـن نظریه هـا چیسـت؟
  اصـًا همیـن مسـالۀ ملیت هـای مختلـف، یـک 
را  ایـن مسـأله  اسـت. دیگـران  بیگانـه  مفکـورۀ 
اقـوام گویـا حـِق  دامـن می زدنـد و بـه بعضـی 
خودارادیـت قایـل شـدند، درحالی که چنیـن نبود. 
آن هـا می خواسـتند کـه از یک قوم علیه قـومِ دیگر 
اسـتفاده کننـد. یـک نکتـه را متوجه باشـید که در 
افغانسـتان دو اصل وجـود دارد: اوالً الحمداهلل همه 
مسـلمان اسـتیم و بهتـر اسـت کـه بـه دور همیـن 
اسـاس جمـع شـویم؛ دوم این کـه مـا همـه افغـان 
هسـتیم، چـه هـزاره چـه پشـتون و یـا ازبِـک و 
امثالهـم. ایـن را به شـما واضح بایـد بگویم که اگر 
بـرادران پشـتون فکر کنند کـه می تواننـد به تنهایی 
بـر افغانسـتان حکومـت  کننـد، این مفکـوره غلط 
اسـت و اگـر تاجک ها و یا کسـانی دیگر بخواهند 
قدرت و حکومت را در انحصار داشـته باشند، این 
هم اشـتباه اسـت. پس بهتر اسـت همه در کنار هم 
باشـند و چنان افغانسـتانی هم ترقـی می کند و هم 
در آن صلـح تأمیـن می گـردد. من هم شـایعات را 
شـنیده ام که گویا در افغانسـتان جنگ قومی وجود 
دارد، این حرف ها از زباِن کسـانی شـنیده می شـود 
قصـداً  می خواهنـد  و  دورنـد  افغانسـتان  از  کـه 
افغانسـتان را ضربه بزنند، درحالی که شـما می بینید 
کـه در وزارت دفـاِع مـا اکثر جنـراالن بلندرتبه که 
همین حاال فعال هسـتند، برادران پشـتون اسـتند و 

از دولـت پشـتیبانی می کنند.

  به نظر شـما، آیا بعد از تأسـیس شـورای اهل 
حل وعقـد و انتخـاب پروفیسـور برهان الدیـن 
ربانـی بـه حیـث رییس جمهـور، معضـات و 
نزاکت هـای قومی در افغانسـتان رفـع گردید و 

یـا رفـع می گردد؟
شـورای  در  کـه  بودیـد  شـاهد  خـود  شـما    
حـوزۀ  نماینـده گاِن  اکثریـت  حل وعقـد  اهـل 
جنوب غـرب بـه اسـتاد برهان الدیـن ربانـی رای 
دادنـد. نمی دانم شـما این سـواالت را چـرا مطرح 
می کنیـد؟ بگذارید این سـواالت را کسـانی مطرح 
کنند که در افغانسـتان نیسـتند و از اوضاع تصوری 

دارند. دیگـر 

  اگـر حکمتیـار صدراعظم باشـد، آیا شـما به 
سـمت یکـی از فرماندهان بـه وظیفۀتـان ادامه 

می دهید؟
  حاال من هیـــچ وظیــفۀ رسـمی ندارم. آنچه به 
مــنافع کشـورم باشـد، برایم پذیرفتنی اسـت. من 
بـا حکمتیار خصومِت شـخصی نـدارم، اختافاتی 
کـه میـان ما بروز کرده، به خاطر افغانسـتان اسـت. 

بـرای مـن منافِع وطنـم نهایت مهم اسـت.

  کلمـۀ هندوکـش بـه تعبیـر روحی شـما چه 
معنایـی دارد؟

هنــدوکش  در  را  زنده گـی ام  از  مـن فصــلی    
گشــوده ام. بـرای مـن هندوکش یعنـی اخاص و 

شـجاعت.

  آیـا خطـرِ آن اسـت کـه جنگ فعلـی به یک 
جنـگ میـان گروه های نـژادی تبدیل شـود؟

  می دانـم کـه در غـرب تصـورِ غلطـی نسـبت به 
اوضـاع افغانسـتان وجـود دارد. در آن جا همه چیز 
را بـر خط هـای نـژادی محاسـبه می کننـد. مـن تا 
یـک درجـه می پذیـرم کـه مسـأله مطـرح اسـت، 
ولـی ایـن مسـأله هیـچ گاه منشـا و علـِت جنـگ 
نبـوده اسـت. بـه گونـۀ مثـال، پروفیسـور سـیاف 
یک پشـتون اسـت و در دولت می باشـد. حکمتیار 
یک پشـتون اسـت و بـا ما مذاکـره می کند. اسـتاد 
اکبری یک هزاره اسـت و شـامل دولت می باشـد، 
بیشـترین افـراد اردوی مـا که در شـمال با دوسـتم 
رویاروی ایسـتاده اند، از طایفۀ ازبک اسـتند. از این 

گونـه مثال هـا زیـاد داریم.

  آیـا بازهم منطقی به ادامۀ جنگ در افغانسـتان 
است؟ موجود 

  بلـی واضـح اسـت؛ مـا بـه نـام افغانسـتان مبارزه 
کـرده و می جنگیـم. مـا به ملِت افغانسـتان بـــاور 
داریـــم. مــتأسفانه همسایۀ ما پاکسـتانی ها طـور
دیگـری تصمیـم گرفته اند، آن ها خـود را در جنگ 

دخیـل کرده اند. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش بیســت ودوم

 دکتر فتـحی -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش دوم و پایانی

  اصالً همین مسالۀ ملیت های 
مختلف، یک مفکورۀ بیگانه 
است. دیگران این مسأله 
را دامن می زدند و به بعضی 
اقوام گویا حِق خودارادیت 
قایل شدند، درحالی که چنین 
نبود. آن ها می خواستند 
که از یک قوم علیه قوِم 
دیگر استفاده کنند. یک 
نکته را متوجه باشید که در 
افغانستان دو اصل وجود 
دارد: اوالً الحمداهلل همه 
مسلمان استیم و بهتر است 
که به دور همین اساس 
جمع شویم؛ دوم این که 
ما همه افغان هستیم، چه 
هزاره چه پشتون و یا ازِبک 
و امثالهم. این را به شما 
واضح باید بگویم که اگر 
برادران پشتون فکر کنند 
که می توانند به تنهایی بر 
افغانستان حکومت  کنند، 
این مفکوره غلط است و اگر 
تاجک ها و یا کسانی دیگر 
بخواهند قدرت و حکومت 
را در انحصار داشته باشند، 
این هم اشتباه است. پس 
بهتر است همه در کنار هم 
باشند و چنان افغانستانی 
هم ترقی می کند و هم در آن 
صلح تأمین می گردد. من هم 
شایعات را شنیده ام که گویا 
در افغانستان جنگ قومی 
وجود دارد، این حرف ها از 
زباِن کسانی شنیده می شود 
که از افغانستان دورند و 
می خواهند قصداً افغانستان 
را ضربه بزنند، درحالی که 
شما می بینید که در وزارت 
دفاِع ما اکثر جنراالن 
بلندرتبه که همین حاال فعال 
هستند، برادران پشتون 
استند و از دولت پشتیبانی 
می کنند
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مقـدمه
در بررسـی چگونه گـی شـکل گیری مفهوم روشـن فکری و 
حیـات ایـن عامل اجتماعی، می بایسـت با شـناخت نسـبی 
از زمینه هـای پیدایـش به سمت وسـوی عوامـل فرهنگی و 
تأثیـر مکانـی بـر آن تأکید کرد. شـهر و فرهنـگ در معنای 
عامِ آن دوسـویه و علـت تأثیرگذار بر شـکل گیری فرهنگ 
و پایـگاه روشـن فکر بوده انـد کـه بـا شـناخت و آگاهـی 
از کلیـت و ارتبـاط متقابـل آنـان بـا یکدیگـر می تـوان بـا 
جدیـِت بیشـتری مفهوم روشـن فکری را در نظر داشـت و 

بـر روی آن مطالعـه کرد.
انباشـت  محـل  تمدنـی  شـکل  اولیـن  عنـوان  بـه  شـهر 
نظامـی  و  قـدرت سیاسـی  و  دانـش  سـرمایه، جمعیـت، 
اسـت. بنابرایـن تعریـف شـهر خـود را بـه عنـوان یـک 
الگوی سـاختاری در ایجاد همبسـته گی و وابسـته گی میان 
حوزه هـای زیـر تعریـف کـرده و بـا ترکیب کـردن عوامل 
ذکـر شـده بـا هـم نوعـی از انسـجام اجتماعـی را به وجود 
مـی آورد کـه بـا توجـه بـه عمل کردهـای انضمامـی آن، با 

نـام سـبک زنده گـی شـهری شـناخته می شـود.
ترکیـب  قالـب  در  آموزشـی  مؤسسـات  شـکل گیری 
انباشـت دانـش، سـرمایه و انسـان )متخصـص در علـوم(؛ 
شـکل گیری بیمارسـتان با ترکیب انباشـت عامل بهداشـت 
عمومـی و تخصصی، خدمات اجتماعی، سـرمایه و انسـان 
و  نظامـی  نهـاد  شـکل گیری  پزشـکی(؛  در  )متخصـص 
سـرمایه)به صورت  انباشـت  ترکیـب  به صـورت  انتظامـی 
و...  انسـان؛  و  دفاعـی  و  نظامـی  تخصـص  سـاح(، 
انسـجام  بـرای  نهادهـا  سـازمان یافته گی  نشـان دهندۀ 
جمعیـت  حضـور  و  وجـود  اسـت.  اجتماعـی  زنده گـی 
انسـانی بـه عنـوان سـاکنین شـهری بـا به کارگیری ایشـان 
در حوزه هـای مختلـف اشـتغال همـراه گردیـد تـا افرادی 
کـه در شـهر هسـتند، خـود بتواننـد قسـمتی از نیازهـای 
روزمـره و آتـی خویـش را از طریـق فعالیت هـای تولیدی 
و خدماتـی و... تأمیـن نماینـد. همسـانی افـراد هـر یـک 
از حوزه هـای  شـغلی باعـث گردیـد کـه شـکل یکسـانی 
از زنده گـی اجتماعـی بنـا بـر توزیـع نابرابـر ثـروت میـان 
گروه هـای اجتماعـی به وجـود آیـد کـه خـود عاملـی در 
جهـت هرچـه نزدیک تـر شـدن و منسـجم تر شـدن ایـن 
زنده گـی  نزدیـک شـدن  بـا  اجتماعـی شـود.  گروه هـای 
زنده گـی مشـابه  بـا سـبک  و  یـک طیـف شـغلی  افـراد 
و  وظایـف  درخواسـت ها،  موقعیت هـا،  نیازهـا،  قاعدتـًا 
اهـداف مشـترکی در میان آنان شـکل گرفت که دسترسـی 
بـه آن هـا نیـاز بـه یـک حرکـت دسـت جمعی داشـت کـه 
مارکـس از آن بـه عنـوان طبقـۀ اجتماعـی یـاد می کنـد. 
واضـح اسـت مـراد از طبقـه از نظـر وی تلنبـاری از افـراد 
تجربـی محـض کـه تشـکیل دهندۀ یـک مجموعـۀ فاقـد 
هرگونـه سـاختاراند، نبـوده بلکـه برعکـس، طبقـۀ مازادی 
بـر افـراد اسـت کـه آنـان را از روابـط طبیعـی فراتـر برده 
تـا وارد روابط و تعامات سـاختاری شـوند )گروندریسـه 
جامعـه  در  اجتماعـی  طبقـات  شـکل گیری  /مارکـس(. 
آن چنـان کـه محـرز گردیـد، باعـث رقابت هـای اجتماعی، 
سیاسـی و فرهنگـی میـان طیف هـای مختلـف اجتماعـی 

شـد کـه به صـورت مبـارزۀ طبقاتـی نمایـان گردیـد.

شکل گیری طبقۀ اجتماعی
طبقـات اجتماعـی آن چنـان کـه بیـان گردیـد، خـود را در 
مشـابهت های افـراد عضو خود بر اسـاس سـبک زنده گی، 
میـزان  ثـروت،  بـه  دسترسـی  میـزان  اجتماعـی،  پایـگاه 
بهره گیـری از خدمات آموزشـی، بهداشـتی و امنیتی، نحوۀ 
توزیـع ثـروت در میـان طیف هـای اجتماعـی و... تعریـف 
اهـداف  به وجـود آوردن  از  بهره گیـری  بـا  می نمایـد کـه 
مشـترک در میـان ایشـان باعـث پیوسـته گی اجتماعـی در 

میـان آنـان می گـردد.
در پـی ایجـاد وحـدت درون طبقه یـی کـه حاصل شـده از 
انسـجام و همبسـته گی افـراد بـر اسـاس منافـع مشـترک 
بـود، طبقـات اجتماعـی بـا توجـه بـه کاسـتی های طبقـۀ 
خویـش در عرصه هـای مختلـف بـا پیش گیـری سیاسـت 
ترقی خواهانـه، خواسـتار دسترسـی بـه خدمـات و منابـع 
بیشـتری در سـطح جامعه گردیدنـد. زمانی که میـزان ثابتی 
از ثـروت در جامعـه توزیـع می شـود و طبقـات اجتماعـی 
بـا توجـه بـه دوری و نزدیکی شـان از نهـاد آمـر سیاسـی 
و قـدرت میزان هـای نابرابـری از توزیـع ثـروت مـادی و 
معنـوی در جامعـه سـهم دارنـد، اتخـاذ سیاسـت افزایـش 
سـهم اجتماعـی از منابـع و امکانـات منجـر به بـروز تنش 
در میـان طبقـات شـده و طبقـۀ حاکـم را از طـرف طبقات 
ضعیف تـر تحـت فشـار قـرار می دهـد و کشمکشـی بـا 
نـام مبـارزۀ طبقاتـی در میـان طیف هـای اجتماعـی شـکل 
می گیـرد کـه بنـا بر فلسـفۀ جامعـۀ طبقاتـی دنیـای مدرن، 
بـه یـک نـزاع همیشـه گی میـان طبقـات اجتماعـی منجـر 
دیگـر  طبقـاِت  هـر صـورت  در  کـه  زیـرا  اسـت.  شـده 
خواهـان افزایـش تـوان اجتماعی خـود از طریق دسـتیابی 
بـه موقعیت هـای اجتماعـی باالتـر هسـتند و طبقـۀ حاکـم 

ایـن فرصـت را بـه آن هـا نخواهـد داد.
جریـان حاکـم بـا ایـن نگـرش کـه حفـظ و ثبـات جایگاه 
اجتماعـی خـود منـوط به در اختیـار گرفتـن  و اداره کردن 
عامـل سیاسـت، ثـروت و قـدرت اسـت، بـا بازتولید خود 
در حاکمیـت بـر ایـن عوامـل و ایجـاد فاصلـه بـا طبقـات 
دیگـر، حاشـیۀ امنـی را بـرای بقـای خویـش در قـدرت 

ایجـاد می کنـد.

تعامِل شهر و فرهنگ 
و شکل گیری فرهنِگ 
روشن فکری

کارگـری،  طبقـۀ  می تـوان  را  طبقـات  از  سـطح  بزرگ تریـن 
انتظامـی  و  نظامـی  طبقـۀ  و  شهرنشـین  متوسـط  بـورژوازی، 
نامیـد کـه بـا نقش هـای اجتماعی یـی کـه بـر دوش دارنـد و با 
ایفـای خدمات خـود در روابـط اجتماعی جامعه موثر هسـتند. 
رویارویـی و درهم تنیده گـی نقش هـای اجتماعـی هـم باعـث 
می شـود کـه افـراد یـا به طـور مشـخص تنهـا در یـک طیف و 
طبقـۀ اجتماعـی باشـند یـا در دو یا چنـد طبقۀ اجتماعـی بنا بر 

پایـگاه اجتماعی شـان عضـو باشـند.

شکل گیری فرهنگ طبقاتی
یـک  بـرای  داده می شـود، معمـوالً  فرهنـگ  از  کـه  تعاریفـی 
قومیت هـا  وجـود  بـا  کـه  اسـت  وسـیعی  سـرزمینی  گسـترۀ 
و تفاوت هـای بسـیاری کـه در خـود دارد امـا تنهـا بـه فصـل 
مشـترک های خود بسـنده کرده و سـعی می کنـد خود)فرهنگ( 
را به صـورت یـک ُکل بیـان کنـد. لیکـن در دِل هـر فرهنگـی 
الزامـًا خرده فرهنگ هـای بسـیاری وجـود دارد کـه از کنـار هم 

قرارگیـری آنـان اسـت کـه فرهنـگ ُکل شـکل می گیـرد.
مفهـوم خرده فرهنـگ را می تـوان هـم بـه صـورت مسـتقیم و 
هـم بـا واسـطه به مفهـوم طبقـۀ اجتماعـی پیوند داد. در شـکل 
مسـتقیم؛ هـر طبقه بـا توجه به کنش هـا و عملکردهایـی که در 
آن انجـام می شـود، دارای خصلت هـای اجتماعـی خاصـی کـه 
تنهـا مختـص بـه اوسـت. از ایـن خصلت هـای اجتماعـی کـه 
افـراد هـر طبقـه حامل و عامـل آن هسـتند با مفهـوم بوردیویی 
بـه عـادت واره تعبیـر می کنیـم تا آشـکارا نشـان دهیم کـه افراد 
کـه عامـل انجام کنش هـای عادت  واره هسـتند در واقع نسـبت 
بـه این کـه ایـن فعـل و اکـت فرهنگـی منـوط بـه طبقۀ ایشـان 

اسـت یـا آگاه نیسـتند و یـا آگاهی نسـبی و ناکامـل دارند.
در  تحرکـی  رویکـرد  یـک  در  نیـز  غیرمسـتقیم  صـورت  در 
سـطح جامعـه زمانی کـه دو فـرد از دو پایگاه و طبقـۀ اجتماعی 
متفـاوت )بـه عنـوان مثال: یـک نفر از طبقـۀ متوسـط روبه باال 
و دیگـری از طبقـۀ کارگـران سـاده( در مقابـل یکدیگـر قـرار 
می گیرنـد، در اثـر تعامـل متقابـل بـا هـم متوجـه تفاوت هـای 
فرهنگـی، ارزش گذاری هـای متفـاوت، عمل بـه دین داری های 
متکثـر، آداب و رسـوم مختـص بـه خـود و بعضـًا تناقضـات 
فرهنگـی می شـوند. ایـن نمایش از یکی نبودن هـا و در واقع در 
دایـرۀ »خـودی« قـرار نگرفتـن باعث می شـود که بـا دیدگاهی 
اجمالـی هـر دو طرف بـه پایگاه هـای فرهنگی متفـاوت »خود« 
و البتـه »دیگـری« هـم آگاه شـوند و هـم اذعان داشـته باشـند.

زمانـی کـه مـا فرهنگ را بـه عنوان یک امـر ُکلی مـورد مطالعه 
قـرار می دهیـم؛ بـا توجه بـه کثرت و تنـوع داخلی هـر فرهنگ 
طبـق مضمـون و تعاریـف صـورت گرفتـه، بایـد به صـورت 
آگاهانـه و بـه عنـوان یـک روش و متد، نسبی اندیشـی فرهنگی 
را در نظـر داشـته و از ارزش گذاری هـای تطبیقـی و مقایسـه یی 

برحذر باشـیم.
بـرای مطالعـۀ خرده فرهنگ هـا درون یـک فرهنـگ مهم تریـن 
نکته یـی کـه بایـد در نظـر داشـت ایـن اسـت کـه هـر کنـش 
مـورد  و  مفیـد  کارکـردی  و  کارایـی  اگـر  فرهنگـی  اکـِت  و 
نیـاز عاملیـِن خویـش را نداشـته باشـد، لزومـًا بـا سـاختاری 

بنابرایـن اگـر کنـش  کارکردمحورانـه کنـار گذاشـته می شـد. 
بایـد توجـه داشـت کـه  فرهنگـی هنـوز صـورت می گیـرد، 
لزومـًا جواب گـوی نیازهـای طبقـه و جامعۀ مصداقـی خویش 
اسـت و ایـن خـود دلیلی اسـت مهـم و اصیـل برای شـناخت 

ُکل. فرهنـگ  یـک  مختلـف  خرده فرهنگ هـای 

ظهور روشن فکر، عامل اجتماعی فراتر از طبقه 
 ریشـۀ مفهـوم »روشـن فکر« بـه معنـی امـروزی آن را شـاید 
بتـوان در رونـد دادگاه دریفـوس دانسـت کـه بـا حکـم دادگاه 
بـه تبعیـد محکـوم گردیـد، ولـی بعـد از سـال ها با گـردآوری 
مدارک مسـتدل مشـخص گردید که دادگاه اشـتباه کرده اسـت. 
امیـل زوال در پـی همیـن حادثـه نامه یـی بـا عنـوان »مـن متهم 
می کنـم« را منتشـر کـرد که بـه محکومیـِت خـود وی انجامید. 
در پـی ایـن اتفـاق، بیانه یـی بـا امضـای ۳00 نفـر کـه در میان 
آن هـا نـام بسـیاری از نویسـنده گان، هنرمنـدان و دانشـمندان 
فرانسـه از قبیل: آناتول فرانس، مارسـل پروسـت و... به چشـم 
می آمـد، محکـوم کـردن دریفـوس و زوال را نادرسـت شـمرده 
و خواسـتار ملغـا اعـام نمـودِن آن از طـرف دولـت گردیدند. 
ایـن نوشـته کـه نـزد افـکار عمومی بـه »بیانیـۀ روشـن فکران« 
معـروف گردیـد، باعـث عقب نشـینی ارتـش و دادگسـتری از 
موضـع خویـش بـود کـه جایـگاه ویژه یـی بـه نگارنـدگان آن 
بخشـید کـه طبقۀ روشـن فکری نامیده شـدند و نقـش و اعتبار 

ایشـان در جامعـه گسـترش یافت.
بـا ظهـور یـک پایـگاه اجتماعـی جدیـد و در پـی آن به وجـود 
تعریف هـا  نخسـتین  روشـن فکری،  اجتماعـی  طبقـۀ  آمـدن 
آمـد:  دسـت  بـه  فرانـس  آناتـول  طـرف  از  روشـن فکر  از 
کـه  انـد  جامعـه  فرهیختـه گان  از  گـروه  آن  »روشـن فکران 
بی آن کـه تکلیفـی سیاسـی-ورای فعالیتـی در محـدودۀ حرفـۀ 
ایشـان - بـه آن هـا واگذار شـده باشـد، در اموری نیـز دخالت 
می کننـد و نسـبت بـه آن هـا واکنـش نشـان می دهنـد کـه بـه 
دارد.)نقـش  بسـته گی  جامعـه  عمومـی  مصالـح  و  منافـع 

سـعید( روشـن فکر/ادوارد 
چهـرۀ  شناسـایی  در  حاضـر  تعریـف  نقـش  بـه  توجـه  بـا 
بـا جریـان  اتصـال طبقـۀ روشـن فکری  روشـن فکری شـاهد 
را  آن  سیاسـی  ادبیـات  در  کـه  هسـتیم  حکومـت  مخالـف 
روشـن فکری  طبقـۀ  شـدن  ملحـق  می نامنـد.  »اپوزیسـیون« 

طبقـۀ  طـرف  یـک  از  کـه  آن روسـت  از  اپوزیسـیون  جریـان  بـه 
روشـن فکری بـرای حفـظ پایـگاه اجتماعـی خویـش می بایسـت از 
طریـق یـک آمریـت سـازمان یافته حمایت شـود تـا از طـرف دولت 
مرکـزی تحلیـل نرود و از سـوی دیگـر جریان اپوزبسـیون در جهت 
گسـترش و حفـظ موقعیـِت خـود در راسـتای دسـتیابی بـه موقعیت 
بـه  نیـاز  میان طبقاتـی  از طریـق کش وقوس هـای  باالتـر  اجتماعـی 
طبقه یـی دارد کـه وظیفـۀ تفکـر و برنامه ریـزی را بـه آن هـا محـول 
کـرده و مسـایل نظـری را از آن ها اسـتمداد کنـد. این نیـاز متقابل به 
یکدیگـر باعث می شـود کـه جریان روشـن فکری به صورت مسـتمر 
خـود را بـه عنـوان نقـاد وضـِع موجـود شـناخته و درپـی ایجاد یک 

نظـم اجتماعـی جدیـد باشـد.
روشـن فکری  طبقـۀ  روشـن فکری،  جریـان  شـکل گیری  ادامـۀ  در 
در مقابـل طبقـات بـورژوازی و کارگـری قـرار گرفـت کـه هرکـدام 
طبقـۀ  اجتماعـی گردیدنـد؛  زیرمجموعه هـای  از  یـک حـوزه  وارد 
بورژوایـی بـا کمـک از پایـگاه ثـروت بـا تأکیـد بـر حفـظ قـدرِت 
خویـش نهادهـای سیاسـی و ادارۀ قـدرت را در دسـت گرفت. طبقۀ 
کارگـری کـه بـه عنـوان مولد نیروی انسـانی تولیـد بود، بـا مبارزات 
خویـش و تأسـیس خانه هـا و احزاب کارگـری و در بسـیاری موارد 
بـه دسـت آوردن تولیـد و صنعت، بخـش مدیریتـی و صنعت جامعه 
را در اختیـار گرفـت. امـا طبقـۀ روشـن فکری بـا توجه بـه تخصص 
علمـی و نـگارش خویـش و رسـالتی کـه بـرای آگاهـی اجتماعی به 
دوش می کشـید، وارد عرصـۀ اکادمیـک و ژورنـال گردیـد تـا از این 
راسـتا بتوانـد بـا دو رویکـرد تولیـد منابـع نوشـتاری و تدریس، هم 
نسـل روشـن فکری را بازتولیـد کنـد و هم بـه نقد نوشـتاری اجتماع  

بپردازد. 

مرتضی ارشاد 

بخش نخست



هــر انســانی کــه ادعــای زعامــت و رهبــری می کنــد، دارای 
ــم در  ــه ه ــد ک ــردی می باش ــه ف ــر ب ــی منحص ویژه گی های
بیــن مــردم خــودش و هــم نــزد سیاســیون بیرونــی مخالفــان 
ــار  ــخاص در کن ــو اش ــد. همچ ــته باش ــی می داش و موافقان
ایــن کــه جایــگاه ویژه یــی میداشــته باشــند پرســتیژ 
ــتباهی  ــن اش ــورت کمتری ــد. در ص ــظ می کنن ــام را حف نظ
ــوص  ــی و به خص ــی، خارج ــانه های داخل ــرخط داغ رس س

رســانه های اجتماعــی می شــوند.
ــتیم.  ــه آگاه هس ــی هم ــدت مل ــت وح ــکیل حکوم از تش
ــد  ــررات خواه ــرار مک ــورد تک ــتن در آن م ــاره نبش دو ب
ــه  ــد شــخصیتی و کارکــرد، ب ــه بُع ــردازم ب ــس می پ ــود. پ ب
ــا  ــی. در اینج ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــاح دو رهب اصط
ــتان  ــدار افغانس ــای دو زمام ــا و ُضعف ه ــه برازنده گی ه ب
ــه تاحــال  حداقــل در پنــج ســال اخیــر می پردازیــم چه گون

ــد. ــش آمده ان پی
محمداشرف غنی

ــای غنــی در  ــرا: آق ــر ملی گ 1- شــخص فاشیســت و غی
ایــن 5 ســال ثابــت ســاخت کــه یــک شــخص فاشیســت 
ــر  ــد نف ــا چن ــه تنه ــم ب ــای مه ــوده و در تصمیم گیری ه ب
معــدود از افــراد نزدیــک بــه خــودش بــاور داشــته و 
ــه  ــوارد یک جانب ــیاری م ــس. در بس ــد و ب ــوره می کن مش
ــودش  ــای خ ــا امض ــورد حت ــد م ــت. در چن ــورد اس برخ
از  می تــوان  واضــح  به صــورت  کرده اســت.  نقــض  را 
هویــت  موضــوع  و  برقــی  شــناس نامه های  جنجــال 
یادکــرد. تقرری هــای یک جانبــه و تعیــن فاشیســت های 

ــت. ــن مدعاس ــارز ای ــۀ ب ــه نمون دو آتش
2- انســان احساســاتی و دشــنام ده: ایــن موضــوع بارهــا 
ــه  ــی ب ــرف غن ــه محمداش ــود ک ــت می ش ــه دس ــت ب دس
ــد.  ــی می ده ــی و غیراخاق ــنام های ناموس ــش دش نزدیکان
ــه  ــر کار گرفت ــی اش از واژۀ َخ ــا در ســخن رانی های علن حت
ــع  ــی کــه از یــک رییس جمهــور دور از توق اســت. در حال
اســت کــه ک واژه هــای رکیــک و ناشایســته را اســتفاده کند. 
ــود  ــی می ش ــور عصبان ــی رییس جمه ــا وقت ــی وقت ه گاه
ــنام  ــه دش ــران کابی ــرادش و وزی ــن اف ــه نزدیکتری ــا ب حت

می دهــد.
3- اشــتباه در مراســم مذهبــی: همــه شــاهد انــد کــه آقای 
غنــی در مراســم مذهبــی چــون نمــاز عیــد، نمــاز جنــازه و 
ــتباهات  ــن اش ــی دچــار خنده دارتری ــات مذهب ــرد کلم کارب
ــا  ــای دو مســأله اســت. ی ــتباهات گوی ــن اش شده اســت. ای

کــه آقــای غنــی بــه فرضیــات االهــی بــاور نــدارد یــا کــه 
ــد. ــی را نمی دان ــکام اال ه اح

4- غنــی حتــا در لبــاس پوشــیدن مشــکل دارد: 
فرامــوش هیــچ بیننده یی نمــی شــود کــه محمداشــرف 
غنــی در ســفرهایش بــه بیرونــی از کشــور بعضــی اوقــات 
ــمی  ــاس رس ــان دندۀ لب ــه نش ــاوت ک ــی های متف ــا دریش ب
ــت.  ــر شده اس ــد، ظاه ــی نمی باش ــخص سیاس ــک ش و ی
خواننــدۀ گرامــی می دانــد کــه دریشــی ســیاه لبــاس 
اصلــی سیاســیون درجــۀ اول کشــورهای جهــان می باشــد. 
ــر  ــی و زرد ظاه ــون خینه ی ــی چ ــا لباس های ــی ب ــا غن ام

شده اســت.
5- کــم شــدن محبوبیــت آقــای غنــی در میــان مــردم: 
تبعیض آمیــز،  چندگانــه،  برخورد هــای  بــه  توجــه  بــا 
کــه  مذهبــی  مراســم  در  اشــتباهات  و  قوم پرســتانه  
معیارهــای اصلــی بــرای مــردم یــک کشــور اســامی 
ــته  ــتر از گذش ــردم  بیش ــزد م ــت وی ن ــد، محبوبی می باش
ــا  ــا و منفکی ه ــأله در تقرری ه ــن مس ــت. ای ــده اس ــم ش ک

ــت. ــهود اس ــتر مش بیش

ــار وی  ــروز در کن ــه ام ــخاصی ک ــه اش ــاد ب ۶- اعتم
نیســتند: تقــرر و جــا دادن اشــخاصی چــون حنیــف 
ــا  ــی، احمدضی ــت مل ــورای امنی ــاور ش ــث مش ــر منحی اتم
ــور  ــت جمهوری در ام ــاده ریاس ــدۀ فوق الع ــعود نماین مس
اصاحــات، جنــرال دوســتم معــاون اول انتخاباتــی وی، در 
حالــی  کــه حــاال همــه در مقابــل و برضــد او کار می کننــد. 

ــد. ــی می باش ــای غن ــی آق ــتباهات بیرق اش
ــی   ــور های خارج ــا کش ــط او ب ــدن رواب ــره ش ۷- تی
ــی کــه  ــق در صورت ــرار اطاعــات موث ــکا. ق ــژه امری به وی
ــوص  ــی به خص ــورهای خارج ــی کش ــای سیاس نماینده ه
ــا آقــای غنــی  ایــاالت متحــد امریــکا، وقتــی می خواهنــد ب
دیــدار کننــد، چندیــن مرتبــه از نزدیکانــش می پرســند کــه 
وضعیــت آقــای غنــی از لحــاظ روانــی چطــور اســت؟ اگــر 
ــا  ــای وی ب ــوند. دیداره ــات می ش ــادۀ ماق ــود، آم ــر ب بهت
ــدا  ــه پی ــه خاتم ــد دقیق ــان در چن ــن زم ــان در کمتری ایش
می کنــد. در حالــی کــه دیــدار نماینــدۀ دو کشــور خارجــی 
ــه  ــه بحــث گرفت ــه موضوعــات مهــم دو کشــور در آن ب ک
می شــود، حداقــل نیــم ســاعت دوام کنــد. در ضمــن 

ــکا انجــام  ــداهلل محــب در امری ــه حم ــوایی دیگــری ک رس
ــد شــده باشــد. فرامــوش دوســتان نبای

۸- مخالفــت بــا دیــدگاه امریکایی هــا در پروســۀ 
صلــح: در ایــن شــک نداریــم کــه آخریــن گزینــۀ خارجــی 
ــد  ــار و تهدی ــان، زور، فش ــدن طرح های ش ــر قبوالن به خاط
خواهــد بــود، در مســألۀ صلــح آن هــا بــه یــک راه روان انــد 

و آقــای غنــی بــه راه دیگــری.

عبداهلل عبداهلل
ــا  ــک وی ب ــیون نزدی ــش و سیاس ــان هم رکاب 1- اطرافی
ــر  ــه در گذشــته داکت ــتند: بســیاری از سیاســیونی ک او نیس
ــار وی  ــروز در کن ــد، ام ــت کردن ــداهلل را حمای ــداهلل عب عب
ــای  ــف آق ــم کاری و ضع ــۀ ک ــن در نتیج ــه ای ــتند. البت نیس

ــت. ــورت گرفته اس ــداهلل ص عب
ــداهلل  ــا عب ــردم ب ــام م ــش و ع ــیاری از هوادارن 2- بس
ــه آن  ــداهلل ب ــای عب ــه آق ــدم توج ــم ع ــش ه ــتند: دلیل نیس
ــت  ــی جه ــش. کوتاه ــاختن وعده های ــی نس ــردم، و عمل م
ــی در  ــش و ناتوان ــت های طرفداران ــدن خواس ــرآورده ش ب
کارهــای سیاســی از عامــل اساســی دوری مــردم از او گفتــه 
ــداهلل را  ــر عب ــه داکت ــی ک ــوص تجاران ــت. به خص شده اس
ــا از وی  ــد خیلی ه ــرده بودن ــت ک ــی حمای ــاظ پول از لح

راضــی نیســتند.
عبــداهلل  داکتــر  وعده هایــش:  نکــردن  عملــی   -3
را  آن  نتواســت  بــود  داده  مــردم  بــه  کــه  وعده هایــی 
ــاع و  ــرف داران دف ــن نتوانســت از ط ــد. در ضم ــی کن عمل
حمایــت کنــد. وزیــر انــرژی و بــرق، مخابــرات و فــن آوری 
معلومــات، اقتصــاد، والــی بلــخ و  دیگــر شــخصیت ها کــه 
ــوان  ــیار ناج ــد بس ــرف داران وی بون ــران و ط از حمایت گ
ــدان  ــه زن ــا ب ــده و حت ــار ش ــان برکن ــه از وظایف ش مردان

ــد. رفتن
عبــداهلل  آقــای  حریفــش:  رفیقــان،  زدن  دور   -4
ــاب  ــب وی حس ــه رقی ــی ک ــان سیاس ــن رفیق نزدیک تری
ــروز را  ــت دی ــدند و محبوبی ــه دور ش ــدند از صحن می ش
ندارنــد. می شــود از اســتاد عطامحمدنــور یــاد کــرد. او قبــل 
از ایــن کــه بــه تیــم انتخاباتــی حنیــف اتمــر بپیونــدد دارای 
ــت  ــت را از دس ــاال آن محبوبی ــود. ح ــادی ب ــت زی محبوبی
داده اســت. ایــن هــم در نتیجــه بدقولــی و بی مهــری 
ــداهلل در  ــای عب ــه آق ــت ک ــود گف ــد. می ش ــداهلل می باش عب

زدن رقیبــان سیاســی اش موفــق بوده اســت.

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
مــا شــرکت کننــده گان کنفرانــس بین االفغانــی 
صلــح کــه بــه تاریــخ 16 و 17 ســرطان 1۳98 
مطابــق بــا 7 و 8 جــوالی 2019 در شــهر دوحه 
ــای  ــت، تاش ه ــده اس ــزار گردی ــر برگ – قط
ــر را  ــت قط ــان و دول ــدرال آلم ــوری ف جمه
ــده  ــه دی ــتان ب ــح در افغانس ــن صل ــرای تأمی ب
ــان  ــۀ آن ــی صمیمان ــته و از میزبان ــدر نگریس ق

ــم . ــان می نمایی ــراز امتن اب
همچنــان  کنفرانــس  شــرکت کننده گان  مــا 
ــورهای  ــد، کش ــل متح ــازمان مل ــش س از نق
ــت را  ــۀ نشس ــه زمین ــژه آنانی ک ــه، به وی منطق
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــا ای ــرات ب ــرای مذاک ب
فراهــم  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  و 
ــۀ  ــد، ســتایش نمــوده و خواســتار ادام نموده ان
ــی  ــح واقع ــق صل ــرای تحق ــان ب تاش های ش

ــتیم. ــش هس ــور خوی در کش
کمــک  تفاهــم  و  گفت وگــو  مــا  دیــد  از 
ــروز  ــارۀ ام ــه فهــم مشــترک درب ــا ب ــد ت می کن
ــردای کشــور خــود برســیم؛ و موانعــی را  و ف
کــه بــر ســر راه تفاهــم و درک متقابــل وجــود 
دارد، برداریــم. از ایــن رو، همــه بــر ضــرورت 

تــداوم گفت وگوهــا تأکیــد می نماییــم .
مــا شــرکت کننده گان بــرای دســتیبابی بــه 

ــم. ــق داری ــی تواف ــکات آت ــه ن ــح ب صل
ــل  ــاق کام ــده گان اتف ــتراک کنن ــام اش  1. تم
ــری  ــدار، سراس ــح پای ــق صل ــه تحق ــد ک دارن
و بــا عــزت - کــه خواســت تمــام مــردم 
افغانســتان می باشــد - در نتیجــۀ مذاکــرات 
ــت. ــر اس ــن و میس ــی ممک ــمول افغان همه ش
2. افغانســتان کشــور متحــد، اســامی و خانــه 
مشــترک همــۀ اقــوام باهم بــرادر و برابــر 
ــن  ــامی، تأمی ــام اس ــت نظ ــد. حاکمی می باش
ــن حقــوق  ــت اجتماعــی و سیاســی، تأمی عدال
اساســی شــهروندی، وحــدت ملــی، اســتقال 

و حفــظ تمامیــت ارضــی، ارزش هــای انــد کــه 
تمــام افغان هــا بــه آن متعهــد می باشــند.

۳. ملــت مــا کــه طــی تاریــخ گذشــته- 
راه  در   - اخیــر  ســال  چهــل  به خصــوص 
حفــظ ارزش هــای اســامی و ملــی و اســتقال 
ــی و کشــورهای  ــی داده، از جامعــۀ جهان قربان
می خواهیــم  داخلــی  طرف هــای  و  منطقــه 
ــده  ــه دی ــور ب ــای واالی مذک ــه ارزش ه ــه ب ک
ــار  ــرای اینکــه افغانســتان ب ــد. ب ــرام بنگرن احت
دیگــر شــاهد جنــگ و بحــران نباشــد، تفاهــم 
ــه  ــف جامع ــطوح مختل ــان س ــی می بین االفغان
در کشــور ضــرورت مبــرم پنداشــته می شــود. 
حمایــت جامعــۀ جهانــی و کشــورهای منطقــه 
ــر  ــر خطی ــن ام ــرای ای ــی را ب ــر داخل و عناص
ــت –  ــه اس ــگان در آن نهفت ــر هم ــه خی - ک

ــم. خواهانی

ــی  ــان اصل ــا قربانی ــردم م ــه م ــی ک 4. از آنجای
ــن  ــده گان ای ــرکت کنن ــا ش ــتند، م ــگ هس جن
کنفرانــس، بــرای فراهــم آوری زمینــۀ مســاعد، 
ــرای  ــی ب ــر بین االفغان ــرات موث ــت مذاک جه
تأمیــن صلــح، اقدامــات ذیــل را ضــروری 

می دانیــم:
بــه  به جــای  ا. طرف هــای درگیــر جنــگ 
انتقام جویــی و  کارگیــری ادبیــات تهدیــد، 
ــش، از  ــمی خوی ــات رس ــه در بیان جنگ طلبان

ــد. ــتفاده نماین ــم اس ــان مای زب
گفت وگوهــای  از  اشــتراک کننده گان  ب. 
ــوده و آن را در  ــت نم ــر حمای ــاری در قط ج
امــر پایــان دادن بــه جنــگ تحمیلــی کنونــی در 
ــد. ــی می نماین ــت تلق ــر و مثب ــتان موث افغانس
از  مــردم  حفاظــت  و  صیانــت  بــرای   .5
آســیب های جنــگ و کاهــش عواقــب ناگــوار 

آن بــه حداقــل و ایجــاد فضــای بهتــر اعتمــاد 
درگیــر  طرف هــای  صلــح،  تأمیــن  بــرای 
ــه منصــۀ اجــرا در  ــل را ب ــات ذی ــگ اقدام جن

ــد: آورن
ــن  ــان که ــرط زندانی ــد و ش ــی بی وقی ا. رهای

ــار ــوب و بیم ــال، معی س
موسســات  تمــام  امنیــت  تضمیــن  ب. 
عام المنفعــه از قبیــل نهــاد هــای دینــی و 
تعلیمــی  موسســات  شــفاخانه ها،  مذهبــی، 
و تحصیلــی ملکــی، بازارهــا، بندهــای آب 
گــردان و محــات کار در سراســر کشــور
تعلیمــی  موسســات  امنیــت  تضمیــن  ت. 
از قبیــل مکاتــب، مــدارس، پوهنتون هــا و 
تعلیمــی  موسســات  ســایر  و  دانشــگاه ها 
ــزت و  ــال، ع ــان، م ــظ ج ــر حف ــد ب ث. تعه
منــازل رهایشــی مــردم؛ و تــاش بــرای تقلیــل 

ــه حــد صفــر تلفــات ملکــی ب
در  زنــان  حقــوق  تأمیــن  از  اطمینــان   .6
ــادی،  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس عرصه ه
تعلیمــی و فرهنگــی در چارچــوب ارزش هــای 
اســامی و تأمیــن حقــوق اقلیت هــای مذهبــي

7. تأمین حقوق اقلیت های دینی و مذهبی
ــد   8. اشــتراک کننده گان کنفرانــس توافــق دارن
کــه نقشــه راه صلــح بــر اســاس موازیــن 
ــام  ــق روی نظ ــند: ا. تواف ــتوار می باش ــل اس ذی
اســامی در افغانســتان ب. آغــاز رونــد صلــح 
همزمــان بــا تکمیــل شــرایط الزم ت. نظــارت 
ث.  صلــح  موافقت نامــۀ  مــواد  تطبیــق  از 
ــای  ــۀ نهاده ــظ و تقوی ــه، حف اصاحــات الزم
اساســی، تاسیســات دفاعــی و ســایر نهادیهــای 
ــند  ــا می باش ــه افغان ه ــت هم ــه ملکی ــی ک مل
ــن  ــی مجــدد مهاجری ج. بازگشــت و جابه جای
ح.  داخلــی  جنگ هــای  بی جاشــده گان  و 
و  همــکاری  جدیــد  شــرایط  روی  بحــث 
چگونگــی ادامــۀ روابــط بــا کشــورهای کمــک 
کننــده خ. تاییــد توافقــات صلــح افغانســتان در 
ــت  ــذ ضمان ــی د. اخ ــس بین الملل ــک کنفران ی
مبنــی بــر عــدم مداخلــۀ کشــورهای منطقــه و 
ــک  ــتان در ی ــور افغانس ــورها در ام ــایر کش س

کنفرانــس بین المللــی
ــورد  ــح در م ــای صل ــام تاش ه ــا از تم 9. م
ــس  ــۀ کنفران ــه قطع نام افغانســتان و از آن جمل
بین االفغانــی مســکو کــه بــه تاریــخ 5 و 6 
ــود،  ــده ب ــر گردی ــاری دای ــال ج ــروری س فب
حمایــت می نماییــم. از ســازمان کنفرانــس 
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــامی، س ــورهای اس کش
همســایه  کشــورهای  و  اروپــا  اتحادیــه 
ــس  ــۀ مشــترک کنفران ــه قطع نام ــم ک می خواهی
ــح را  ــه صل ــه ب ــه در رابط ــی دوح بین االفغان

ــد. ــت نماین ــد و حمای تایی
و من اهلل التوفیق
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ــوان او را نشــانۀ  ــی ت ــه م او از دانشــمندانی اســت ک
ــت. وی از  ــامی دانس ــل اس ــل عق ــارز در راه تکام ب
ــان  ــتین جری ــه نخس ــت ک ــخصیت هایی اس ــه ش جمل
عقانــی در میــراث مســلمانان را پایه گــذاری کــرد، آن 
هــم زمانــی کــه هنــوز عرب هــا بــه نهضــت ترجمــه 

ــا آن آشــنایی نداشــتند. روی نیــاورده بودنــد و ب
ــورا  ــت و ش ــه در راه عدال ــت ک ــی اس وی انقابی ی
برخاســت و نــگاه ویژه یــی بــه مســأله شــورا داشــت 
و بــه لــزوم آماده گــی و توانایــی و تهیــه اســباب 
ــرج  ــه هرج وم ــر گون ــرد و از ه ــد می ک ــاب تأکی انق

ــود. ــر ب و شــورش متنف
ــدی  ــین و عاب ــا و گوشه نش ــه، او پارس ــن هم ــا ای ب
ــلک  ــا او را در س ــارکان دنی ــایان و ت ــه پارس ــود ک ب
پیشــوایان خــود جــای دادنــد همچنان کــه نــام او 
ــان را  ــان و انقابی ــفه و متکلم ــب فاس ــای کت برگ ه

ــت. ــته اس آراس
در مــدت چهــل ســال چهــل بــار از بصــره بــه بیــت اهلل 
الحــرام بــا پــای پیــاده رفتــه اســت بــا آن کــه همیشــه 
ــت  ــی آن را در خدم ــت ول ــود می داش ــا خ ــتری ب ش

ــت. ــی گذاش ــان م ــان و ناتوان  بی  نوای
ــا در  ــود؛ ام ــد ب ــر و نیازمن ــه فقی ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــود.  ــام ب ــاص وع ــان زد خ ــال زب ــه م ــی ب بی عاقه گ
ابوجعفــر منصــور پیــش از این کــه ردای خافــت بــر 
ــود و مصــارف او  ــد یکــی از شــاگردان وی ب ــن کن ت
را گــرد مــی آورد امــا زمانــی  کــه بــر اریکــه خافــت 
ــا از  ــق م ــد ورفی ــاف کردن ــم اخت ــا ه ــه زد ب تکی
پذیرفتــن دارایــی منصــور ابــا ورزیــد. هنگامــی یکــی 
از شــاگردانش به نــام خالــد بــن صفــوان مالــی بــه او 
پیشــکش کــرد تــا بــا آن نیازمندی هایــش را بــرآورده 

ــد: ــا هــم چنیــن گفتن ســازد، نپذیرفــت وب
ــر  ــی را اگ ــا دین ــری؛ ت ــی نمی گی ــن مال ــرا از م - چ
ــم را  ــه رح ــا آن صل ــی و ب ــردن داری را ادا کن ــر گ ب

آری؟  به جــا 
ــال آن را ادا  ــن م ــا ای ــا ب ــت ت ــن نیس ــر م ــی ب - وام
کنــم و صلــه رحــم نیــز بــر مــن واجــب نیســت؛ زیــرا 

ــه جــا آورم. ــه رحــم ب ــا صل ــدارم ت ــی ن دارایی ی
- پس چرا از من این مال را نمی گیری؟

ــع گرفتــن مــن می شــود ایــن اســت کــه  - آنچــه مان
ــه  ــر اینک ــه مگ ــزی نگرفت ــری چی ــی از دیگ هیچ کس
ــه  ــدا ک ــه خ ــم ب ــت و قس ــده اس ــع او ش رام و مطی
مــن ناپســند می دانــم کــه بــا گرفتــن ایــن مــال رام و 

ــو شــوم. ــردار ت فرماب
ــد  ــرار دادن ــانی  ق ــدر کس ــت او را در ص ــل باغ اه
ــوان باغــت  ــون دیگــری از ال ــی ل کــه در علــوم عرب
را پدیــد آوردنــد؛ باغــت موعظــه و جــدل و مناظــره 
ــد.  ــد آم ــان پدی ــان متکلم ــش جــدل می ــا پیدای ــه ب ک
او ایــن باغــت را وقتــی از آن پرســیده شــد، چنیــن 
ــد: ایــن باغــت تثبیــت حجــت خــدا  تعریــف می کن
در عقــول مکلفــان و و سبک ســازی ســنگینی واژه گان 
بــر شــنونده گان اســت و آراســتن ایــن معانی بــه الفاظ 
ــا  ــان اســت ت ــی در اذه ــا و پذیرفتن نیکــو در گوش ه
موجــب رغبــت بــه پذیــرش ســریع  و از میــان بــردن 
ــرآن و  ــد نیکــو از ق ــه واســطه پن ــان ب دل مشــغولی آن
ســنت شــود. ایــن باغتــی اســت کــه هنــگام شــنیدن 

ــد. ــه می افتن ــه موی ــنونده گان ب آن ش
ــظ  ــم و مواع ــع حک ــدرز از او جوام ــد و ان ــل پن اه
ــان را آراســته  ــای آن ــای کتاب ه ــه برگ ه ــد ک آورده ان
اســت. ماننــد ایــن قــول: یــاد غضــب پــروردگار، مانــع 
از غضــب می شــود. و ایــن نیایــش: بــار الهــا مــرا بــه 
ــازی  ــاز و از بی نی ــت توان مندس ــه درگاه ــدی ب نیازمن
بــه درگاهــت ناتــوان مســاز. خدایــا مــرا در دنیــا بــه 
ــاری رســان.  ــاه ی ــه دوری از گن ــن ب قناعــت و در دی
ــرک کار  ــده ام؛ ت ــز درمان ــه چی ــخن: در س ــن س و ای
بیهــوده، یافتــن درهمــی حــال و بــرادری کــه وقتــی 
ــه  ــتم آن را ب ــاز داش ــت نی ــت اوس ــه در دس ــه آنچ ب

مــن بخشــد.
نخســتین منابــع تاریــخ عربــی، او را یکــی از راویــان و 
منتقــدان روایــات تاریخــی و عالــم بــه ســیر و ماحــم 

ــد. ــاد می کنن ــا ی ــا و جنگ ه ــار انقاب ه و اخب
انقابیــان گفتارهــای جامــع او را می آورنــد؛ هنگامــی 
ــت امــوی مــردی  ــد نیروهــای نظامــی در دول کــه دی
ــه  ــدک ب ــی ان ــر دزدی مال ــی را از به ــوا و ناتوان بین
ــتش  ــا دس ــد ت ــد، او را آوردن ــدان می برن ــوی زن س
را قطــع کننــد، مــردم گــرد آنــان جمــع شــدند تــا از 
قضیــه آگاه شــوند در ایــن هنــگام دوســت ما پرســید؟

-  اینجا چه خبر است؟
-  دست دزدی را قطع می کنند.

ــه اال اهلل دزد پنهانــی دســت دزد آشــکاری را  -   ال ال
ــد. ــع می کن قط

ــن  ــرو ب ــان عم ــز ابوعثم ــا کســی ج ــن دوســت م ای
ــت. ــی نیس ــد کابل عبی

پــدر او عبیــد بــن بــاب یکــی از موالــی بنــی عدویه از 
قبیلــه بــی تمیــم بــود کــه پــس از فتوحــات مســلمانان 
ــاص  ــور خ ــه ط ــارس و ب ــرزمین های ف ــرب از س ع

شــهر کابــل افغانســتان بــه بصــره آورده شــدند. 
ظــن غالــب ایــن اســت کــه تولــد او در بصــره بــوده 
اســت و در آنجــا پــدرش از جملــه کســانی بــوده کــه 
ــس  ــت. پ ــته اس ــی داش ــت بافنده گ ــه صنع ــتغال ب اش
ــی  ــه قصــد بازرگان ــد ایــن صنعــت را ب از مدتــی عبی
ــا  ــز ره ــی را نی ــس از آن بازرگان ــد و پ ــرک می کن ت
می کنــد تــا در دورۀ بنــی امیــه بــه حیــث ســپاهی در 
ــن یوســف ثقفــی در عــراق  ســپاه ســتمگر حجــاج ب
کار کنــد. بــا حجــاج و زیــر ســلطه او عبیــد بــن بــاب 
یکــی از افــراد دســتگاه بیدادگــر و تازیانه یــی از 
ــلمانان  ــت مس ــر پش ــه ب ــد ک ــاج ش ــای حج تازیانه ه
فــرود می آمــد. در رویارویــی بــا حجــاج و زیــر 
ــه عرصــه  ــا ب ــد پ ــن عبی ــود کــه عمــرو ب ســلطه او ب
ــه  ــه ب ــی ک ــز انقابی ی ــا و نی ــمند و پارس ــاد؛ دانش نه
بازگشــت شــورا در جامعــه و دادگــری در داوری 
میــان مــردم فــرا می خوانــد. کار تــا بــه بدانجــا 
ــا ضــد  ــا پــدرش تجســم ضــد ب کشــید کــه عمــرو ب
ــدش از پیــش  ــا فرزن ــاب ب ــن ب ــد ب شــد. هــرگاه عبی
ــد و  ــاره می کردن ــه او ش ــردم ب ــتند، م ــردم می گذش م
ــردم  ــن م ــدر بهتری ــردم پ ــن م ــن بدتری ــد: ای می گفتن

اســت.

خاستگاه نخستین
چنانکــه معمــول اســت، منابــع و مآخــذ تاریخــی نیــاز 
پژوهشــگر را بــه خاســتگاه نخســتین عمــرو بــن عبیــد 
ــی  ــان او را در حال ــن رو ناگه ــد. از ای ــخ نمی دهن پاس
می یابیــم کــه یکــی از یــاران برجســته حســن بصــری 
ــی و اندیشــه ورزی کــه  اســت؛ همــان پارســا و انقاب
گروه هــا و مکاتــب فکــری اســامی بــر ســر او 
ــد  ــک می خواهن ــر ی ــد و ه ــزاع دارن ــر ن ــا یکدیگ ب
ــد.  ــه او نســبت دهن ــزرگان خــود را ب کــه امامــان و ب
همــو کــه از زیــر خرقــه و حلقــه درســش انقاب هــا 
گرو ه هــا  و  حزب هــا  و  جنبش هــا  و  قیام هــا  و 
و جریان هــا برخاســت. می بینیــم کــه عمــرو بــن 
ــری و از  ــن بص ــاران و حس ــته ترین ی ــد از برجس عبی
ســرامدان حلقــه و مدرســه او در مســجد بصره اســت. 
در نیمــه دوم قــرن اول هجــری خطــوط فکــری ایــن 
ــای  ــود و آن را از جریان ه ــده ب ــته ش ــب برجس مکت
دیگــر کــه در عرصــه اندیشــه در جامعــه عربــی عهــد 

امــوی کشــمکش داشــتند، جــدا مــی کــرد.
ــه  ــفیان اندیش ــی س ــن اب ــه ب ــان از دوره معاوی اموی
جبرگرایــی را ترویــج و قائــان بــدان را تقویــت 
روش  در  را  جدیــدی  تغییــرات  تــا  می کردنــد 
ــد؛  ــه کنن ــد، توجی ــد آورده بودن ــت داری پدی حکوم
روشــی کــه حکومــت را از شــورایی و انتخابی به ملک 
ــان می خواســتند  ــان آن ــی تبدیــل کــرد و همچن موروث
بدیــن وســیله بــه توجیــه مظالــم اجتماعــی و سیاســی 
ــد  ــانده بودن ــان رس ــه مخالفان ش ــت و آزاری ک و اذی
دســته  کشــتار  در  ســتمگری ها  ایــن   بپردازنــد. 
ــه  ــیعه و فاجع ــی ش ــت دایم ــوارج، محن ــی خ جمع

ــید. ــود رس ــه اوج خ ــین ب ــهادت حس ش
ــا جبراندیشــی امویــان، مدرســه حســن  در مواجهــه ب
ــامی  ــاب اس ــۀ ن ــر اندیش ــش و نش ــه پخ ــری، ب بص
آغــاز کــرد کــه از آزادی و اختیــار و مســوولیت آدمــی 
ــم  ــر را مته ــه جب ــران ب ــرد و دعوت گ ــتیبانی می ک پش
می کــرد کــه آنــان بــه ذات االهــی شــبهه ظلــم را وارد 
می کننــد؛ ذاتــی کــه مــردم را از کارهایــی بازخواســت 
می کنــد کــه خــود جبــراً آنــان را بــدان کارهــا 
ــد  ــات خداون ــه از صف ــدل ک ــا ع ــته اســت؛ ام واداش
ــوولیت  ــار و مس ــت اراده، اختی ــی تثبی ــت مقتض اس

ــی اســت. آدم
برجســته ترین  از  یکــی  عبیــد  بــن  عمــرو 
شــخصیت های جریــان عــدل اســت. منابــع دســته اول 
تاریــخ ایــن جریــان تأکیــد می کننــد کــه پیشــوای ایــن 
گــروه فیلســوف انقابــی، عبــداهلل بــن حکیــم، معبــد 
ــس از  ــان را پ ــن جری ــه ای ــی اســت و کســی ک جهن
ــن  ــد عمــرو ب ــری می کن ــی در بصــره رهب ــد جهن معب
ــد  ــن مصــادر تاریخــی آورده ان ــد اســت؛ بلکــه ای عبی
کــه جریــان اهــل عــدل در زمــان رهبــری عمــرو بــن 
عبیــد قــدرت یافــت و انصــارش فزونــی گرفــت کــه 

ــوغ عمــرو  ــی و نب ــم پارســایی و پاکدامن ــت آن ه عل
ــوف  ــه صف ــه انصــار بســیاری را ب ــود ک ــد ب ــن عبی ب
ــل بصــره  ــا اه ــر قدم ــه تعبی ــانید. ب ــان کش ــن جری ای
وقتــی عمــرو بــن عبیــد را دیدنــد کــه از اهــل عــدل 

ــد. ــن فکــر گــردن نهادن ــه ای ــز ب ــان نی اســت آن
ــز  ــه را نی ــه مرجئ ــان گــروه موســوم ب از ســویی اموی
ــردم  ــه می خواســت م ــد؛ گروهــی ک ــت می کردن تقوی
ــه  ــه ب ــی امی ــای بن ــون باوره ــو پیرام را از گفت و گ
ــد و  ــان عقای ــه  می ــه ک ــن اندیش ــج  ای ــطه تروی واس
ــود  ــی وج ــق رابطه ی ــه و تطبی ــان نظری ــال و می اعم
نــدارد، بــازدارد. در آن روزگار کســی وجــود نداشــت 
ــزرگ  ــان ب ــا و گناه ــتمگری ها و بدی  رفتاری ه ــه س ک
زمامــداران امــوی را انــکار کنــد. از ایــن رو، در برابــر 
ایــن واقعیــت  انکارناپذیــر، خــوارج بــه کفــر امویــان 
ــه  ــه خواســتار ارجــاء حکــم ب ــد و مرجئ حکــم کردن
عقایــد و جدایــی میــان اعتقــاد و عمــل شــدند و همــه 
ــد در روز  ــی خداون ــه بازپرس ــان را ب ــای اموی کاره

ــد. جــزا موکــول کردن
اهــل عــدل بــه رهبــری عمــرو بــن عبیــد هــم خــود 
را از تنــدروی خــوارج دور نگه داشــتند و هــم توجیــه 
مرجئــه را مــردود دانســتند و حکــم بــه فســق و نفــاق 
مرتکــب گنــاه کبیــره بــدون آن کــه از آن توبــه کــرده 

باشــد، کردنــد.
در جامعــه آن روزگار، بقایــای اندیشــه  آیین هــای 
پیشــین کــه گرایــش بــه تشــبیه ذات االهــی بــه 
ــاد  ــول و اتح ــتند و از حل ــا داش ــده گان و چیزه آفری
ــا اشــیاء دیگــر ســخن می گفتنــد شــایع بــود. در  آن ب
ــوب  ــدل، چارچ ــل ع ــبیه گرایان اه ــا تش ــه ب مواجه
نظری  شــان را پیــش کشــیدند کــه در آن اندیشــه 
نــاب توحیــد چنانکــه در قــرآن آمــده اســت عرضــه 
می شــود. بــر پایــه ایــن دیــدگاه هرچــه شــبهه تشــبیه 
و تجســید و حلــول و اتحــاد را برســاند مــردود اســت 
و بدیــن ترتیــب پایه هــای اندیشــه تنزیــه و تجریــد را 
اســتوار ســاختند. خشــت اول و پایــه بنادین ســاختمان 
ــت. و از  ــتوار اس ــدگاه اس ــن دی ــر ای ــد ب ــم توحی عل
ــدل  ــل ع ــوان اه ــه عن ــان ب ــن جری ــه ای اینجاســت ک
و توحیــد مشــهور اســت یعنــی معتقــدان بــه آزادی و 
ــه  ــدی ب ــی از همانن ــه ذات االه ــی و تنزی ــار آدم اختی
ــن  ــاالر ای ــد قافله س ــن عبی ــرو ب ــه عم ــده گان ک آفری

ــه اســت. قافل

بخش نخست
پژوهش: دکتور محمد عماره

برگردان: عبدالفتاح اطهر
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دیــدار  از  پــس  کــه  اعالمیه یــی 
در  افغانســتانی  هیــأت  و  طالبــان 
ناروشــن،  شــد،  پخــش  دوحــه 
اســت.  گمراه کننــده  و  متناقــض 
ــام  ــه تم ــه ب ــن اعالمی ــان در ای طالب
ــا  ــتانی ب ــرف افغانس ــش های ط پرس
»ارزش هــای  پیشــوند  و  اصطــالح 
اســالمی« پاســخ گفتــه انــد؛ در حالــی 
ــا  ــۀ م ــالمی در جامع ــون اس ــه مت ک
بــا تفســیرهای گوناگونــی مواجــه 
ــای  ــالم و ارزش ه ــیر اس ــت. تفس اس
ــتان،  ــۀ افغانس ــر منطق ــالمی در ه اس
متفــاوت و حتــا  تعبیــر  و  تفســیر 
متضــاد دارد. مکتــب رفتــن در جهــان 
ــردم  ــی از م ــای بخش ــی و باوره ذهن
مناطــق جنــوب هم طــراز بــا کفــر 
می آیــد؛  حســاب  بــه  بی دینــی  و 
حــال آنکــه در شــمال، شــرق و حتــا 
ــیر  ــن تفس ــوب ای ــی از جن بخش های
طــرف دار و خریــدار چندانــی نــدارد.
ــن نشســت  ــان در ای ــده گان طالب نماین
ــت  ــوان موافق ــدن بان ــه درس خوان ب
کــه  انــد  گفتــه  امــا  داده،  نشــان 
دانش آمــوزان  درســی  صنف هــای 
ــد و  ــدا باش ــد ج ــر بای ــر و پس دخت

نیــز زنــان و مــردان بــه صــورت 
کاری حضــور  محیــط  در  مختلــط 
ــۀ  ــا از ارای ــان ام ــروه طالب ــد. گ نیابن
ــردن  ــه کارک ــد ب ــان در پیون دیدگاه ش
اجتماعــی،  عرصه هــای  در  بانــوان 
به ویــژه  و  فرهنگــی  سیاســی، 
اشــتراک بانــوان در مناســبات قــدرت 
ــدم  ــود ع ــه خ ــد ک ــه ان ــره رفت طف
ــردن  ــا کار ک ــروه ب ــن گ ــت ای موافق
سیاســی  عرصه هــای  در  بانــوان 
بازتــاب  را  فرهنگی-اجتماعــی  و 
می  دهــد. ایــن اســتدالل شــاید در 
آینــدۀ سیاســی افغانســتان بــا طالبــان، 
بــه ایــن گــروه مجــال دهــد تــا جلــو 
نامــزد شــدن یــک بانــو در انتخابــات 
ریاســت جمهوری را بــا ایــن اســتدالل 

شــدن  رییس جمهــور  کــه  بگیــرد 
ــای اســالمی«  ــا »ارزش ه ــو ب ــک بان ی
همخوانــی نــدارد. وضعیــت نامناســب 
اجتماعــِی  و  فرهنگــی  سیاســی، 
ــروه  ــن گ ــلطۀ ای ــر س ــای زی بخش ه
افغانســتان، محصــول تفســیر و  در 
خوانــش ویــژۀ طالبــان از دیــن اســالم 
و متــون دینــی اســت. در ایــن مناطــق، 
طالبــان بــه دختــران اجــازۀ درس 
خوانــدن و کارکــردن را نمی دهنــد. 
ــوزانده  ــا س ــق ی ــن مناط ــب ای مکات
شــده و یــا هــم بســته نگه داشــته 
ــان از  ــور طالب ــر منظ ــده اســت. اگ ش
ارزش هــای اســالمی، وضعیتــی اســت 
کــه ایــن گــروه در بخش هایــی از 
ســال  هجــده  در  را  آن  افغانســتان 
گذشــته بــه نمایــش گذاشــت، بــدون 
ــل  ــردم افغانســتان قاب ــرای م ــد ب تردی

ــود. ــد ب ــت و نخواه ــول نیس قب
در کنــار ایــن، ابهــام دیگــری کــه 
در اعالمیــۀ طالبــان و در مذاکــرات 
ــأت  ــا هی ــروه ب ــن گ ــده گان ای نماین
وجــود  افغانســتانی  مذاکره کننــدۀ 
داشــت، در پیونــد بــه نــوع نظــام 
سیاســی مــورد نظــر ایــن گــروه بــرای 

ــه  ــان ب ــت. طالب ــتان اس ــدۀ افغانس آین
ــد  ــه ان ــأت افغانســتانی گفت طــرف هی
کــه خواهــان »حکومــت اســالمی« در 
افغانســتان انــد. ایــن گــروه امــا ُمــدل 
حکومــت اســالمِی مــورد نظرشــان را 
مشــخص نســاخته اند. معلــوم نیســت 
»حکومــت اســالمی« »نظــام اســالمی« 
مــورد نظــر و توافــق طالبــان، »امــارت 
»خالفــت  یــا  اســت،  اســالمی« 
نظــام جمهــوری.  یــا  و  اســالمی« 
»ارزش هــای  از  طالبــان  خوانــش 
اســالم« و »اصــول و قوانیــن اســالمی« 
کامــاًل انتزاعــی و غیرملمــوس اســت. 
ــا یــک متــن مکتــوب  ایــن گــروه حت
و مدون-هرچنــد فشــرده و کوچــک-
و  پســوندها  بــا  آن هــا  آنچــه  از   ،

پیشــوندهای »اســالمی« یــاد می کننــد، 
ارایــه نکــرده انــد تــا بــاالی آن غــور 

ــود.  ش
ــان  ــۀ طالب ــادی از اعالمی تصــورات زی
و گفت وگــوی ایــن گــروه بــا هیــأت 
ــت  ــرح اس ــور و مط ــتانی متص افغانس
نمی گنجــد،  کوتاهــه  ایــن  در  کــه 
امــا آنچــه عجالتــًا قابــل ذکــر اســت، 
ایــن کــه اعالمیــۀ اخیــِر محصــول دو 
روز گفت وگــوی طالبــان و هیــأت 
گفت وگــو کننــدۀ افغانســتانی، پُــر 
از واژه هــای مبهــم و اصطالحــات 
جنجال برانگیــز  تفســیرهای  قابــل 
ــن  ــخن گفت ــی س ــم و ُکل ــت. مبه اس
ــد  ــز می توان ــا نی ــن معن ــه ای ــان ب طالب
ــت های  ــروه نشس ــن گ ــه ای ــد ک باش
بین االفغانــی را دســت کم می گیــرد 
ایــن  در  نبایــد  می کنــد  فکــر  و 
پوســت کنده  و  واضــح  نشســت ها 
طالبــان  بگوینــد. محاســبۀ  ســخن 
شــاید ایــن اســت کــه از دســِت 
ــت مداران  ــتانی و سیاس ــأت افغانس هی
و اپوزســیون سیاســی افغانســتان کاری 
ــۀ  ــه در پروس ــت و هرچ ــاخته نیس س
صلــح بــرای گفتــن اســت را بایــد بــا 
ــا  ــت و ب ــان گذاش ــا در می امریکایی ه

ــرد. ــق ک ــان تواف آن
بــه هــر صــورت، مــورد دیگــری 
ــه  ــن ک ــت، ای ــی اس ــل نگران ــه قاب ک
بین االفغانــی  مذاکــرات  چشــم انداز 
دســتاورد  بــا  و  روشــن  چنــدان 
ــتان  ــردم افغانس ــار م ــد. انتظ نمی نمای
ــکا  ــده گان امری ــه نماین ــت ک ــن اس ای
طالبــان،  بــا  مذاکرات شــان  در 
دســتاوردهای  و  ســرخ  خط هــای 
ــن  ــۀ نوی ــای جامع ــی و ارزش ه مدن
ــد و  ــاظ کنن ــدیداً لح ــتان را ش افغانس
روی حفــظ و احتــرام بــه آن هــا تأکیــد 
داشــته باشــند. آنچــه از آن بــه عنــوان 
ــن« و »دســتاوردهای  »ارزش هــای نوی
یــاد  افغانســتان«  ســالۀ  هجــده 
طالبــان  اعالمیــۀ  ماننــد  می شــود، 
انتزاعــی و غیرملمــوس نیســت. آزادی 
ــوری،  ــم جمه ــی، نظ ــان، دموکراس بی
و...  بشــر  حقــوق  کثرت گرایــی، 
ــه  ــم ب ــه ه ــد ک ــا ان ــن ارزش ه همی
ــد  ــح داده ش ــوب توضی صــورت مکت
در  ملمــوس  صــورت  بــه  هــم  و 
افغانســتاِن پــس از 2001 تمثیــل شــده 
ــد. ــاهده می باش ــس و مش ــل لم و قاب
طرف هــای  کــه  شــود  دیــده 
امریــکا  به ویــژه  مذاکره کننــده 
و جامعــۀ جهانــی چقــدر از ایــن 
ــرمایه گذاری  ــدرن و س ــای م ارزش ه
افغانســتان  در  خــود  میلیــاردی 
همچنــان  می کننــد.  حمایــت 
در  طالبــان  آیــا  کــه  دیــده شــود 
رویکردشــان تغییــر 360 درجه یــی 
بــه میــان می آورنــد و ارزش هــا و 
ــا ســرمایه گذرای  دســتاوردهایی کــه ب
امریکایی هــا در افغانســتان بــه وجــود 
آمــده اســت را رعایــت و بــه آن 

خیــر؟ یــا  می گذارنــد  احتــرام 

افغانســـتان د نـــړۍ یـــو لـــه هغـــو لســـو 

ـــواښ  ـــي ګ ـــدي اقلیم ـــه ج ـــې ل ـــو دی چ هېوادون

رسه مـــخ دی.

ـــي ادارې د  ـــاتنې م ـــال س ـــتان د چاپېری د افغانس

ـــړي  ـــه لوم ـــاره پ ـــواري لپ ـــتونزې د ه ـــي س اقلیم

ځـــل د زرغـــون اقلیـــم لـــه نړیـــوال صندوقـــه 

ـــړه. ـــه ک ـــر الس ـــه ت بودج

ـــې  ـــار د س ـــس ملی ـــتیال ادری ـــې ادارې مرس د دغ

ـــه  ـــتې پ ـــړاو د ناس ـــدې ت ـــه هم ـــه ورځ پ ـــنبې پ ش

ـــتان  ـــې افغانس ـــل چ ـــه ووی ـــنیو ت ـــې رس ـــډه ک څن

ــخ دی  ــونو رسه مـ ــي ګواښـ ــختو اقلیمـ ــه سـ لـ

ـــه دې برخـــه کـــې جـــدي کار ويش. ـــد پ چـــې بای

ـــيي  ـــوي، ښ ـــې ش ـــات چ ـــوم مطالع ـــل: ک ده ووی

ـــو  ـــه د زیامنن ـــه اقلیم ـــړۍ ل ـــتان د ن ـــې افغانس چ

ـــه  ـــرې پ ـــه چې ـــې دی، ک ـــو ک ـــو هېوادون ـــه لس پ

دې برخـــه کـــې الزم کار ونـــي، پـــه ســـېالبونو او 

ـــات يش،  ـــان زی ـــواد زی ـــوږ د هې ـــه زم ـــو ب وچکالی

ـــو  ـــه ی ـــې ب ـــو ک ـــو کلون ـــه لس ـــدې پ ـــر دې وړان ت

ځـــل وچـــکايل راتلـــه، خـــو اوس هـــر دوه یـــا 

ـــت  ـــو دول ـــو د ی ـــي، ن ـــته راځ ـــه وروس درې کال

ـــې  ـــوو چ ـــه ک ـــوږ هڅ ـــث م ـــه حی ـــت پ او حکوم

ـــو. ـــی ونیس ـــه چمتوال ورت

ــاتنې مـــي ادارې  ــتان د چاپېریـــال سـ د افغانسـ

ــډه  ــه ګـ ــو ادارو رسه پـ ــمېر نړیوالـ ــو شـ ــه یـ لـ

ـــي  ـــتان د اقلیم ـــې د افغانس ـــړي چ ـــل ک ـــې پی هڅ

ګواښـــونو لپـــاره چمتوالـــی ونیـــي.

دغـــې ادارې پـــه لومـــړي ځـــل د ۳۰۰ زره 

امریکایـــي ډالـــرو پـــه لګښـــت د اقلیمـــي 

د  لـــوري  لـــه  صنـــدوق  نړیـــوال  زرغـــون 

ـــه  ـــدف بودج ـــه ه ـــا پ ـــاتنې د پیاوړتی ـــال س چاپېری

ــړه. ــه کـ ــر السـ ــم تـ هـ

ــو د  ــوا، د اوبـ ــه د هـ ــې بـ ــوې پیسـ ــته شـ مرسـ

ـــای  ـــه ځ ـــر هغ ـــه ه ـــد او پ ـــرژۍ تولی ـــوايل، ان پاک

ـــوايل رسه  ـــه پاک ـــوا ل ـــې د ه ـــږي چ ـــې مرصفې ک

ـــي. ـــې ونی ـــه ی ـــا مخ ـــړي او د ککړتی ـــته وک مرس

ـــې  ـــه ک ـــه ټول ـــي، پ ـــتاتنې اداره واي ـــال س د چاپېری

ــورې  ــه پـ ــالدي کالـ ــر ۲۰۳۰ میـ ــه ۲۰۲۰ تـ لـ

ـــواري  ـــپړ ه ـــتونزو د بش ـــي س ـــتان د اقلیم افغانس

ـــا ده. ـــه اړتی ـــرو ت ـــاردو ډال ـــاره ۱۷.۴ مېلی لپ

ـــې  ـــې ک ـــو ک ـــه بټی ـــتو پ ـــو او د خښ ـــه حاممون پ

نـــاوړه ســـونګ توکـــي کارول، لـــه بـــې کیفیتـــه 

تېلـــو کار اخیســـتل، لـــه زړو او وخـــت تېـــرو 

موټـــرو اســـتفاده، لـــه اوبـــو نـــاوړه ګټـــه اخیســـتل، 

ـــل  ـــور بېالبې ـــات نفـــوس او ن ـــه ښـــارونو کـــې زی پ

ـــې  ـــه ی ـــې د افغانســـتان ت ـــه څـــه دي چ ـــوارد هغ م

ـــړي دي. ـــې ک ـــتونزې پېښ ـــي س ـــې اقلیم زیات

ـــوري  ـــه ل ـــدوق ل ـــوال صن ـــون نړی ـــي رزغ د اقلیم

لـــه اقلیمـــه د زیامننـــو بېالبېلـــو هېوادونـــو رسه 

ـــې  ـــو ک ـــو هېوادون ـــه دغ ـــې پ ـــږي چ ـــته کې مرس

یـــادې ســـتونزې راکمـــې کـــړي او د راتلونکـــو 

ـــول يش. ـــی ونی ـــاره چمتوال ـــونو لپ ـــکي ګواښ اټ

ـــه  د یادونـــې ده چـــې د نـــړۍ ګـــڼ شـــمېر هېوادون

ـــې د  ـــه ک ـــه برخ ـــواري پ ـــتونزو د ه ـــي س د اقلیم

یـــوې ځانګـــړې بودجـــې او پـــالن لـــه مخـــې 

ـــازه  ـــې اوس ت ـــتان دا هڅ ـــو افغانس ـــوي، خ کار ک

ـــړي دي. ـــل ک پی

لـــه دې رسه پـــه افغانســـتان کـــې د ملګـــرو 

ـــتازي د  ـــازمان اس ـــې س ـــوراک او کرن ـــو د خ ملتون

ـــه  ـــې ل ـــل چ ـــې ووی ـــرڅ ک ـــه ت ـــډې پ ـــې غون دغ

ـــو  ـــې د بېالبېل ـــتان ک ـــه افغانس ـــه پ ـــته ب دې وروس

ادارو او وزارتونـــو پـــه همـــکارۍ ســـلګونه زره 

ـــاتنې  ـــال س ـــتونزو او چاپېری ـــي س ـــره د اقلیم ډال

ـــږي. ـــې مرصفې ـــه ک ـــه برخ پ

ــه دې  ــتان پـ ــي، افغانسـ ــال وايـ ــدرا اریـ راجنـ

برخـــه کـــې لومـــړۍ تقویتـــي پـــروژه اوس تـــر 

الســـه کـــړه.

ده وویـــل: دا لومړنـــۍ پـــروژه ده چـــې کـــوالی 

ــو  ــه کولـ ــو د ترالسـ ــورو بودجـ ــوږ د نـ يش، مـ

ــتان  ــړي، افغانسـ ــاوړي کـ ــې پیـ ــه کـ ــه برخـ پـ

لـــه تېـــرو څـــو کلونـــو راپدېخـــوا لـــه ســـختو 

ــداراز دا  ــخ دی، همـ ــتونزو رسه مـ ــي سـ اقلیمـ

ـــو  ـــوي چـــې د راتلونک ـــاوړي ک ـــوږ پی ـــروژه م پ

احتـــاميل ګواښـــونو لپـــاره چمتووالـــی ولـــرو، 

مـــوږ دغـــې برخـــې تـــه پراختیـــا ورکـــوو، تـــر 

ـــه  ـــو څ ـــت ی ـــي وضعی ـــواد اقلیم ـــه هې ـــو د دغ څ

را ســـم کـــړو.

ـــال  ـــې د چاپېری ـــل چ ـــم ووی ـــال دا ه ـــاغي اری ښ

ســـاتنې پـــه هـــدف د ګڼـــو نـــورو چـــارو تـــر 

ـــم کار  ـــیند ه ـــر س ـــار پ ـــل ښ ـــه د کاب ـــګ ژر ب څن

ويش، تـــر څـــو د ده پـــه خـــره، د دغـــه ســـیند 

لـــه شـــااوخوا مېشـــتو خلکـــو رسه د اقلیـــم 

د بدلـــون او چاپېریـــايل ســـتونزو لپـــاره لـــه 

وړانـــدې چمتووالـــی ونیـــي.

د چاپېریال ساتنې ميل اداره: قطع نامۀ قطر چه دارد؟

افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو رسه مخ دی
روح اهلل بهزاد


