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مـذاکـرات صـلح 
و بـرگشت بـه گـذشته

امریکا فرصت مناسب 
برای خروج از افغانستان را دارد
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کنیــم،  مطالعـه  دوحـه  گفت وگوهـاِی  رونـد  کنـار  در  را  صحبت هـا  ایـن  وقتـی 
می بینیـم کـه هیـچ چیـز سـیِر طبیعی یـا منطقِی خـود را نمی پیمایـد و همۀ طرف ها 
در معادلـۀ پیچیـدۀ صلـحـ  انتخابات زیر نوعی فشـار و اسـترس و معماِی سیاسـی 
ـ روانـی قـرار دارنـد کـه اوالً تصمیم گیـری را بـرای  آن هـا دشـوار می سـازد و 
ثانیـاً نتیجـه و دورنمـاِی تصمیم گیری هـا راـ  در حصـۀ صلـح و انتخاباتـ  شـکننده 
و لـرزان می نمایـد. اگـر طـرِف اول و برتـر در ایـن معادلـه را امریـکا بـه حسـاب 
آوریـم کـه زیـاد هـم نادرسـت نیسـت، نمی تـوان وضعیِت سیاسـیـ  روانـِی آقای 
ترامـپ را کـه از یک طـرف آزمـون انتخابـاِت 2020 و جلـِب آراِی امریکاییـان بـه 
ترفندهـای گوناگـون را در پیـِش رو دارد و از سـوی دیگـر واقعیـِت اهـداف و 
اسـتراتژِی درازمـدِت امریـکا در افغانسـتان و منطقـه دسـت وپاِی او را در بـازِی 
صلـح بسـته و او را بـه احتیـاط بیشـتر فـرا می خوانـد، از نظـر دور نگـه داشـت. 
افـکار  تعـارض  حـِل  قطـر،  گفت وگوهـای  در  امریـکا  جانـِب  مشـکِل  بزرگ تریـن 
عمومـِی امریکاییـان بـا برنامه های راهبردی و محرمانۀ این کشـور در افغانسـتان 

است...

ظرفیت های  بر  مبتنی  مقرری های  و  تجربه گرایی   سازی،  تخصصی  کجایی 
مسلکی و علمی حکم می کند که یک فرد صرفاً با مدیریت کرکت را در رأس  
حلقۀ اول سیاست خارجی و  مجری دیپلوماسی افغانستان با پاکستان قرار 
داد. پیشنهاد دو تن به حیث سفیر در اندونیزیا در یک روز و منظوری پیشنهاد 
و تقرر شخص شامل حلقۀ قدرت در همان روز از سوی ریاست جمهوری اوج 
افتضاح دیپلوماتیک و  دال بر عدم دقت و نگرش های سیاسی، سلیقه یی و 
غیرمسلکی به دستگاه دیپلوماسی کشور محسوب می شود که چنین اقدامات 
به صورت روز افزون صدمه جدی به دیپلوماسی اعتبار  و کارایی آن وارد 
می نماید. آقای غنی و  اطرافیان وی یک روایت دارند و همیشه آن را تکرار 
می کنند که وزارت خارجه باید اصالح شود و اصالح به معنای رعایت توازن 
قومی و  تقرر یک تعداد  افراد به ظاهر تحصیل کرده در غرب  و بی برنامه  
شامل حلقۀ اعتماد وفاداری قدرت به نام جوان گرایی و تخصصی سازی  است

حفاظـت  و  عدالت خواهـی  گـروه 
از افـزاد ملکـی می گوید کـه در 10 
روز گذشـته نزدیـک بـه 400 فـرد 
ملکی در افغانسـتان کشـته و زخمی 

شـده اند.
گـروه عدالت خواهـی و حفاظت از 
افـزاد ملکـی می گویـد کـه تلفـات 
افـراد ملکـی در این ماه در تناسـب 
بـه ماه هـای گذشـته بلندتریـن رقم 

را داشـته است.
عزیـز احمـد تسـل رییس ایـن نهاد 
 80 مـدت  ایـن  در  کـه  می گویـد 
فـرد ملکـی در رویدادهـای مختلف 
امنیتـی کشـته و بیـش از 300 تـن 
هـم مجـروح شـده اند کـه زنـان و 
کـودکان نیـز شـامل آن می باشـند.

آقای تسـل بیان داشـته اسـت: »این 
خـاف  عمـل  معنـی  تمامـی  بـه 

قانـون جنـگ اسـت کـه بدبختانـه 
را  کار  ایـن  دو طـرف جنـگ  هـر 

انجـام می دهند، کشـتار افـراد ملکی 
جنایت بشـری اسـت، از طرف های 
از  تـا  می خواهیـم  جنـگ  درگیـر 
انجـام چنین جنایت دسـت بردارند 
تـا مردم مـا بتواننـد زنده گی راحت 

داشـته باشـند.«
آقـای تسـل می گوید کـه این تلفات 
بیشـتر در اثـر حمـات انتحـاری و 
انفجـاری طالبـان و حمـات هوایی 
و شـبانه ی نیروهـای مشـترک افغان 

و خارجـی وارد گردیده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه در دو هفته 
گذشـته، شـهرهای کابـل و غزنـی 
گـواه دو رویـداد بزرگ تروریسـتی 
بـوده اسـت کـه در نتیجـه آن ده هـا 
غیرنظامی کشـته و زخمی شـده اند.

از  ملی  وحدت  حکومت  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 
پیامدهای رشد افراط گرایی در نهادهای علمی کشور هشدار 
داده و تاکید کرده که افراط گرایی در دانشگاه ها، افغانستان را 

به بحران می برد.
آقای دانش که روز پنجشنبه، 19 سرطان در یک نشست علمی 
در دانشگاه کابل صحبت می کرد گفت که تحصیات عالی با 
پیشرفت و  ترقی و  کننده  راه تضمین  تنها  معیاری  کیفیت و 
خودکفایی کشور و دست یافتن به دانش و تکنالوژی مدرن 

معاصر است.
و  دقیق  کنترل  و  نظارت  شک  بدون  که  داشت  بیان  وی 
که  می گردد  باعث  عالی  تحصیات  وزارت  همه جانبه 
اندیشه  و  دانش  تولید  مراکز  عنوان  به  کشور  دانشگاه هایش 
عمل کنند و با تأکید بر آموزش و پژوهش معیاری زمینه رشد 

و خودکفایی کشور را فراهم سازند.
آقای دانش می گوید: در دانشگاه اگر به جای علم و تحقیق، 
و  افراطی  رویکردهای  و  و گروهی  سیاسی  جهت گیری های 
ایدیولوژی های تندروانه جایگزین شود، کشور ما یک بار دیگر 

به سمت انحراف و بحران کشانده خواهد شد.
وی افزود: »من گاهی تعجب می کنم و حتا بر خود می لرزم 
از  افراطی  جریان های  این  به  منسوب  کسانی  می شنوم  که 
»امام اعظم ابوحنیفه« به »مشرک اعظم ابوحنیفه« یاد می کنند! 
دیگر  واقعًا  آیا  باشد  مشرک  ابوحنیفه  امام  اگر  به راستی 
امام  که  را  آیا شمایی  و  یافت می شود  دنیا  این  در  مسلمانی 

ابوحنیفه را مشرک می دانید می توان مسلمان نام گذاشت؟.«
هفته  دو  در  تنها  که  می شوند  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
دانشکدۀ  استاد  سه  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  گذشته، 
اتهام ترویج افراط گرایی و حتا  شرعیات دانشگاه کابل را به 

همکاری با داعش بازداشت کرده است.

نزدیک به 400 غیرنظامی 
در 10 روز گذشته در افغانستان قربانی شده اند

سرور دانش: 
افـراط گـرایی در دانشگـاه ها

 افغـانستان را به بحـران می بـرد

ر؛ کی می زند در؟! ـَ تقـابل وزارت خـارجه و ارگ صلح پَر، انتخابات پ
کجـایکـارمیلنـگد؟

صفحه 3

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

تالشهـایپایانجنـگ
برایمـردممبهـموناروشناست

احمدولی مسعود به این باور است که پشت پردۀ گفت وگوهای صلح و تالش های پایان جنِگ 
برای مردم افغانستان مبهم و ناروشن است. آقای مسعود می گوید که  میدان صلح و میدان 

جنِگ افغانستان، متعلق به مردم افغانستان نیست.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان می دارد که برخی از رهبران دستگاه حکومتی 

تاهنوز از خود و دیدگاه خود تعریف روشن و جامع برای مردم افغانستان ارایه نکرده اند.
احمدولی مسعود در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است: »کسی از ماها یا جانب مقابل، 
هیچ یک طرف نمی دانند در پس این برنامۀ صلح کی ها اند!؟ اگر هم برخی چهره های حکومتی 
می دانند، یا شریک پروژه اند، یا صالحیت و مجوز روشنگری را ندارند و یا هم بی ارتباط و 

بی تأثیر اند«.
آقای مسعود افزوده است: در این شکی نیست که نگاه مردم افغانستان به صلح، نگاه 
صلح آمیز است، اما نگاه رهبران، حلقات و بازیگران داخلی و خارجی به صلح، نگاه سیاسی 

بوده و هریک تعبیرات خود را از صلح به تناسب منافع خود و حذف رقیب می سنجند
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 نشست دوحه هیچ نتیجه یی اگر در پی نداشت، 
ولی یک نتیجۀ مهم بدون تردید در پی داشت 
و  مذاکره  طرف های  کرد  مشخص  آن که  و 
گفت وگوهاِی  از  امریکا  و  طالبان  به ویژه 
توافقی  است  قرار  اگر  و  می خواهند  چه  صلح 
صورت گیرد، این توافق چقدر برای نظام فعلی 

مخاطره آمیز خواهد بود. 
نگرانی  توتالیتر،  نظام های  به  برگشت  موضوع 
امروزِ کشورها نیست. در قرن بیستم در برخی 
از  برخی ها  امریکایی  و  اروپایی  کشورهای 
دموکراتیک  سازوکارهاِی  و  انتخابات  طریق 
دست  به  را  سیاسی  قدرت  که  شدند  موفق 
سیاسی  قدرت  این که  از  پس  افراد  این  آورند. 
را به دست گرفتند، چهرۀ واقعِی خود را نشـان 
دادند و از کشورهای شان دیکتاتوری های بسیار 
خطرناک ساختند. هیتلر در آلمان، موسیلنی در 
ایتالیا، هوگوچاویز در ونزویا و به شکلی دیگر 
استالین در اتحاد شوروی سابق، دیکتاتوری هاِی 
سرکوب گرانه به وجود آوردند. این تجربه سبب 
اندیشمندان سیاست،  از  شده است که بسیاری 
همواره از سوءاستفادۀ دیکتاتورها نگران باشند 
و این هشدار را تکرار کنند که مواظب باشید که 

دوباره به چـاهِ استبداد سقوط نکنید.
داِغ  این روزها بحث  امریکا  ترامپ در  پدیدۀ   
در  است.  شده  اکادمیک  و  دانشگاهی  محافل 
این رابطه افزون بر مقاالت و نوشته هایی که در 
کتاب های  شده،  منتشر  جهان  معتبر  رسانه های 
زیادی نیز توسط اندیشمنداِن طراز اوِل جهان به 
رشتۀ تحریر درآمده است. این نویسنده گان در 
مجموع نگرانِی خود را از بازگشت به دیکتاتوری 
حتا در کشوری مثل امریکا که باورِ همه گان بر 
برای  کوچک  حتا  روزنه یی  هیچ  که  است  آن 
این  اساِس  کرده اند.  بیان  ندارد،  اتفاقی  چنین 
نگرانی نیز تجـربۀ کشورهایی است که در قرِن 
گذشته به چنین بای زمینی گرفتار شدند. هیتلر 
موفق  مردم  آراِی  با  و  قانونی  راه های  از  کامًا 
شد که قدرت سیاسی را به دست گیرد. هرچند 

برخی ها همان زمان نگراِن این بودند که هیتلر 
به دیکتاتور مبدل شود ولی سران سیاسِی آلمان 
استدالل می کردند که می توانند او را مهار کننـد. 
اما دیدیم که سازوکارهای دموکراتیِک آلمان نه 
تنها هیتلر را مهار نکرد، بل برای او این فرصت 
را  مساعد ساخت که جنگی به ویرانگرِی جنِگ 

جهانی دوم را راه بیندازد. 
امکان برگشت  از هر لحاظ  افغانستان که  برای 
به گذشته را بیشتر از هر کشورِ دیگری به دلیل 
پیشامدرِن حاکم  مناسباِت  فضای بستۀ سنتی و 
اسـتبداد  چاه  به  سقوط  خطِر  دارد،  جامعه،  بر 
در  مردم  وقتی  می رسد.  نظر  به  برجسته  بسیار 
ما چـرا  اند،  نگران  دیکتاتوری  از خطِر  امریکا 
افراط گرایی  و  طالبانیزم  چاهِ  به  افتادن  خطر  از 
نشسِت  در  نباشیم؟...  نگران  قومی  و  مذهبی 
خواست هایی  چه  طالبان  که  شد  معلوم  دوحه 
دارند و چقدر می توانند مناسبات مـردم ساالرانه 
قرائت  همان  با  هنوز  طالبان  کنند.  تحمل  را 
فاشیستی از دین صحبت می کنند و ادبیات شان 
همان ادبیات سلطه و تفوق طلبِی قومی و زبانی 
قرائت  هم  که  است  این  طالبان  مشکل  است. 
فاشیستی از آموزه های دینی دارند و هم تعصِب 

زبانی و قومی را دامن می زنند. 
بر  سلطۀشان  سال های  در  طالبان  نظام  ُکِل  در 
قومی  محدودۀ  از  بیرون  فردِ  یک  افغانستان، 
در  حاال  همین  نداشت.  وجود  آن ها  زبانی  و 
با  که  دارد  قرار  قوم  یک  فقط  صلح  مذکراِت 
از  تعدادی  اگر  حاال  می کند.  گفت وگو  دیگران 
زیاد  باشند،  مقابل شان  در  هم  هم تبارهای  شان 

ناخشنود نیستند. 
به  رسانه یی  و  مجازی  فضای  در  برخی ها 
اظهار  دوحه  نشسِت  نتایج  از  نسبی  صورِت 
گام  یک  فقط  این  که  گفته اند  و  کرده  رضایت 
یک  همین  ولی  است.  بوده  اعتمادسازی  برای 
بدهیم،  ادامه  را  گفت وگوها  بخواهیم  اگر  گام 
دوم نمی رسد؛ چون طالبان در گام اول  به گامِ 
را  سیاسی شان  خواست های  و  فکری  خطوط 

که  نمی دانند  الزم  حتا  و  می دانند  معامله ناپذیر 
آن ها  کنند.  مذاکره  و  بحث  خصوص  این  در 
شود.  ایجاد  اسامی«  »نظام  باید  که  می گویند 
و  که سرشت  می کند  کفایت  جمله  یک  همین 
فعلی  نظام  دریابیم. مگر  را  اصلی شان  خواسِت 
اساسِی  قانون  در  مگر  دارد؟  دیگری  ادعای 
افغانستان به صراحت در این مورد سخن گفته 
اسامی  نظام  بر  چرا  طالبان  پس  است؟  نشده 
تأکیـد دارند اگر نظام فعلی را اسامی می دانند؟ 
را  فعلی  نظامِ  طالبان،  که  است  مشخص  کامًا 
آن  آن ها  که  چیزی  آن  حداقل  و  ـ  »اسامی« 
طالبان،  نظر  به  نمی بینند.  ـ  می دانند  اسامی  را 
نظام فعلی مشکل دارد و به جای آن باید یک 
نظامِ فقهی و شرعی ساخته شود؛ نظامی که حق 
محدود  را  زنان  می گیرد،  شهروندان  از  را  رای 
می سازد، حاال اگر همچون زماِن خودشان کامًا 
در خانه ها محبوس نکند، با شاِق امر به معروف 
و نهی از منکر به جاِن مردم می افتند و قس علی 
از  را  چیزی  میان  این  در  البته  هم  امریکا  هذا. 
دست نمی دهد. این کشور در پِی آن است که با 
داشتن چند پایگاه نظامی، »آبرومندانه« افغانستان 
را ترک کنـد و ُمهر شوروِی دوم و شکست را 

بر جبین نداشته باشد. 
متوجه باشیم که وضعیت فعلِی امریکا در جنگ 
افغانستان، بهتر از وضعیِت شوروی سابق نیست. 
در این میان، بدترین وضعیت را ارگ دارد که 
نه  و  می داند  چیزی  صلح  گفت وگوهای  از  نه 
هم در این راستا محلی از اعراب توانسته داشته 
از سخنرانی هاِی  ارگ  سردرگِم  وضعیِت  باشد. 
بی پشتوانه و کمپاین های پیش از وقِت آقای غنی 
کامًا مشخص است. مردم افغانستان اگر در این 
عامل  کننـد،  ضرر  صلح  و  جنگ  بستاِن  بده 
نه هم طالبان؛ عامل  امریکاست و  نه  اصلِی آن 
اصلی ارگ است که با گروگان گرفتِن سیاسِت 

افغانستان همه چیز را به لیـام گذاشته است.

سال l11 شمارۀ مسلسل l2530  شنبه 22 سرطان/ تیر l1398 10 ذوالقعدالحرام l1440 13 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

درحالی که حدود 70 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
باقی مانده، هیچ آماده گِی جدی یی برای برگزاری این انتخابات 
برجسته ترین  است.  نگرفته  صورت  انتخابات  کمیسیون  توسط 
دلیِل این امر، عدم تمایِل کشورهای کمک کننده به تأمین هزینۀ 

انتخابات بوده است.
شصت  پرداخت  برای  آماده گی اش  از  مالیه  وزارت  اگرچه 
افغانی(  میلیارد   6.9( ریاست جمهوری  انتخابات  بودجۀ  درصِد 
برای  که  می خواهد  انتخاباتی  کمیسیون های  از  و  می دهد  خبر 
دریافِت این مبلغ از وزارت مالیه به صورِت رسمی اقدام کنند، 
اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند که تأخیر در تأمین 
کمک کننده،  کشورهای  و  حکومت  سوی  از  انتخابات  هزینۀ 

انتخاباِت آینده را با خطر روبه رو خواهد ساخت.
را  وضع  این  افغانستان،  عادالنۀ  و  آزاد  انتخاباِت  بنیاد  رییس 
»عقب نشینی پرسش برانگیِز جامعۀ جهانی« و »شکسِت پیشاپیش 
که  می گوید  نیز  نهاد  این  سخنگوی  و  می کند  تلقی  انتخابات« 
اگر کمک ها به موقع در دسترِس کمیسیون انتخابات قرار نگیرد، 
انتخابات در ششِم  می توان گفت که جامعۀ جهانی نمی خواهد 
میزان برگزار شود. اما در کنار این ها، برداشِت دیگری هم وجود 
گروگان  را  یکدیگر  چنان  انتخابات  و  این که: صلح  آن  و  دارد 
به  دو  این  از  هیچ کدام  است  ممکن  نهایت  در  که  گرفته اند 
انجامی خوش نرسند. چنان که فضل احمد معنوی، رییس پیشیِن 
وسیلۀ  یک  »انتخابات،  کرده:  اظهار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
فشار در دسِت جامعۀ بین المللی است تا طالبان را وادار بسازند 
حکومت  دیگر،  طرف  از  و  ببخشند  سرعت  را  صلح  پروسۀ 
و  بگذارد  پیشتر  پروسۀ صلح  از  گام  یک  می خواهد  افغانستان 
را در عمِل  بین المللی  کند و جامعۀ  برگزار  را زودتر  انتخابات 

انجام شده قرار بدهد.«
دوحه  گفت وگوهاِی  روند  کنار  در  را  صحبت ها  این  وقتی 
مطالعه کنیـم، می بینیم که هیچ چیز سیِر طبیعی یا منطقِی خود 
را نمی پیماید و همۀ طرف ها در معادلۀ پیچیدۀ صلح ـ انتخابات 
زیر نوعی فشار و استرس و معماِی سیاسی ـ روانی قرار دارند 
که اوالً تصمیم گیری را برای  آن ها دشوار می سازد و ثانیًا نتیجه 
ـ  انتخابات  و  در حصۀ صلح  ـ  را  تصمیم گیری ها  دورنماِی  و 
شکننده و لرزان می نماید. اگر طرِف اول و برتر در این معادله 
را امریکا به حساب آوریم که زیاد هم نادرست نیست، نمی توان 
وضعیِت سیاسی ـ روانِی آقای ترامپ را که از یک طرف آزمون 
انتخاباِت 2020 و جلِب آراِی امریکاییان به ترفندهای گوناگون 
را در پیِش رو دارد و از سوی دیگر واقعیِت اهداف و استراتژِی 
درازمدِت امریکا در افغانستان و منطقه دست وپاِی او را در بازِی 
صلح بسته و او را به احتیاط بیشتر فرا می خواند، از نظر دور نگه 
داشت. بزرگ ترین مشکِل جانِب امریکا در گفت وگوهای قطر، 
با برنامه های راهبردی و  حِل تعارض افکار عمومِی امریکاییان 
محرمانۀ این کشور در افغانستان است. جامعۀ امریکا مثل سایر 
جوامِع دنیا، به دنباِل رفاه است و پایان جنگ با طالبان برای آن ها، 
استندردهای  ارتقای  برای  مالیات دهنده گان  پوِل  مصرِف  نویِد 
می تواند  این خوش خبری  و  می دهد  را  این کشور  در  زنده گی 

برِگ آِس ترامپ در بزنگاه انتخابات باشد. 
طرف دومِ معادله اگر طالبان و پاکستان باشند، آنچه آن ها از صلح 
ایدۀ عمق  ثانیًا تحقِق  امارت و  فتح و نصرت و  اوالً  می طلبند، 
استراتژیک است؛ همان چیزی که افزون بر آن که مورد پذیرِش 
»خودکشی«  افغانستان  حکومِت  برای  نیست،  افغانستان  مردم 
اصلِی هژمونی اش  پایه های  از  امریکا شکست در یکی  برای  و 

)فرهنگ و ایدیولوژی( محسوب می شود.
طرف سوم اگر حکومت باشد، می دانیم که در رأِس آن شخصی 
آقای غنی قرار گرفته با عطِش سیری ناپذیِر قدرت برای  به نامِ 
ذیِل  را  صلح  شخصی  چنین  ناتمام.  فصل های  به  دادن  پایان 
کامروایِی خود در قدرت می پذیرد و در غیر آن، همه چیز و همه 

کس را دور خواهد زد. 
دیده می شود که بازشدِن کاوۀ صلح ـ انتخابات با چنین سوداها 
و معماهایی ناممکن است و ادامۀ آن، هم به ناکامِی صلح و هم 
به شکسِت انتخابات منجر می شود و در نتیجه در افغانستان، ما 
به زودی شاهد باز شدِن باِب جدید و وضعیتی متفاوت خواهیم 

بود که سیما و مختصاِت آن دقیقًا قابل پیش بینی نیست. 

ر ـَ صـلحَپـر،انتخـاباتپ
کیمـیزنـددر؟!

صـلح  کـرات  مـذا
گـذشته بـه  بـرگشت  و 

برای افغانســتان که از هر لحاظ امکاِن برگشت به گذشته را بیشتر از هر کشوِر دیگری به دلیل فضای بستۀ سنتی و 
مناسباِت پیشامدرِن حاکم بر جامعه، دارد، خطِر سقوط به چاِه اســـتبداد بسیار برجسته به نظر می رسد. وقتی مردم 
در امریکا از خطِر دیکتاتوری نگران اند، ما چـرا از خطر افتادن به چاِه طالبانیزم و افراط گرایی مذهبی و قومی نگران 
نباشیم؟... در نشسِت دوحه معلوم شد که طالبان چه خواست هایی دارند و چقدر می توانند مناسبات مـردم ساالرانه 
را تحمل کنند. طالبان هنوز با همان قرائت فاشیســتی از دین صحبت می کنند و ادبیات شــان همان ادبیاِت سلطه و 
تفوق طلبِی قومی و زبانی اســت. مشکل طالبان این است که هم قرائت فاشیســتی از آموزه های دینی دارند و هم 

تعصِب زبانی و قومی را دامن می زنند

احمـد عمران
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سازش

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رییس 
پشت پردۀ  که  است  باور  این  به  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی 
مردم  برای  جنِگ  پایان  تاش های  و  صلح  گفت وگوهای 
می گوید  مسعود  آقای  است.  ناروشن  و  مبهم  افغانستان 
مردم  به  متعلق  افغانستان،  جنِگ  میدان  و  صلح  میدان  که 

افغانستان نیست.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان می دارد که برخی 
دیدگاه خود  و  از خود  تاهنوز  دستگاه حکومتی  رهبران  از 

تعریف روشن و جامع برای مردم افغانستان ارایه نکرده اند.
احمدولی مسعود در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است: 
»کسی از ما ها یا جانب مقابل، هیچ یک طرف نمی دانند در 
برخی چهره های  هم  اگر  اند!؟  کی ها  برنامۀ صلح  این  پس 
حکومتی می دانند، یا شریک پروژه اند، یا صاحیت و مجوز 

روشنگری را ندارند و یا هم بی ارتباط و بی تأثیر اند«.
آقای مسعود افزوده است: در این شکی نیست که نگاه مردم 
رهبران،  نگاه  اما  است،  صلح آمیز  نگاه  صلح،  به  افغانستان 
حلقات و بازیگران داخلی و خارجی به صلح، نگاه سیاسی 
بوده و هریک تعبیرات خود را از صلح به تناسب منافع خود 

و حذف رقیب می سنجند.
اسفبارانه ترین  مسعود:  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  گفتۀ  به 
و  درمانده  شدت  به  موقعیت  صلح،  راستای  در  وضعیت 
غیرقابل اطمینان حکومت می باشد که غیرقانونی می باشد و 
این  از مشروعیت حداقلی و حتا شکل دهی اجماع ملی در 
مسیر برخوردار نیست. احمدولی مسعود تصریح می کند که 
افزون بر این، برخی از رهبران دستگاه حکومتی »چون خود 
و  از خود  تاهنوز  هستند؛  پنهانی«  پروژه های  این  از  بخشی 

دیدگاه خود تعریف روشن و جامع برای مردم ندارند.
ممکن  دارد،  جریان  صلح  به نام  آنچه  »امروزه  می گوید:  او 

اما  برسد،  پوپولیستی  انتخاباتی،  مقطعی،  تاکتیکی،  نتایج  به 
داشت  اعام  امریکایی  نظارتی  نهاد  یا  »سیگار«  چنان چه 
همان  مصداق  می کند(،  پیدا  دوام  اما جنگ  می شود،  )صلح 
واقعیت تلخ است که اگر خود ما از هر مردمی که هستیم، 
متأسفانه  نسازیم،  واحد  خود صدای  کشور  در  باهم  زودتر 
بازیگران  گذشته،  سال   18 از  بزرگتر  بازی های  منتظر  باید 

بیشتر و وضعیت تاریکتر از امروز بود«.

خروج پیش از وقت؛ اشتباه استراتژیک است
که  است  گفته  امریکا  ارتش  ستاد  رییس  میلی،  مارک 
افغانستان  از  خارجی  سربازان  وقت  از  پیش  خروج 
از  ابراز خوش بینی  با  میلی  آقای  است.  استراتژیک«  »اشتباه 
که  است  افزوده  طالبان  با  امریکا  نماینده گان  گفت وگوهای 

تنها راه حل برای پایان جنگ افغانستان، گفت وگو است.
نیروهای  خروج  از  حالی  در  امریکا  ارتش  ستاد  رییس 
می شود  گفته  که  می کند  نگرانی  ابراز  افغانستان  از  خارجی 
یکی از محورهای گفت وگوی طالبان با امریکایی ها، خروج 
سربازان خارجی از افغانستان است. بربنیاد گزارش ها، خروج 
نظامیان خارجی از افغانستان، یکی از اولویت های طالبان در 

گفت وگوهای شان با امریکایی ها است.

فرصت صلح است
در عین حال، محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی 
در آخرین اظهاراتش گفته است که فرصت صلح فراهم شده 
پیش برد  به  غنی  آقای  برود.  دست  از  فرصت  این  نباید  و 
گفت گوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به 
انتخابات  که  است  گفته  و  کرده  تأکید  نیز  همزمان  صورت 

ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.

آقای غنی می گوید که در گفت وگوهای صلح تاش می شود 
دست آوردهای هجده سالۀ افغانستان حفظ شود. او می گوید 
تعقیب  گام به گام  را  صلح  مشروتی  جرگۀ  لویه  قطع نامۀ  که 
می کند. به گفتۀ رییس حکومت، حکومت آماده است بدون 

قید و شرط با طالبان وارد گفت وگو شود.
همیشه  جنگ  و  صلح  ابعاد  که  می گوید  غنی  محمداشرف 
پیچیده و مغلق می باشد و نیاز است افغانستان از تجربه های 
درس  و  عبرت  جهان  در  صلح  تاش های  ناموفق  و  موفق 
بگیرد. او بیان داشته که در پی صلحی است که افغانستان را 

از وابسته گی به کشورهای خارجی بیرون کند.
است،  پروسۀ همه جانبه  مفاهمه یک  است:  گفته  غنی  آقای 
و  افغانستان  جمهوری  دولت  بین  باید  مذاکره  که  درحالی 
طالبان باید صورت بگیرد. یک طرف جنگ دولت افغانستان 
پیدا  با عقانیت راه حل  باید  ما  و طرف دیگر طالبان است؛ 

کنیم.
و  بی قید  مذاکرۀ  از  حالی  در  ملی  وحدت  حکومت  رییس 
شرط با طالبان صحبت می کند که این گروه همواره مذاکره 
این  که  است  گفته  و  کرده  رد  را  ملی  وحدت  حکومت  با 
حکومت دست نشاندۀ امریکا است و نخست طالبان با امریکا 

مذاکره می کنند بعد با حکومت افغانستان.

دیدار با هیأت قطر
آقای غنی همچنان با هیأتی که از سوی افغانستان هفتۀ گذشته 

در قطر با طالبان گفت وگو کردند، دیدار کرد. در این دیدار 
هیأت افغانستان به رییس حکومت گفته اند که در آن نشست 
و  دست آوردها  حفظ  نوین،  ارزش های  ملی،  وحدت  روی 
مذاکره  طالبان گفت وگو و  با  پیشرفت های 18 سال گذشته 

کردند.
بتواند  این نشست  امیدواری کرده که  ابراز  افغانستان  هیأت 
گامی در جهت آغاز گفت وگوی مستقیم طالبان و حکومت 
گفته  به  نشست  این  در  غنی  محمداشرف  باشد.  افغانستان 
است که اشتراک هیأت افغانستانی یک آغاز خوب بود. آقای 
که  است  افزوده  است  مهم  مفاهمه  این که  به  اشاره  با  غنی 
یگانه راه معقول در پیشرفت صلح این است که طالبان وارد 

گفت وگوی مستقیم با حکومت شوند.

با طالبان  برای مذاکرات  داشته که حکومت  بیان  آقای غنی 
که  است  افزوده  اما  حکومت  رییس  دارد.  کامل  آماده گی 

قطع نامۀ نشست این هیأت با طالبان »الزام آور« نیست.
گفتنی است که زلمی خلیل زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور 
صلح افغانستان پس از پایان هفتمین دور نشست با طالبان، 
به چین سفر کرده و با مقام های حکومت این کشور در مورد 
صلح افغانستان دیدار و گفت وگو کرده است. آقای خلیل زاد 
مقام های  با  است  قرار  و  کرده  سفر  امریکا  به  چین  از  پس 

امریکایی در مورد پروسۀ صلح افغانستان گفت وگو کند.

 محمداشرف غنی به تازه گی فرمانی صادر کرده که تمام مقرری ها 
در نماینده گی های سیاسی باید به  تایید ریاست جمهوری صورت 
گیرد. ارگ این دستور را تاش برای معیاری سازی و مسلکی سازی 
به  منتقدان آن را دادن رشوت سیاسی  دستگاه سیاست خارجی و 
ریاست جمهوری   انتخابات  آستانۀ  در  سیاسی  متنفذان  و  متحدان 

می دانند.
تشکیل  زمان  از  خارجه  وزارت  و  ارگ  میان  رویارویی  و  تقابل 
ادامه دارد. فرمان ریاست جمهوری  تا کنون  حکومت وحدت ملی 
کار و سلب  اعظم  تعطیل  بخش  معنای  به  این  لحن و محتوا  با 
دیپلومات  ها  تقرر  و  تعیین  که  دیپلوماسی  دستگاه  صاحیت  
کارکنان  قانون  اساس  بر  قونسلی  و  سیاسی  نماینده گی های  در 
میان  گذشته  سال  چند  در  تنش  می باشد.  قونسلی   و  دیپلوماتیک 
دو نهاد عمدۀ دولت فرصت های مهم و موثر را در راستای تحکیم 
از متن  را  داد و وزارت خارجه  منطقه یی و جهانی هدر  مناسبات 
بحث و تدوین گفتمان پالیسی سیاست خارجی به حاشیه کشانید. 
نهادهای کلیدی حکومت  از  افغانستان  یکی  امور خارجه  وزارت 
به مقرری های فوق العاده سلیقه یی و غیرقانونی،  با توجه  است که 
ضرورت آوردن اصاحات اساسی و موثر در آن احساس می گردد. 
اولویت  یک  عنوان  به  را  اصاحات  ایجاد  امور خارجه،  وزیر  هر 
بزرگ مطرح می کند، اما در عمل پای اصاحات واقعی و معنادار 
و  قومی  تسلط  زدن  هم  بر  معنای  به  اصاحات  بیشتر  و  می لنگد 
سیاسی بر این دستگاه  تعبیر می گردد تا ظرفیت سازی، کادر پروری  

و افزایش موثریت کاری این نهاد.
مجاری  از  استفاده  با  البی گری  و  اقناع  مذاکره،  دیپلوماسی، 

تعامل  بهینۀ سیاست خارجی و  تطبیق  برای  ابزار  بهترین  مختلف، 
و  ضعیف  کشورهای  می باشد.  جهان  و  منطقه  با  معنادار  تفاهم  و 
ملی  قدرت  الزم  پشتوانه های  و  پتانشیل ها  که  یافته  توسعه  کمتر 
را ندارند، به ظرفیت سازی و مسلکی سازی دیپلوماسی و گماشتن 
بهترین و شایسته ترین ها در سمت های دیپلوماتیک توجه می نمایند 
و ساختار-کارگزار و مجری پالیسی های سیاست خارجی را از دید 
و  هم سویی  در  به هدف  رسیدن  استراتژی های  و  اهداف  خطوط، 

هماهنگی  قرار می دهند.
که  شدند  گماشته  سفیر  حیث  به  افراد  ملی  وحدت  حکومت  در 
الفبای دیپلوماسی، آداب و تشریفات دیپلوماتیک را نمی دانند و به 
و  خارجی  سیاست  مقاصد  پیش برد  و  کشور  از  نماینده گی  جای 
ایجاد فرصت ها و ظرفیت های برای همکاری و تعامل با نهادهای 
مختلف کشور میزبان، مصروف بازی های سیاسی، سلیقه یی، قومی 
و استفاده جویی ها در داخل سفارت ها  می باشند و عدم آشنایی با 
روندهای کاری و چگونگی اجراآت هرازگاهی موجب بروز رفتارها، 
وزارت  است.  گردیده  غیردیپلوماتیک  گفتارهای  و  موضع گیری ها 
به حاشیه  پالیسی سازی سیاست خارجی   گفتمان  از  امور خارجه 
رانده شده و  تشکیات سلیقه یی، موازی، شوراها و مشاوریت های 
غیرضروری وظیفۀ تدوین و رهبری سیاست خارجی افغانستان را 
به عهده گرفتند و یکی پس از دیگری ملغا شدند. سپردن مسولیت 
تطبیق سیاست خارجی به  افراد سلیقه گرا، پارتی باز و فاقد ابتکار، 
دیپلوماسی افغانستان و جایگاه این کشور در مناسبات منطقه یی و 
جهانی را به شدت تضعیف کرده و فرصت های زیادی را به چالش 

مبدل کرده است.

تحت  تحقیقی  گزارش  یک  در  گذشته  سال  صبح  هشت  روزنامۀ 
عنوان انحصار پست های سیاسی توسط نماینده گان احزاب سیاسی 
فهرست مقرری های غیرقانونی و متعلق به شخصیت های سیاسی را 
در وزارت امور خارجه منتشر کرد و بارها از تعیین  افراد زورمند 
و کم سواد در وزارت امور خارجه نیز  انتقاد شده است. جمعیت 
اسامی حزب رهبری کننده وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری 
و شورای امنیت بیشترین مقرری های فوق العاده حزبی، غیرمسلکی 
و سیاسی را در وزارت خارجه و نماینده گی های سیاسی انجام داده 

اند.  
بر  مبتنی  مقرری های  و  تجربه گرایی   سازی،  تخصصی  کجایی 
با  صرفًا  فرد  یک  که  می کند  حکم  علمی  و  مسلکی  ظرفیت های 
مدیریت کرکت را در رأس  حلقۀ اول سیاست خارجی و  مجری 
دیپلوماسی افغانستان با پاکستان قرار داد. پیشنهاد دو تن به حیث 
سفیر در اندونیزیا در یک روز و منظوری پیشنهاد و تقرر شخص 
اوج  ریاست جمهوری  سوی  از  روز  همان  در  قدرت  حلقۀ  شامل 
سیاسی،  نگرش های  و  دقت  عدم  بر  دال  و   دیپلوماتیک  افتتضاح 
محسوب  کشور  دیپلوماسی  دستگاه  به  غیرمسلکی  و  سلیقه یی 
جدی  صدمه  افزون  روز  صورت  به  اقدامات  چنین  که  می شود 
و   غنی  آقای  می نماید.  وارد  آن  کارایی  و  اعتبار   دیپلوماسی  به 
را تکرار می کنند که  دارند و همیشه آن  اطرافیان وی یک روایت 
وزارت خارجه باید اصاح شود و اصاح به معنای رعایت توازن 
قومی و  تقرر یک تعداد  افراد به ظاهر تحصیل کرده در غرب  و 
و  به نام جوان گرایی  قدرت  وفاداری  اعتماد  بی برنامه  شامل حلقۀ 
که  قونسلی  و  سیاسی  نماینده گی های  در  است.  تخصصی سازی  
به  اداره  از طرف ارگ مقرر گردیده است،  سفیر و جنرال قونسل 
گرایش های  و  الک  در  محصور  و  صفر  کاری  بازدهی  فلج،  کلی 
سلیقه یی و روزمره گی شخص اول  قرار دارد و اکثریت این افراد 
دارای تابعیت مضاعف بوده، بعد از ختم مأموریت بر نمی گردند یا 
و  می یابد  گسترده  بازتاب  اداری شان  فساد  و  سیاسی  رسوایی های 
به ساده گی اطاعات حساس یک سفارت را در اختیار یک کشور 
قرار می دهند.  بسیاری ها وزارت خارجه را تختۀ خیز برای پناهنده 
شدن و استفاده از امتیازات دیپلوماتیک می دانند نه یک مسوولیت 
بزرگ ملی. فهرست طویل از سفیران و دیپلومات های پناهنده شده 
افغانستان ندارند،  که هیچ گونه باورمندی و تعهد اخاقی به منافع 

بارها نشر شده است.
و  طرح  برای  توجه  قابل  چیز  هیچ  افغانستان  فعلی  شرایط  در 

مبنی  حرف های  ندارد.  وجود  جهان  و  منطقه  با  سازی  مسأله دار 
به  به  چهار راه تجارت منطقه و کمک  افغانستان  تبدیل کردن  بر 
اقتصاد منطقه و روند صلح تحت رهبری و مالکیت دولت افغانستان 
در  خشتک  کلوخ  چسپانیدن  و  سیاسیون  بی پشتوانه یی  بلوفه های 
در  اوضاع   نظاره گر  دنیا  ندارد.  چندانی  مقبولیت  که  است  دیوار 
و  بی محتوا  تشریفاتی  ماقات های  و  است  افغانستان  برهم  و  هم 
فاقد دست آورد درد افغانستان را مداوا نمی کند. تمام نماینده گی های 
سیاسی افغانستان  را پُر  از افراد تحصلی کرده در غرب و انگلیسی 
خلق  آنها  در  باوری  نهاد  و  اخاقی  تعهد  انگیزه،  اما  بسازیم  فهم 
نکنیم و در داخل سیاست ها و راهکارهای سالم  اقتصادی، امنیتی، 
اجتماعی برای توسعه وجود نداشته باشد و همه دستگاه مصروف 
و  منطقه  محیط  در  باشند،  قومی  و  سیاسی  زدوبندهای  و  توطیه 
استراتژیک و  تحقیقاتی و  مراکز  جهانی، ماقات ها، سخنرانی در  
نشانی  از  مقاله  کمتر  ندارد.  جذابیت  هیچ  پُرطمطراق  حرف های 
دیپلومات های افغانستان از سفیر تا پایین تر برای البی گری و ترسیم 
شده  نشر  جهانی  رسانه های  در  افغانستان  مثبت  چهره یی  و  ابعاد 
برای سفیر  فرمانروا  است. قول معروف است که می گویند شاه و 
و نمایندۀ خود همه چیز را می تواند آماده کند، اما هوش، استعداد، 
آینده نگری و ظرفیت را نمی تواند بدهد و آن در نتیجۀ ممارست، 

تجربه و تاش به دست می آید.
و  نیازها  با  خارجه  امور  وزارت  منطبق سازی  و  واقعی  اصاحات 
بسته ساده و چند مرحله یی  تطبیق یک  از طریق  تحوالت جهانی 
ممکن و عملی می باشد  که در آن ظرفیت سازی علمی، مسلکی و فهم 
 ) Career(زبان های رایج بین المللی، تقسیم بندی کارمندان به کریر
کاری  تجارب  اساس  بر  تعیینات    ،)Non-Career(کریر غیر  و 
متناسب سازی  اداری،  مراتب  سلسله  و  موضوعی  حوزه یی، 
سطح  چگونگی  با  قونسلی  و  سیاسی  نماینده گی  یک  موجودیت 
روابط و عواید ناشی از آن و در صورت لزوم کاهش سطح روابط 

دیپلوماتیک برای صرفه جویی اقتصادی می باشد.
انحصارگرایانه،  عقده یی،  گونۀ  به  نباید  نهادی  اصاحات  بحث  با 
چنین  و  گیرد  برخورد صورت  سیاسی  وسیله رشوت  و  سلیقه یی 
روش در هیچ جای دنیا کار نداده  است. اصاحات واقعی و معنادار  
که به موثریت بیشتر و بازدهی  قابل توقع و عرضه خدمات به موقع 
سازمان منجر گردد، مستلزم اصاحات باال به پایین  و معطوف به  

مسلکی سازی و تخصصی سازی در  سلسله  مراتب سازمانی است.

تقـابل وزارت خـارجه و ارگ 
کجـای کـار می لنـگد؟

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
تالش هـای پایان جنـگ برای مـردم 

مبهـم و ناروشن است

روح اهلل بهزاد
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۱. حرف تان را با یک کلمه بیان کنید
موقعیـت: دختـراِن مـن تنهـا یـک کار را بایـد در خانه انجـام بدهنـد و آن بردن 
ظـرِف غـذا پـس از اتمـام به سـینِک ظرف شـویی اسـت. بـا این  حال، هر شـب 
بایـد بـه آن هـا تذکر بدهم کـه ایـن کار را انجام بدهنـد. گاهی اوقات سـه مرتبه 
بایـد تکـرار کنـم و با این همـه تضمینی وجـود ندارد کـه آن ها ایـن کار را انجام 

دهنـد و در آخـر چـه کسـی ظرف هـا را تمیز خواهـد کرد؟ حـدس بزنید!
را  دخترانـم  مـن،  دسـتورهای  مکـرر  گرفتـن  نادیـده  از  بعـد  قدیمـی:  روش 
می نشـاندم و ده دقیقـه در مـورد این کـه مـن خدمتـکارِ آن ها نیسـتم و این جا نیز 

رسـتورانت نیسـت، سـخنرانی می کـردم.
روش بهتـر: فرزنـدان معمـوالً می داننـد کـه چـه کاری را بایـد انجام دهنـد. آن ها 
تنهـا بـه یـک یـادآورِی سـاده نیازمندنـد. دختـرم به من گفـت: »وقتی شـروع به 
تکـرار حرفـی می کنـی، آن ها دسـت از گـوش دادن می کشـند. به  جـای این کار، 

تنهـا از یـک کلمـه برای یـادآوری بـه آن ها اسـتفاده کن.« 
نتیجـه: یک  شـب بعـد از شـام، تنها حرفی کـه زدم ایـن کلمه بود: »بشـقاب ها«. 
دخترهـا اول طـوری به من نـگاه کردند که انـگار با زباِن بیگانه سـخن می گویم. 
امـا لحظـۀ بعـد، بشقاب های شـان را برداشـتند و به سـمِت آشـپزخانه رفتند. بعد 
از یـک مـاه پافشـاری سفت وسـخت، دیگـر نیازی نیسـت چیـزی بگویـم. آن ها 
خودشـان ایـن کار را انجـام می دهنـد. وقتی می گویـم »دندان ها«، آن هـا می دانند 
کـه بایـد مسـواک بزننـد. مـن کلمـۀ »کفش هـا« را نیـز جایگزیـِن ایـن جمات 
کـردم: »کفش های تـان را پیـدا کنیـد و بپوشـید«. زمانـی کـه می شـنوم دختـرم 
بـا جیـغ و فریـاد می گویـد »آن را بـه مـن بـده!«، به سـاده گی می گویـم »کلمـات 
خـوب« و آن گاه می گویـد »ممکـن اسـت لطفـًا آن را بـه مـن بدهـی؟« عمـًا از 

خوشـحالی ضعـف می کنم. 

 ۲. فرزندتان را نیرومند کنید 
موقعیـت: دوسـتم سـارا مشـغول ِسـرِو غذا بود کـه دختر دوسـاله اش نـدا، بنا به 
عـادت از چوکـی اش پاییـن پریـد، دوبـاره از آن بـاال رفـت، چرخیـد، ایسـتاد و 

شـروع بـه پـا کوبیدن بـر بالشـتک کرد.
روش قدیمـی: وقتـی نـدا بـه حرِف سـارا که بـه او می گفت »باید ثابت بنشـینی« 
گـوش نمـی داد، باعـث آزارِ سـارا می شـد و سـارا چیـزی می گفت شـبیه به این: 
»چقـدر فهمیـدن این موضوع دشـوار اسـت؟ تـو باید بنشـینی!«. نـدا ممکن بود 
گریـه کنـد امـا بـا ایـن  حـال نمی نشسـت. در آخر تنهـا وقفه یـی ایجـاد می کرد 

کـه باعـث تغییـر رفتارش هم نمی شـد. 
روش بهتـر: بـه  جـای دسـتور دادن، واقعیت هـا را بیـان کنیـد. چـه کسـی از 
برنامه ریزی شـده  ُربات هـاِی  نمی کنـد؟ کـودکان  دسـتورهاِی مـداوم سـرپیچی 
بـرای اطاعـت از ما نیسـتند. آن ها نیـاز دارند که ارادۀ خود را پـرورش دهند و به 
همیـن خاطر اسـت که بیشـتر اوقـات دقیقـًا برعکِس آنچـه از آن هـا می خواهیم 
عمـل می کننـد. قلـِق کار این اسـت کـه دسـتورالعمل ها را بـه لحظاِت آموزشـی 
بـردار!« می توانیـد  را  به جـای گفتـِن »آن ظـرِف شـیر  بنابرایـن  کنیـم.  تبدیـل 
به راحتـی بگوییـد: »شـیر وقتـی بیـرون از یخچـال بماند، خـراب می شـود«. این 
روش بـه کـودک می گویـد: »من می دانـم که وقتی اطاعـاِت کامـل را در اختیار 

داری، کار درسـت را انجـام می دهـی.«
نتیجـه: دفعـۀ بعـد کـه نـدا شـروع بـه پـرش و بی قـراری کـرد، سـارا نفسـی 
سـاخته   نشسـتن  بـرای  »عزیـزم، چوکـی  گفـت:  سـپس  و  کشـید  آرام بخـش 
شـده اسـت«. نـدا بـه مـادرش لبخنـد زده، می نشـیند و شـروع بـه خـوردن غذا 
می کنـد. سـارا در گزارشـش می گویـد: »ایـن اتفـاق قبـًا هرگـز رخ نـداده بود«. 
او هرازگاهـی مجبـور اسـت ایـن حـرف را بـه دختـرش یـادآوری کنـد امـا در 
آخـر، نـدا بـه حـرِف او گـوش می دهـد. ایـن روش را می تـوان در موقعیت های 
دیگـر نیـز به خوبـی بـه کار بـرد. به جـای گفتـن ایـن جملـه: »بـه هـر چیـزی 
دسـت نـزن!« سـارا می گویـد: »ایـن وسـایِل ظریـف به راحتـی قابـل شکسـتن 
هسـتند«. همین طـور: »جـای لگوهـا در سـبِد سـبز اسـت تـا بتوانـی دفعـۀ بعـد 
کـه می خواهـی بـا آن هـا بازی کنـی، به راحتـی آن هـا را پیـدا کنی« و »نکشـیدن 

سـیفوِن دستشـویی باعـث ایجـاد بـوی بـد در آن می شـود.«
منبع:

www.rokna.net

راه هایی موثر برای این که 
فرزندتان به حرِف شما گوش دهد 

آیا درســت اسـت که دشـمِن دیروزتـان یعنی 
روس هـا بـا شـما دوسـت و همدسـت شـده 

؟ ست ا
  این حرف هایی اسـت که شـما از دور شـنیده اید 
و ایـن جـز تبلیغـات، چیـز دیگـری نیسـت. مـن 
هرگـز مـزدورِ کسـی نیسـتم و نـه بـه نفـِع کسـی 
می جنگـم. مـن بـر اسـاِس فیصلـه و قـرارِ ملـت 
تصمیـم می گیـرم. مـن اگـر نماینده گـی از دیگران 
می کـردم، اول از پاکسـتان اطاعـت می کـردم. ولی 
تصمیـم بـه دسـِت خـودم بـوده و بارها بـه طالبان 
گفتـم کـه بیاییـد بـا هـم بنشـینیم و دربـارۀ پایـان 
جنـگ و صلـح مطابـق فرمـودۀ خـدا و رسـولش 

عمـل نماییـم، ولیکـن نمی شـود.

  ثابـت شـده کـه در گرفتـن تصمیـم و قـرار، 
اسـتقال تـام داریـدـ برخـاف دیگـر زعمای 
جهـادی، امـا شـنیده می شـود کـه اکنـون از 
طـرف روس ها پشـتیبانی می شـوید. آیـا این با 

اسـتقالیِت شـما مغایرت نـدارد؟
  آن ها برای مصلحِت خودشـان پشـتیبانی می کنند. 
پاکسـتان از حکمتیـار پشـتیبانی می کرد که سـبب 
مشـکات وطن و ملِت ما شـد و زمانی که ملتفت 
شـد حکمتیار قـدرِت به جـا آوردن پان های شـان 
را نـدارد، او را رهـا کـرده بـه طالبـان رو آوردنـد 
و بـه پشـتیبانی پرداختنـد. فـرق بیِن ما این اسـت 
کـه مـا بـه نظریـه و مفکوره هـاِی خـود تصمیـم 
می گیریـم ، مگـر ایشـان از پیـِش خود هیـچ کاری 
کـرده نمی توانند تا از پاکسـتان هدایـت نگیرند. ما 
بـه طالبان گفتیـم که بیایید با هم بنشـینیم و مطابق 
امـر خـدا و رسـول تصمیـم بگیریم، الکن ایشـان 
نتوانسـتند چنیـن کاری بکنند. پس ثابت اسـت که 

آن هـا از خـود کـدام اختیـار و رأی ندارند.

  چگونـه از پاکسـتان خاطـرۀ خـوش نداریـد 
درحالی کـه پاکسـتان در ایـام جهـاد بـه شـما 
کمـک کـرد، در صورتی که روس می توانسـت 

از راه پاکسـتان بـه هـدف خود برسـد؟
  پاکسـتان اگـر بـه روس اجازه مـی داد، خود لقمۀ 

اوِل روس می بـود.

آیـا ایـن نظرتـان را در ایـام جهاد به پاکسـتان 
؟ گفتید

  بلـی در سـفر کوتاهـی کـه چنـد سـال قبـل بـه 
اسـلم  بـه  مسـتقیماً  آن روز  در  داشـتم،  پاکسـتان 
بیـگ، رییـس ارکان وقـت پاکسـتان صراحتاً گفتم 
و خواهـش نمـودم بیاییـد با هـم دوسـت و برادر 
باشـیم، زیـرا صداقـت و صمیمیـِت مـا و شـما به 
سـود هر دو جانب اسـت. اگر به این آرزو باشـید 
که افغانسـتان تحت فرمان روایی شـما قـرار بگیرد، 
ایـن آرزو سـبب مشـکاِت بسـیار می شـود. بهتر 
اسـت با دوسـتی بی آالیش، ملت افغانسـتان را قلبًا 
از خـود بسـازید. ایـن نظـری بـود کـه از ابتـدا تا 
کنـون ارایه نمـوده ام. خیرِ پاکسـتان در صداقتش با 

ماسـت و همچنـان از ما.

گمـان می کنیـد کـه کشـوری جـرأت آن را 
داشـته باشـد که پـای روی نقـش پای اشـتباهِ 

بگـذارد؟ شـوروی ها 
  برایم تسـلط مسـتقیم و تسـلط غیرمسـتقیم یک 
معنـا دارد. تـاش جـاری پاکسـتان به خاطر پخش 

تسـلط غیرمسـتقیم بر افغانسـتان است.

بزرگ ترین بیم شما چیست؟
  سلطۀ خارجی بر وطنم )علمی۵، 94–118(.

مصاحبه هاِی لحظه یی 
بـرای  مصاحبه کننـده  کـه  می افتـد  اتفـاق  بعضـاً 
مصاحبـه بـا یک هنرمنـد، نقـاش، ادیب، شـاعر و 
یـا هم گـزارش از مسـابقۀ ورزشـی، به یـک تاالر 
مـی رود و در آن تـاالر یـا نمایشـگاه صحنه هـای 
جالـب دیده می شـود کـه مخاطبان دوسـت دارند 
دربـارۀ آن معلومـات داشـته باشـند و یـا برای یک 

مخاطـب دانسـتن آن جالب اسـت. 
اگـر مصاحبه کننـده بـرای یـک رسـانۀ چاپـی و یا 
رادیـو کار نمایـد، چطـور می توانـد آن صحنه ها را 
بـرای مخاطبـان مجسـم نمایـد؟ در ایـن صورت، 
خبرنـگار یـا مصاحبه کننـده در کنـار مصاحبـه و 
یـا در مقدمـه، تصویـری از ماحـول و یـا فضـای 
اتـاق،  دفتـر کار و یا نمایشـگاه یا ورزشـگاه را بیان 

می کند.
پرسـش ها  ثبـت  بـر  عـاوه  مصاحبه کننـده 
توصیـِف  و  ماحـول  تشـریح  بـه  پاسـخ ها،  و 
چشـم دیدش نیز می پـردازد. این تشـریح می تواند 
توصیـف و تمجیـد باشـد و یا هم جنبـۀ انتقادی و 
تقبیحـی را در خـود جا دهد. البتـه این توصیف ها 
و یـا هـم انتقادات در رسـانه های صوتی، تصویری 

و یـا نوشـتاری متفـاوت می باشـند.
در ایـن نـوع مصاحبه هـا مصاحبه کننـده محـدود 
بـه پرسـش نمی مانـد، بلکـه بـا بیـان حـاالت و 
چشـم دیدش مهارتـی خـاص بـه خـرچ می دهـد 
و جمله پـردازی  می نمایـد. بنابرایـن مصاحبه کننده 
بایـد بـا مهـارت ایـن جمله پردازی هـای طوالنـی 
هم چنـان  و  دهـد  انجـام  را  ماحـول  تشـریح  و 
مصاحبه شـونده تنها پاسـخ گو نیسـت، بلکه او هم 
در بعضـی حاالت سـعی می کنـد تا حـاالت را در 

ذهـن مخاطبـاِن خود مجسـم سـازد. 
معمـوالً این گونـه مصاحبه هـا جنبـۀ خبـرِی کمتر 
دارنـد و اگـر بـرای تلویزیون باشـد، عکس برداری 
یـک  می توانـد  مصاحبـه  اثنـای  در  ماحـول  از 
بـرای  اگـر  و  ارایـه دهـد  آن  از  واقعـی  تجسـِم 
رادیـو و رسـانه های چاپـی باشـد، در مقدمـه باید 
نمـاِی اطـراف بـه تصویـر کشـیده شـود و ایـن 
مصاحبه کننـدۀ ماهـر اسـت کـه چنیـن فضـا را به 
تصویـر کشـیده می توانـد و کلمـات مناسـب و 
جمات دل نشـین برای نوشـته اش سراغ می نماید. 
از  یکـی  می خوانیـد،  زیـر  در  کـه  را  مقدمه یـی 

مثال هـای ایـن نـوع مصاحبـه بـه شـمار مـی رود:
»... مـن از تاشـم به خاطـر دیدن داکتـر نجیب اهلل، 
هفتـاد  فرقـۀ  قومانـدان  عبدالمؤمـن  جنـرال  بـه 
شـهرک حیرتـان حکایت کـردم و گفتم می خواهم 
اولیـن خبرنگارِ افغانسـتان باشـم که ببـرک کارمل 
رییس جمهـورِ پیشـین را بعد از تأسـیس حکومت 
فـراوان  اصـرار  او  می بینـم.  کشـور  در  اسـامی 
به اصطـاح  و  نمـوده  کله شـخی  مـن  می کـرد و 
دوپایـم را در یک موزه سـاختم. بعد از نیم سـاعت 
عذر و زاری تشـویق و ترغیب، مومن حاضر شـد 
کـه مرا با یکـی از جنراالنش روانـۀ اقامتگاه کارمل 

نماید.
بـه موتر جیپ سـوار شـده در کنـار دریـای پُرآِب 
آمـو داخـل محوطه یی شـدیم کـه خالـی و آرام به 
نظـر می رسـید. نظـر بـه گفتـۀ جنـرال، ایـن نقطۀ 
سـرحدی مربـوط خـاک افغانسـتان اسـت اما نظر 
کشـورهای  از  هیچ یـک  بین المللـی،  قوانیـن  بـه 
افغانسـتان و ازبکسـتان حـِق اسـتفاده از این زمین 

ندارند. را 
قطعه زمین توسـط درختاِن بلند پوشـیده شـده بود 
و هـوای گـرم و طاقت فرسـا داشـت، هـر لحظـه 
کـه بـاد برمی خاسـت تـودۀ خـاک را به هـوا بلند 
می کـرد و بـه جـز چنـد درخـت، زمیـِن آن جـا 
خشـک و ریگـی بـود و در گوشـه یی از خـاک زار 
چنـد اتـاِق چوبی طوری سـاخته شـده بـود که به 
دهکده یی کوچک شـبیه بـود. جنـرال ادعا می کرد 
کـه ایـن دهکدۀ کوچـک مربـوط مأمورین گمرک 
ایـن دهکـدۀ  ازبکسـتان اسـت. در  افغانسـتان و 
کوچـک دو کانتینـر طـوری گذاشـته شـده بودنـد 
کـه سـرِ یکی در وسـط دیگـری پیوند داشـت. هر 
دو کانتینـر توسـط قطعـاِت چوب صـرف به خاطر 
آن هـا  شـدِن  سـرد  و  شـدن  داغ  از  جلوگیـری 
پوشـانیده و بام هـر دو کانتینر، ِگل کاری شـده بود 
و چنـان معلـوم می شـد کـه روی ِگل سـبزه دمیده 
اسـت و چنـد شـاخ درخـت در بـاالی بـامِ هر دو 
کانتینـر دیده می شـد. به خاطر دیـدن ببرک کارمل 
رییس جمهـور پیشـیِن افغانسـتان و یتیـم جنـگ 
سـرد، میـدان وسـیع و سـوزان را طی کـرده، موتر 
جیـپ مـا در کنـار یکـی از کانتینرها به آهسـته گی 
ایسـتاد. من و جنرال از موتر پایین شـدیم و هوای 

داغ و طاقت فرسـاِی خشـک را تنفـس کردیـم. 
خـود  ذهـِن  در  را  سـوال  ده هـا  راه  طـول  در 
ردیف بنـدی می کـردم و می خواسـتم بـه مجـرد 
نشسـتن روبـه روی یتیم جنگ سـرد و قرار گرفتن 
بمبـاراِن  زیـر  را  او  کارش،  میـز  پشـت  در  وی 
سـواالت قـرار دهم. جنـرال مـرا به داخـل کانتینر 
طوالنـی کـه حیثیـِت دهلیـز را داشـت و درِ آن باز 
بـود، راهنمایی کـرد. کانتینر داغ بود ولـی روی آن 
توسـط فرش کم رنِگ فوالدی گونه پوشـانیده شده 
بـود و در کنـار آن بادپکـۀ دیواری نصـب گردیده 
و توسـط یـک چراغ روشـن شـده بـود و چون ما 
از روشـنایِی زیـاد داخـل شـده بودیم، چشـماِن ما 

همـه جـا را تاریـک می دیـد...

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش بیســت وسوم

قطعه زمین توسط درختاِن بلند 
پوشیده شده بود و هوای 

گرم و طاقت فرسا داشت، هر 
لحظه که باد برمی خاست تودۀ 

خاک را به هوا بلند می کرد 
و به جز چند درخت، زمیِن 

آن جا خشک و ریگی بود و در 
گوشه یی از خاک زار چند اتاِق 
چوبی طوری ساخته شده بود 
که به دهکده یی کوچک شبیه 

بود. جنرال ادعا می کرد که این 
دهکدۀ کوچک مربوط مأمورین 
گمرک افغانستان و ازبکستان 
است. در این دهکدۀ کوچک 

دو کانتینر طوری گذاشته شده 
بودند که سِر یکی در وسط 

دیگری پیوند داشت. هر دو 
کانتینر توسط قطعاِت چوب 
صرف به خاطر جلوگیری از 

داغ شدن و سرد شدِن آن ها 
پوشانیده و بام هر دو کانتینر، 

ِگل کاری شده بود و چنان معلوم 
می شد که روی ِگل سبزه دمیده 

است و چند شاخ درخت در 
باالی باِم هر دو کانتینر دیده 
می شد. به خاطر دیدن ببرک 
کارمل رییس جمهور پیشیِن 

افغانستان و یتیم جنگ سرد، 
میدان وسیع و سوزان را طی 
کرده، موتر جیپ ما در کنار 

یکی از کانتینرها به آهسته گی 
ایستاد. من و جنرال از موتر 
پایین شدیم و هوای داغ و 

طاقت فرساِی خشک را تنفس 
کردیم

بخش نخست
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 »تعهـد روشـن فکرانه« زادۀ آن نـوع رو در رویی بود که 
در حـوزۀ مبـارزاِت اسـتقال طلبانه و ضد اسـتعماری و 
در حـوزۀ مبـارزات اقتصـادی و ضـد سـرمایه داری بـه 
اوِج خـود رسـید. بـا ایـن همـه، فراینـد تحـول علمـی 
کـه در توسـعۀ شـتاب زدۀ فناورانـه و در پـی فروپاشـی 
پـی در پـِی مفاهیـم و باورهـای پیشـین خـود را نشـان 
مـی داد، بـه زودی چنـان سـاختارهای جامعـۀ مـدرن را 
دگرگـون کـرد و چنـان وحـدت و حالتی جهان شـمول 
در اشـکال سیاسـی، اقتصـادی و حتـا رفتـاری پدیـد 
آورد کـه عرصـه هرچه بیشـتر بر اندیشــۀ انتقادی تنگ 
شـد. در جهـاِن در حـاِل توسـعه بـا فشـار حکومتـی و 
در جهـان توسـعه یافته بـا فشـار قوانیـن بـازار )آزاد(، 
وادار  را  روشـن فکری(  )پایـگاه  انتقــادی  نگـرش 
سـاختند کـه در پنـاه تکنوکراسـی پنهـان شـده و عقاید 
خـود را مانند کارشناسـی بی طـرف انتقال دهـد. جامعۀ 
پسـامدرن قـدرت تحلیل هـای عمیقـًا فلسـفی را از فرد 
سـلب کـرده و آن را بـه نهادهـا وامی گذارد...)پاره هـای 
انسان شناسـی/ ناصـر فکوهـی( از ایـن رو و بـا به خطر 
افتـادن موقعیـت و فلسـفۀ روشـن فکری و روشـن گری 
از طریـق نهادهـای حکومتـی یـا نظـم جهانـی نوین در 
سـعی  روشـن فکری  طبقـۀ  فرهنگ هـا،  همسـانی  پـی 
خویـش را به اسـتقال از پایـگاه دولتـی چندبرابر کرده 
و بـه ایـن طریـق خـود را از خطر حل شـدن در قدرت 

حکومتـی دور می سـازد.
ژورنالیسـم و اکادمیسـم بـه عنـوان ابـزار و راهکارهای 
ارتبـاط بـا جامعـه، پایـگاه روشـن فکری را بـه طبقه یی 
نمایـان و آشـکار مبـدل می گردانـد کـه هـر حرکـت و 
نظـری را از جانـب ایشـان می تـوان بـه عنـوان محرکی 
بـرای جریـان مخالـف سیاسـی دانسـت تـا بـا اتـکا به 
آن، از طریـق مجادلـۀ سیاسـی خـود را تثیبـت و ترفیـع 
نمایـد. در ایـن میـان، با توجـه به خصوصیـات مختلف 
اکادمـی و ژورنـال روشـن فکران از طریـق اکادمـی بـه 
آمـوزش و پـرورش نخبـه گان علمـی و فرهنگـی اقدام 
می کننـد و قسـِم دیگر روشـن فکران از طریـق مخاطب 
قـرار دادِن جامعه به واسـطۀ ژورنال سـعی در اسـتحکام 
و همچنیـن آگاه کـردن جامعه از نظـراِت پایگاه خویش 
دارنـد. حضـور یـک روشـن فکر در یـک طیـف از این 
دو راهـکار باعـث نمی شـود کـه وی از جنبـۀ دیگـر 
غافـل بمانـد بلکـه به صـورت ترکیبی یـا انتقالـی نیز از 

آن ها اسـتفاده شـده اسـت.
شـهر بـه عنـوان مرکـز تعامـات بینافـردی مـدرن در 
سـطح کان، باعـث می شـود کـه طبقـۀ روشـن فکری 
مرهـون  را  خـود  جامعـۀ  بـر  خویـش  تأثیـر  بیشـتر 
تأثیـر خویـش بـر کلیـت شـهر بدانـد. پایـگاه اجتماعی 
حرکـت  تـا  می تـوان  را  شـهر  در  روشـن فکرگرایی 
اروپـا  در  قـرن 18  اندیشـه یی  ـ  انسـان گرایانۀ علمـی 
بـه عقـب بـرد کـه در سـایۀ اندیشـمندانی چـون هگل، 
کانـت، منتسـکیو، ولتـر، دیـدرو و داالمبـر یـک جنبش 
خردگرایانـه در شـهر اروپایـی شـکل گرفـت و در پـی 
آن و تأثیراتـی کـه بـر روی هنـر در معنـای خـاص و 
فرهنـگ در معنـای عـام گذاشـت، از طریـق راه اندازی 
یـک جنبـش شـهری- اجتماعی در مرحلۀ اول سـاخت 
شـهری اروپـا را تغییر داد و از سـوی دیگر در سـطحی 
کان تـر در فرانسـه و انگلسـتان و امریـکا باعث شـکل 
کـه  گردیـد  فرهنگـی  سیاسـی-  انقاب هـای  گیـری 
اکثـر  انقاب هـا  ایـن  از  برخاسـته  موج هـای  بعدهـا 
مناطـق دنیـا را در نوردیدنـد. دربـارۀ این کـه خاسـتگاه 
روشـن فکر شـهر هسـت یـا خیـر، دو نظر وجـود دارد 
کـه یکـی معتقـد اسـت طبقـۀ روشـنفکر لزومـًا تولیـد 
روشـن فکر  تأثیـر  و  اسـت  شـهری  طبقاتـی  جامعـۀ 
بـر جامعـه منـوط بـه حضـور وی در جامعـه اسـت و 
لزومـًا  روشـن فکر  کـه  اسـت  این گونـه  دیگـر  نظـر 
شـهری نیسـت ولـی تأثیـر واقعـی خویـش را در شـهر 
سـعید(.  روشـن فکر/ادوارد  می گذارد)جیکوبی/نقـش 
خاسـتگاه روشـن فکر هرجـا کـه باشـد آنچـه اهمیـت 
دارد وابسـته گی اسـت کـه روشـن فکر حتـی خـارج از 
شـهر بـه آن دارد، زیـرا کـه آمریت گروهـی و همچنین 
امـکان بسـط و توضیـح نظِر خـود را در قالـب گفتمان 

شـهری بایـد ارایـه نماید.
از سـوی دیگـر این که آیـا طبقۀ روشـن فکری در تمامی 
سـطوح علمی و هنری و فرهنگی و سیاسـی آیا به یک 
سـری چهره هـا بـه عنـوان نمـاد طبقه یی وابسـته اسـت 
یـا خیـر، یـا طبقـۀ روشـن فکری همه گی در یک راسـتا 
و همسـان تأثیرگـذاری دارند نیز مجال اختاف اسـت؛ 
زیـرا اندیشـمندان رویکردهـای مختلفـی را در مواجهه 
یادداشـت های  در  گرامشـی  آنتونـی  داشـته اند:  آن  بـا 
زندلـن می نویسـد: »می تـوان گفـت کـه جملـۀ آدم هـا 
روشـن فکرند، ولـی همـۀ آن هـا نقـش روشـنفکر را بـه 
درسـتی ایفـا نمی کننـد.« ایـن نظـر بـر آن اسـت کـه 
روشـن فکری منحصـر بـه یک سـری از افراد بـه عنوان 
موقعیتـی  روشـن فکری  بلکـه  نیسـت،  اندیشـه  نمـاد 
اسـت کـه در اختیـار همۀ افـراد قـرار دارد تـا از طریق 
آن عـاوه بـر تشـکیل یـک جنبـش اجتماعی بتـوان به 
سـاختن تشـکیات نظام منـد روشـن فکری روی آورد 
کـه نهادی مسـتقل از دولت و در عین حـال بورکراتیک 
و سـازمان یافته باشـد. در سـوی دیگر، تعریف مشـهور 
جولیـن بنـدا قـرار دارد که معتقد اسـت: »روشـن فکران 

تعامِل شهر و فرهنگ 
و شکل گیری فرهنِگ 
روشن فکری

را بایـد دسـتۀ کوچکی از فیلسوف-شـاهان معرفـی کرد که 
بـا اسـتعداد و امتیازهـای اخاقـی برتـر، وجدان بشـریت به 
شـمار می رونـد.« در ایـن مضمون می بایسـت روشـن فکران 
واقعـی را یـک طبقـۀ اجتماعـی از عالمـان در نظـر گرفـت 
کـه به راسـتی موجـودات نادرنـد، چـرا که حامـی معیارهای 
ابـدی حقیقـت و عدالـت به شـمار می آیند کـه خصوصًا به 
ایـن جهـان تعلـق ندارنـد. فوکـو نیز بـا وجود آن کـه دربارۀ 
روشـن فکران بسـیار بحـث نمـوده اسـت، امـا معتقد اسـت 
کـه روشـن فکران را هرگـز ندیـده و آنـان را نمی شناسـد: 
»مـن شـخصًا هرگـز روشـن فکری را ماقات نکـرده ام. من 
بـه افـرادی بـر خـورده ام کـه رمـان می نویسـند، دیگـران 
را درمـان می کننـد، فعالیـت اقتصـادی می کننـد، موسـیقی 
الکتریکـی می سـازند، درس می دهنـد، نقاشـی می کننـد امـا 
مـادۀ  »روشـن فکر«  این کـه  خاصـه  هرگـز...  روشـن فکر 
خامـی اسـت کـه حـرف می زنـد، سـکوت می کنـد، کاری 
می کنـد یا هیـچ انجـام نمی دهد ولـی همواره گناهکارسـت 
بـرای عمـل سـر زده یـا نـزدۀ خود.«)قـدرت و حقیقـت/ 

فوکو/1977( میشـل 
در واقـع، فوکـو رویـای روشـن فکری را در سـر دارد کـه 
»ویـران کننـدۀ باور و تعمیم« اسـت؛ کسـی که دایمـًا در پی 
تغییـر وضـع موجود اسـت ولـی در عین حـال مراقب زمان 

حـاِل جامعه نیز هسـت.
بررسـی آراء و نظـرات روشـن فکری از طرف جامعه اسـت 
کـه طبقـۀ روشـن فکری را بـه عنـوان محـور اساسـی کار و 
اندیشـه در جوامـع امـروزی قـرار می دهـد. تعمیـم و بسـط 
روشـن فکران در حوزه هـای مختلـف باعـث گردیـد که حتا 
خـود روشـن فکری نیـز میدانی بـر تحقیق روی ایـن مفهوم 

واقع شـود.

شـکل گیری فرهنـگ روشـن فکری بـه عنـوان یـک فصـل 
متفـاوت از »دیگـری«

پایـگاه و کلیـت روشـن فکری به دلیـل آنچـه کـه مـا خصل 
اجتماعـِی منـوط بـه خود آن طبقـه در نظر گرفته ایـم، دارای 
عادت واره هـا و کنش هـای درون طبقه یـی خاصـی گردیـد 
کـه در بعـد از خـود و بـا گذشـت عامـل زمان بـر خیل آن 
افـزوده شـد. این انباشـت فرهنگـِی متمایزکنندۀ روشـن فکر 
از اجتمـاع تـا بدان جـا ادامـه و امتـداد یافـت کـه از فرهنگ 

روشـن فکری معنایـی جدیـد متبادر گشـت.
ایـن معنـای جدیـد روشـن فکر در اصـل و کنـِه خـود یـک 
کـه  روشـن فکری  اولیـۀ  اصـول  بـا  بـود  آشـکار  تناقـض 
روشـن فکر را بـه عنـوان یـک روشـن گر در اختیـار جامعـه 
قـرار مـی داد تـا از روابـط و معادالتی پـرده بـردارد که عامۀ 

مـردم را راهـی بـدان نیسـت.
تبدیـل گونـه و مصـداق روشـن فکری بـه یک مـدل فانتزی 
و فروکاسـتن روشـن فکر بـه امـور غیرضـروری را می تـوان 
بـه عنـوان کژکارکـرد فرهنـگ روشـن فکری نـام نهـاد کـه 
البتـه بـا گذشـت زمـان در بسـیاری از نقاط جهان شـناخت 
افـراد از فرهنـگ روشـن فکری بـه شـناخت آن هـا از ایـن 
کژکارکـرد تبدیـل شـد و هیـچ آگاهی هم نسـبت بـه فرعی 

بـودِن ایـن تیـپ فانتـزی از روشـن فکر به وجـود نیامـد.
روشـن فکر در معنـای اصـل خویش بـا آنچه روشـن فکر با 
فرهنگ کژکارکردی بود، تفاوت های بسـیاری داشته و دارد. 
از همین روسـت کـه پایگاه روشـن فکری عدۀ زیـادی را که 
خـود را در دایـرۀ روشـن فکری جـا می دهنـد، با برچسـب 
روشـنفکرنما از خـود می رانـد و ایـن معنـا را برنمی تابـد 
کـه روشـن فکری بـه یـک مـد فانتـزی غیرکاربـردی تبدیل 
شـده و به صـورت یـک نمایـش فخرگرایانـه از ایـن پایگاه 

مد. بینجا
فرهنـگ  در  روشـن فکرنماها  چـون  مصداقـی  وجـود 
روشـن فکری کـه خـود را عاملـی فراطبقـه و پیونددهنـدۀ 
طبقـات می نامیـد، باعـث گردیـد کـه نـه تنها روشـن فکرها 
در اغلـب مـوارد خـود بـه ایـن فراطبقـه بودن هـا دسـت 
نیابنـد، بلکـه خـود به یـک طبقۀ محصـور تبدیل شـوند که 

رابطه یـی بـا جامعـه و زمـان حـال خـود ندارنـد.
بـروز ایـن حادثـه و قطـع ارتبـاط پایـگاه روشـن فکری از 
جامعـۀ خویـش در واقع شکسـت آرمان های عـام و مربوط 
بـه زمـان حال طبقۀ روشـن فکری گردیـد. نبـود آرمان هایی 
کـه حـد واسـط روشـن فکر بـا دردهـای جامعـۀ خویـش 
باشـد، دلیلـی شـد بـر روی گردانـی جامعـه و پایگاه هـای 
روشـن فکری از یکدیگـر. روی گردانی یـی کـه عاملش را نه 
در فرهنـگ روشـن فکری بلکـه آن چنـان کـه گذشـت، باید 
در ورود اکثریـت روشـن فکرنما بـه پایـگاه روشـن فکری 

بیـان داشـت و جسـت وجو نمـود.
ذهنیتـی که از روشـن فکر در جامعه های اروپای پسـاصنعتی 
و  مفیـد  ویژه گی هـای  آن  بـا  بـود  گرفتـه  شـکل  شـدن 
غیرمفیـدی کـه در خـود داشـت، بـه شـکل یـک گفتمـان 
سـرزمین های  و  دیگـر  کشـورهای  بـه  انتقـادی  فرهنگـی 
دورتـری انتقـال یافـت. ایـن ذهنیـت از روشـن فکری کـه 
مثـًا در آسـیا، افریقـا، امریـکای التیـن و... بـه چشـم آمد، 
چیـزی نبـود بـه جـز یـک غالـب در هـم آمیختـه از آن 
هدف هـای متعالـی روشـن فکری و ایـن تیپ هـای فانتـزی 
روشـن فکرنماها. در کام ُکلـی، آشـنایی جوامـع غیرمـدرن 
بـا روشـن فکر و مفهـوم آن، بـه شـکل ظاهـری و انحـراف 
یافتـه از معنـای روشـن فکری تبدیل گشـت کـه در هر یک 
از حوزه هـای فرهنگـی سرنوشـتی جداگانـه را منجـر شـد.

مرتضی ارشاد 

بخش دوم

روشن فکری منحصر به یک 
سری از افراد به عنوان 

نماد اندیشه نیست، بلکه 
روشن فکری موقعیتی ست 

که در اختیار همۀ افراد قرار 
دارد تا از طریق آن عالوه بر 
تشکیل یک جنبش اجتماعی، 
بتوان به ساختن تشکیالت 
نظام مند روشن فکری روی 

آورد که نهادی مستقل 
از دولت و در عین حال 

بورکراتیک و سازمان یافته 
باشد. در سوی دیگر، 

تعریف مشهور جولین بندا 
قرار دارد که معتقد است 

»روشن فکران را باید دستۀ 
کوچکی از فیلسوف شاهان 
معرفی کرد که با استعداد 
و امتیازهای اخالقی برتر، 
وجدان بشریت به شمار 

می روند.« در این مضمون 
می بایست روشن فکران 

واقعی را یک طبقۀ اجتماعی 
از عالمان در نظر گرفت که 
به راستی موجودات نادرند، 
چرا که حامی معیارهای ابدِی 

حقیقت و عدالت به شمار 
می آیند



بی اطمینانی  نگاه  از  شدید  مرحلۀ  یک  وارد  افغانستان 
ترامپ  دونالد  گزارش ها،  بنابر  است.  شده  سیاسی 
رییس جمهور امریکا در ماه دسمبر فرمان طرح برنامه هایی 
را برای گزینه های بیرون سازی نیروهای نظامی به شمول 
خروج کامل نیروها از افغانستان را به پنتاگون داد. تا ماه 
مارچ، گفت وگوهای دو سویه میان ایاالت متحده امریکا 
اطمینان دهی  روی  طالبان  و  خلیل زاد  زلمی  رهبری  به 
طالبان به این کشور از مبارزه با تروریسم و روی بیرون 
سازی نیروها به »توافق ابتدایی« دست یافته اند، مسایلی 
که از اهداف کلیدی واشنگتن به شمار می روند. کابل در 
که  آن  به خواست های  و  ندارد،  میز گفت وگوها حضور 
عبارت از گفت وگوهای بین االفغانی و آتش بس همه جانبه 
صورت  توافق  کلی  و  سطحی  گونۀ  به  بسیار  می باشند، 
گرفته است. گفت وگوهای غیررسمی بین االفغانی که قرار 
و  شدند  لغو  شوند،  برگزار  دوحه  در  اپریل  ماه  در  بود 
گروه های  یک پارچگی  می رفت  انتظار  که  جرگه یی  لویه 
با  عوض  در  بگذارد،  نمایش  به  کابل  در  را  غیرطالب 
آن،  در  مشارکت  از  اپوزیسیون  رهبران  اکثر  خودداری 

چندپارچگی های آشکار و عمیقی را بر جای گذاشت. 
افغانستان  امنیتی  عمیق  روابط  بودن  نوسان  در  با  اکنون 
گذارهای  باید  کشور  دو  ظاهر،  در  متحده  ایاالت  با 

سیاسی اساسی را با نهادهای مدیریت کنند که هرگز در 
مدیریت  شدید  بحران های  بدون  را  گذارها  این  گذشته 
در  بود  قرار  که  افغانستان  پارلمانی  انتخابات  نکرده اند. 
2016 برگزار شود، سرانجام در اکتوبر 2018 برگزار شد. 
نتایج آن در ماه می )2019( تنها برای یک بخش بزرگ 
کشور، همراه با ادعاهای تقلب و سوءمدیریت نهایی شد. 
تا  اپریل  ماه  از  پیش  از  پیش  ریاست جمهوری  انتخابات 
این معنا که  به  انداخته شده است،  ماه سپتامبر به تعویق 
دورۀ محمداشرف غنی در ماه می بدون موجودیت هیچ 
بی باوری ها،  این  میان  در  می رسد.  پایان  به  جایگزینی 
که  دست آوردهای  دادن  دست  از  نگران  افغانستان  مردم 
به دست آوده  با دشواری های سنگین  بدین سو  از 2001 
اند، می باشند که نگرانی شان به جاست. احتمال خطر و 
زیان برای افغانستان، منطقه، و برای منافع ایاالت متحده و 

جامعه جهانی بسیار باال است. 
تازه  بپردازد،  آن  به  دارد  تاش  خلیل زاد  که  معمایی 
دست  آشنایی  آن  با  من  که  است  چیزی  این  نیست؛ 
اول  به دورۀ  افغانستان  در  فرایند جاری صلح  دارم.  اول 
ریاست جمهوری بارک اوباما بر می گردد، زمانی که طالبان 
در قطر و آلمان از راه پیوندهای غیرمستقیم حضور پیدا 
کشورهای  به  رسیده گی  برنامۀ  من  زمان،  آن  در  کردند. 
سومی سفیر ریچارد هالبروک را برای حمایت تاش های 
نهایتًا  که  می کردم  مدیریت  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
تا  طالبان  و  امریکا  موفق  گفت وگوهای  یگانه  مسوولیت 

این دم را به عهده داشتم.
ترامپ که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود، با این 
ادعای کاذب که رهبران طالبان هم اکنون دوباره در میدان 

نبرد در تاش قتل تمام مردم به شمول ما اند. منتقد توافق 
بووی  ارتش  گروهبان  سازی  آزادی  برای  متحده  ایاالت 
برگدال در معاوضه با انتقال پنج رهبر طالبان از گوانتانامو 
به گونه یی از »دربند خانگی« بود. در حقیقت، هر پنج نفر 
یاد شده، اکنون اعضای اصلی گروه مذاکره کننده با ایاالت 
متحده در دوحه هستند. سخنرانی ترامپ نسبتًا عادی بود. 
جمهوری خواهان پُرنفوذ آن وقت عمومًا با تندی مخالف 
دولت  حاال،  همچون  بودند.  طالبان  با  گفت وگوها 
بود.  بیم ناک  گفت وگوها(  )در  ماندن  بیرون  از  افغانستان 
با مخالفت ها در کابل و واشنگتن،  به دلیل روبه رو بودن 
ما گفت وگوها را به شیوه های گوناگونی محدود ساختیم. 
موضوعات مورد بحث را به »اقدامات اعتمادسازی« مانند 
شناختن  رسمیت  به  منظور  به  رسمی  دفتر  یک  گشایش 
حضور هیأت سیاسی طالبان در دوحه و یا دست یافتن به 
رهایی برگدال منحصر کردیم. در حاالتی نیز توافق کردیم 

از طریق گروه های میان جیگر به کار ادامه دهیم.
تیم های  و  بین المللی  حمایت  پول،  نظامی،  نیروهای  ما 
امریکا  دیپلومات های  پُرآوازه ترین  توسط  که  داشتیم 
رهبری می شد. اما زیر قیود خود-تحمیل کرده، هیچ گاهی 
به یک توافق که بتواند به جنگ پایان دهد، نزدیک نشدیم.
ما اکنون اینجاییم و فرایند صلح که به رهبری ترامپ بین 

ایاالت متحده و طالبان به راه انداخته شده بهترین فرصت 
مسالمت آمیز  توسعه  که  است  کرده  فراهم  گذار  برای  را 
فرایند  پرورش  می سازد.  ممکن  را  افغانستان  سیاسی 
و  افغانستان  متحده،  ایاالت  تمرکز  تنهاترین  باید  صلح 

پالیسی سازان بین المللی باشد. 
این  متحده  ایاالت  جزم  باور  سال،   10 برای  کم  دست 
افغانستان هیچ راه حل نظامی  بوده است که برای جنگ 
وجود ندارد. اما این باور جزم اندیشانه کمتر مورد بازپرسی 
یک  اینکه  از  روشنی  درک  هیچ گونه  است.  گرفته  قرار 
حل وفصل سیاسی چگونه است؟ چه سازش های را اقتضا 
ندارد.  وجود  می آید؟  دست  به  چگونه  اینکه  و  می کند؟ 
چه بسا اصطاح »راه حل سیاسی« به مفهوم اختصار شدۀ 
»تسلیم شدن طالبان از راه گفت وگو« تبدیل شده است که 

خواب و خیالی بیش نیست. 
رهبر  برادر  ما  و  خلیل زاد  زلمی  سفیر  گفت وگوهای  با 
ارشد طالبان در دوحه، واقعیت های درهم و برهم صلح 
در  و  فهم  سیاسی  استقرار  یک  شود.  جمع  نمی تواند 
برگیری سه گونه گفت وگوهای جداگانه اما به-هم-وابسته 
متحده  ایاالت  میان  دو سویه  دارد: گفت وگوهای  نیاز  را 
سیاسی  گفت وگوهای  امنیت،  روی  تمرکز  با  طالبان  و 
منطقه یی  گفت وگوهای  و  افغانستان  شهروندان  میان 
نزدیک  همسایه  شش  حداقلی  کافی  داشتن  سهم  از  که 
منطقه یی چون هند و روسیه در  افغانستان و قدرت های 
این  کند.  فراهم  اطمینان  گفت وگوها  پیامدهای  نگه داری 
یک چارچوب بی بدیل نیست – اسم های خاص را تغییر 
دهید و عین تحلیل در مورد اکثر جنگ های داخلی که یک 

قدرت بزرگ در آن درگیر باشد، صدق می کند.

گفت وگوهای ایاالت متحده و طالبان
انحصاری  امتیازات  دادن  با  را  صلح  فرایند  ترامپ  ادارۀ 
کرد. پس  آغاز  دوباره  طالبان  به  موعد گذشته   از  خیلی 
با  را  گفت وگوها  طالبان  اینکه  بر  پافشاری  سال ها  از 
متحده حاضر شد  ایاالت  کنند،  آغاز  افغانستان  حکومت 
که گفت وگوهای مستقیم و دو جانبه را با آنها آغاز کند. 

این منجر به یک موافقت کلی روی چارچوب صلح شد که 
اهداف اصلی هر یکی از طرف ها را مورد داد و ستد قرار 
می دهد: برای طالبان، بیرون سازی نیروهای نظامی ایاالت 
اینکه  مورد  در  طالبان  تعهد  متحده،  ایاالت  برای  متحده؛ 
پناهگاه  همچون  افغانستان  خاک  که  ندهند  اجاز  طالبان 
امن برای گروه های دهشت افگن بین المللی چون القاعده 
استفاده شود. همچنان نیاز }به راه اندازی{ گفت وگوهای 
بین االفغانی و آتش بس، بخشی از این چارچوب است. این 
هدف آخری برای ایاالت متحده به خاطر حفظ مصالح ضد 

دهشت افگنی اش حیاتی است. 
اهمیت این چارچوب باید آشکار سازد که گفت وگوهای 
آغاز  نقطه  یک  متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  مستقیم 
ضروری است. طالبان می خواهند نیروهای ایاالت متحده 
بیرون شوند و این چیزی نیست که کابل بتواند روی آن 

گفت وگو کند و یا در مورد آن تعهد بسپارد. ایاالت متحده 
می خواهد که مردم افغانستان نقش اساسی را در محافظت 
باشد و  داشته  بین المللی  تروریستان  مقابل  قلمروشان در 
فراهم  مساعد  بیشترینه  که  افغانستان  خاک  از  بخش های 
کردن پناهگاه امن اند- و تا یک زمان قابل پیش بینِی در 
تا  دارند  قرار  طالبان  اداره  زیر  بیشتر  بود-  آینده خواهند 
این دشوار است که گفت وگوها روی چنین  کابل. درک 
مصلحت مرکزی بتواند بدون خطر به  عهده هم دستانی در 

کابل واگذار شود. 
زمان بندی  است.  دشوار  توافق  این  جزییات  کامل  شرح 
به  را  اختافات  متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای  خروج 
همان اندازه در داخل طرف های مذاکره کننده بر می انگیزد 
که در میان آنها. اکثریت رهبران نظامی و سیاسی ایاالت 
متحده خواهان خروج تدریجی اند، اما ترامپ می خواهد 
جنگ پایان یابد و زود هم پایان یابد. شاید جالب باشد 
از  تعدادی  دارد.  وجود  طالبان  میان  در  مناقشه  عین  که 
سرعت  به  متحده  ایاالت  که  می خواهند  طالبان  رهبران 
بیرون شود و اعان پیروزی کنند. شمار دیگر، با هراس از 
اینکه خروج شتاب ناک ایاالت متحده بیشتر امور سیاسی 
به خطر  را  منافع شان  نتیجه،  در  و  ثبات  بی  را  افغانستان 
مواجه خواهد ساخت، با حضور طوالنی تر یک مأموریت 
نخواهند  مشکلی  متحده  ایاالت  ناچیز  و  کوچک  نظامی 

داشت. 
حتا دشوارتر از آن توافق نظر روی مفهوم رد پناهگاه های 
امن به گروه های دهشت افگن در نزد طالبان خواهد بود. 
را  خارجی  جنگنده گان  که  بود  خواهند  مجبور  آنها  آیا 
از  فقط  اینکه  یا  و  برسانند  قتل  به  یا  و  اخراج  دستگیر، 

اینکه  نظرداشت  با در  کنند؟  پیش گیری  آنها  سازمان دهی 
هیچ گاهی  ناتو  در  آن  هم پیمانان  و  متحده  ایاالت  حتا 
نشدند،  افغانستان  حفاظت  به  موفق  کامل  صورت  به 
کمایی های گریز ناپذیر طالبان }در رابطه به آن{ چگونه 

ارزیابی خواهد شد؟
و البته اینکه، تروریست چه کسی است؟ ماه گذشته، مایک 
پومپیو، وزیر خارجه، به دانشجویانی در آیوا گفت: »من 
تیمی را هم اکنون موظف ساخته ام که در تاش مذاکره 
افغانستان هستند.« طالبان سزاوار  با تروریستان طالب در 
اینگونه ناسزایی هستند، اما آن، کار خلیل زاد را در تذکر 
این نکته به مذاکره کننده گان طالب که واژۀ »تروریست« 
تا چه اندازه می تواند انعطاف پذیر باشد، آسان نمی سازد. 

توافق روی چارچوب صلح چنان به سرعت به دست آمد 
که شماری از ناظران را به باور نسبت به اینکه یک توافق 
همه جانبه صلح به زودی به دست خواهد آمد فریفته است. 
دو دورۀ طوالنی گفت وگوها برای پایان دادن به جنگی که 
دو دهه و یا دو نسل )بستگی به این دارد که چگونه شمار 
می کنید( به درازا کشیده است، بسیار از حد بسنده گی دور 

خواهد بود. 

گفت وگوهای بین االفغانی
شدن  بیرون  از  پس  اینکه  مورد  در  باید  افغانستان  مردم 
حکومت  خود  کشور  بر  چگونه  ناتو  و  متحده  ایاالت 
این توافق برای  خواهند کرد به توافق برسند. مندرجات 
ایاالت متحده مهم است، دست کم به این خاطر که شمار 
خیلی زیادی از امریکایی ها در خاک افغانستان کشته شده 
اند نمی شود تظاهر کرد که حقوق بشر، به ویژه حوق زنان، 

دارای اهمیت نیست. 
در  امنیتی  درشت  مصلحت  یک  همچنان  متحده  ایاالت 
اگر  دارد.  نتیجه بخش  بین االفغانی  توافق  یک  مشاهده 
تسریع  را  جاری  داخلی  جنگ  متحده  ایاالت  خروج 
حمایت  افغانستان  در  احزاب  از  شماری  پس  می کند، 
گروه های دهشت افگن بین المللی را استقبال خواهند کرد-
حتا اگر طالبان نکنند. این طالبان نبودند که در سال 1996 
اسامه بن الدن را به افغانستان فراخواندند، بلکه هم دستان 
بعدتر  چنانکه  را  او  طالبان  بودند.  متحده  ایاالت  فعلی 
میراث  به  کردند  پیش روی  افغانستان  خاک  در  سال  آن 
بردند که نهایتًا به ایجاد هم دستی عمیق با القاعده انجامید. 
جنگ  اما  می کند،  پیدا  عجیبی  هم خوابه های  سیاست 

داخلی، عجیب تر از آن.
باالی طالبان  اعتماد  معنای  به  بین االفغانی  توافق دوام آور 
نیست. مثل هم دستان ما، آنها 10 فت قد ندارند }به زودی 
بین االفغانی  توافق  یک  به  یافتن  دست  نمی آیند{.  کوتاه 
در عوض به معنای ایجاد یک توازن پذیرفته شدۀ قدرت 
بازتاب  کشور  در  را  قدرت  واقعی  تقسیم  که  می باشد 
دهد چنانکه سرپیچی از آن توافق، خطرات و هزینه های 
چشم گیری را به هر بازیگری، چه طالبان و یا غیر آنها، در 

آینده تحمیل خواهد کرد. 
دارای  فقیر،  هنوز  افغانستان  پیامدها  حالت  بهترین  در 
بود.  خواهد  خشونت بار  و  ضعیف  حکومت داری 
گروه های بسیار مختلف حاکمیت خود را خواهند داشت. 
به  رابطه  در  پاکستان  با  مرز  نزدیکی  در  روستایی  مناطق 
کار  محافظه  فوق العاده  زنان   حقوق  و  مذهبی  قوانین 
خواهند ماند. شمال و غرب و ساحات شهری در سراسر 
کشور، همین طور مدرن و جهان شهری باقی خواهند ماند. 
این یک پیامد خوش نخواهد بود، اما آن از شرایط جاری 
در افغانستان خیلی متفاوت نخواهد بود. سرعت پیشرفت 
اجتماعی در بخش های مختلف کشور، حتا در قلمرو زیر 

اداره حکومت، به طور قطعی درهم و آمیخته بوده است. 
گفت وگوها حتا این وضع را تأمین نخواهد کرد. اوضاع 
تاش  شجاعت  حس  طالبان  اگر  ریخت  خواهد  هم  به 
برای پیروزی آشکارا در جنگ را به دست آورند. اوضاع 
آشفته خواهد شد اگر هم دستان ایاالت متحده و حکومت 
به  فعلی  نظم  که  شوند  روحیه  تضعیف  چنان  افغانستان 
قرار  طالبان  آزاد  ادارۀ  معرض  در  را  و شهرها  بریزد  هم 
دهد. اوضاع به هم خواهد ریخت اگر گفت وگو کننده گان 
افغانستان نتوانند روی یک ساختار قانونی که بتواند چنین 
کنند.  توافق  آورد  وجود  به  را  غیرمتمرکز  سیاسی  اداره 
واقعی  یک خطر  قانونی  ساختار  چنین  ایجاد  در  ناتوانی 
است به این خاطر که راه حل های کارامد در دیگر کشورها 
از قبیل غیرمتمرکز سازی، فدرالیسم، نماینده گی تناسبی و 
حکومت پارلمانی به دالیلی که من هرگز ندانستم، در نزد 

اکثر سیاست مداران افغانستان کفر تلقی می شوند. 
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هم اکنون یا هیچ گاه: 

امریکا فرصت مناسب برای خروج از افغانستان را دارد
بخش نخستجیریت بالنک/ برگردان: جمیل ضیایی
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در رهبری معتزله
دهـه نخسـتین قـرن دوم هجـری بـود کـه واصـل بن عطـا از 
مدینـه بـه بصـره آمـد. او از داعیـان عـدل و توحیـد بـود؛ ولی 
آمـده بـود تـا به افـزوده جدیـدی که بـه موضع گیـری در برابر 
بنـی امیـه و ارزیابـی کارهای آنـان و برایند این ارزیابی وابسـته 
بـود، مـژده دهـد. واصـل بسـان رفقایـش تنـدروی خـوارج و 
کنـدروی مرجئـه را مـردود می دانسـت؛ ولـی بـه توصیـف 
مرتکـب گنـاه کبیـره بـه صفـت نفـاق نیـز بسـنده نمی کـرد. 
از دیـدگاه او مرتکبـان گناهـان کبیـره کافـر نبودنـد؛ زیـرا آنان 
میـراث می دادنـد و میراث می بردند و در گورسـتان مسـلمانان 
دفـن می شـدند. همچنـان  آنـان مومن هـم نبودند؛ زیـرا آنان از 
اتصـاف بـه صفـات مومنان چنانکـه قرآن کریم مشـخص کرده 
اسـت محروم  انـد. ازاین رو، آنـان در جایگاهی میـان مومنان و 
کافـران قـرار دارند )منزلـه بین المنزلتیـن(  و در منزلی میان دو 

منـزل اهـل ایمـان و اهـل کفـر فـرود می آیند. 
واصـل، اندیشـه هایش را در حلقـه حسـن بصـری در مسـجد 
بصـره عرضـه کـرد و پیرامـون آن گفت وگوهـا برخاسـت تـا 
اینکـه گروهـی از عالمان و طالـب علمان از آن پیـروی کردند. 
در همیـن حلقـه بود که میـان واصل بن عطـا و عمرو بن عبید 
نیـز مناظـره ای تمـام عیار و مشـهور اتفـاق افتاد که بـه کامیابی 
واصـل و پیـروی عمـرو از او و پیوسـتن واصـل بـه رهبـری 
جریـان منشـقین منجـر شـد.  هـر دو از مذهب حسـن بصری 
در بـاب بنـی امیـه و مرتکبـان مظالـم و گناهـان کبیـره اعتزال 
)کناره گیـری( کردنـد و بـه همیـن جهـت اهل عـدل و توحید 

به نـام معتزلـه )کناره گیـران( نامیده شـدند.
عمـرو بـن عبیـد از برجسـته ترین رهبـران معتزلـه و مـرد دوم 
مکتـب فکـری آنـان پـس از واصـل بـن عطـا در بصـره بـود. 
وقتـی واصـل درگذشـت عمـرو بـن عبیـد رهبری سیاسـی و 
فکـری جریـان معتزلـه را بـه دسـت گرفـت. این جریـان پس 
از ابـراز شـدت در مخالفـت بـه مظالـم بنـی امیـه انصـار تـازه  
نفـس بسـیاری را در صفـوف خود جذب کرد؛ به ویژه شـیعیان 
اهـل بیـت و جوانـان و نوجوانـان اهـل بیـت به جرگـه اعتزال 
درآمدنـد و بدیـن ترتیـب، روش شـیعه امامـی را کـه  مطلوب 
پیشـوای آنـان، جعفر صـادق بود و از قیام دسـت برداشـته بود 
و از پیامدهـای آن بیـم مـی داد، رها کردنـد. چنانکه جوانان بنی 
هاشـم و از آن میان عباسـیان نیز به اعتزال پیوستند. از عباسیانی 
کـه به معتزله پیوسـتند و نزد عمـرو بن عبید شـاگردی کردند، 
ابوجعفـر منصـور پیـش از بـه دسـت گرفتن خافت عباسـی 
اسـت و چنانکـه پیشـتر آوردیم او عهـده دار گـردآوری نفقات 
عمـرو بـن عبید از مریـدان بود و به اسـتاد عاقه شـدید اظهار 
می کـرد و نسـبت بـه او صمیمیـت و بزرگداشـت و حرمـت 

بسـیار داشت.

با انقاب ضد بنی امیه
بـا وجـود اینکه عمـرو بن عبیـد و بسـیاری از رهبـران معتزله 
ریشـه نـژادی غیر عربی )موالی( داشـتند؛ امـا موضع گیری های 
فکری و سیاسـی آنان از اندیشـه شـعوبی عرب سـتیز بیزار بود؛ 
بلکـه هنگامـی کـه دسـت رد به سـینه شـعوبی گری و تعصب 
کوتـه اندیشـانه عربـی زدنـد، تعصـب تنگ نظرانه یـی کـه بنی 
امیـه از آن بهـره می بـرد و زیـر پوشـش آن بـه آحـاد ملت های 
فتـح شـده بـه دسـت تازیـان و مسـلمانان سـتم روا داشـتند، 
دیـدگاه آنـان بـه جوانه هـای نخسـتین اندیشـه قومـی عربـی 
مـژده مـی داد. معتزلـه بدیـل جدیـدی به جـای ایـن دو موضع 
تنـدرو و ناصـواب عرضـه کـرد. مفهـوم تمدنـی بـه عربیـت 
بخشـید کـه از منظـر آن بـه اعـراف و سـنت ها و فرهنگ ها به 
مثابـه مناسـبات و روابـط اسـتواری نظـر می کند کـه  در قوت 
وحـدت آوری و پیونددهـی میان مـردم برتر از قوت انسـاب و 
نژادهـا و خویشـاوندان می نشـیند. به تعبیر جاحظ کـه خود از 
بـزرگان معتزله اسـت ایـن روابط تمدنـی میان عرب هـا و آنان 
کـه عرب شـدند به عنـوان زهدان یگانه ای اسـت کـه عرب ها 
و عرب شـده گی ها را عربیـت مجـدداً می زایـد تـا بـا یکدیگـر 
پیونـد خورنـد و جامعه واحـد نوینی را پدید آورنـد. از این رو، 
عمـرو بـن عبید و معتزله ضـد امویان تعصب نورزیدنـد؛ با آن 
در افتادنـد و بـر ضدشـان قیام کردنـد، آری؛ اما بـدون تعصبی 
کـه امـور مثبـت را از میان ببرد و از نقاط مشـترک غفلت ورزد. 
از ایـن رو، می بینیـم زمانـی کـه خافـت را خلیفـه دادگر عمر 
بـن عبدالعزیز به دسـت گرفـت معتزله او را تایید کـرد و یاری 
رسـاند و غیـان دمشـقی در مصادره اموال حاکمـان بنی امیه و 
حـراج عمومـی آن در میدان های دمشـق و پرداخـت پول آن به 
مـردم، معاونت او را به عهده داشـت. وقتـی برخی از عمرو بن 
عبیـد پرسـیدند که چگونه بـه امامت عمر بـن عبدالعزیز اذعان 
داری در حالـی کـه او خافـت را میراثـی و بـدون شـوری بـه 
دسـت آورده اسـت؟ پاسـخ او در تشـخیص این وضع قانونی 
منحصـر به فـرد این گونه بـود: عمر بن عبدالعزیز بـدون آن که 
خافـت حق او یا مسـتحق آن باشـد عهده دار شـد؛ ولی چون 
بر مسـند خافت نشسـت با عدالت ورزی  و دادگری شایسـته 
آن شـد. او بـا تفویـض و گرفتن بیعـت پیش از احـراز جایگاه 
خلیفگـی از بـزرگان امـت بـه خافـت دسـت نیافـت؛ بلکه با 
قبـول و رضایـت مجـدد از اهل فضـل و حل و عقدـ  کسـانی 
کـه او را یـاری کردنـد و تحـوالت او را در دولـت و جامعـه 

سـتودندـ  به مسـند خافـت تکیه زد.
وقتـی امیـر امـوی یزید بن ولیـد به جریـان معتزله پیوسـت و 
معتزلیـان بـا اختیـار بـا وی بیعـت کردنـد و پـس از آن تحـت 

رهبـری او بـر حاکمیـت خلیفـه هـرزه امـوی ولیـد بـن یزید 
شـوریدند، عمـرو بـن عبیـد در حالـی کـه در عـراق بـود در 
تایید و پشـتیبانی قیامی که از دمشـق شام برخاسـته بود، تردید 
نکـرد. از ایـن رو، یارانـش را بـه ایجـاد سـپاهی که خـود آن را 
رهبـری می کـرد فراخوانـد و آنـان را از عـراق بـه شـام بـرد تا 
قیام کننـده گان، انقابیان تحـت فرمان امیر امـوی را یاری کنند. 
عمـرو بـه یارانـش می گوید: آماده شـوید تـا به یـاری این مرد 
بیـرون شـویم و او را در کارش مـدد رسـانیم.  وقتـی عمرو بن 
عبیـد از ارزیابـی مـدت حکومت ایـن خلیفه امـوی انقابی و 
شایسـتگی او به صفت امامت با شـروطی که معتزله بدان قائل 
اسـت پرسـیده شـد، پاسـخ او چنین بود: او امام کامل است؛ به 
عـدل عمـل کرد و از خود آغاز کرد و پسـر عمـوی خود را در 
طاعت خدا کشـت تا عبرتی به اهل بیتش باشـد و بخشـش ها 
و دهش هـا را بـه خانـواده اش بر خاف سـتمگران  کـم کرد و 
پیـروی و فرمان بـرداری از خود را مشـروط قـرار داد، نه مطلق. 
بدیـن ترتیب شایسـتگی ها و شـرایط ایـن امیر انقابـی که  بر 
پایـه مذهـب عمرو بـن عبید مسـتحق امامت شـده از این قرار 

است: 
-  دادگری که او آن را از خود آغاز کرده است.

-  رهبـری قیـام ضد امیـران خاندان خود و کشـتن خلیفه آنان: 
عمویش. پسر 

-  گرفتن انتقام و قصاس مردم از بنی امیه.
-  اعـاده توزیـع عادالنـه ثـروت و کاسـتن بخشـش هایی کـه 

امیـران ظالـم امـوی افـزوده بودند.
-  وقتـی مـردم بـه خافت او بیعـت کردند او التـزام به بیعتش 
را بـه اطاعـت خـدا و گسـترش و برپایـی عدالـت در جامعـه 
مشـروط کـرد و آن را چـون پیشـینیان خـود مطلـق و دایمـی 

نساخت.

بـا چنیـن ویژه گی هایـی یزیـد بن ولیـد امـام مومنان به شـمار 
مـی رود و چنانکـه عمـرو بن عبیـد می گوید، امام کامل اسـت 
و برپایـه این شـروط اسـت کـه او در زنجیـره معـدود امامانی 
قـرار می گیـرد کـه از دیـدگاه مذهـب معتزلـه شایسـته صفت 

امامت اسـت.

بحرانی که چارۀ آن شوراست
هنگامـی کـه دولـت امـوی زیـر ضربـات قـوی ناشـی از قیام 
خـوارج به ویـژه خـوارج ازارقـه بـه مرحلـه احتضـار رسـید، 
طرف هـای سیاسـی مختلـف درگیـر انقـاب، ایـن قضیـه را 
در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد کـه چـه کسـی در منصـب 
خافـت و فرمانروایـی امپراتـوری، جانشـین بنی امیـه خواهد 
بـه  آن سـپاه خراسـان  نیروهـای شـعوبی و در رأس  شـد؟ 
رهبـری ابومسـلم خراسـانی بـه هـدف انتقـام از تازیـان کـه 
سرزمین های شـان را فتـح کردنـد بـه انقـاب پیوسـتند. آنـان 
در صـدد انتقام گیـری از امویانـی بودنـد که طعـم تلخ تعصب 
را بدان هـا چشـانده بودنـد. شـیعیان اهـل بیت پیامبر بـا عموم 
بنـی هاشـم نیـز از قیام کنندگان بودنـد و بدون این که شـخص 
معینی را مشـخص کرده باشـند خواسـتار این بودند که خلیفه 
از اهـل بیـت باشـد. گروه هـا و قبایـل و جریان هـا بـا اهـداف 
مختلـف به دسـته های قیام کننده گان پیوسـتند و سـواره و پیاده 
در کارزارهای مسـلحانه شرکت جسـتند. این گروه ها صرفا در 
آرزوی تغییـر وضع  با یکدیگر هداسـتان بودنـد و طمع این را 
در سـر می پروراندنـد که فجـر عدل پس از شـب ظلم طوالنی 

بدمد. امـوی 
در چنیـن وضعـی معتزلـه بـه مثابـه کسـانی کـه در انقـاب 
سـهیمند، طـرح و برنامـه مشـخص و حسـاب شـده  را پیـش 
کشـیدند و بـه زبـان رهبرشـان عمـرو بن عبیـد اعـان کردند 
کـه آفـت شـیوه حکومت امـوی از معاویـه بن ابی سـفیان و از 
روز کودتـای خونیـن موروثی او شـروع شـد. بدین جهت باید 
شـورا بـه مثابه فلسـفه روش حکومتداری و انتخـاب خلیفه ای 
کـه بـا او به رضـا و اختیار بیعت کنند، اعاده شـود. این داعیه را 
طـرح  و اعـان کردند و گروه هـای دیگر را بـدان فراخواندند.
برخـی از شـیعیان امامـی بـه دلیـل اینکـه ایـن طرح از سـوی 
معتزلـه عرضه شـده بود، محافظـه کاری به خـرج دادند. اگرچه 
نامـزد عقـد بیعـت بـه خافـت )محمد بـن عبداهلل بن حسـن 
مشـهور بـه نفس زکیـه( از اهـل بیت بـود ولـی او معتزلی بود 
و شـیعیان گمـان می کردنـد کـه صحیفه  آسـمانی دارنـد که در 
آن اسـامی امامان و خلیفگان درج اسـت و اسـم نفس زکیه در 

آن میان نیسـت. 
بـا وجود محافظه کاری پیشـوای شـیعه امامیه )جعفـر صادق(؛ 
امـا معتزلـه بـا جریـان قـوی و بانفـوذ قومـی عربی به راه شـان 
ادامـه دادنـد؛ زیـرا آنـان خطـر شـعوبی را می دیدنـد کـه در 
پادشـاهان  از مرده ریـگ  پادشـاهی  اندیشـه  سیاسـت حامـل 
فارسـی ایـران باسـتان بـود و بـا مذهب معتزلـه در باب شـورا 
و روشـنفکری قومـی عربـی همداسـتان نبود. از ایـن رو، عمرو 
بـن عبیـد خواسـتار برپایـی گردهمایـی بـزرگ در مکه شـد و 
در آن پیشـنهاد خـود را عرضـه کـرد و می گویـد: مـا دیدیـم 
و مـردی را پیـدا کردیـم کـه دارای دیـن و عقـل و جوانمردی 
و معـدن خافـت اسـت. او کسـی جـز محمـد بن عبـداهلل بن 
حسـن نیسـت. لذا خواسـتیم با او جمع شـویم و بیعت کنیم و 
پـس از آن داعیه مـان را بـا او علنـی کنیم و مردم را به سـوی او 
فراخوانیـم؛ اگـر کسـی با او بیعت کـرد، ما با او هسـتیم و او با 
ماسـت و اگـر کسـی از ما کناره گرفـت، ما به او کافی هسـتیم 

و اگـر کسـی بـا مـا خصومـت ورزیـد و جنگیـد بـا او جهـاد 
می کنیـم و با سـتم و فسـادش می جنگیم و او را بـه حق و اهل 

بازمی گردانیـم. آن 
همـه شـرکت کننده گان ایـن گردهمایـی بـا نفـس زکیـه بیعت 
کردنـد و گرفتـن بیعـت در شهرسـتان ها و اسـتان ها و ایالت ها 
شـروع شـد. کم کـم نیروهای امـوی از جنگ و دفـاع از دولت 
محتضـر امـوی نومیـد شـدند و شـروع کردنـد بـه اندیشـیدن 
بـه بیعـت بـا خلیفـه جدیـد. از جملـه بیعت کننـده گان از بیت 
هاشـمی عباسـی، ابوالعبـاس سـفاح و ابوجعفر منصـور بودند 
کـه از شـخصیت های آن روزگار معتزلـه بـه شـمار می رفتنـد 
و از شـرکت کننده گان در گردهمایـی مکـه بودنـد کـه یکجا با 

بیعت کننـده گان بـا نفـس زکیـه بیعـت کردند.
بـا وجـود تمام ایـن تاش هـا اما جریان شـعوبی در شکسـت 
تاش هـای معتزلـه و هم پیمانانـش کامیـاب شـدند. وقتـی در 
سـال 132 هجـری بـا تـرور رهبـر قومـی حرکـت مدافعـان 
انقـاب، ابومسـله خـال رهایـی یافتنـد، بـه گـرد آوردن و 
محوریـت دادن بـه شـاخه هاشـمی از خانـدان عباسـی کـه 
حریـص قـدرت بودند، پرداختند و با آن پیمان سیاسـی بسـتند 
کـه هـر دو گـروه از سـر راه انقـاب جریـان قومـی و رهبری 
خردمندانـه معتزلـی را بردارنـد و بـا تعدیـل بنـی امیـه بـه بنی 
عبـاس نظـام پادشـاهی و موروثـی گرداننـد و در نظام، دسـت 
باال را سـپاه خراسـان داشـته باشـد که رهبـری آن را شـعوبیان 

به دسـت داشـتند.
رویدادهـا چنـان یکـی پـی دیگری آمدنـد و طرح شـعوبیان را 
کامیـاب کردنـد تـا سـرانجام معتزلی فاصلـه گرفتـه از اعتزال، 
ابوالعبـاس سـفاح بـر اریکـه خافـت تکیـه کـرد و مدتـی 
نگذشـت که درگذشـت و جانشـین او در خافت شاگرد قدیم 

عمـرو بـن عبیـد، ابوجعفر منصور شـد.

مقاومت مسالمت آمیز
عمـرو بـن عبیـد شـاگرد قدیـم خـود را در حالـی یافـت کـه 
خافـت را بـه دسـت می گرفـت و بـزرگان معتزلـه و همـه 
وفـاداران بـه اندیشـه شـورا و امانـت داران بیعت بـا نفس زکیه 
را روانـه زنـدان می کرد و می کشـت و شـکنجه می داد. شـاگرد 
قدیـم نیـز خـود را در برابـر جریانـی یافـت کـه روزگاری در 
جرگـه آنـان بـود. جریانی کـه عمرو بن عبیـد زاهـد و عابد و 
ناسـک آن را رهبـری می کـرد. بـا ایـن همـه اختافـات جدید 
موجـب از میـان رفتـن احتـرام و تکریـم و تعظیـم ابوجعفـر 
منصور نسـبت به اسـتاد نشـد؛  اما مرحله کشـمکش واضح و 
خامـوش و گرفتـاری و سـتیزه و شـنود کردن و تهمـت زدن و 
شـک کـردن میان دو مـرد کـه روزی آنها را وحدت اندیشـه و 

مسـأله و فلسـفه و گرایـش جمـع کرده بود، شـروع شـد.

بخش دوم
پژوهش: دکتور محمد عماره

برگردان: عبدالفتاح اطهر
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ــه  ــی در منطق ــلمان چین ــودک مس ــزاران ک ه
شــین جیانــگ در غــرب چیــن، به هــدف آنچه 
ــتماتیک  ــد »کارزار سیس ــش جدی ــک پژوه ی
بــرای مهندســی اجتماعــی و کشــتار فرهنگــی« 

خوانــده، از والدین شــان جــدا می شــوند.  
ایــن گــزارش بــه سرنوشــت کودکانــی اشــاره 
دارد کــه هــم پــدر و هــم مادران شــان توســط 
ــوزی«  ــاز آم ــز ب ــه »مراک ــوده و ب ــت رب دول

ــده اند. ــتاده ش ــاری فرس اجب
بهــار  از  می گویــد  متحــد  ملــل  ســازمان 
سیاســت، چیــن  ایــن  باالگرفتــن  و   ۲۰۱۷
بیــش از یــک میلیــون اقلیــت مســلماِن عمدتــًا 
ــرده اســت. دسترســی  اویغــور را بازداشــت ک
هیأت هــای مســتقل و بین المللــی بــه ایــن 
ــش  ــای از پی ــه توره ــدود ب ــتگاه ها مح بازداش
ــمی  ــده رس ــی ش ــت طراح ــه دق ــم و ب تنظی

ــت. ــوده اس ب
ــی، در  ــگر آلمان ــز، پژوهش ــن زِن ــر آدری دکت
ریســک«  »پُلیتیــکال  نشــریه  در  مقاله یــی 
ــه  ــر این ک ــی ب ــد مبن ــه می ده ــواهدی ارای ش
از همــان ابتــدای کارزار»بازآمــوزی« اویغورهــا، 
مقامــات چیــن طرح هایــی بــرای اعــزام و 
ــت  ــط دول ــه توس ــی ک ــر کودکان ــکان موث اس
ــه آموزشــگاه های شــبانه  ــد ب ــم شــده بودن یتی
اســناد  داشــته اند.  شــده،  حفاظــت  روزی 
ــد  ــان می ده ــمی نش ــود رس ــا موج ــم ام مبه
ــش  ــگ از پی ــین جیان ــۀ ش ــات منطق ــه مقام ک
ایــن خطــر را از میــان برداشــتند کــه کودکانــی 
کــه هــر دو والدیــن خــود را بــه اردوگاه هــای 
ــرای  ــی ب ــد، انگیزه ی ــت داده ان ــاری از دس اجب

ــد. ــدا نکنن ــت پی ــا دول ــمنی ب دش
بــه  دســتورالعمل هایی،  در  دولــت 
»آمــوزش  روی  داد  فرمــان  آموزشــگاه ها 
افــکار« کــودکان اویغــور تمرکــز کننــد - 
ــه  ــت در توجی ــه دول ــه آنچ ــبیه ب ــی ش ادبیات
بازداشــت بزرگ ســاالن بــکار بــرده اســت. بــه 
آموزشــگاه ها دســتور داده شــد برنامه هــای 
ــد کــه شــامل  ــاده کنن »واکنــش اضطــراری« پی
ــم شــده توســط  ــا کــودکان یتی ــار ب نحــوه رفت
دولــت می شــد. از جملــه نــکات ایــن طــرح، 
ارزیابــی مرتــب افــکار و جلســات دو بــه دوی 

ــود.   ــی ب روان شناس
اطالعــات داده شــده توســط دکتــر زِنــز نشــان 
پیــش  کــودکان  نام نویســی  کــه  می دهــد 

ــال  ــی از س ــتان های دولت ــتانی در کودکس دبس
۲۰۱۷، از زیــر حــد متوســط ملــی بــه باالتریــن 
ــود  ــدود ن ــت. ح ــیده اس ــور رس ــم در کش رق
اقلیت هــای  از  جدیــد  شــاگردان  درصــد 

ــتند. ــلمان هس مس
ــن  ــد چی ــان می ده ــی نش ــر ماهواره ی تصاوی
ــه  ــهیالتی را ک ــعه تس ــگام توس ــان هن از هم
ــا  ــت اویغوره ــرای بازداش ــم ب ــون می دانی اکن
اســتفاده می شــود، آغــاز کــرد. مــدارس شــبانه 
روزی وابســته یــا مســتقل هــم از همــان زمــان 
ــرای  ــهیالت الزم ب ــت تس ــه دریاف ــروع ب ش
خــود  خوابگاه هــای  چشــم گیر  توســعه 

ــد. کردن
اســناد عمومــی دولــت نشــان می دهــد کــه در 
ایــن مــدارس اســتفاده از زبــان ســنتی اویغــور 

ممنــوع اســت. مقامــات چینــی بــا غــرور 
می گوینــد کــودکان »مهارت های شــان را در 
زبــان چینــی توســعه داده« و در مجمــوع، رفتار 
ــت  ــت بهداش ــتر رعای ــد و بیش ــری دارن بهت
شــخصی را می کننــد، تــا تصویــری منفــی 
از اقلیت هــای مســلمان در میــان اکثریــت 
ــال ۲۰۶  ــه از س ــان« )سلســله یی ک ــه »ه جامع
ــا ۲۲۰ ســال پــس از  پیــش از میــالد مســیح ت
ــرد. کنفســیوس  ــت ک ــن حکوم ــر چی ــالد ب می
ــن دوره می زیســت(  ــروف در ای فیلســوف مع

ــد.  بدهن
و  »آمــوزش  چیــن  می گویــد  زِنــز  دکتــر 
خدمــات اجتماعــی را بــه ســالح نظامــی« 
تبدیــل کــرده تــا کــودکان اقلیت هــا را از 
او،  گفتــه  بــه  کنــد.  ریشه های شــان جــدا 

»مــدارس شــبانه روزی زمینه یــی ایــده آل 
بــرای مهندســی پایــدار جوامــع اقلیــت اســت.«
ــه  ــه »ب ــد ک ــری می کن ــزارش نتیجه گی ــن گ ای
احتمــال قــوی، افزایــش جدایــی نســل ها 
ــدی و کارزار  ــرد عم ــک راهب ــر، ی از یکدیگ
سیســتماتیک دولــت بــرای مهندســی اجتماعی 
و کشــتار فرهنگــی در شــین جیانــگ اســت.«
ــی، از  ــرای افکارعموم ــی ب ــای تبلیغات کارزاره
فوایــد ایــن جدایــی گفتــه و ادعــا می کنــد کــه 
کــودکان »جــدا مانــده« از والدینــی کــه هــردو 
ــحالی  ــا خوش ــد، »ب ــوزش« دارن ــه آم ــاز ب »نی
تحــت توجهــات محبــت آمیــز حــزب و 

ــد.« ــد می کنن ــت رش دول
امــا به رغــم اینهــا همــه، و شــواهد دکتــر 
ــت  ــودکان اقلی ــود ک ــن وج ــت چی ــز، دول زِن

یتیــم  دولــت  توســط  کــه  را  )اویغــور( 
می کنــد. انــکار  شــده اند، 

شــو ژیشــیانگ، یــک مقــام بلندپایــه اداره 
ــبکه  ــه ش ــگ، ب ــین جیان ــه ش ــات منطق تبلیغ
ــه  ــدارد ک ــت ن ــن صح ــت ای ــی گف بی.بی.س
دولــت بایــد از تعــداد کثیــر کودکانــی کــه در 
نتیجــه سیاســت هایش در ایــن ایالــت بــی 

سرپرســت مانده انــد، نگــه داری کنــد.
ــی  ــای خانواده ی ــام اعض ــر تم ــت: »اگ او گف
بــرای آمــوزش اعــزام شــده اند، بــه معنــای آن 
اســت کــه آن خانــواده بایــد مشــکالت عمیقی 
داشــته باشــند و مــن هرگــز بــه چنیــن مــوردی 

ــر نخــورده ام.« ب
زبــان حــزب  انگلیســی  نشــریه  ســرمقالۀ 
کمونیســت، »گلوبــال تایمــز«، ضمــن تکذیــب 
هرگونــه تــالش بــرای از میــان بــردن فرهنــگ 
ــت  ــون اقلی ــک میلی ــت ی ــا بازداش ــور ی اویغ
ــگ  ــز شــین جیان ــه اســت مراک مســلمان، گفت
تنهــا بــه منظــور »خفــه کــردن اقدامــات 

ــد. ــود دارن ــه« وج ــتی در نطف تروریس
ــای  ــم تالش ه ــد: »به رغ ــه می افزای ــن مقال ای
در  وقایــع  واقعیــت  گفتــن  بــرای  چیــن 
شــین جیانــگ، برخــی رســانه های غربــی 
ــار  ــار اخب ــه انتش ــرار ب ــت مداران اص و سیاس

ــد.« ــی دارن جعل
والدین شــان  یــا  کــودکان  بــا  گفت وگــو 
ــک  ــت. ی ــال اس ــًا مح ــری تقریب ــن ام در چی
کــه  آسوشــیتدپرس  خبــری  آژانــس  تیــم 
از »کودکســتان محبــت« در شــهر »هوتــان« 
ــس  ــه توســط پولی ــرد، بالفاصل ــرداری ک فیلم ب
مســلح محاصــره و بــه آنهــا دســتور داده شــد 
ــد،  ــرداری کرده ان ــه از آن فیلم ب شــواهدی را ک

ــد. ــاک کنن پ
امــا برخــی والدیــن اویغــور در تبعیــد در 
رویــدادی کــه در اســتانبول، ترکیــه، کــه 
ــی دارد،  ــته های تاریخ ــا آن رش ــت ب ــن اقلی ای
برگــزار شــده بــود، صحبــت کردنــد. پدرهــا و 
ــا کودکان شــان  ــه تصــور آنه ــد ب ــا گفتن مادره
ــا »اردوگاه  ــگاه« ی ــک پرورش ــه »ی ــن ب در چی

ــده اند. ــرده ش ــودکان« ب ــوزش ک آم
ــر ســه ســاله اش  ــه عکــس دخت ــادر ک ــک م ی
»نمی دانــم  گفــت:  می فشــرد  دســت  در  را 
ــچ  ــد. هی ــه داری می کن ــا نگ چــه کســی از آنه

ــدارد.« ــود ن ــی وج تماس

ـــولې  ـــې د س ـــتان ک ـــه افغانس ـــې پ ـــې چ ـــال ک ـــې ح په داس

ـــو  ـــکا او طالبان ـــاره د امری ـــېدو لپ ـــه د رس ـــې ت ـــوې موافق ی

ـــه خـــرو کـــې د بنســـټیز پرمختـــګ ادعـــا کېـــږي، د امریـــکا  پ

د پـــوځ یـــو جګ پـــوړی جـــرال وايـــي، لـــه افغانســـتانه د 

ـــوه ســـراتیژیکه  ـــه ی ـــل ب ـــه وت ـــې وخت ـــو ب ـــي ځواکون امریکاي

ـــهوه وي. س

ــتیز  ــوی درسـ ــوځ د لـ ــې د پـ ــي چـ ــارک میـ ــرال مـ جـ

مقـــام تـــه د ولســـمرش ډونالډټرمـــپ کاندیـــد دی پـــرون د 

ـــه د  ـــې ت ـــو کمېټ ـــي خدمات ـــنا د پوځ ـــه ورځ د س ـــنبې پ پنجش

وینـــا پرمهـــال دا څرګندونـــې وکـــړې.

میـــي یادونـــه وکـــړه چـــې د ده پـــه بـــاور د افغانســـتان 

جګـــړه بـــه باالخـــره لـــه طالبانـــو رسه د خـــرو لـــه الرې 

ـــې  ـــې ځین ـــو ک ـــه دې هڅ ـــړه، پ ـــې ک ـــه ی ـــږي او زیات ـــل کې ح

پرمختګونـــه شـــوي دي.

ــه  ــې پـ ــل چـ ــې ویـ ــه دې مخکـ ــو لـ ــي چارواکـ امریکايـ

افغانســـتان کـــې د تروریســـتي ډلـــو ګـــواښ الهـــم شـــته 

دی.

پـــه همـــدې حـــال کـــې پـــه افغانســـتان کـــې د نړیوالـــو 

ــر  ــکاټ مېلـ ــرال سـ ــدان جـ ــي قومانـ ــو عمومـ ځواکونـ

پـــرون د پنجشـــنبې پـــه ورځ د فاریـــاب پـــه مرکـــز میمنـــه 

ـــت  ـــامي دول ـــل، اس ـــه ووی ـــال ت ـــو خری ـــې د ازادي راډی ک

ــتان بلکـــې د ټولـــې  ــوازې د افغانسـ ــه یـ ــه داعـــش نـ ډلـ

ســـیمې لپـــاره یـــو ګـــواښ دی.

ـــه  ـــواښ دی او پ ـــو ګ ـــه ی ـــړۍ ت ـــش ن ـــه کړه:«داع ـــر زیات مېل

یقیـــن رسه چـــې ســـیمې تـــه هـــم ګـــواښ کـــوي. مـــوږ 

د داعـــش ډلـــې لـــه پلـــوه خـــورا زیاتـــه اندېښـــنه لـــرو او 

ـــې  ـــډه د دې ډل ـــه ګ ـــو رسه پ ـــان ځواکون ـــه افغ ـــو ل ـــه م ځک

ـــړي دي.« ـــات ک ـــړ اقدام ـــد یول پرض

د امریـــکا متحدایـــاالت اوس مهـــال پـــه افغانســـتان کـــې 

شـــاوخوا ۱۴ زره رستېـــري لـــري.

ـــو  ـــر وتل ـــو پ ـــي ځواکون ـــتانه د امریکاي ـــه افغانس ـــان ل طالب

ټینـــګار کـــوي او دا هغـــه موضـــوع ده چـــې څـــو - څـــو 

ځـــي امریکايـــي چارواکـــو او طالبانـــو پـــه قطـــر کـــې 

خـــرې پـــرې کـــړې دي.

د افغانســـتان د ســـولې لپـــاره د امریـــکا د حکومـــت 

ځانګـــړي اســـتازي زملـــي خلیـــل زاد د خـــرو وروســـتی 

پـــړاو تـــر ټولـــو اغېزمـــن او ګټـــور بللـــی.

ـــور  ـــې د څل ـــرو ک ـــه خ ـــولې پ ـــې د س ـــي چ ـــل زاد وی خلی

ـــو: ـــاملو موضوعات ش

•  د ترورېزم پرضد د مبارزې د ضامنت.

•  د نړیوالو ځواکونو د وتلو.

•  په بین االفغاين خرو کې ګډون.

•  او د یـــوه پـــراخ او دوامـــدار اوربنـــد پـــه برخـــو کـــې 

ــوی دی. ــګ شـ ــټیز پرمختـ بنسـ

ـــې  ـــرو ک ـــه خ ـــو رسه پ ـــي چارواک ـــه امریکاي ـــم ل ـــو ه طالبان

ـــړې ده. ـــره ک ـــګ خ د پرمخت

ـــون  ـــر ج ـــو تې ـــک پامپی ـــر مای ـــارو وزی ـــو چ ـــکا د بهرنی د امری

میاشـــت کابـــل تـــه د ســـفر پرمهـــال ویـــي و چـــې دی 

ـــه  ـــای ت ـــه پ ـــړې پ ـــتان د جګ ـــې د افغانس ـــن دی چ ـــه م هیل

ـــه  ـــې موافق ـــې مخک ـــړۍ نېټ ـــه لوم ـــېپټمر ل ـــه د س ـــولو ب رس

يش.

جرنال مارک میيل:

 له افغـانستانه بې وختـه وتـل به »سرتاتیـژیکه تېـروتنـه« وي

قتل عام فرهنگی در چین؛ 
ی یغور ی« کودکان او ی اجبار »بازآموز

ادام ویتنال- اندیپندنت


