
مکثی بر صلح خواهی آقای غنی
عجله یـی  و  ناقـص  طـرح  اعـام 
صلـح آقـای غنـی پیش از روشـن 
بـه  انتخابـات  سرنوشـت  شـدن 
همان پیمانه ترفندی اسـت برای از 
دسـت نـدادن قدرت، کـه عجله بر 
برگـزاری انتخابـات ناقص بـا َدور 
زدن صلـح پیـش از انتخابـات. هر 
دو پروسـۀ ملـی قربانـی آجنـدای 
شـخصی آقـای غنـی می شـوند و 
بـه  کابـوس ملـی مبـدل می گردند.

مگـر در نماز عید قربـان، چند روز 
قبل از انتخابـات، آقای غنی نگفت 
»حکومـت فعلی در روزهای پایانی 
صلـح  مـورد  در  نمی توانـد  خـود 
تصمیـم بگیـرد. آیـا یـک حکومت 
مرحلـۀ  آخریـن  در  کـه  ضعیـف 
قانونی اش باشـد تصامیم سـخت را 
گرفتـه می توانـد، آیـا ارادۀ ملـی را 

تمثیـل کـرده می توانـد؟«
اکنـون کـه تبرش به سـنگ خورده، 
بـه  قـدرت  انحصـار  هواهـای  از 
تـاش  هـی  آمـده،  فـرود  زمیـن 

دارد نتیجـۀ انتخابـات را بـا صلـح 
خواهـی، چنانـی کـه پیـش از آن، 
انتخابـات  برگـزاری  بـا  را  صلـح 
سـرنخ  تـا  کنـد  قاطـی  کذایـی، 
ُگـم شـود و قـدرت دسـت داشـته 
غنیمـت گـردد. ایـن را می گوینـد 
بحران آفرینـی، افتضـاح و گند زدن 
بـه هـردو پروسـۀ ملـی انتخابات و 

صلـح.
دسـتیابی بـه صلـح، در پهلوی همۀ 
آماده گی هـا، آدرس ملی و مشـروع 
می طلبـد، یعنی داشـتن یـک دولت 
مقتـدر کـه تاهنـوز هماننـد صلـح 
پـا در هـوا رفتـه اسـت. نمی شـود، 
هرازگاهی سـروکلۀ آقـای خلیل زاد 
پیـدا شـود، هماننـد چند تـا پروژه 
سـاز صلـح قومی همآهنـگ با چند 
در کمیـن نشسـتۀ پـول و قـدرت، 
غایلـۀ صلـح برپـا کـرد و بال هـای 

کبوتـر گونـۀ صلح برافراشـت
.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود
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ظـهور چیـن؛

نظم چندقطبی غیرمنازعه آمیز
کمپنـی درمـلوک 

ضعیـف عمـل می کنـد

36

کابل: ۵ - ۸- ۱۳۹۸
رییس محترم یوناما در کابل!

با تقدیم احترامات فایقه؛
چنانچـه در جریان هسـتید در این 
اواخـر نوارهـای صوتـی برخی از 
اعضـای رهبـری تیـم دولت سـاز 
اجتماعـی  رسـانه های  طریـق  از 
پخـش گردیـده اسـت. در نوارها 
بـا صراحـت از داشـتن شـبکه یی 
داخـل  در  همـکاری  بـرای 
نماینده گـی سـازمان ملـل متحـد 
مقیـم کابـل سـخن بـه میـان آمده 
نـه  اظهـارات  ایـن گونـه  اسـت. 
تکان دهنـده  و  نگران کننـده  تنهـا 
اسـت کـه حکایـت از همـکاری 

یونامـا بـرای مهندسـی انتخابـات 
مشـخص  کاندیـدای  سـودِ  بـه 

یـد. می نما
وادار  را  مـا  اظهـارات  این گونـه 
می کنـد تـا شـما را مخاطـب قرار 
موضـوع  کـه  بپرسـیم  و  دهیـم 
ملـل  زیـرا  اسـت؟  قـرار  از چـه 
آن  منشـور  اسـاس  بـر  متحـد 
سـازمان نبایـد جانب دارانـه عمل 
نمایـد. اظهـارات یادشـده اینـک 
در  متحـد  ملـل  بی طـرف  چهـرۀ 
سـاخته  مخـدوش  را  افغانسـتان 
اسـت، بنابرایـن ضـروری بـه نظر 
می رسـد تـا حقایق برمـا گردیده 
و جایـگاهِ بـا اعتبـار ملـل متحـد 

کمـاکان قابـل احترام باقـی بماند، 
ایـن میسـر نمی شـود مگـر اینکـه 
مسـوولین یونامـا در کابـل پاسـخ 
در  و  کننـد  ارایـه  قناعت بخـش 
جهـِت رفع شـبهاِت بوجـود آمده 

اقـدام جـدی نماینـد.
شـورای نامزدان ریاست جمهوری 
در زمینه خواهان وضاحت اسـت 
و حـق خـود می دانـد، کـه بـرای 
شـفافیِت هرچـه بیشـتر، پرسـش 
مطـرح نمایـد و در جهت کشـِف 
حقیقـت تـاش همه جانبـه نماید. 

با احترام
هیأت اجرائیۀ شورای نامزدان 

ریاست جمهوری ۱۳۹۸

کابل :۵ - ۸ - ۱۳۹۸
رییس و اعضای محترم 

کمیسیون مستقل شکایات 
انتخاباتی!

احترامًا نگاشته می شود:
چنانچـه در جریـان هسـتید در 
ایـن اواخـر نوارهـای صوتـی 
رهبـری  اعضـای  از  برخـی 
طریـق  از  دولت سـاز  تیـم 
پخـش  اجتماعـی  رسـانه های 
گردیـده انـد کـه از همـکاری 
تیـم  بـا  یونامـا  تنگاتنـگ 
سـخن  دولت سـاز  انتخاباتـی 

بـه میـان آمـده و پـرده از روی 
بـر  طـرف  دو  کاری  روابـط 
مـی دارد. ایـن اظهـارات بـرای 
و  تکان دهنـده  شـدت  بـه  مـا 
بـوده، سـامت  کننـده  نگـران 
انتخابـات افغانسـتان را با خطر 
مواجه سـاخته، مشـروعیت آن 
را جـداً زیر سـوال برده اسـت. 
منشـور  اسـاس  بـر  یونامـا 
بایسـتی  متحـد  ملـل  سـازمان 
غیرجانب دارانـه عمـل نمـوده، 
را  خـود  بی طرفانـۀ  همـکاری 
افغانسـتان  انتخابـات  امـورِ  در 

تیـم  بـرای  تـا  حفـظ می کـرد 
انتخاباتـی زمینه های  مشـخص 
فراهـم  سیسـتماتیک  تقلبـات 

یـد. نمی گرد
از کمیسـیون محتـرم شـکایات 
انتخاباتـی جداً تقاضـا داریم تا 
گزارش اقدامـات مقتضی خود 
را در ایـن باب عنوانی شـورای 
ریاسـت جمهوری  نامـزدان 

ارسـال داشـته اطمینـان دهند.
با احترام 

هیأت اجرائیۀ شورای نامزدان 
ریاست جمهوری ۱۳۹۸

نامۀ اعتراضی شورای نامزدان ریاست جمهوری 
به نماینده گی سازمان ملل متحد در کابل

شکایت نامۀ شورای نامزدان ریاست جمهوری 
به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

غنی چرا صلح نمی خواست و غنی چرا صلح می خواهد؟
احمدولی مسعود: 

انتخـابات و صلـح قربانـی آجنـدای شخصـی شـده است

صفحه 2صفحه 2

تا کـی متـلک پـرانـی
تـا کی خنـده و مـزاح؟!

صـلح و انتخابات 
در قفِس تمامیـت خواهِی غنـی
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به تازه گــی آقــای غنــی در عالــِم نااُمیــدی از نتیجــۀ انتخابــات، 
ــتان  ــح در افغانس ــِق صل ــرای تحق ــی ب ــرِح هفت فقره ی ــک ط ی
ــته  ــل زاد دانس ــِح خلی ــرِح صل ــِل ط ــرده و آن را بدی ــب ک ترتی
و  افغانســتان  سیاســیون  بــا   مشــورت  در  می خواهــد  و 
جامعــۀ جهانــی، آن را در دســتور کارِ صلــح قــرار دهــد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــازی)!( درحال ــتیاق در صلح س ــوغ و اش ــن نب ای
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــش از برگ ــی پی ــای غن آق
ــول  ــات موک ــِت انتخاب ــِن سرنوش ــد از تعیی ــه بع ــح را ب صل
ــِی  ــای پایان ــی در روزه ــِت فعل ــت: »حکوم ــرد و می گف می ک
ــک  ــا ی ــرد. آی ــم بگی ــح تصمی ــورد صل ــد در م ــود نمی توان خ
حکومــِت ضعیــف کــه در آخریــن مرحلــۀ قانونــی اش باشــد، 
تصامیــِم ســخت را گرفتــه می توانــد، آیــا ارادۀ ملــی را تمثیــل 

کــرده می توانــد؟«
مســلمًا بنــا بــه ایــن اظهــارات، آقــای غنــی همچنــان می بایــد 
ــد و  ــار کن ــی را مه ــۀ صلح آفرین جوشــِش اســتعدادش در زمین
منتظــر پایــان سرنوشــِت انتخابــات ششــم میــزان بمانــد؛ زیــرا 
هــر طرحــی کــه پیــش از آن تدویــن و طراحــی شــود، نه تنهــا 
ــبوتاژ  ــد س ــل می توان ــد، ب ــد باش ــی نمی توان ــل ارادۀ مل تمثی
انتخابــات و آلــوده ســاختِن مســیِر صلــح بــه اغــراِض شــخصی 

و در نهایــت قومــی تعبیــر شــود. 
ــا و  ــاِق چهره ه ــه اتف ــب ب ــه قری ــش، درحالی ک ــاه پی ــد م چن
ــکننده و  ــرایط ش ــاع و ش ــه اوض ــر ب ــی نظ ــای سیاس جریان ه
ــالم در  ــۀ س ــه گون ــات ب ــزاری انتخاب ــه برگ ــالم، نســبت ب ناس
ــح  ــۀ صل ــکار در عرص ــًا ابت ــد و بعض ــر می بردن ــد به س تردی
ــا  ــی و تیمــش ب ــای غن ــد؛ آق ــح می دادن ــات ترجی ــر انتخاب را ب
دهــل و ســرنا داد از انتخابــات، جمهوریــت و تمثیـــل ارادۀ ملی 
ــاِت  ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ــب، ب ــر ترتی ــه ه ــد و ب می زدن
ــیار  ــارکِت بس ــطح مش ــا س ــی ب ــد؛ انتخابات ــل آمدن ــص نای ناق
ــا  ــب. ام ــه در راه تقل ــی عام ــِل دارای ــردم و حیف ومی ــِن م پایی
ــلۀ  ــِت سلس ــی، از باخ ــن  انتخابات ــِد یک چنی ــه برآین ــون ک اکن
تقلــب خبــر می دهــد، صلــح بــه ترفنـــدی بــرای محــو 
ــاِن  ــط جری ــتر توس ــن بس ــدرت در ای ــۀ ق ــات و ادام انتخاب

ــت. ــده اس ــل ش ــب کار تبدی تقل
ــح، در  ــرای صل ــی ب ــای غن ــِی آق ــرح هفت فقره ی ــلمًا ط مس
واقــِع امــر طرحــی تمامیت خواهانــه بــرای ادامــۀ قــدرت 
اســت. غنــی نــه از نبــوِغ سرشــار در حــوزۀ اقتصــاد برخــوردار 
ــح.  ــاندِن صل ــر رس ــه ثم ــرای ب ــی ب ــرِق مل ــه از ع ــت و ن اس
او فقــط لبریــز از عصبیــت و انحصارطلبــی اســت و بــه 
ــات را کــه هــر دو پروســۀ ملــی  ــن دلیــل صلــح و انتخاب همی
شــمرده می شــوند و درایــِت ملــی می طلبنــد، در قفــِس 
ــش  ــه فراخــورِ منافع ــدام را ب ــه و هرک ــی انداخت تمامیت خواه
ــِل  ــری را داخ ــد و دیگ ــرون کن ــس بی ــن قف ــد از ای می خواه

ــه دارد.  ــس نگ قف
ــه  ــن آن ک ــار ضم ــه این ب ــت ک ــبختی این اس ــای خوش ــا ج ام
ــی  ــای سیاس ــردم و جریان ه ــر مـ ــی ب ــاِی غن ــِت بازی ه حقیق
ــه ادامــۀ فرهنــِگ  کشــور معلــوم شــده، جامعــۀ جهانــی نیــز ب
غــدر و انحصــار در فضــای سیاســِت افغانســتان توســط 
اشــخاصی چــون اشــرف غنی رضایــت نمی دهــد. از همیــن رو 
ــام  ــد تم ــل، می بای ــۀ باط ــن چرخ ــور از ای ــاِت کش ــرای نج ب
ــه  ــه ارگ هشــدار بدهنــد کــه صلــح ب جریان هــای ســـیاسی ب
ــاِک  ــده از آرای پ ــی برآم ــروع و دولت ــی و مش ــک آدرِس مل ی
مــردم نیــاز دارد کــه هــم در میـــدان صلــح و دیپلماســی بتوانــد 
ارادۀ مـــلی را تمثیــل کنــد و هــم در صــورِت شکســت برنامــۀ 
صلــح، بتوانــد قــوِت ملــی را در میدان هــای نبــرد بــه نمایــش 

بگــذارد. 
حکومــِت کنونــی، آفتــاب لــِب بــام اســت کــه بــا اعــام نتایــج 
ــی  ــت و حکومت ــد دول ــد. بای ــرا می رس ــش ف ــات مرگ انتخاب
ــد،  ــوردار باش ــی برخ ــِت مل ــروعیت و وجاه ــه از مش ــازه ک ت
ــت ِ  ــدان رقاب ــه میـ ــه ب ــی ک ــرود؛ صلح ــح ب ــاِف صل ــه مص ب
تبدیــل شــده و در  قدرت هــای منطقه یــی و فرامنطقه یــی 
ــت.  ــوده اس ــب ب ــون غای ــا کن ــردم ت ــِع م ــح و مناف آن مصال
صلــح،  میــدان  در  می توانــد  حکومتــی  یک چنیــن  فقــط 
حــرف و طرحــی جامــع و قاطــع بــرای ارایــه بــه طرف هــای 
ــر  ــی اگ ــای غن ــرای آق ــد. ب ــته باش ــی داش ــی و بیرون داخل
نبــوِغ نویســنده گی دارد، بهتــر ایــن اســت کــه به جــای 
ــۀ  ــه نوشــتِن خاطــرات و کارنام ــح، ب نوشــتن طــرح ملــی صل
ــه  ــه چ ــد ک ــح ده ــد و در آن توضی ــدام کن ــود اق ــالۀ خ پنج س
ــد او  ــه می  توان ــام داده ک ــتان انج ــرای افغانس ــهکاری هایی ب ش

ــد. ــات ده ــخ نج ــِن تاری را از نفری

صـلح و انتخابات 
در قفِس تمامیـت خواهِی غنـی

»آنکـه می خنـدد، هنوز خبـرِ هولناک را نشـنیده 
» است!

برتولت برشت
ایـن نوشـته بـه صورِت مشـخص بـه یـک موضوِع 
خاِص سیاسـی نمی پـردازد، این بار راقِم این سـطور 
موضوعـی را کـه بی ربط هم با سیاسـت نیسـت، از 
منظـری دیگـر مطـرح می کنـد؛ موضوعی که شـاید 
در فضـای ملتهـِب سیاسـِی مـا چنـدان مـورد توجه 
شـوخی های  سـطِح  در  گاهـی  و  نمی گیـرد  قـرار 
فیسـبوکی ختـم به خیـر می شـود، ولی وقتـی کمی 
عمیق تـر بـه آن متوجـه می شـوی، می بینـی کـه یک 
مشـکِل کاِن جامعـه از همین جـا ناشـی می شـود. 

رفتـار سیاسـیوِن ما در برابـِر یکدیگـر و به اصطاح 
رقبای شـان چگونـه اسـت؟ آیـا گاهـی متوجـه این 
بُعـِد قضیه شـده ایم؟ گفتم »به اصطاح رقبای شـان«، 
چـون در افغانسـتان هیـچ چیـزی به صـورِت اصیل 
وجـود نـدارد؛ همه چیز بـدل و رو به ابتذال اسـت. 
یـک روز می بینـی که یک شـخصیِت بسـیار محترم 
و مبارز، علیه یک شـخصیت بسـیار محتـرم و مبارزِ 
دیگـر هرچـه به دهـِن مبارکـش می رسـد، از فحش 
گرفتـه تـا اتهـام، نثارش می کنـد و هنـوز دو روز از 
ایـن حرف هـا نگذشـته کـه ناگهـان خبـر می شـوی 
آن هـا بـا یکدیگـر ائتـاف کرده انـد و حـاال جـان 
و صدقـۀ یکدیگـر می رونـد. تـو متعجـب هسـتی 
کـه واقعـًا چـه اتفاقـی افتـاده؟ آیـا ایـن شـخصیت 
محتـرم و مبـارز، آن حرف هـا و اتهام هـاِی بزرگـی 
را کـه پیشـتر وارد می کـرد، از یـاد بـرده و حـاال به 
برداشـِت دیگـری از آن شـخصیِت دیگـر نایل آمده 
و یـا این کـه همـۀ آن حرف ها دروغیـن و مصلحتی 
بـوده  و فقـط خواسـته اند کـه بـازارِ خـود را گـرم 

 . کنند
از کسـی نـام نمی گیـرم، چـون به نـام گرفتـن هیچ 
ضرورتـی نیسـت. فقـط اکثـِر مهم تریـن چهره هـای 
ظاهـر  ذهن تـان  در  را  پسـین  دهـۀ  دو  سیاسـِی 
علیـه  رفتارشـان  از  کمیـک  تـا صحنه هایـی  کنیـد 
یکدیگـر را ببینیـد. مـن واقعـًا نمی دانم کـه در تمام 
کشـورهای جهـان، سیاسـت و سیاسـت مداری تـا 
ایـن حـد اُفـت کـرده اسـت. شـاید آنچـه را که من 
اُفـت سیاسـی می خوانـم، واقعـًا یـک اُفت نباشـد و 
حـاال جهـان این گونه رفتارهـا را از سیاسـت مداران 
طلـب می کنـد. یـک روز یکدیگـر را دشـنام دهنـد 
و روز دیگـر بـر سـِر سـاختِن حکومـِت آینـده بـا 
هـم ائتـاف کنند. شـاید مغـِز من ایـن تغییـر رفتارِ 
سیاسـی را درک نمی کنـد و هنـوز کهنه گـرا هسـتم، 
درحالی کـه ایـن آقایـان و خانم هـا یک رفتار بسـیار 
معمولـی در جهـان سیاسـِت امـروز را بـه نمایـش 

می گذارنـد. 
مـن می دانـم کـه در جنـگ دوم جهانـی، هیتلـر و 
اسـتالین نیـز در آغـاز بـا هـم ائتـاف کـرده بودنـد 
یـک  ائتاف شـان  کـه  می فهمیدنـد  دو  هـر  ولـی 
اتفـاِق سـاخته گی اسـت و به زودی در میـداِن جنگ 

زورآزمایـی می کنند. اسـتالین به اصـوِل خود وفادار 
بـود و هیتلـر هـم بـه اصـوِل خـود عمـل می کـرد. 
آن هـا هیـچ وقـت بـه صـورِت واقعـی بـه یکدیگر 
اعتمـاد نکردنـد. اما این بیرون از یک کشـور اسـت 
داشـته  فـرق  کامـًا  می توانـد وضـع  داخـل  در  و 
باشـد. چگونـه ممکـن اسـت کـه دو نفـر کـه خود 
را در اصـول مخالـِف هـم می داننـد و یکدیگر را به 
بـاد فحـش و تحقیـر می گیرنـد، فردا در یـک جبهۀ 
فکـری و رفتـاری قـرار گیرنـد آن هـم در حدی که 
صدوهشـتاد درجـه مخالـِف صحبت هـای چند روز 
پیـِش خـود را بـر زبـان بیاورنـد؟ آیـا ایـن وضـع، 
بی ثباتـی و بی اصولـِی سیاسـیوِن مـا را بـه نمایـش 

نمی گـذارد؟
دو  یـا  جنـاح  دو  وقتـی  کشـورها  دیگـر  در 
سیاسـت مدار بـا یکدیگـر ائتـاف می کننـد؛ نـکاِت 
مشـترک دارنـد، هدف هـاِی مشـترک دارنـد و علیه 
یکدیگـر نیـز فحاشـی نکرده انـد، آن هـم در سـطِح 
افغانـی آن. شـاید گاهـی سیاسـت های یکدیگـر را 
نقـد کـرده باشـند ولـی نـه تـا ایـن حـد کـه تمـام 
پُل هـای پشـِت سرشـان را خـراب کرده باشـند. در 
را خـراب  پُل هـا  تمـام  افغانسـتان سیاسـت مداران 
هـم قـرار  بیراهـه در کنـارِ  از یـک  بـاز  می کننـد، 
می گیرنـد و از ائتـاِف تـازه و هدف هـای مشـترک 
سـخن می گوینـد. امـا چـه ائتافی؟ چـه هدف های 
مشـترکی؟ آیـا این هدف های مشـترک بـرای نجاِت 
کشـور و مـردمِ آن اسـت یـا برای منافع شـخصی و 

مقطعـِی خودشـان؟
سـازش ها  و  ائتاف هـا  درصـد   ۹0 بـدون شـک   

در افغانسـتان بـر پایـۀ منافـع شـخصی اسـتوار بوده 
بـا یکدیگـر تضـادِ  ایـن سیاسـت مداران  و هرگـز 
شخصی شـان  منافـع  روزی  نداشـته اند.  اصولـی 
آن هـا را علیـه یکدیگـر عقده منـد می سـاخته و روز 
دیگـر بـرای نجـات منافـع شـخصِی خـود مجبـور 
کننـد.  قبـول  را  یکدیگـر  آغـوِش  کـه  می شـده اند 
از جانـب دیگـر، گاهـی کـه ایـن سیاسـت مداراِن 
سـر  قهقهـه  چنـان  می بیننـد،  را  یکدیگـر  رقیـب 
می دهنـد کـه آدم واقعـًا تعجـب می کنـد. می بینـی 
کـه از شـکل و شـمایِل یکدیگـر نفـرت دارند ولی 
بـرای ظاهرسـازی بـه پشـِت یکدیگـر می زننـد و 
در مراسـِم عـزاداری چنـان می خندنـد کـه گویـی 
بـه محفـِل عروسـی آمـده باشـند. یـا وقتـی پشـت 
تربیـون ظاهـر می شـوند، بـه یکدیگـر متلک هـای 
جلـف و سـبک نثـار می کننـد؛ مثـًا این کـه »قبل از 
این کـه هـوا سـرد شـود و قفلـی را برای گرم شـدن 
بشـکنانیم، بیاییـد حرف هـای خـود را بزنیـم« و باز 

جنـاب سیاسـت مدار پشـِت سـرهم می خنـدد. 
نشسـتن  یکدیگـر  کنـار  در  اسـت،  خنـده خـوب 
خـوب اسـت، مراعـات حـاِل همدیگـر را داشـتن 
خـوب اسـت، ولـی پشـِت تربیـون نبایـد آن قـدر 
داغ شـد کـه همه چیـز را بـه بـاد فنـا داد. در آن جـا 
ادب را بایـد بـه گونـۀ مضاعـف رعایـت کـرد و از 
فحاشـی و متلک گویـی علیـه دیگـری پرهیـز نمود. 
یـاد  بـه  بایـد  سیاسـی،  رقبـای  به اصطـاح  ایـن 
بیاورنـد کـه در کـدام کشـور زنده گـی می کننـد و 
مـردم چگونـه زنده گی یـی دارنـد؟ آیا کشـته شـدِن 
روزی سـه صد نفـر کافـی نیسـت که لب هـاِی آن ها 
را قفـل و چشمان شـان را گریان کنــد؟ آیـا هزاران 
معتـادِ افتـاده در زیـر پل هـا و پلچک هـاِی متعفـِن 
شـهر کابل کافی نیسـت کـه استعدادشـان را به جای 
متلک کویـی، در سـازنده گی و اصـاِح نابسـامانی ها 
مصـرف کنند؟ آیا قسـاوِت طالبان، فسـاد مسـووالن 
کافـی  فقیـر  و  ملـِت گرسـنه  یـک  بی چاره گـِی  و 
نیسـت که ما و آن هـا، همه گی از ریشـخنِد یکدیگر 

دسـت برداریـم و بـه جنـِگ مشـکات برویم؟ 
قرض داری هـای  به خاطـر  یونـان  نخسـت وزیِر 
کشـورش، از پوشـیدن نکتایـی و آمـدن بـه دفتـر 
و  هالنـد  نخسـت وزیر  کـرد.  موتـر خـودداری  بـا 
وزیرانـش با بایسـکل بـه دفترهـای خـود می روند؛ 
امـا در افغانسـتان سیاسـت مداران این قـدر نزاکـت 
را رعایـت نمی کننـد کـه در مجلـس سـالیاد یـک 
شـهید قهقهـه سـر ندهنـد، آن هـم در کنار بـرادرِ آن 
شـهید. این اسـت رفتار نامناسـِب یک سیاسـت مدارِ 
به اصطـاح افغــانی. به راســتی چـه وقـت این هـا 
دردِ هموطنـاِن خود را احسـاس خواهنـد کرد وقتی 
در عـزا و ماتم شـان این گونـه رفتـار می کننـد و از 
مـردم نیـز می خواهنـد کـه بـه آن هـا اعتمـاد کنند و 

بدهنـد؟!!   رای  برای شـان 

متلک پرانی  تا کی 
تا کی خنـده و مزاح؟!

 ایــن به اصطــاح رقبــای سیاســی، 
بایــد بــه یــاد بیاورنــد کــه در کــدام 
ــردم  ــد و م ــی می کنن ــور زنده گ کش
آیــا  دارنــد؟  زنده گی یــی  چگونــه 
کشــته شــدِن روزی ســه صد نفــر 
ــا را  ــه لب هــاِی آن ه ــی نیســت ک کاف
قفــل و چشمان شــان را گریان کنـــد؟ 
ــر  ــاده در زی ــاِد افت ــزاران معت ــا ه آی
ــهر  ــِن ش ــاِی متعف ــا و پلچک ه پل ه
کابــل کافی نیســت کــه استعدادشــان 
در  متلک کویــی،  به جــای  را 
ــامانی ها  ــاِح نابس ــازنده گی و اص س
مصــرف کننــد؟ آیــا قســاوِت طالبــان، 
بی چاره گــِی  و  مســووالن  فســاد 
ــی  ــر کاف ــنه و فقی ــِت گرس ــک مل ی
ــی از  ــا، همه گ ــا و آن ه ــه م ــت ک نیس
ریشــخنِد یکدیگــر دســت برداریــم و 

ــم؟ ــکات بروی ــِگ مش ــه جن ب

احمـد عمـران
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را  درملوک  کمپنی  انتخاباتی،  ناظر  نهادهای  از  برخی 
به کم کاری در تعهداتش به مردم و کمیسیون انتخابات 
متهم می کنند و ظرفیت کاری را در این نهاد را ضعیف 

می دانند. 
کار  عمل  سرعت  انتخاباتی،  ناظر  نهادهای  گفتۀ  به 
کاری  ظرفیت  و   است  پایین  خیلی  درملوک  کمپنی 
این کمپنی نظر به تعهداتی که برای مردم و کمیسیون 

انتخاب داشت، ضعیف عمل کرده است. 
این در حالی که کمیسیون انتخابات در نامه یی از کمپنی 
درملوک، خواستار وضاحت در مورد تفاوت میان آرای 
انتخابات و مرکز  موجود در مرکز اطاعات کمیسیون 

اطاعاتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شد. 
مراکز  در  که  آرایی  که  است  گفته  درملوک  کمپنی 
تمام  شده  بایومتریک  رأی  است،  نامزدان  اطاعاتی 
محات است، اما ۱ صد و ۳7 هزار رأی قرنطین شده 

در مرکز اطاعات نامزدان نیست. 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
عادالنۀ افغانستان )فیفا( در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
می گوید که چالش های فنی در کمپنی درملوک وجود 
انجام  درست  خود  تخنیکی  کارهای  نهاد  این  دارد، 
نهاد  این  در  کار  ُکندی  موضوع سبب  این  و  نمی دهد 

شده است. 
آقای رشید می گوید که کمپنی درملوک نظر به تعهداتی 
که با مردم و کمیسیون انتخابات داشت، ضعیف عمل 
کرده است در امر اجرایی شدن این تعهدات در زمان 
معین آن ناکام بوده است. در حالی که انتقال معلومات 
انتخابات  کمیسیون  اطاعات  مرکز  به  دیوایس ها  از 
رأی های  تصفیه  روند  گرفت،  بر  در  را  طوالنی  زمان 
نیز به زمان  بایومتریک  از آرای بدون  بایومتریک شده 

زیادی نیاز دارد.
به گفتۀ او، شرکت درملوک که مسوولیت ابزار تکنالوژی 
کمیسیون انتخابات را به دوش دارد، گفته است که ۱ 

صد و ۳7 هزار رأی قرنطین شده است، اما این رأی ها 
و محاتی که نیاز به بررسی دارند، نیاز به زمان بیشتری 
نیز دارند که از طرف این نهاد باید جدی گرفته شود. 

او گفت که 47 هزار موردی که با کمیسیون انتخابات 
مشکات  به  رابطه  در  است  شده  ساخته  راجع 
عکس های مشابه، عکس های زیر سن و غیره است، این 
نشان می دهد که کمپنی درآمالوک موضوعات را »تکه 
تکه« در اختیار کمیسیون قرار می دهند تا هم کمیسیون 
مردم  انتقادهای  از  را  نگه دارد و هم خود  را مصروف 

نجات دهد. 
او گفت که تعهد مسلکی این کمپنی زیر پرسش است و 
اگر کار تصفیۀ آرا همین قسم پیش برود، نتیجۀ ابتدایی 

انتخابات در 2۳ عقرب اعام نخواهد شد. 
او گفت که کار کمپنی درملوک برای مردم و نهادهای 
ناظر قابل پذیرش نیست و ظرفیت الزم مسلکی در این 

کمپنی وجود ندارد. 
کمیسیون  به  نامۀ  در  درملوک  کمپنی  حال،  همین  در 
میلیون ۹00   ۱ که حدود  است  گفته  انتخابات  مستقل 
هزار رأی در دستگاه های بایومتریک این نهاد ثبت شده 

است. 
نهاد گفته است که حدود ۱  صد و ۳7  این  همچنان 

هزار رأی را قرنطین کرده است. 
انتخابات در  این در حالی است که پیش از کمیسیون 
نامه یی از شرکت درملوک در رابطه به تفاوت رأی  که 
در مرکز طاعات این نهاد وجود دارد و رأی های که در 
شده  وضاحت  خواستار  داشت،  قرار  نامزدان  دسترس 
بود: چرا مرکز اطاعات کمیسیون انتخابات ۱ میلیون و 
۹ صد 2۹ هزار ۳۳۳ رأی را نشان می دهد، اما اطاعات 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱ میلیون 7 صد ۹۱ 
اما شرک درملوک  هزار و 70۳ رأی را نشان می دهد. 
بایومتریک  رأی های  نامزدان  اطاعات  که  است  گفته 
شده هر محل را نشان می دهد. در حالی ۱ صد و ۳7 

هزار رأی قرنطین در دستگاه ها وجود دارد.
از سویی هم، مسووالن در کمیسیون انتخابات می گویند 
که تاکنون به تعداد 47 هزار رأی دارای تصاویر مشابه، 
عکس زیر سن و غیرمعیاری شناسایی شده است  و از 

طرف کمپنی درملوک به این نها راجع گردیده است. 
موالنا عبداهلل محمدی، کمیشنر کمیسیون انتخابات روز 
پنج شنبه)۹عقرب( در یک نشست خبری گفت که قرار 
بود تا ساعت ۱0 شب گذشته}چهارشنبه شب{ کمپنی 
قراردادی )درملوک( بحث تصفیه آرای خاف معیار را 
با کمیسیون شریک سازد، اما صرف حدود 47هزار رای 
خاف معیار که در مورد عکس تکراری، عکس از روی 
عکس، عکس زیر سن و عکس خاف معیار را با ما 

شریک ساخته است.
دیگر  معیار  خاف  آرای  که  افزوده  محمدی  آقای 
زمان  از  خارج  آرای  استعمال  تکراری،  شصت  مانند 

رأی دهی )قبل از 7صبح و بعد از ۵عصر (  قرار است 
برسد  انتخابات  به کمیسیون  امروز}پنجشنبه{  پایان  تا 
پایان  تا  اما  بعدی روی دست گرفته شود.  اقدامات  تا 
این مورد  انتخابات در  روز جمعه مسووالن کمیسیون 

چیزی نگفتند.
به گفته این کمیشنر کمیسیون انتخابات، قرار است بعد 
از پایان این روند، تیم های کاری به والیات سفر کنند و 
قضایا و نتایجی را بررسی نمایند که توسط کمیسیون های 
انتخاباتی و گزارش کمپنی قراردادی)درملوک( در مورد 
و  قانون  خاف  رأی دهنده گان،  بایومتریک  معلومات 

کارشیوه های انتخاباتی تشخیص شده است.
این در حالی که کمیسیون انتخابات هفتۀ گذشته اعام 
کرد که نظر به چالش های تخنیکی اعام نتیجۀ ابتدایی 
تاخیر  به  عقرب   2۳ به  را  ریاست جمهوری  انتخاباتی 

انداخته است. 

یافته های اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می دهد 
که نیروهای ویژۀ امنیت ملی افغانستان مرتکب جرایم 
آخرین  در  سازمان  این  اند.  شده  کشور  در  جنگی 
گزارش خود که براساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان 
که  دریافته  است،  شده  تهیه  نیروها  این  عملیات های 
افغانستان که تحت حمایت  امنیت ملی  نیروهای ویژۀ 
سازمان اطاعات مرکزی امریکا یا »CIA« کار می کنند، 
در  غیرنظامیان  از جمله کشتن  »تخلف جدی  مرتکب 

جریان عملیات شبانه« شده اند.
دیدبان حقوق بشر از ایاالت متحدۀ امریکا و حکومت 
از  خارج  که  را  گروه هایی  تمام  تا  خواسته  افغانستان 
چارچوب فرماندهی نیروهای امنیتی هستند، فوراً منحل 
کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر برخی از عملیات های 
»محکمۀ  را  افغانستان  ملی  امنیت  ویژۀ  نیروهای 
برخوردهای  این  که  است  آورده  و  خوانده  صحرایی« 
گزارش  در  است.  جنگی«  »جرایم  مصداق  فراقانونی، 

آمده است که عاوه بر انجام حمات شبانه، بازداشت و 
ناپدید کردن افراد و حمله بر مراکز صحی، از روش های 

دیگر این نیروها است.
گزارش این سازمان همچنان نشان می دهد که حمات 
دو سال  در  ملی  امنیت  ویژۀ  نیروهای  هوایی  و  شبانه 
اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته و از غیرنظامیان 
قربانی گرفته است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش 
مدعی شده که واحدهای ویژۀ امنیت ملی موسوم به 0۱، 
02، 0۳ و 04 و »نیروی حفاظتی خوست« تا حد زیادی 
از سوی »CIA« استخدام، آموزش، تجهیز و مدیریت 
می شوند؛ در حالی که این نیروهای این واحدها تحت 
مدیریت ریاست امنیت ملی افغانستان خوانده شده اند. 
به همین دلیل، این سازمان از حکومت امریکا خواسته 
عملیات ها  فرماندهی  مسوولیت  مورد  در  تا  است 
وضاحت دهد و برای انجام تحقیقات مستقانه در مورد 

این اتهام ها همکاری کند.

نیروهای  این  مواردی،  در  که  شده  گفته  گزارش  در 
سیاسی- »رقابت های  و  استخباراتی«  »ضعف  دلیل  به 

محلی«، غیرنظامیان را بدون تثبیت هویت واقعی، هدف 
و  تهیۀ  برای  که  اند  گفته  نویسنده گان  اند.  داده  قرار 
با ۳۹ فرد محلی و شاهدان  این گزارش،  مستندسازی 
عملیات های شبانه در والیت های غزنی، هلمند، کابل، 
قندهار، ننگرهار، پکتیا، ارزگان، وردک، زابل و برخی از 
گروه های حقوق بشری در افغانستان صحبت کرده اند. 
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش از حکومت 
افغانستان خواسته تا تحقیقات مستقانه دربارۀ اتهامات 
تحت  را  حمات  این  عامان  و  دهد  انجام  موجود 
همچنان  افغانستان  حکومت  از  آنان  دهد.  قرار  پیگرد 
خواسته اند تا دربارۀ اتهام های تخطی از قوانین حقوق 
که  را  نیز کسانی  و  کند  تحقیق  قوانین جنگی،  و  بشر 
مرتکب جرایم جنگی شده اند، مورد پیگرد قرار دهد. 
غیرنظامیاِن  به  غرامت  پرداخت  خواستار  سازمان  این 

آسیب دیده از ین حمات نیز شده است.
 »CIA« یا  امریکا  اطاعاتی  سازمان  که  است  گفتنی 
شبه نظامیان  از  استفاده  با  این سو  به   200۱ سال  از 
افغانستان، عملیات »ضد تروریسم« را موازی، اما جدا 
از عملیات های نظامی ارتش امریکا در افغانستان انجام 
می دهد. سیا این شبه نظامیان را جذب، تجهیز و آموزش 
می دهد و آنان را به تعقیب نیروهای القاعده، طالبان و 

از سال 20۱4 به این سو به تعقیب داعش می فرستد.
اما شورای امنیت ملی افغانستان ضمن پذیرش بخشی 
گزارش  این  دیگر  بخش  که  می گوید  گزارش  این  از 
نادرست می باشد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیتی 
گزارش  این  که  است  گفته  رسانه ها  به  افغانستان  ملی 
را  آن  پاسخ  بعد  و  کرده  مطالعه  کامل  صورت  به  را 

خواهند داد. 
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است

متحدۀ  ایاالت  ویژۀ  بازرس  یا  »سیگار«  بااین،  همزمان 
به  خود  گزارش  تازه ترین  در  افغانستان  برای  امریکا 
نیروهای  تلفات  میزان  که  است  گفته  امریکا  کنگرس 
امنیتی افغانستان افزایش یافته است. در گزارش سیگار 
آمده است که بیش از ۶0 درصد این تلفات، حین انجام 

عملیات دفاعی این نیروها اتفاق افتاد است.
جان سپکو، رییس سیگار همچنان مدعی شده که بربنیا 
آماری که »ماموریت حمایت قاطع« سازمان ناتو به این 
نهاد داده، میزان تلفات غیرنظامیان نیز در درگیری های 
سه ماه گذشته شاهد افزایش ۳۹ درصدی بوده است. او 
با استناد به گزارش هیات سازمان ملل متحد برای کمک 
به افغانستان، گفته است که تلفات غیرنظامیان در سه ماه 
از جنوری تا سپتامبر میادی، در قیاس با زمان مشابه 
سال گذشته، 42 درصد افزایش را نشان می دهد. بربنیاد 
گزارش سیگار، در سه ماه اخیر سال جاری، موثریت 
درصد   ۵ سال،  اوایل  به  نسبت  طالبان  گروه  حمات 

افزایش یافته است. 

دیدبان حقوق بشر:
نیروهای ویژۀ امنیت ملی مرتکب »جرایم جنگی« و »محکمۀ صحرایی« شده اند

نهادهای ناظر:

کمپنـی درمـلوک ضعیـف عمـل می کنـد
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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انسان ُمدرن 
در تقالِی 

دلیل برای 
زنده گی

آیـا زنده گـِی مـا معنـادار اسـت؟ آیـا بـرای رسـیدن بـه 
هـدف و غایـِت خاصی زنده هسـتیم؟ آیا اساسـًا هدف و 
معنـا بـرای زنده گـی ما وجـود دارد یـا این که تنهـا چیزی 
کـه حقیقـت دارد، همیـن زنده گـِی روزمـره و متعـارف 

ست؟ ا
پرسـش،  ایـن  زنده گـی،  در  دینـی  رهیافـت  اتخـاذ  بـا 
پاسـخي آشـکار دارد: زنده گی هدفمند و معنادار اسـت و 
مبـدای واحد کاینـات، معنـای فرجامیِن زنده گی ماسـت. 
ایـن نگـرش مانع هرگونه احسـاس پوچـی و خا و یأس 
از شکسـت ها و نامایمـات زنده گـی اسـت. امـا زنده گی 
مـدرن و الزامـات آن، باعث شـده که بیمـاری جدیدی که 
ناشـی از احسـاس عدم معنـاداری زنده گی اسـت، پدیدار 
شـود. ایـن بیمـاری، یـک بیمـاری فیزیکـی نیسـت. حتـا 
مشـکل می تـوان آن را بیمـاری روحـی دانسـت، چـرا که 
مشـکل فـرد بیمـار یـک امـر سـلبی اسـت )عـدم معنا( و 
نـه امـر ایجابی. شـاید بتـوان آن را »درد بـی دردی« نامید. 
راه حـل علمـی مواجهه با چنیـن بیماری یی چیسـت؟ آیا 
روان شناسـی قـادر بـه معنابخشـی بـه زنده گی اسـت؟ به 
نظر می رسـد آن چـه روان شناسـی می توانـد در این حوزه 
انجـام دهـد، ارایـۀ ایـن بصیرت به انسـان اسـت که خود 
در پـی حصـول معنـا بـرای زنده گـی خـود باشـد. آن چه 

مسلم اسـت، تشـخیص درد است. 
بشـر مـدرن می بایـد خـود به جـد و جهد و نه بـا تقلید و 
منفعانـه ایـن درد را درمـان کند و معنای حیـات خود را 
بـاز یابـد. تعابیـر »جهـد و اجتهاد« بـا نگرش دینـی ما نیز 
قرابـت بسـیاری دارد، اجتهـاد در دیـن، که می تـوان آن را 
بهتریـن مصـداق معنابخشـی دینی به زنده گی دانسـت، از 
واالتریـن ارزش هـا در دیـن مبین اسـام برخوردار اسـت 
و بـر هـر فـردی واجـب اسـت که معانـی و مبانـی اصلی 
دیـن را خـود با اجتهـاد خود و نه بـا تقلیـد، حاصل کند. 
یکـی از جدیدتریـن رویکردهـای درمانـی مطرح شـده در 
روان شناسـی نویـن نیـز ناظـر بـه همیـن خصیصـۀ عـدم 
 )logotherapy( تقلید در معنابخشی اسـت. معنادرمانی
توسـط روان پزشـک اروپایـی، ویکتـور فرانـکل مطـرح 

شـده اسـت. فرانـکل نیسـت انگاری را یکی از نشـانه های 
دوران مـدرن می دانـد کـه در آن، امور فاقـد ارزش واقعی 
تلقـی می شـوند. فقـدان معنـا و نادیدن ارزش هـای مثبت 
زنده گـی، انسـان عصـر ُمـدرن را بـه پوچی و خودکشـی 
سـوق می دهـد. در چنیـن شـرایطی، معنادرمانـی بـر آن 
اسـت کـه افـراد معنـای از دسـت دادۀ زنده گـی را دوباره 

بازیابنـد و از خـاي وجـودِی دچارشـده رها شـوند. 
مکتـب فرانـکل که بـه مکتب سـوم وینی معروف اسـت، 
پـس از مکتـب فرویـد و مکتـب آدلـر، نقـش مهمـی در 
رویکردهـای درمانـی ایفـا کـرده اسـت. هسـتۀ اصلی این 
مکتـب را روان پویایی، هسـتی گرایی و رفتارگرایی شـکل 
می دهـد؛ هرچنـد در ایـن میـان نبایـد صبغـۀ فلسـفی این 

رویکـرد نادیـده گرفته شـود. 
بنیان گـذار  ویکتـور فرانـکل )۱۹۹7ـ ۱۹0۵( بـه عنـوان 
شـناخته  نویـن،  روان شناسـِی  تاریـخ  در  معنادرمانـی 
اندیشـۀ  در  معنادرمانـی  رویکـرد  شـکل گیری  می شـود. 
فرانـکل، متاثـر از فضایـی بـود کـه وی در اردوگاه هـای 

در  فرانـکل  بـود.  کـرده  تجربـه  نازی هـا  اجبـاری  کار 
ایـن اردوگاه هـا، بسـته گان نزدیـک خویـش را در جریان 
تـا  نیـز  خـود  و  داده  دسـت  از  نازی هـا  یهودی کشـی 

چندقدمـی مـرگ پیـش رفتـه بـود. 
اردوگاه هـا در کنـار  فضـای دشـوار و غیرقابـل تحمـل 
شـکنجه و تخریـب روحیـۀ زندانیـان، موجـب شـده بود 
کـه بسـیاری از زندانیـان ایـن اردوگاه ها امید بـه زنده گی 
را از دسـت دهنـد و زنده گـی را بی معنـی و فاقـد هـدف 
تصـور کننـد. بعدهـا فرانـکل بـه ایـن نکتـه پـی بـرد که 
رهایافتـه گان از اردوگاه هـای نـازی کسـانی بودنـد که در 
آن شـرایط سـخت و تحمل ناپذیـر، هم چنـان امیـد خـود 
را از دسـت نـداده و زنده گـی را دارای معنـا و هـدف 

می پنداشـتند. 
در واقـع، پذیـرش معنـا بـرای زنده گـی حتـا در بدتریـن 
شـرایط، تداعی کننـدۀ این جمله برای فرانکل بود: »کسـی 
کـه دلیلـی بـرای زنده گی کـردن دارد، تقریبًا هر شـرایطی 
را می توانـد تحمـل کند.« )پروچاسـکا، ۱۳۸7، ص ۱7۱.( 
فرانـکل که پدر، مادر، برادر و همسـر خـود را در اردوگاه 
از دسـت داده بـود، بـرای گریـز از نیسـت انگاری و یافتن 

معنـای زنده گـی، به یـاری زندانیـان اردوگاه پرداخت. 
ویکتـور فرانـکل در مقام پـدر معنادرمانـی، معنادرمانی را 
وسـیله یی بـرای رفـع خـاي معنـا در زنده گـی و بازیابی 
ارزش هـای مثبـت در فـرد روان رنجـور می داند. بسـیاری 
از افـراد در زنده گـی روزمـره بـا حـوادث و رویدادهایـی 
مواجـه می شـوند که فـرد را دچار نیسـت انگاری و خاي 
معنـا مي سـازد؛ وضعیتـی کـه فرانـکل از آن بـه عنـوان 
وضعیتـی،  چنیـن  در  می کنـد.  تعبیـر  وجـودی  خـاي 
معنادرمانـی بـه عنـوان کلید حل مشـکل مطرح می شـود. 
معنادرمانـی فـرد را ترغیـب می کند بـا دیدی متفـاوت به 
زنده گـی نـگاه و تـاش کنـد ارزش هـای مثبـت زنده گی 
را بازیابـد. از نـگاه فرانـکل، ارزش ها کامـًا جنبۀ عینی و 
واقعـی دارنـد و امـور توهمـی و خیالـی نیسـتند؛ چنان که 
فرانـک برونو در توصیـف معنادرمانی فرانکل می نویسـد: 
»فرانـکل معتقد اسـت ارزش هـا واقعی انـد و واقعًا وجود 
دارنـد. مـا در خـاي وجـودی فـرو می رویـم، نه بـه این 
دلیـل کـه ارزش هـا دیگـر وجـود عینـی ندارنـد؛ بلکه به 
ایـن دلیـل کـه حضـور پایـدار آن هـا را دیگـر نمی توانیم 
ببینیـم. معنادرمانـی ارزش هـای خیالـی نمی آفرینـد؛ چـرا 
کـه توانایـی چنیـن کاری را نـدارد؛ ولـی همان طـور کـه 
گفتیـم بـه شـخص رنجـور کمـک می کنـد تـا ارزش های 
از دسـت رفته اش را بازیابـد،« )برونـو، ۱۳۸4، ص 2۵۱.( 

معنادرمانی و تحلیل وجودی 
درمان هـای  مشـهورترین  از  معنادرمانـی  شـک  بـدون 
میـان  ایـن،  وجـود  بـا  می آیـد.  شـمار  بـه  وجودگـرا 
معنادرمانـی و تحلیـل وجـودی، تفاوت هایی وجـود دارد 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: 
۱( معنادرمانـی هرچنـد به لحاظ نظری و اهداف، هم سـو 
بـا مباحـث تحلیـل وجـودی اسـت؛ ولـی الزامًا بـه لحاظ 
روش هـا و رویکردهـای درمانـی، مطابـق با فنـون تحلیل 

وجودی نیسـت. 
2( در معنادرمانـی بـر اهمیـت معنـای زنده گـی بیش تر از 
هـر چیـز دیگـر تاکیـد می شـود؛ در حالـی کـه در تحلیل 
وجـودی، شـیوه ها شـباهت زیـادی بـه روان کاوی دارند. 

فنون معنادرمانی 
فرانـکل برای درمـان اختاالت روانی مراجعـان خود، دو 

فـِن ویژه را ابـداع کرد. 
قصـد متناقض: در این فن از ُمراجع درخواسـت می شـود 
کـه تعمداً بـه انجام رفتـاری بپردازد کـه موجب اضطراب 
و تـرس وی شـده اسـت. در ایـن فـن، مراجعه کننـده بـه 
رویـدادی می پـردازد کـه از آن اجتنـاب می کنـد. بـرای 
مثـال فـردی کـه از صحبـت کـردن در جمـع بـه دلیـل 
احسـاس اضطـراب اجتنـاب می کنـد، ترغیـب مـی شـود 
کـه خـود را در موقعیتـی قـرار دهـد کـه چنین احساسـی 
بـه وی دسـت دهـد. از طریـق ایجـاد چنین فضایـی، فرد 

می توانـد اضطـراب خـود را از بیـن ببـرد. 
داده  آمـوزش  ُمراجـع  بـه  روش  ایـن  در  تمرکززدایـی: 
میـدان  از  را  نشـانۀ مشکل سـاز  یـا  رفتـار  کـه  می شـود 
توجـه خـود خـارج کنـد و بـه آن توجه نکنـد. در عوض 
فعالیت هـا  جایگزیـن  را  سـازنده  افـکار  و  فعالیت هـا 
کنـد. تمرکززدایـی،  آزاردهنـده و روان رنجـور  افـکار  و 
مسـتلزم هدایـت کردن مسـیر آگاهـی به سـوی جنبه های 

مثبـت زنده گـی اسـت. 

نتیجه گیری 
معنادرمانـی، رویکـردی اسـت کـه در بسـتر مـوج سـوم 
روان شناسـی و از بطـن دیـدگاه وجودگرایـی پدیـد آمده 
اسـت. چنیـن رویکـردی بیـش از آن کـه بـه صـورت فن 
درمانـی مسـتقل در نظـر گرفتـه شـود، در قالـب روشـی 
مکمـل سـایر رویکردهـای درمانـی مـورد توجـه قـرار 

می گیـرد. 
نکتـۀ قابـل توجـه در بررسـی ایـن رویکـرد، توجـه بـه 
اسـت  معتقـد  فرانـکل  اسـت.  آن  فلسـفِی  جنبه هـای 
رویکردهـای درمانـی سـنتی، فاقد عنصر فلسـفی هسـتند 
و ایـن خـا، در معنادرمانـی رفـع شـده اسـت. مقصود از 
جنبـۀ فلسـفی معنادرمانـی، یافتـن دلیلی بـرای زنده گی و 

اسـت.  ادامـۀ حیات 

اخـاِق خـوب یکـي از ویژه گي هـاي مثبتـي اسـت کـه هرکـدام از ما 
سـعي مي کنیـم همیشـه بـه آن توجه داشـته باشـیم؛ امـا گاه در خال 
مسـایِل مختلـف زنده گـي، دچـار دگرگوني هـاي روحـي مي شـویم 
کـه اخـاق و رفتـار را تحـت تأثیر قـرار مي دهـد. مشـکات رفتاري 
مربـوط به سـن و شـرایط خاص نیسـت. صرف نظر از این که منشـای 
آن جسـمي یـا روانـي باشـد، مي توانـد حتـا زنده گـي عـادِي فـرد را 

دچـار مشـکل کند. 
علـل بـروز مشـکاِت رفتـاري در وهلـۀ اول بـه وضعیـت جسـماني 
فـرد برمي گـردد. خانم هـا نسـبت بـه این مسـأله در مقایسـه بـا آقایان 
آسـیب پذیرترند کـه علـت را بایـد مربـوط بـه تغییـرات هورمونـي 
دانسـت کـه در دوران عـادت ماهیانـه، زایمـان و پـس از یائسـه گي 
در بـدن اتفـاق مي افتـد. امـا این هـا تنهـا عوامل زمینه سـاز نیسـتند. به 
عنـوان مثـال، کمبـود دریافت نور خورشـید را مي توان عامـِل دیگري 
دانسـت کـه غالبـًا با شـروع فصل سـرما بیشـتر دیده مي شـود و به آن 

افسـرده گي فصـل زمسـتان اطـاق مي شـود. 
در این بـاره نبایـد علـِل روان شناسـي را نادیده گرفت کـه از این جمله 
مي تـوان بـه شـرایط زنده گـي خصوصي و شـغلي فرد نیز اشـاره کرد. 
اگر زنده گي شـما شـیرین باشـد، روابط کاري و شـغل خوبي داشـته 
باشـید، مشـکل و رنجشـي تهدیدتـان نکنـد، احتمـال کمتـري وجود 
دارد کـه مبتـا بـه تغییـرات ناگهانـي اخاقـي شـوید. البتـه اتفاقـات 
روزمـره تأثیـرات یک سـاني بـر افـراد ندارنـد؛ چنان کـه گاه افـرادي 
را مي بینیـم کـه بـه رغـم مشـکات و سـختي ها بـه خوبـي مي توانند 
بـر رفتـار خـود کنترل داشـته باشـند. در واقـع، اسـترس ها و مدیریت 
کم وبیـش صحیـح بـر آن ها بـا گذشـته و دوران کودکي مـا در ارتباط 
تنهایـي، رهاشـده گي و آسـیب هاي روحـي  بـا  اسـت. کسـاني کـه 
بـزرگ شـده انـد، در آینـده نیـز نمي تواننـد بـه خوبـي بـر فشـارهاي 

روحـي غلبـه کننـد و غالبـًا دچار مشـکات رفتـاري خواهند شـد. 
بایـد گفـت کـه تغییـرات رفتـاري یـک پدیـدۀ عـادي روان شناسـي 
اسـت کـه بـراي همـه اتفـاق مي افتـد؛ بـا ایـن حـال ممکن اسـت به 
شـکِل خاصـي تغییـر حالـت دهـد و بیمارگونه شـود. در این شـرایط 
از نظـر روان شناسـي بـه آن ادواري خوبـي )نوعـي اختـال خلقـي به 
صـورت نیمـه شـیدایي و افسـرده گي( و در مورد حادتر دوشـخصیتي 
گفتـه مي شـود. ایـن افـراد از یـک وضعیـت سرخوشـي و هیجـان 
دچـار  فـرد  اسـت  ممکـن  البتـه  مي رسـند.  شـدید  افسـرده گي  بـه 
آسـیب پذیري، غـم، ناراحتـي و فـرو رفتـن در خـود شـود. در نتیجه، 
مشـکاتي را بـا خانـواده و هم چنین در محیط کارش خواهد داشـت. 
واضـح اسـت کـه اطرافیـان او نیـز از ایـن مسـاله رنـج مي برنـد. او 
علـت غـم و اندوهـش را نمي دانـد. آن ها غالبـًا نزدیکان را در شـعف 
خـود همـراه مي کننـد و لحظه یـي بعد بـه ناراحتي خود فـرو مي برند. 
فرامـوش نکنیـد کسـاني کـه بـه راسـتی دچـار اختـاالت اخاقـي 
هسـتند، بـراي کسـب آرامـش بـه سـراغ مـواد مخـدر و مشـروبات 

الکولـي نیـز مي رونـد. 
در مـوارد شـدید و به ویـژه بـراي بیمـاران دوشـخصیتي، درمان هـاي 
دارویـي توصیـه مي شـود. در رابطـه بـا شـرایط عادي تـر کـه در دامنۀ 
آن بسـیاري از مـا حضـور داریـم، بهتـر اسـت بـا یـک روان درمانگر 
مشـورت شـود. بـه ایـن ترتیـب، بـه روان شـناس اجـازه مي دهیـد تا 
عللـي را کـه باعـث عـدم کنتـرل صحیح شـما بر شـرایط اسـتراس زا 
مي شـود، شناسـایي کنـد. به عـاوه، امتحـان روش درمانـي رفتاري ـ 
شـناختي کـه فقـط بـه جنبه هـاي زنده گي در حـال حاضر مي پـردازد، 
توسـط روان درمانگـر صـورت مي گیـرد و او در واقـع بـه شـرایط 
گذشـتۀ زنده گـي بیمـار کاري نـدارد. عـاوه بـر درمـان، مسـافرت و 
بهره منـدي از نـور خورشـید به خصـوص در ماه هـاي آبان)عقـرب( 
فعالیـت  هم چنیـن  بـود.  خواهـد  مفیـد  بسـیار  فروردین)حمـل(  و 
ورزشـي منظـم را نیـز در برنامـۀ روزانـۀ خـود بگنجانیـد؛ چـرا کـه 
ورزش باعـث تولیـد آندورفیـن در بـدن شـده و ایـن مـاده خلق وخو 

را تنظیـم مي کنـد. 
هرگـز بـه صـورت رو در رو بـا چنیـن اشـخاصي مخالفـت نکنیـد. 
مطمینـًا عمـل بـه ایـن شـیوه آسـان نخواهـد بـود، امـا بـه محـض 
این کـه نخسـتین نشـانه هاي اختـال رفتـار را در همسـر یـا یکـي از 
نزدیکان تـان دیدیـد، سـعي کنیـد به آرامـي بـا او گفت وگو کنیـد؛ اما 
قضـاوت و حملـه را وارد بحـث نکنیـد. بکوشـید با آرامش، عشـق و 
محبـت او را قانـع کنیـد تا بهتریـن راه یعني مشـورت با روان شـناس 

کند.  انتخـاب  را 

محمدمهـدی میرلو

تغییرات رفتاري؛
پدیدۀ عـادي یا بیـماری روانی
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فتـح اهلل بي نیاز

رمانس ابتدا شکِل منظوم داشت و بعدها شکل منثور. رمانس، 
در  میادي  دوازده  و  یازده  قرن هاي  در  که  بود  داستان هایي 
)هسپانیایي  رومي  زبان  یعني  عوام  زبان  به  وسیعي  مقیاس 
نوشته  در جنگ  آن ها  اعماِل  و  شوالیه ها  دربارۀ  ایتالیایي(  و 

مي شد.
اما رمانس قدمتي دیرینه تر دارد: »تربیت کوروش« اثر زنیفون 
و  نوشته شده  آتن  در  مسیح  میاد  از  قبل  سال   ۳۶0 حدود 
»نینوس«  است؛  ایده آلیستي کوروش  و  رمانتیک  زنده گي نامۀ 
که قرن اوِل پیش از میاد در یونان نوشته شده و نویسنده اش 
ناشناخته مانده است؛ »افه سیاکا« اثر زنیفون اًفًسوسي، »لوسیه 
نوشتۀ  کلوئه«  و  »دافنس  تاتیوس،  اکیلس  اثر  کلیتوفن«  و 
اونگوس که راوي اول شخص دارد؛ »ایتوپیکا« اثر هیلودروس 
در قرن سوم میادي که فِن روایِت آن از نظر شمار کثیري 
از منتقدان جهاني اعجاب انگیز است؛ زیرا توالي زماني در آن 
رعایت نشده و پاتش در آن روزگار منحصر به فرد بوده و 

شبیه پات رمان هاي ُمدرنیستي امروز است.
مانند  است  شده  نوشته  رمانس هایي  هم  باستان  روم  در 
»ساتیریکون« اثر پترونیوس در قرن اول میادي و »متامورفیس« 
میادي. قصۀ ساتیریکون شباهت  قرن دوم  در  آپولیوس  اثر 
زیادي به ادیسۀ هومر دارد، اما »سبک« آن ها متفاوت است و 
مقایسۀ این دو دید خوبي در مورد »سبک« به خواننده مي دهد.
یک  روي  امروزي  موازین  و  تعاریف  طبق  بخواهیم  اگر  اما 
رمانس انگشت بگذاریم، بي شک آن رمانس »کالیرهو« است 
این  دارد«.  را در خود  رمانس  مولفه هاي  و  عناصر  »همۀ  که 

رمانس را کاریتن در قرن دوم میادي نوشته است. 
در قرون وسطا )حدود ۳۹۵ تا ۱4۹2 میادي( تا ابتداي قرن 
گرایش  کرد.  ایفا  ادبیات  در  زیادي  نقش  رمانس  هفدهم، 
شاعران و نویسنده گان اساسًا به این رمانس بود تا شکل هاي 
دیگر. براي نمونه مي توان به رمانس »رمان گل سرخ« اشاره 
کرد که قوي ترین تأثیر را در ادبیات قرون بعد از خود داشته 
بخش  است.  شده  تشکیل  بخش  دو  از  رمانس  این  است. 
فرانسوي  دولوریس  گیوم  توسط  اول )حدود ۱240میادي( 
سروده شد و 402۸ بیت دارد. این اشعار حدود 40 سال با 
توفیق زیادي مواجه شدند. در بخش دوم، ژان دومون )۱۳0۵ 
بیت  هزار   ۱۸ به  را  ابیات  تعداد  توانست  میادي(   ۱2۵0-
برساند. در نهایت مجموعه یي نامتجانس شکل گرفت که تاثیر 
زیادي بر ادبیات اروپا گذاشت؛ خصوصًا قسمت دوم که از 
زمانۀ خود بسیار جلوتر بود و روي جهان بیني اومانیسم تاثیر 
نفرت، خست  و  کینه  و حسد،  داشت. حرص  همه جانبه یي 
به صورت جلوه هاي  بیکاري همه و همه  و  فقر  و کهولت، 

نمادین در اشعار ظاهر شده اند.
در قرون وسطا و قرن شانزدهم صدها رمانس منثور و منظوم 
پیدا کردند و  از آن ها شهرت جهاني  نوشته شد که شماري 
هنوز هم هر ازگاهي چاپ مي شوند. در انگلستان »ملکه پریان« 
از ادموند اسپنسر، »آرکادیا« نوشتۀ فیلیپ سیدني، »پانداستو« 
اثر تامس گرین، »مرگ آرتورشاه« نوشتۀ تامس مالوري، و در 
و  استراسبورگ  فون  گاتفرید  اثر  ایزوت«  و  »تریستان  آلمان 
»پارسیفال« نوشته ولفرام فون اشنباخ در ردیف شاخص ترین 

رمانس ها قرار دارند.
در زبان فارسي هم کم رمانس نداشته و نداریم؛ »امیرارسان 
نامدار« از نقیب الملک، »هماي و همایون« از خواجوي کرماني، 
»حسین کرد« از شبستري، و آثار منظوم و منثور دیگري چون 

»خسرو و شیرین«، »ویس و رامین« و »سندبادنامه«.
انداخته  سایه  ما  زنده گي  بر  هم چنان  دیالکتیکي  اصل  این 
است که حتا قوي ترین ساختارهاي معنوي و مادي، یا به دلیل 
عقب مانده گي از زمانۀ خود - یعني نیازهاي بشر - متاشي 
مي شوند یا از فرط رشد و تعالي، خود، خود را نفي مي کنند. 
یا  به همین سرنوشت دچار شد. آخرین رمانس  رمانس هم 
بهتر است بگویم آخرین متني که به وفور از عناصر رمانس 
بهره برد، رمانس شد و ژانر جدیدي به نام »رمان« را در سال 
۱۶0۵ میادي رقم زد؛ »دن کیشوت« اثر سروانتس هسپانیایي. 
علت  به  بلکه  فریزر،  جیمز  و  یونگ  نظریات  به دلیل  نه 
درهم تنیده گي هستِي جهان هنر، هیچ یک از عناصر آن به تمامي 
بي شماري  مجازي  قرن هاي  نمي شوند.  مرگ  دست خوش 
استند که از محاصرۀ مجازي تروا و مرگ سهراب مي گذرد، 
اما مردم بازهم داستان هاي آن ها را مي خوانند. سال هاست که 
مرده  باید  راسکلنیکف  و  است  کرده  بواري خودکشي  مادام 
بواري«  »مادام  و  مکافات«  و  »جنایت  مردم  هنوز  اما  باشد، 
را مي خوانند. افسانه و اسطوره و رمانس و متن رمانتیک هم 
همین خاصیت را دارند. اکثر رمان هاي تاریخي والتر اسکات 
»خانۀ  مثل  کارهایي  و  هوگو  رمان هاي  و  دوما  الکساندر  و 
هفت شیرواني« و »خداي مرمرین« از ناتانیل هاثورن، »ماجراي 
»ملکۀ  از جرج مردیت، و سه گانۀ معروف  هاري ریچموند« 
پنجم«، »نشان اختصاصي« و »ملکۀ پنجم تاج گذاري مي کند« 
آخرین  کنراد  ژوزف  عقیدۀ  به  )که  فورد  مدوکس  فورد  از 
و  »رمانس«  سایه«،  »خط  و  است(  تاریخي  رمانس  شاهکار 
هم  هنوز  هستند.  رمانس  اساسًا  کنراد  ژوزف  از  جیم«  »لرد 
بسیاري از شاخص ترین نویسنده گان معاصر، دامِن رمانس را 

پروندۀ رمانس هنوز باز است

اکثر رمان هاي تاریخي والتر اسکات و 
الکساندر دوما و رمان هاي هوگو و کارهایي 
مثِل »خانة هفت شیرواني« و »خداي 
مرمرین« از ناتانیل هاثورن، »ماجراي 
هاري ریچموند« از جرج مردیت، و سه گانة 
معروف »ملکة پنجم«، »نشان اختصاصي« 
و »ملکة پنجم تاج گذاري مي کند« از فورد 
مدوکس فورد )که به عقیدة ژوزف کنراد 
آخرین شاهکار رمانس تاریخي است( و 
»خط سایه«، »رمانس« و »لرد جیم« از 
ژوزف کنراد اساساً رمانس هستند. هنوز 
هم بسیاري از شاخص ترین نویسنده گان 
معاصر، دامِن رمانس را رها نکرده اند و ما 
عناصر رمانس را در آثار یوسا، مارکز، توني 
موریسون، فوینتس، ساراماگو و مارگارت 
اتوود و دیگران مي بینیم

رها نکرده اند و ما عناصر رمانس را در آثار یوسا، مارکز، 
اتوود  مارگارت  و  ساراماگو  فوینتس،  موریسون،  توني 
نویسنده گان،  از  بعضي  نظر  از  اصوالً  مي بینیم.  دیگران  و 
»بعضي جاهاي رمان مي طلبد که نویسنده از عناصر رمانس 
استفاده کند«. اجازه بدهید نقل قولي بیاورم از اعجوبۀ ادبي 
»گاهي  مي گوید:  او  یوسا.  بارگاس  ماریو  التین؛  امریکاي 
دوست دارم رماني که مي خوانم، از دایرۀ امر جدي فراتر 
برود و به سانتي مانتالیسم تنه بزند، از درام به ملودرام بلغزد، 
به  و  بگیرد  فاصله  رمان  تعریف شدۀ  و  عناصر خشک  از 
رمانس نزدیک شود و اگر امکاني بود، از همۀ عناصر، مثًا 
و جنبل  و جادو  امر خیال پردازانه  و  و گروتسک  گوتیک 
بواري را  مادم  دلیل، رمان  به همین  استفاده کند.  اغراق  و 

دوست دارم.« 
شاهکارهایي  در  یوسا  خود  که  است  دلیل  همین  به  و 
»الخاندرو  سگي«،  »سال هاي  زمان«،  آخر  »جنگ  هم چون 
مایتا«، »گفت وگو در کاتدرال« و »مرگ در آند« به حدي از 
عناصر رمانس بهره مي گیرد که گاه سرگرم کننده گي متن بر 
پرسش انگیزي و معنامداري و تکنیک محوري آن مي چربد. 

 
الکساندر دوما و دو رمان شاخص او

نوسان نویسنده بین تاریخ گرایي و تاریخ گریزي، خیال پردازي 
محض و استناد به الگوهاي واقع گرایانه، تصاویر بسیار دقیق 
از چندگاهي هم مطول، تصویر و توصیف  و جذاب، هر 
افزایش ثروت  بندهاي قدرتمندان،  مفاسد اجتماعي، زد و 
آن ها و فقر تهیدستان، چنان با دقت نقل و تصویر مي شوند 
که گویي یک مورخ دارد با زباني فصیح و شیرین، تاریخ را 
براي ما روایت مي کند. اما تاریخي دانستن آثار او، نگاهي 
به  خیالپردازي  گاه  و  تخیل  اول  جلد  در  است.  یک سویه 
وضوح بر جنبه هاي ریال تاریخ مي چربد. کسي که فقط نام 
دوما را شنیده است، نمي تواند باور کند او به مدد عناصر 
کرده  رخنه  نامحتمل ها  و  نبوده ها  حریم  به  چنان  رمانس، 
است که خوانندۀ خود را در یک سرزمین خیالي مي بیند. 
گرایش او به عناصر ژانر رمانس البته در حد کارهاي والتر 
اما  نیست،  »آیوانهو«  و  »عتیقه شناس«  مثال  براي  اسکات؛ 
استعاري  و  کنایي  ارزش هاي  از  جدا  بالسامو،  افسون هاي 
آن، مجوزي مي شود براي راوي که به خیلي جاها نفوذ کند. 
کارکرد  ادبیات جدي  براي  راوي ها  نوع  این  امروزه  شاید 
نداشته باشند، اما نمي توان منکر ارزش هاي ادبي روایتي شد 

که آن ها براي ما مي گویند.
بر  که  دوستاني  گفتۀ  طبق  اثر،  اصلي  متن  واژگاني  دایره 
اطاعاتي  بسیار وسـیع است و  دارند،  فرانسه تسلط  زبان 
فرانسۀ  تمام  مي یابد،  انتقال  خواننده  به  زبان  طریق  از  که 
یا  اثر، صحنه  آن روزگار را براي ما مي سازد. در تمام دو 
جمله یي که خاف اخاقیات جاري باشد، دیده نمي شود. 
یا  »اطاعات«  فقط  مي کند،  متحیر  را  خواننده  آن چه  اما 
تصویر فساد، بدون توسل به واژه هاي ضداخاقي نیست، 
عناصر  مجاري  از  بازهم  که  است  نویسنده  »دانش«  بلکه 
متعین رمان و رمانس در دل متن مي نشینند و خواننده حس 
نمي کند با گفته هاي یک معلم اجتماعي یا یک مقاله نویس 
مواجه است. در بخش هایي از هر دو اثر، به وضوح با روایتي 
نزدیک به روایت مدرنیستي روبه رو هستیم؛ مانند فصل 2۵ 
از جلد اول خاطرات پزشک موسوم به »تاالر ساعت ها« و 
فصل ۱04 از جلد سوم موسوم به »گزارش« که برخاف 
درهم  و  متناسب  معقول،  حد  با   2۵ فصل  مانند  نامش، 
نقل، دیالوگ و توصیف همراه است.  از تصاویر،  تنیده یي 
در چنین فصل هایي که در هر چهار جلد »خاطرات پزشک« 
ضمن  نیست،  هم  کم  کریستو«  مونت  »کنت  جلد  سه  و 
برخورداري از عناصر سنتي داستان سرایي و استفادۀ منطقي 
از مولفه هاي ژانر رمانس، به نحو بارزي ارتقاي نویسنده را 
ادبي گرفته  از صناعت  از سطح زمانۀ خود شاهد هستیم؛ 
تا شکل روایت ـ امري که فقط با خوانش نقادانۀ این آثار 

قابل اثبات است. 
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 مقدمه
و  روابـط  نهادهـا،  مجموعـه  نظـم، 
تعامـات میـان دولت هـا به عنـوان تنها 
عضـو رسـمی نظـام بین الملل را شـامل 
منطقه یـی  بُعـد  می توانـد  کـه  می شـود 
نگاهـی  از  داشته باشـد.  بین المللـی  و 
موسسـات  و  نهادهـا  سـایر  رئالیسـتی 
کـه سـاخته شـدۀ دولـت هسـتند، نقش 
قطعـی در ایجـاد و حفـظ نظـم ندارنـد 
دول  اختیـار  در  ابـزاری  بیشـتر  و 
قدرت منـد انـد. نظم هـا سـیر صعـود و 
افـول مختـص بـه خـود را دارنـد، در 
واقـع هیچ نظمی تـا ابد پایـدار نخواهد 
بـود. سـاخت نظـم بـا توجـه بـه تعداد 
می توانـد  آن  در  قـدرت  قطب هـای 
تغییـر کنـد که ایـن تغییر معمـوالً همراه 
اسـت. سـاختار  بـزرگ  بـا جنگ هـای 
سیسـتم بین الملـل تغییراتی از کنسـرت 
و  دوقطبـی  نظـم  سـاخت  قدرت هـا، 
تک قطبـی به خـود دیده. حال پرسشـی 
سـاختار  کـه  کـرد  مطـرح  می تـوان  را 
کنونـی به چه سمت وسـویی در حرکت 
اسـت؟ اکنون می توان نشـانگانی دال بر 
ظهـور عصـر چندقطبـی با ظهـور چین 
را در عرصه یـی غیرمنازعه آمیز مشـاهده 
کـرد. از منظـر واقع گرایـی ناقوس مرگ 
نظـام تـک قطبی بـه صدا درآمده اسـت 
و آوای نظمـی بـا چنـد قطب قـدرت با 
بـه  قدرت گیـری غیرمنازعه آمیـِز چیـن 

می رسـد. گـوش 

چین؛ قدرت بزرگ در حال ظهور
امـروزه ظهور اژدهای سـرخ را می توان 
قـدرت در سیسـتم  توزیـع  بـاز  نمـود 
بـروز  و  ظهـور  دانسـت.  بین المللـی 
روزافـزون چیـن در عرصـۀ اقتصـادی، 
سیاسـی، فرهنگـی، سـایبری، فناورانـه، 
زیسـت محیطـی امـری انکارنشـدنی و 

محـرز اسـت.
شـروع  از  دهـه  چهـار  گذشـت  بـا 
امـروزه  چیـن،  اقتصـادی  اصاحـات 
اعمـال  و  تجـارت  بـا گسـترش  پکـن 
یـک  ابتـکار  چـون  نویـن  ایده هـای 
کمربنـد، یـک جـاده کـه حـول محـور 
کشـورهای  بـا  ارتباطـات  گسـترش 
توانـی  شده اسـت  ایجـاد  آسـیایی 
قدرتـی  بـه  را جهـت سـوق  گسـترده 

بـزرگ یافته اسـت. برآوردهـا نشـان از 
ایـن دارنـد کـه تنهـا بـا درنظـر گرفتـن 
مقیـاس تولیـد ناخالـص داخلی، رشـد 
روزافـزون چیـن تـداوم خواهد داشـت 
و در چنـد دهـه آتـی از ایـاالت متحده 
پیشـی خواهـد گرفـت کـه این امـر در 
عرصـۀ سیاسـی نیـز چیـن را مبـدل بـه 
بازیگـری بـا نفوذ در حـوزۀ منطقه یی و 
فرامنطقه یـی و در آینـدۀ نـه چندان دور 

کـرد. خواهـد  بین المللـی 
عنـوان  بـه  سیاسـی  عرصـۀ  در  چیـن 
قدرتـی بـا اسـتقال عمـل ایفـای نقش 
می کنـد؛ امروزه شـاهد عملکـرد فعاالنۀ 
این کشـور در عرصۀ سیاسی خاورمیانه، 
دول  میـان  قفقـاز،  و  مرکـزی  آسـیای 
سیاسـت گذاری  عرصـۀ  در  اروپایـی، 
سـازمان ملل و آسـیای شـرق هستیم. به 
گونه یـی کـه بـا عملکرد خـود در تقابل 
متحـده  ایـاالت  یک جانبه گرایـی  بـا 
برخاسـته اسـت. حضور و رهبری چین 
در نهادهـای چون شـانگهای و بریکس 
بـا عملکـرد اقتصادی سیاسـی شـاهدی 

کوچـک بـر این مدعاسـت.
ایـن قـدرت برتـر آسـیایی تـوان خـود 
از  جلوگیـری  در  تـاش  زمینـۀ  در  را 
تغییـرات آب وهوایـی و مبـدل شـدن به 
قـدرت برتـر سـبز بـه نمایش گذاشـته ، 
حیطه یـی کـه در آن برتری چین نسـبت 
ایـاالت متحـده محـرز شده اسـت.  بـه 
چیـن امـروز قدرتـی سـبز اسـت و بـا 
در  نویـن  ابتـکارات  و  سـرمایه گذاری 
حـوزۀ زیسـت محیطـی ایـن عرصـه را 

کرده اسـت. تصاحـب 
عـاوه بـر حـوزۀ قـدرت سـخت، در 
عرصـۀ قـدرت نـرم نیز چین بـا القائات 
فرهنگـی خود بـا منشـایی از یک تمدن 
بـزرگ در پـی گسـترش حـوزۀ نفـوذ 
خـود برآمـده کـه نمـود آن در اعمـال 
سیاسـت  خارجـی اخاقـی پکن اسـت 
کـه خـط بطانـی بـر سیاسـت خارجی 
بی محابانه ترامپیسـتی ایـاالت متحده به 
عنـوان قطب دیگـر قـدرت خواهدبود.

آیندۀ چین و نظام چندقطبی
برخی از رشـد محسـوس قـدرت چین 
بـا عنـوان »شـوِک چیـن« یـاد می کننـد. 
کـه  زده شـد  تخمیـن  مطالعه یـی  در 

جابه جایـی  میـان  مسـتقیمی  رابطـۀ 
و  متحـده  ایـاالت  تولیـدی  مشـاغل 
افزایـش نـرخ واردات از چیـن وجـود 
داشته اسـت)بازده زمانـی20۱۱-۱۹۹۹(.
دفـاع  20۱۸وزارت  سـال  گـزارش 
صنعتـی  سیاسـت های  ترقـی  امریـکا 
چیـن را تهدیـد ویژه یـی بـرای امنیـت 
اقتصـادی ایـاالت متحـده دانسـته البتـه 
ایـن امـر بـرای اروپـا نیـز محرز اسـت 
چـرا کـه کمیسـیون اتحادیـه اروپـا نیـز 
چیـن را رقیـب اقتصادی خـود می داند. 
حاکمیـت  ابتـدای  در  ترامـپ  دونالـد 
خـود، رسـوخ چیـن را بـه عرصـۀ نظام 
تک قطبـی بـه خوبـی درک کـرده و بـا 
ممانعـت  پـی  در  گوناگـون  ابزارهـای 
برآمـد.  آن  لجام گسـیخته  رشـد  از 
سیاسـت های اتخـاذی وی که بـه مرور 
کنگـره را نیـز بـا خـود همـراه کـرد در 
قالـب جنـگ تجـاری بـا چیـن بـروز 
یافتـه اسـت. اکنـون این جنـگ تجاری 
حـدت  طرفیـن  مذاکـرات  رغـم  بـه 
امریـکا  اقـدام،  تازه تریـن  در  و  یافتـه 
میـزان  2۵درصـدی  افزایـش  پـی  در 
کاالیـی  ارزش  کـه  برآمـده  تعرفه هـا 
بسـیار باالیـی حـدود 200میلیـارد دالـر 
را شـامل می شـود. عواقـب ایـن جنـگ 
به نحوی سـت کـه کنفرانـس تجارت و 
توسـعه سـازمان ملـل اعـام داشـته که 
جریـان جهانی سـرمایه گذاری مسـتقیم 
میـزان  بـه  گذشـته  سـال  در  خارجـی 

۱۳درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
روابـط چیـن و سـایر نقـاط جهـان در 
جریـان  دارد؛  قـرار  جدیـدی  مرحلـۀ 
تجـارت، سـرمایه و فنـاوری بیـن چین 
حجـم  مشـخصًا  و  دولت هـا  سـایر  و 
دالـر  میلیـارد   470 از  چیـن  تجـارت 
سـال 2000 بـه 4.۳ تریلیـون دالـر در 
سـال 20۱7 افزایـش یافته اسـت. امروزه 
چیـن قـدرت خـود را در سراسـر نظام 
از  یکـی  گسترانیده اسـت.  بین الملـل 
می تـوان  را  قـدرت  نمودهـای  ایـن 
ابتـکار کمربنـد و جاده شـی جین پینگ 
اقتصـادی  عظیـم  طـرح  ایـن  دانسـت. 
ارتباطـی بـا ابعـاد سیاسـی، مجموعه یی 
و  تنیـده  درهـم  تجـاری  تبـادالت  از 
پروژه های زیربنایی در سراسـر اوراسـیا 
و اقیانـوس آرام اسـت کـه بیـش از ۶۸ 

کشـور و 4.4 میلیـارد نفـر و قابـل ذکـر 
آنکـه تـا 40 درصـد از تولیـد ناخالـص 

داخلـی جهانـی را شـامل می شـود.
کسـب  در  چیـن  مسـتحکم  گام هـای 
نظـام  سـاختار  در  برتـر  جایـگاه 
بین الملـل آوای زوال نظـم تـک قطبـی 
گفـت  بایـد  اسـت.  کـرده  رسـاتر  را 
کـه در سـیر جنـگ تجـاری، چیـن بـه 
دنبـال بازارهـای مصرفـی نویـن جهت 
بـا  و  گشـت  خواهـد  بیشـتر  رسـوخ 
هماهنگـی سیاسـت های اتخـاذی چیـن 
بـا سـایر دولت هـا نظـم جهـان دچـار 
تحـول خواهدشـد. امـری کـه از منظـر 
تحلیل گـران تـا 20۳0بسـیار ملموس تر 

بـود. خواهـد 

نظام چندقطبی غیرمنازعه آمیز
قدرت هـای  توسـط  سـاختار  تغییـر 
بـزرگ و بـا ماهیتی منازعه آمیـز تعریف 
عظیـم  تغییـر  آخریـن  شده اسـت؛ 
سـاختاری، تحـول از سـاخت دوقطبـی 
ایاالت متحده-شـوروی به سـاختی تک 
قطبـی بوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه چیـن در صورتـی تغییـر سـاخت 
منازعـۀ  کـه  می زنـد  رقـم  را  قـدرت 
نظامـی ُرخ نداده اسـت. تفـاوت تغییـر 
سـاختار کنونـی در غیرمنازعه آمیز بودن 
آن اسـت. اصـول و راهبـرد چیـن بـه 
عنـوان قـدرت نوظهـور در هماهنگـی 
نظـام  کنونـی  سـاختار  بـا  تقریبـی 

اسـت. بین الملـل 
دالیـل غیرمنازعه آمیـز بـودن این تحول 
قـدرت را می تـوان در مفاهیـم جهانـی 
شـدن، گسـترش وابسـتگی متقابـل، بـا 
شـاخص های همچـون عرصۀ گسـتردۀ 
مبـادالت اقتصـادی و پیوسـتگی مالـی 
چـه در میـان ایـاالت متحـده و چین به 
عنـوان رقبا و چـه در کل سـاختار نظام 
شـاخص های  از  دانسـت.  بین الملـل 
بسـیار مهم وابسـتگی متقابل را می توان 
بـه حداقل رسـیدن منازعه و کشـمکش 
میـان دول بهم پیوسـته دانسـت. امروزه 
ابعـاد گوناگـون جهانی شـدن بـا تاکیـد 
بـر جهانی سـازی اقتصـادی بـه گونه یی 
بـر سـایر حوزه هـای  یافتـه کـه  رشـد 
سیاسـی تأثیـری قابل توجـه دارد. امری 
کـه بـه سـهولت در ارتباطـات چیـن و 

امریـکا قابـل مشاهده اسـت؛ بـه لحـاظ 
ایـاالت  و  چیـن  ملـت  دو  اقتصـادی، 
متحـده بـه هـم متصـل انـد کـه خـود 

تصـور منازعـه را منتفـی می کنـد.
آخریـن  از  یکـی  در  نـای  ژوزف 
کـه  داشـته  اظهـار  خـود  تحلیل هـای 
رقابـت میـان ایـاالت متحـده و چین به 
حوزه یـی جهت همـکاری مبدل خواهد 
شـد. نای رابطـه میان امریـکا و چین را 
رقابـت همکاری جویانـه می خوانـد. بـه 
نظـر او جنبه هایـی چـون حکمرانـی در 
عرصـۀ روابط سـایبری بـدون همکاری 
قابـل تحقـق نیسـت و حتـا بـا وجـود 
عرصه هـای رقابتـی و تفـاوت سیسـتم 
اجتماعـی، میـان مردمـان دو حکومـت 
سـطوحی از همـکاری وجـود دارد کـه 

بـه مـرور تسـری می یابـد.

نتیجه و توصیه راهبردی
رقابـت شـدید میـان امریـکا و چیـن را 
می تـوان ویژه گـی محـوری قرن بیسـت 
و یکـم دانسـت. اکنـون نظـم بین المللی 
رنـگ و بـوی نظامی چندقطبـی به خود 
گرفته اسـت. بـا خیزش اژدهـاوار چین 
در کنـار احیـا دوبـاره قـدرت روسـیه 
می تـوان شـاهد تغییـری بنیـادی امـا به 
از  تغییـر  بـود.  نظامـی  منازعـه  از  دور 
سـاخت تـک قطبـی بـه عرصـه نظمـی 
کشـوری  محوریـت  بـا  چندقطبـی 
گامـی  می توانـد  چیـن  چـون  آسـیایی 
رشـد  بـرای  متـوازن  عرصه یـی  و  نـو 
سـایر کشـورهای آسـیایی فراهـم کنـد. 
در حقیقـت نظـم چندقطبـی بـه وجـود 
آمـده را می تـوان فرصتـی جهت رشـد 
و توسـعه سـایر کشـورهای غیـر غربی 
دانسـت. کشـورهای غیر غربـی هم گام 
با بـروز و ظهور این سـاختار چندقطبی 
کـه بـه مراتـب از سـاختی دوقطبـی بـا 
بـا  می تواننـد  بـود  خواهـد  ثبات تـر 
تغییراتی زیرسـاختی زمینه رشـد کشور 
خـود و بهـره مکفی از سـاخت نوین را 
ببرنـد کـه ایـران اسـامی نیز بـه جهت 
امـر  ایـن  از  بـودن  توسـعه  درمسـیر 

مسـتثنا نیسـت.

 ندا کهریزی

ظـهور چیـن؛
نظم چندقطبی 
غیرمنازعه آمیز
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نامزد پوهنیار سهیال مبارز قادری

واژۀ »علیـت« در اصطـاح فلسـفه بـه دو صـورت، عـام و خـاص 
بـه  کار مـی رود. مفهـوم عـام علیـت، عبارت اسـت از: موجـودی که 
تحقـق پدیـدۀ دیگـری مانـع بـر آن باشـد؛ هر چنـد بـرای تحقـق آن 
کافـی نباشـد و مفهـوم خـاص آن، عبـارت اسـت از: پدیده یـی کـه 

بـرای تحقـق موجـود دیگـری کفایـت می  کنـد. 
در ُکل، هـدف از موجـود همـان پدیده یـی اسـت کـه موجودیـت آن 
وابسـته و مربـوط بـه وجـود اسـت. ایـن وجـود در بحـث اشـاره به 
علیـت دارد. بـه عبـارت دیگـر: اصطـاح عـام علیت، عبارت اسـت 
از موجـودی کـه تحقـق یافتن موجـود دیگری بدون آن محال اسـت 
و اصطـاح خـاص آن عبـارت اسـت از موجـودی که با وجـود آن، 
تحقـق موجـود دیگـری ضرورت پیـدا می نمایـد؛ پس علیـت باعث 

می گردد. وجـود 
همیـن گونـه ـ موجـودی کـه وابسـته بـه موجـود دیگـری اسـت و 
بـدون آن، تحقـق نمی  یابـد. »معلـول« طـرف وابسـتگی آن »علیـت« 

نامیـده می  شـود.
و  اسـت  فلسـفی  ثانیه یـی  مقوله هـای  از  معلـول  و  علـت  مفهـوم 
چنـان نیسـت کـه ماهیت موجـودی، علیـت یـا معلولیت باشـد. این 
تعریف هـا نتایـج این اسـت که معلول زادۀ یک علت اسـت و بیشـتر 
بـه واقعاتـی اشـاره دارد کـه بـه وجود آمـده؛ یعنـی یک دلیـل معین 
باعث اتفاق معلول مشـخص شـده 
اسـت. حـوادث تاریخـی همچنین 
اسـت کـه هـر واقعـه تاریخـی که 
بـه وقـوع می پیونـدد در حقیقـت 
زادۀ مجمـوع علت هـای اسـت که 

دارد.
تاریخـی  واقعـات  مـا  اگـر  مثـًا: 
انقـاب کبیـر فرانسـه را در نظـر 
ایـن  کـه  می بینیـم  باشـیم،  داشـته 
زمانـی  بسـتر  در  تاریخـی  واقعـه 
علت هـای  جمـع  بـا  و  معیـن 
سیاسـی،  اقتصـادی،  گوناگـون 
اجتماعـی و حتا فرهنگـی به وقوع 
پیوسـت و نتیجـۀ آن همـه حوادث 
مثبـت دیگری شـد که جهـان را به 
سـوی ترقی و پیشـرفت سوق داد.
این گونـه  را  بحـث  ایـن  ابتـدای 
آغـاز می کنـم کـه آیـا در تاریخ که 
قهـراً بحـث در واقعـات تاریخـی 
اسـت، اصـل علیت حاکم اسـت یا 
حاکـم نیسـت؟ چنانچه کـه علیت 
در طبیعـت حاکم اسـت؟ آیا تاریخ 
نیـز از ایـن امـر برخوردار اسـت؟ 
یعنـی  باشـد،  شـبهۀ  اگـر  البتـه 
طبیعـت  و  تاریـخ  میـان  تفکیـک 
باشـد، ممکن اسـت از ایـن جهت 
باشـد کـه کسـی بگویـد تاریـخ را 
انسـان ها  و  می سـازند  انسـان ها 
موجـودات مختار و آزادی هسـتند 
و اختیـار بـا علیـت منافـات دارد؛ 
خـارج  در  علیـت  قانـون  یعنـی 
حـوزه اختیـار موجـودات صاحب 

اختیـار از قبیـل انسـان اسـت.
بـه  می گـردد  بـر  موضـوع  ایـن 
حـوزۀ علمی بـودن تاریـخ که این 
مهـم الزم بحـث گسـترده اسـت؛ 
امـا بنیـاد علم بـودن تاریخ بـه این 
اسـت کـه ضوابطـی در کار باشـد 
بسـتگی  بـودن ضوابـط  کار  در  و 
بـه ایـن دارد کـه روابـط علـی و 
معلولـی در کار باشـد و اگـر رابطه 
علـی و معلولـی موجـود نباشـد و در نتیجه ضوابطی هم نباشـد، قهراً 
پـای تصـادف بـه میـان می آید و اگـر پای تصـادف به میـان بیاید در 
اینجـا علـم معنـا نـدارد؛ چـون علـمـ  عبـارت اسـت از کشـف یک 

سلسـله قوانیـن ُکلـی در موضـوع خـاص.
منتسـکیو از اولیـن کسـانی بـود که به این مسـأله توجه کـرد و کتابی 
به نـام »علـل عظمـت و انحطـاط روم« نوشـت که در آن تمـدن قدیم 
روم را کـه بعـد از تمـدن یونـان و پیش از تمدن اسـامی و حتا پیش 
از تمـدن اسـکندرانی بـوده، بررسـی و بحـث کـرده اسـت. در کتاِب 
روح القوانیـن هـم راجـع به این موضوع سـخن گفته شـده اسـت اما 
منتسـکیو بیشـتر تکیـه بـه »علـل ُکلـی« داشـت و یـک سلسـله علل 

ُکلـی را موثر می دانسـت.
در منطـق، گفته می شـود کـه هر تفسـیری در نهایت بـه تعلیل منتهی 
می گـردد؛ ولـی تعلیل هـاـ  دوگونـه انـد. ایـن یعنـی چه؟ یـک وقت 
یـک شـی را اصـًا تفسـیر نمی کنید مثًا: این چیسـت؟ قالین اسـت، 
یـک شـی اسـت کـه بـه چشـم ابعـاد و حجـم آن را می بینیـم، نامش 
هـم قالیـن اسـت امـا یک وقت اسـت کـه ایـن قالیـن را می خواهیم 

تفسـیر کنیـم و توضیـح دهیم، آن وقـت توضیح اش دوگونه اسـت.

یکـی آنکـه محتـوای آن را می شـکافیم؛ یعنـی اجزایـش را تحلیـل 
می کنیـم. مثـًا: می گوییـم کـه ایـن از تـار پشـم یـا پنبـه اسـت کـه 
بـه ایـن شـکل خـاص و با ایـن کیفیت خاص سـاخته شـده اسـت. 
می دهیـم.  توضیـح  خارجـی اش  علت هـای  بـا  آن را  اینکـه  دیگـر 
مثـًا: می گوییـم ایـن چیـزی اسـت کـه از آن چـون فـرش اسـتفاده 
می کننـد؛ البتـه بـه یـک معنـا همـه اینهـا تعلیـل اسـت. بـه اصطاح 
منطـق، یـک وقـت مـا یـک شـی را بـه علـت فاعلی یـا علـت غایی 
تعریـف می کنیـم و یـک وقت به علت مـادی و علت صـوری؛ یعنی 
اجـزای شـی هـم به یـک تعبیر ـ علل شـی هسـتند؛ به ایـن معنا، هر 

تفسـیری در نهایـت بـه تعلیـل بـر می گـردد.
ولـی کسـانی کـه این سـخن را گفته اند مقصودشـان از علـت، عامل 
خارجـی آنهـم علـت فاعلی اسـت و بـه علـت غایـی، کاری ندارند. 
گفتـه انـد بـرای اینکه تاریـخ صورت علمـی پیدا کند، چـه ضرورتی 
دارد مـا دنبـال علـل برویـم؟ بلکه مـا دنبال ماهیـت می رویـم. ببینیم 
ماهیـت یـک واقعه چیسـت؟ مثًا: می گوییـم جنبش مشـروطیت در 
افغانسـتان پیـدا شـد، در ایـن حالـت گاهی مـا می رویم دنبـال عللی 
کـه باعـث شـدند نهضـت مشـروطیت پیـدا شـود و منتهـی شـود به 
وضعـی که اسـمش را مشـروطیت گذاشـتیم و گاهی هم مـا به علت 
کاری نداریـم؛ بلکـه می گوییم: مشـروطیت چیسـت؟ و ماهیت آنچه 
را کـه وجـود پیـدا کـرده اسـت می شـکافیم؛ البتـه شـکی نداریم که 
تفسـیر کامـل هـم علـت خارجی شـی را بیـان می کند و هـم ماهیت 

شـی را در بـاب علـوم، در ایـن بحث، نهضتـی پیدا شـده گفتند.
علمـای قدیـم خیلـی کوشـش می کردنـد دنبـال علت ها برونـد ولی 
علـم جدیـد تمایـل پیـدا کـرد بـه اینکـه دنبـال علـت نـرود، دنبـال 
کیفیـت و چگونه گـی بـرود؛ زیـرا اگـر بـه کیفیـت و چگونه گی یک 
شـی دسـت بیابـد بهتـر می تواننـد از آن اسـتفاده کنند تا اینکـه دنبال 

علـت آن بروند. 
ایـن بـه یـک تجربـه در علـم کیمیـا می مانـد. مثـًا: یـک مرکـب را 
تجزیـه می کننـد یا یک گیـاه را تجزیـه می کنند، سرشـت و درونمایه 
را بـه دسـت می آوریـم، حـال علتش هرچه اسـت، چگونه به دسـت 
می آیـد؟ چـه علتـی ایـن را بـه وجـود مـی آورد؟ اینهـا چـه تأثیـری 
دارنـد؟ ماهیتـش را که شـناختیم بهتـر می توانیم از وجودش اسـتفاده 
کنیـم امـا اینکـه بـه دنبـال علـت واقعـی آن برویـم، اثـری برای مـان 
نـدارد، ایـن بـوده کـه بعضـی بـه جـای اینکـه در تاریخ، دنبـال علل 
تاریخـی برونـد، دنبـال بحث های ماهیـت تاریخی رفته انـد ولی این 
کار کاملـی نیسـت؛ چـون تـا علل شـی بـه دسـت نیایـد، ماهیت اش 

نیـز به درسـتی بـه دسـت نمی آید.
در ادامـه بهتر اسـت که سـوال دیگـری را مطرح کرده و سـپس بدان 
جـواب ارایـه نماییـم و آن اینکـه اسـاس تاریخ چیسـت؟ آیـا تاریخ 
تصادفـی بـه وجـود آمـده اسـت؟ تصادفـی بـه وجـود آمـدن یعنـی 
اینکـه کلیـت نـدارد و تحـت یـک رابطـه و ضابطـه در نمی آیـد. بـه 
طـور مثـال: کسـی کـه در زمینـی چاه حفـر می کنـد، به طـور اتفاقی 
بـه گنـج می رسـد. ایـن یـک پدیـدۀ تصادفـی اسـت؛ زیـرا هـدف 
رسـیدن بـه آب بـوده نـه رسـیدن بـه گنـج؛ ولـی بـه طـور اتفاقی و 
تصادفـی بـه گنج رسـیده اسـت و این کلیت نـدارد و در یـک قاعده 
و چارچـوب منظـم نمی گنجـد ولـی باید دانسـت که همیـن حوادث 
تصادفـی هـم دارای علتـی بوده انـد؛ یعنـی تصادفی بودن بـه معنای 
علـت نداشـتن نیسـت؛ بلکـه تصادفی بـودن یعنـی که کلیـت ندارد.
عبدالحسـین زریـن کـوب در کتـاِب تاریـخ در تـرازو در تصـادف و 
اتفـاق چنیـن می نـگارد: »ایـن مسـأله بـه قـدری در توجیـه حوادث 
عنـوان شـده اسـت کـه بعضـی منتقـدان، تاریـخ را بـه کـــُـــلی، 
قلمـرو تصـادف و اتفـاق خوانده اند. قضیـه بینی کلیوپاتـرا برخاف 
پاسـکال کـه مدعـی بـود اگـر بینـی کلیوپاتـرا کوچکتـر بـود جریان 

تاریـخ بـه کــُـــلی دگرگون می شـد«. 
منتسـکیو در ماحظـات، راجع رومی ها نشـان می داد کـه هیچ حادثۀ 
تاریخـی از تصـادف و اتفـاق ناشـی نمی شـود. نهایتـًا آنکـه قوانیـن 
حاکـم بـر احوال اقـوام و ملل قوانین مطلق نیسـت با نـوع حکومت، 
احـوال سـرزمین، اقلیـم و نـوع زنده گی اقـوام و ملل بسـتگی دارد و 
نبایـد فقـدان قوانیـن مطلـق را تعبیـر بـه حکومـت اتفـاق و تصادف 
کـرد. بـا ایـن همه وجـود علت های ناشـناخته را که اندیشـۀ تصادف 
و اتفـاق می بایسـت تعبیـری از آن باشـد، مکـرر در مـواردی کـه بـا 
مصایـب و شکسـت های حیرت انگیـز بـر خـورده اند، پـای عامل را 

اند.  کشـیده  پیش 
در نتیجـه گفتـه می توانیـم که بدون درنظرداشـت تاریخ، شـکل گیری 
تمدن هـا، فرهنگ هـا، افـول و زوال، نشـیب و فـراز آنهـا، نهادهـا، 
سـندیکاها،  و  اتحادیه هـا  بـزرگ،  و  کوچـک  جوامـع  انجمن هـا، 
تضادهـا،  بـزرگ،  و  کوچـک  نزاع هـای  و  کشـمکش ها  جنگ هـا، 

همگرایی هـا، اتحادهـا و غیـره ناممکـن اسـت.
ایـن تاریـخ اسـت که بـه تمام ایـن واژه ها، معنـا و امکانیـت می دهد. 
آنچـه را کـه علمـای عصـر جدیـد در نظـر دارنـد بیشـتر توضیـح 
علیت هـا و تشـریح ایـن علیت ها و معلول شـان نیسـت؛ بلکـه تحلیل 
واقعـات تاریخـی بـا در نظرداشـت علیـت و معلول آنهاسـت که این 
نـوع از تحلیـل بـه مراتـب بهتـر و مفیدتر از بررسـی علیـت واقعات 
تاریخـی می باشـد؛ زیـرا در ایـن نـوع تحلیـل بیشـتر جنبـه عملی و 
نتیجـه واقعـات تاریخـی مطـرح اسـت تـا از طریـق آن، حـوادث و 
وقایعـی کـه در زمـان حـال به وقـوع می پیونـدد را پیش بینـی کرده و 

از واقعـات دل خـراش در حـد امـکان جلوگیری شـود. 

کسـانی کـه ایـن سـخن را گفتـه انـد مقصودشـان از علـت، 
غایـی،  علـت  بـه  و  اسـت  فاعلـی  علـت  آنهـم  خارجـی  عامـل 
کاری ندارنـد. گفتـه انـد بـرای اینکـه تاریـخ صـورت علمـی 
پیـدا کنـد، چـه ضرورتـی دارد مـا دنبـال علـل برویـم؟ بلکـه 
واقعـه  یـک  ماهیـت  ببینیـم  می رویـم.  ماهیـت  دنبـال  مـا 
چیسـت؟ مثـاًل: می گوییـم جنبـش مشـروطیت در افغانسـتان 
پیـدا شـد، در ایـن حالـت گاهـی مـا می رویـم دنبـال عللی که 
باعث شـدند نهضت مشـروطیت پیدا شـود و منتهی شـود به 
وضعـی کـه اسـمش را مشـروطیت گذاشـتیم و گاهـی هـم ما 
بـه علـت کاری نداریم؛ بلکه می گوییم: مشـروطیت چیسـت؟ 
و ماهیـت آنچـه را کـه وجـود پیـدا کـرده اسـت می شـکافیم؛ 
البتـه شـکی نداریـم کـه تفسـیر کامل هـم علت خارجی شـی 
را بیـان می کنـد و هـم ماهیـت شـی را در بـاب علـوم، در این 

بحـث، نهضتـی پیـدا شـده گفتنـد
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چاپ: مطبعه امام

گفت وگـو  هرگونـه  ملـی،  امنیـت  شـورای 
دربـارۀ تبادلۀ دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی با 

۸0 زندانـی گـروه طالبـان را رد کـرد.
طالبـان در برابـر رهایـی دو اسـتاد دانشـگاهِ 
امریکایـی * افغانسـتان، خواهـان رهایی ۸0 
زندانـی ایـن گـروه به شـمول انـس حقانـی 
و حافـظ رشـید؛ از اعضای برجسـتۀ شـبکه 

حقانـی شـده اند.
امـا کبیر حقمـل، سـخنگوی شـورای امنیت 
ملـی می گویـد: »حکومـت افغانسـتان چنین 
درخواسـتی را دریافت نکرده اسـت و چنین 

معامله یـی نخواهد شـد«.
پیـش از ایـن حمـداهلل محب، مشـاور امنیت 
ملـی اشـرف غنی گفتـه بود که هـدف زلمی 
خلیـل زاد از سـفر اخیـرش بـه کابـل، رهایی 
در  کـه  بـود  امریکایـی  دانشـگاه  اسـتادان 
نـزد شـبکۀ حقانـی، اسـیر و تحت شـکنجه 

. هستند
ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
حکومـت وحـدت ملـی امـا اعـام کـرد که 
رهایـی انـس حقانـی از زنـدان، خـط سـرخ 
دولت و مردم افغانسـتان اسـت و افغانسـتان 

ایـن زمینـه، سیاسـت خـود را دارد. در 
آقـای خلیـل زاد پس از سـفر به پاکسـتان بار 
دیگـر بـه کابـل بازگشـته تـا در ایـن بـاره با 

حکومـت افغانسـتان، رایزنـی کند.
تـاش پیگیـر فرسـتادۀ امریـکا بـرای آزادی 
انـس حقانـی در قبال آزادی دو اسـتاد ربوده 
شـده دانشـگاه امریکایـی نشـان می دهـد که 
بـرای امریـکا تأمیـن عدالـت در خصـوص 
عوامـل  برانگیزتریـن  بحـث  از  یکـی 
اهمیتـی  هیـچ  افغانسـتان،  در  تروریسـتی 
طوالنـی  اسـارت  مقابـل،  در  بلکـه  دارد؛ 
مـدت دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی در نـزد 
شـبکه حقانـی، یـک نقطـه ضعـف جـدی 
می شـود  محسـوب  ترامـپ  دولـت  بـرای 
و کاخ سـفید می خواهـد بـا اسـتفاده از هـر 
ابـزار ممکـن، آنهـا را آزاد کنـد تا در آسـتانۀ 
 2020 سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
نیـز وضعیـت بغرنـج و بحرانـی  امریـکا و 
داخلـی  مسـایل  در  ترامـپ  حاضـر  حـال 
امریـکا، جایـگاه او را در نـزد افـکار عمومی 

آن کشـور بهبـود بخشـد.
بـا ایـن حـال، نبایـد فرامـوش کـرد کـه در 

حـال حاضـر، انـس حقانـی، ارزشـمندترین 
کارتی اسـت کـه در اختیار دولت افغانسـتان 
قـرار دارد. کابـل مـی تواند با اسـتفاده از این 
کارت، خـود را بـر رونـد صلـح امریـکا و 

طالبـان، تحمیـل کند.
تـا زمانـی کـه انـس حقانی و سـایر اسـرای 
طالبان و شـبکه تروریسـتی حقانی در اختیار 
دولـت قـرار داشـته باشـند، دولـت می تواند 
بـه عنوان یـک بازیگر موثـر، در روند صلح، 
حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـد و بیش از 

ایـن، بـا حقـارت، نادیده گرفته نشـود.
بـر این اسـاس، انتظـار می رود کابل، دسـت 
جایـگاه  و  قـدرت  حفـظ  منظـور  بـه  کـم 
خـود در رونـد صلـح، مغلـوب و مرعـوب 
حقانـی  انـس  آزادی  در  امریـکا  فشـارهای 
نشـود و بـه ایـن معاملـه ننگیـن، تـن ندهد.
ضمـن آنکـه دولـت حتمـًا می داند کـه انس 
سرشـاخه های  از  یکـی  عنـوان  بـه  حقانـی 
شـبکه خون  ریـز حقانـی که دسـتش به خون 
هـزاران انسـان بی گنـاه در افغانسـتان آلـوده 
اسـت، مـورد خشـم و نفـرت همـه مـردم 
افغانسـتان اسـت و کم نیستند شـمار کسانی 

مخـوف  مهـره  ایـن  اعـدام  خواسـتار  کـه 
می باشـند. بنابرایـن، در صورتـی کـه دولـت 
تحـت فشـارهای جـاری امریـکا و طالبـان 
قـرار بگیـرد و بـه آزادی انـس حقانـی، تـن 
دردهـد، بـی تردیـد بایـد آمـاده هزینـه های 

سـنگین آن در داخـل کشـور نیـز باشـد.
عکـس ایـن قضیه هم صـادق اسـت؛ به این 
معنـا که اگر دولت تسـلیم فشـارهای امریکا 
نشـود و در قبـال درخواسـت آزادی انـس 
حقانـی در برابـر آزادی دو اسـتاد دانشـگاه 
امریکایـی، همچنـان مقاومـت کنـد، میـزان 
اعتبـار و محبوبیـت اش در نزد مـردم و افکار 
عمومـی به شـدت افزایش خواهـد یافت. از 
ایـن منظـر، ترامـپ و اشـرف غنـی در نقطه 
مقابـل همدیگـر قـرار دارنـد. هریـک از آنها 
در ایـن چالـش بـزرگ، برنـده شـود، مـورد 
تحسـین مـردم اش قـرار گرفـت و بـه همان 
میـزان، طـرف دیگر بایـد مهیـای هزینه های 
سـنگین خشـم و نفـرت و انزجـار مردم اش 

شد. با
در ایـن میـان، گروه هـای حقـوق بشـری و 
سـازمان هایی کـه در زمینـه حقـوق قربانیـان 
جنـگ، فعالیـت می کننـد نیـز در برابـر ادامه 
بازداشـت و محاکمه انس حقانی، مسـوولیت 
دارنـد. آنهـا نبایـد اجـازه دهنـد کـه حقـوق 
هـزاران قربانـی خون ریزی هـای جنون آمیـز 
شـبکه تروریسـتی حقانی، در برابر آزادی دو 
اسـتاد اسـیر دانشـگاه امریکایی، زیر پا شـود 
مخوف تریـن  از  یکـی  ترتیـب،  ایـن  بـه  و 
رهبران تروریسـم پاکسـتانی، به سـاده گی از 

آزاد گردد. زنـدان 
امریـکا اگر خواسـتار آزادی اسـتاد دانشـگاه 
ربوده شـده اسـت، آنهـا را با اسـرایی که در 
زندان هـای خـودش زندانـی هسـتند، مبادله 
کنـد؛ نـه اینکـه بـا لگدمـال کـردن حقـوق 
قربانیـان حمـات مرگ بار شـبکه حقانی، در 
برابـر خواسـته آن گروه، تمکیـن کند و برای 
آزادی انـس حقانـی، مذبوحانـه تقـا نماید.

زنـان، نقش بسـیار مهمی در آمـوزش جامعه 
و در سـطوح و عرصه هـای مختلـف دارنـد. 
و  بـارز  و سـهم  جایـگاه  دلیـل  بـه  ایشـان 
مشـخصی کـه در تربیـت و رشـد نسـل  های 
آینده دارنـد، از مهمترین عوامـل منتقل کنندۀ 
فرهنـگ و یـا بـه عبـارت دیگـر: حامـان و 
ناقـان آفرینش هـا و انگارهـای فرهنگـی به 

شـمار می رونـد. 
و  سـنت ها  از  بسـیاری  زنـان،  واسـطۀ  بـه 
آموزه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، آموزشـی، 
فـردی و جمعـی پایـدار به نسـل های بعدی 
انتقـال می یابد یـا در اثر نادیـده گرفتن و کم 
اهمیـت جلـوه دادن از سـوی آنهـا، کمرنگ 

شـده و یـا از بین مـی رود. 
اگـر دقیـق  شـویم ـ نخسـتین نقـش زنـان، 
آمـوزش اسـت. بـه جـرأت می تـوان گفـت 
اولین شـغل زنـان در جهـان، معلمی اسـت. 
وقتـی کودکـی، متولد می  شـود بایـد مادرش 
بـه وی بیامـوزد که چطـور راه بـرود، حرف 
بزنـد و بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـد کـه 
آمـوزش  )زنـان(،  مـادران  اصلـی  نقـش  

در خانـواده می باشـد.  فرزنـدان 
را  دانش آمـوز  باالتـر،  سـطوح  در  مـادر 
درس  دانشـجویان  بـه  و  می دهـد  آمـوزش 
اطاعـات  خانـواده  در  کـودکان  می دهـد. 
اولیـه یعنـی چگونـه بـودن، چگونـه سـخن 
گفتـن و چگونـه بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار 
کـردن را یـاد می گیرنـد؛ مـواردی کـه نقش 

کلیـدی در موفقیـت یـا شکسـت افـراد در 
فعالیت  هـای خانواده گـی و اجتماعـی آنـان 

می دهـد.  بازتـاب  آینـده  در  را 
بنیـاد جامعـه، خانـواده اسـت و خانواده های 
را  دیـده  آمـوزش   جامعـه  دیـده،  آمـوزش  
بـه ارمغـان می آورنـد. از منظـر دیگـر اگـر 
بدانیـم  توسـعه  ارکان  از  یکـی  را  آمـوزش 
ـ بـدون در نظـر گرفتـن زنـان کـه نیمـی از 
پیکـر جامعـه اند، دسـت یافتن به توسـعه و 
آمـوزش عمومـی میسـر نخواهد بـود. زنان، 
معلمـان واقعـی جامعـه هسـتند. آنچـه زنان 
انجـام مـی دهنـد، اثـرات مثبتـی می تواند در 

باشـد.  داشـته  توسـعه یی  پروژه  هـای 
نکتـۀ مهم این اسـت کـه نقش فعـال عقیده، 
فرهنـگ، عنعنه و سیاسـت دولت مـردان در 

ایـن میـان برازنـده اسـت و حتـا تعیین کننده 
نیـز می باشـد. از همیـن روسـت کـه زمانـی 
بـرای زنـان در تمامـی جهـات زنده گـی، از 
جملـه تعلیـم و تربیه، جایگاه بـا اهمیت داده 
شـود، گویـای این حـرف شـاعر، مصداق و 

مِـاک عمـل می یابد: 
چـو زن تعلیـم دیـد و دانـش آموخـت /// 
روان و جـان بـه نـور بینـش افروخـت /// 
بـه هیـچ افسـون ز عصمـت برنگـردد /// به 
دریـا گـر بیفتـد تـر نگـردد /// چو خـور بر 
عالمـی پرتو فشـاند /// ولی خـود از تعرض 
دور مانـد /// چـو در وی عفـت و آزرم بینی 
/// تـو هـم در وی بـه چشـم شـرم بینـی /// 
تمنـای غلـط در وی، محـال اسـت /// خیال 
بـد در او کـردن، خیال اسـت. )ایـرج میرزا( 

از  بعضـی  در  گفـت  می شـود  فرجـام  در 
بـاال  نوشـته های  زمانـی، عکـس  برهه هـای 
بـه کرسـی عمـل قـرار می گیـرد؛ بدیـن معنا 
و  نمی شـود  داده  حقـوق  زنـان  بـرای  کـه 
ناقـص  دوم، ضعیـف،  کاالی دسـت  را  زن 
وغیـره می نامنـد؛ بدین اسـاس حـق آموزش 
و پـرورش را نیـز از آنهـا، دریـغ می دارنـد 
فـرا  گـوش  زنـان  نـدای  بـه  اینکـه  بـدون 
دهنـد کـه می گوینـد: »چـراغ معرفـت را از 
وجـودم گرفتنـد /// ظلـم بـر جانـم نمودنـد 
/// بـه دسـت جهل گشـتم زنـده در گور /// 
بنـام ننگ قربانـم نمودند.« حاالنکـه اگر زن، 
دانـش آمـوزد و ادب را فـرا گیـرد، از هـر 

پلشـتی و زشـتی برکنـار می مانـد.

باشنده گان گذرگاه  نور بغالن: 
طالبان از مردم پول و ساح می خواهند انس حقانی، برگ برندۀ دولت در روند صلح

سهم زنان در آموزش و پرورش

شـماری از باشـنده گان ولسـوالی گذرگاه نـور والیـت 
بغـان می گوینـد، طالبـان از خانواده هـای نظامیـان پول 

و سـاح می خواهنـد.
محمدعظیـم، یکـی از بـزرگان محـل در گذرگاه نـور 
بـه خبرگـزاری سـام وطندار گفتـه اسـت، طالبـان پس 
از تصـرف ایـن ولسـوالی از مـردم بـاج می گیرنـد و به 
آن خانواده هایـی کـه فرزندان شـان، در صـف نیروهـای 
امنیتـی وظیفـه اجـرا می کننـد، هشـدارداده  اند کـه بایـد 
مبلغ 200 هزار افغانی و یا دو میل سـاح کانشـیکوف 

بـه ایـن گـروه بدهند.
ولسـوالی گذرگاه نـور حـدود دو مـاه پیـش بـه دسـت 
طالبـان سـقوط کرد و بـه گفتۀ باشـنده گان آن، این گروه 
تمامـی راه هـای مواصاتی این ولسـوالی را ماین گذاری 

کرده انـد.
گذرگاه نـور  باشـنده گان  از  دیگـر  یکـی  نبی محمـد، 
می گویـد، طالبـان بـه باشـنده گان محـل دسـتورداده اند 
در صـورت برخـورد موترهای غیرنظامیان بـا ماین کنار 
جاده یـی، مـردم بایـد مبلغ ۱00 هـزار افغانی نیـز به این 

بدهند. گـروه 
ایـن  بـا بسته شـدن راه هـای مواصاتـی  او می گویـد، 
ولسـوالی مـردم بـا کمبـود مـواد غـذای نیـز روبـه رو 

هسـتند.
نجیـب »نـام مسـتعار‹‹ کـه بـه گفتـۀ خـودش عضـو 
نیروهـای امنیتی سـت بـه سـام وطندار می گویـد، پـس 
از ایـن هشـدار طالبـان خانـوادۀ خـود را بـه والیـت 
دیگـر انتقـال داده، امـا بـه خاطـر حضـور پدرومادرش 
در گذرگاه نـور ناگزیـر صـف نیروهـای دولتـی را ترک 

اسـت. کرده 
تأییـد  بـا  گذرگاه نـور  ولسـوال  اندرابـی،  عبدالحنـان 
گفته هـای باشـنده گان این ولسـوالی می گویـد، به زودی 
نیروهـای امنیتـی عملیـات نظامـی را در ایـن ولسـوالی 

راه انـدازی خواهنـد کـرد.
طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

باشـنده گان گـذرگاه نـور بغـان می گوینـد، از دو ماه به 
این سـو شـبکه های مخابراتـی در این ولسـوالی نیز قطع 
می باشـد و دانش آمـوزان از رفتـن بـه مکتـب محـروم 

شـده اند.
آنـان هشـدار می دهنـد، اگـر نیروهـای امنیتی بـه زودی 
راه هـای مواصاتـی ایـن ولسـوالی را باز نکننـد، فاجعه 

بزرگـی انسـانی در گذرگاه نـو، رخ خواهـد داد.

عبدالمتین فرهمند 

بهزاد برمک / استاد اکادمی کوشا

10 باشـگاِه زورخـانه یی 
مسـابقه برگـزار کـردند

مانـدگار: مسـابقات زور خانه یـی در میـان ۱0 
باشـگاه ورزشـی در کابـل برگـزار گردیـد. 

زورخانه یـی  ورزش هـای  دفتـر  در  مسـووالن 
کشـور می گوینـد که مسـابقاِت جام صلـح میان 

ده باشـگاه ورزشـی در کابـل برگـزار گردیـد. 
فدراسـیون  رییـس  منوچهـر،  احمـد  اقبـال 
می گویـد:  کشـور  خانه یـی  زور  ورزش هـای 
  ۱0 میـان  زورخانه یـی  صلـح  جـام  مسـابقاِت 
نظـر  تحـت  کابـل  جوانـان  ورزشـی  باشـگاه 
و  بدنـی  تربیـت  رییـس  رحیمـی  عبدالحفیـظ 
معـاون  جگدلـک،  انـور  محمـد  و  سـپورت 
خانه یـی  زور  ورزش هـای  جهانـی  فدراسـیون 
ایـن  ورزشـی  تـاالر  در   ”IZSF“ سـپورت  و 
فدراسـیون در کابـل بـا نمایـش خاصـی اجـرا 

گردیـد. 
فدراسـیون  معـاون  جگدلـک  محمدانـور 
ورزش هـای زورخانه یـی بـه روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد کـه ایـن مسـابقات تحـت نـام جـام 

اسـت.  گردیـده  برگـزار  کابـل  در  صلـح 
قابـل یادآوری اسـت کـه در فرجام ایـن بازی ها 
برای ورزشـکاران مدال   و جوایـز توزیع گردیده 
اسـت که بـه همـکاری شـورای انسـجام حزب 

جمعیـت اسـامی آماده  شـده بود.


