
بــا  کابــل  در  امریــکا  ســفارت 
نشــر خبرنامه یــی می گویــد کــه 
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ 
بــرای  امریــکا  خارجــۀ  وزارت 
ــه  ــفرش ب ــتان در س ــح افغانس صل

کابــل تأکیــد کــرده کــه کاهــش 
خشــونت ها بــرای تأمیــن صلــح 
ضــروری  افغانســتان  در  دایمــی 

اســت.
ــه  ــت ک ــه اس ــل زاد گفت ــای خلی آق

کــه  سیاســی  توافــق  از  امریــکا 
ــتان  ــگ در افغانس ــان جن ــبب پای س

می کنــد. حمایــت  شــود، 
ســفارت امریــکا در کابــل گفتــه 
بــاره  در  خلیــل زاد  کــه  اســت 
گام هــای اخیــرش در رونــد صلح و 
ــا متحــدان امریکایــی،  مشــورت ها ب
بــه مقام هــا حکومــت افغانســتان 

ــت. ــح داده اس توضی
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ 
بــرای  امریــکا  خارجــۀ  وزارت 
بــا  دور  نُــه  افغانســتان،  صلــح 
ــرد.  ــو ک ــان گفت وگ ــای طالب مقام ه
ــتند  ــد داش ــرف تأکی ــد دو ط هرچن
کــه بــه پیش رفت هــای در ایــن 
یافته انــد،  دســت  گفت وگوهــا 
ــد ترامــپ، رییس جمهــور  ــا دونال ام
ــک  ــدن ی ــس از کشته ش ــکا پ امری
انفجــاری  در  امریکایــی  ســرباز 
را  گفت وگوهــا  ایــن  کابــل،  در 

ــرد. ــف ک متوق

پـرون د نومـرب دوهمـه د خربیاالنو پر 

وړانـدې د جرایمـو د معافیـت د پـای 

ته رسـېدو نړېوالـه ورځ وو.

د نومـرب لـه دوهمې چـې د خربیاالنو 

پـر وړانـدې د جرایمـو د معافیـت د 

پـای تـه رسـېدو لـه نړېوالـې ورځـې 

رسه برابـر ده، په داسـې حـال کې یې 

یادونـه کېږي چې الهم په افغانسـتان 

کې خربیـاالن له جـدي تاوتریخوايل 

رسه مـخ دي او د تاوتریخوايل قضیې 

یې نـه څېـړل کېږي.

پـه کندهـار کـې والیـت کـې د کابل 

نیـوز خربیـال عبداملنـان ارغنـد ۱۳ 

میاشـتې وړانـدې د ناپېژانـدو وسـله 

والـو لـه خـوا ووژل شـو.

د ده کورنـۍ وايـي چـې تـر دا مهالـه 

د ارغنـد قضیـه نـه ده څېړل شـوې او 

کـه څېړل شـوې هـم وي، کورنۍ یې 

پـه جریان کې نه ده پرېښـودل شـوې.

دا یـوازې ارغنـد نـه دی چـې د قتـل 

قضیـه یې نـه ده څېـړل شـوې، بلکې 

خربیـاالن  نـور  ډېـر  څېـر  پـه  ده  د 

یـې  وړانـدې  پـر  چـې  شـته  هـم 

تاوتریخوالـی شـوی، خـو قضیې یې 

نـه دي څېـړل شـوي.

اداره  د مالتـړ  د رسـنیو  افغانسـتان  د 

کـې  حـال  داسـې  پـه  وايـي،  )نـی( 

چـې د روان کال لـه پیلـه تـر اوسـه د 

خربیاالنـو په وړانـدې د تاوتریخوالې 

په پېښـو کـې کموالی راغلـی، بیا هم 

افغـان خربیـاالن خونـدې نـه دي او 

قضیـو تـه یې هـم رسـېدنه نـه کېږي.

د دې ادارې اجرائيـوي رئيـس مجیب 

ازادي  ورځ  پـه  شـنبې  د  خلوتګـر 

افغانسـتان  »پـه  وویـل:  تـه  راډیـو 

د  وړانـدې  پـر  خربیاالنـو  د  کـې 

تاوتریخـوايل خـربه نوې خـربه نه ده، 

هـر ورځ خربیـال وهـل کېـږي، هـر 

ورځ خربیـال لـه رسـنۍ څخـه د کار 

د قانـون خـالف ویسـتل کېـږي چـې 

دا حالـت مـوږ تـه هـم د منلـو وړ نـه 

دی.«

سال l11 شمارۀ مسلسل l2603  یکشنبه 12 عقرب/ آبان l1398  5 ربیع االول l1441 3 نومبر 2019 www.mandegardaily.com

حکـومت ارادۀ سیـاسی 

بـرای صلـح نـدارد

در نشست سران شانگهای 
بر مبارزۀ مشترک منطقه  

برای نابودی تروریسم تأکید شد

36

مـورد  در  زن  دو  توسـط  کتـاب  دو  انتشـار 
جهانـی. سـطح  در  مسـعود  احمدشـاه 

بـه سلسـلۀ انتشـار بلندتریـن  رقـم کتـاب در 
کشـورهای مختلـف، بـا زبان های زنـدۀ دنیا و 
توسـط نویسـندهگان شناخته شـده و معروف 
جهانـی در مـورد احمدشـاه مسـعود شـهید، 
اینبـار دو زن نویسـنده در سـطح بین المللـی، 
یکـی خانـم ژیال بنـی یعقوب شـهروند ایرانی 
تبـار، کتابـی تحـت عنـوان »فرمانده مسـعود« 
بـه فارسـی و  دیگـری خانـم  مرسـیال گـراد از 
امریـکای جنوبـی کـه اخیـراً کتابش »مسـعود، 
افسـانه یی  رهبـر  یـک  از  صمیمـی  تصویـر 
افغـان« را بزبان ایتالوی برگردان نموده اسـت، 

از چـاپ بیرون شـدند.
نگاشـته  مرسـیال  خانـم   کتـاب  مقدمـۀ  در 
اسـت: »ایـن کتـاب در ایتالیـا سـرزمین دانته، 
Dante معـروف تریـن شـاعر و ادیب غرب، 
نقـاش  بزرگ تریـن   Da Vinci داوینچـی  و 
منتشـر  ایتالـوی  زبـان  بـه  جدیـداً  تاریـخ، 
گردیـد. تا باشـد عطـر گل مسـعود و افغان ها 

بـه قلـب تـک تـک ایتالیایی هـا برسـد«.
در معرفـی کتـاب فرمانـده مسـعود، خانم بنی 
یعقـوب می نویسـد: »عالقهمنـدان مسـعود در 
افغانسـتان زیادنـد، هرچنـد مخالفانش هم کم 
نیسـتند. در ایـن کتـاب بسـیاری از نقدهـا و 

سـواالت تنـد مخالفـان را نیـز مطرح کـرده ام. 
مسـعود عشـق کاشـته باشـد یا نفرت؛ یکی از 

رهبـران کـم نظیر درجهـان بوده اسـت«.
پـس از انتشـار بیـش از صـد عنـوان کتـاب 
معـروف  نویسـندهگان  و  محققیـن  توسـط 
جهانـی، انتشـار ایـن دو کتـاب اخیـر توسـط 
جهـان  مشـکالت  از  کـه  خارجـی  زن  دو 
زنـان در سـطح جهانـی می داننـد، در پهلـوی 
محتویـات کتـاب، پیام دهنـدۀ ایـن اسـت کـه 
احمدشـاه مسـعود در اوج جهـاد و مقاومـت 
افغانسـتان هیچ گاهـی از مسـایل و مشـکالت 
و حقـوق  نکـرد  فروگذاشـت  افغانسـتان  زن 

اساسـی شـان را نادیـده نگرفـت.
همیـن.  یعنـی  می کنـد،  قضـاوت  تاریـخ 
نویسـندهگان و تاریـخ نـگاران شـناخته شـدۀ 
جهـان کـه دارای آثار ماندگار در سـطح جهان 
می باشـند و از حب وبُغـض افغانـی و جعـل 
کشـورها  واقعیت هـای  انـد،  بهـدور  تاریـخ 
تصویـر  بـه  علمـی  نـگارش  و  بینـش  بـا  را 
می کشـند و بـه اندوخته هـای بشـریت اضافـه 
می نماینـد. بـرای مانـدگار شـدن تاریـخ، باید 
بـه واقعیت هـای تاریخـی پرداخـت تـا نسـل 
انـدر نسـل در حافظـۀ ملـی و وجدان بشـری 

نهادینـه گـردد.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

 
تاریـخ

قضـاوت مـی کنـد

خلیلزاد:
 کـاهش خشـونت هـا بـرای تأمیـن صـلح 

در افغـانستان ضـروری است

الهم په افغانستان کې خربیاالن له تاوتریخوايل کړېږي

برخیتکتهایانتخاباتی:

کارکرد دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات 
و شرکت درملوک مشکوک است
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روز گذشــته بــر اثــر انفجــار میــِن کارگذاری شــده توســط طالبــان 
در یکــی از نقــاط ولســوالی درقــد والیــت تخــار، 9 دانش آمــوز 
کــه در حــاِل رفتــن بــه مکتــب بودنــد، کشــته و یــک نفــِر دیگــر 
ــر اســاس اظهــاراِت پولیــس تخــار،  از آن هــا زخمــی می شــود. ب
ایــن حادثــه در منطقه یــی رخ داده کــه به تازه گــی از کنتــرِل 

طالبــان خــارج شــده اســت. 
ــزان  ــودِن می ــاال ب ــه از ب ــدا از آن ک ــده ج ــِر ناراحت کنن ــن خب ای
ــودِن  ــد، بی پایه ب ــر می ده ــن خب ــِق ناام ــی در مناط ــاِت ملک تلف
ــز تذکــر داده اســت.  ــح را نی ــارۀ مذاکــراِت صل منطــِق آغــازِ دوب
نمی توانــد  طالبــان،  توســط  خشــونت ها  افزایــش  مســلمًا 
ــح  ــاِی صل ــاز گفت وگوه ــرای آغ ــالم ب ــک بســتر س ــازِ ی زمینه س
باشــد، آن هــم خشــونتی کــه بــرای مکاتــب و مســیر تــرددِ اطفــاِل 

دانش آمــوز اســتثنایی قایــل نمی شــود.
ــیار  ــاِی بس ــر از روزه ــِر دیگ ــه دو خب ــد ب ــوع را بای ــن موض ای
نزدیــک ارجــاع داد و از آن بــه منطــِق برخــوردِ قاطــع بــا 
پیکارجویــان،  به جــای اســتقبال از صلــِح بی قرینــه، راه بــرد. 
ــه کنگــرۀ  خبــِر نخســت این کــه ســه روز پیشــتر، نهــاد ســیگار ب
ــای  ــاِت نیروه ــِد تلف ــش از ۶۰ درص ــه بی ــزارش داد ک ــکا گ امری
ــروه  ــالِت گ ــر حم ــاع در براب ــان دف ــتان در جری ــِی افغانس امنیت
طالبــان اتفــاق افتــاده اســت. خبــِر دوم هــم ایــن بــود کــه مشــاور 
ــت و  ــی یکدس ــان گروه ــه طالب ــت ک ــی گف ــت مل ــورای امنی ش
ــد اســتقالل  در  ــد، فاق ــرل ندارن ــگ کنت ــر جن منســجم نیســتند، ب
ــه  ــا ب ــدۀ آن ه ــاِن عم ــد، فرمانده ــح ان ــارۀ صل ــری درب تصمیم گی
داعــش پیوســته اند و در صــورت موفقیــت برنامــۀ صلــح، داعــش 

ــود.  ــا می ش ــِن آن ه جایگزی
وقتــی این هــا را در کنــارِ هــم قــرار دهیــم و بــه وضعیــِت عینــِی 
ــم  ــم، می بینی ــر بیندازی ــی عمیق ت ــز نگاه ــتان نی ــگ در افغانس جن
کــه عقــِل ســلیم اصــاًل بــه صلــح در یــک چنیــن شــرایطی حکــم 
ــح در  ــۀ صل ــه برنام ــد ک ــم می کن ــرایط حک ــل ش ــد؛ ب نمی ده
ــا  ــی ب ــع و تهاجم ــورد قاط ــرد و برخ ــرار بگی ــل ق ــِت تعطی حال
ــی در  ــا زمان ــش ـ ت ــه داع ــب و چ ــه طال ــان ـ چ معارضه جوی
دســتورِ کار قــرار گیــرد کــه اوالً آن هــا در میــدان جنــگ ضعیــف 
شــوند و عمــاًل بــه صلــح تمایــل نشــان دهنــد و ثانیــًا مــرزِ میــان 
ــود و  ــخص ش ــح و مش ــت واض ــرای حکوم ــش ب ــب و داع طال
صلــح طالبــان بــا حکومــت، بــا یــک عالــم هزینــه و انــرژی، فقــط 

ــد.  ــای داعــش در افغانســتان نیفزای ــر پهن ب
آنچــه تــا کنــون مشــخص اســت این کــه: طالبــان در ســایۀ 
در  تهاجــم  و  بی رحمــی  موضــِع  در  بیرونــی،  حمایت هــای 
میدان هــای جنــگ قــرار دارنــد و تلفــاِت نیروهــای امنیتــی چنــان 
ــِق تلفــات  باالســت کــه حکومــت دو ســال اســت کــه آمــار دقی
ــه«  ــتان را »محرمان ــس افغانس ــش و پولی ــای ارت ــمار نیروه و ش

ــاند. ــوم نمی رس ــالع عم ــه اط ــرده و ب ــدی ک طبقه بن
تهاجمــِی  موضــع  از  دفــاع  وزارت  اگرچــه  میــان،  ایــن  در 
ــت  ــا واقعی ــد، ام ــر می ده ــان خب ــر طالب ــی در براب ــای دولت نیروه
ــد.  ــد می کن ــرد همــان گــزارش ادارۀ ســیگار را تأیی میدان هــای نب
ــه مقامــات  ایــن گــزارش بیــش از همــه می بایــد ایــن پیـــام را ب
ــد  ــرای کلی ــاِن مناســبی ب ــون زم ــه اکن ــد ک ــل کن کاخ ســفید منتق
برابــر  خــوردِن دوبــارۀ گفت وگوهــای صلــح نیســت و در 
ــای  ــرکوب در میدان ه ــان، س ــش طالب ــش و کن ــه من ــی ب گروه
ــن،  ــر ای ــزون ب ــود. اف ــمرده می ش ــی ش ــن دیپلماس ــگ بهتری جن
ــز  ــیا نی ــوب آس ــتان و جن ــرای افغانس ــپ ب ــد ترام ــرد جدی راهب
بــر قاطعیــِت فرماندهــان نظامــی و »رویکــرد مبتنــی بــر شــرایط« 
ــرد، ایــن جنــگ اســت  ــر اســاس ایــن راهب ــود. ب ــد کــرده ب تأکی
ــه از  ــت خــروج آبرومندان ــلح و در نهای ــۀ صـ ــد زمنی ــه می توان ک

ــد.  ــم کن ــتان را فراه افغانس
بــا ایــن اوصــاف، بهتریــن گزینــه بــرای امریــکا، حمایــِت قاطــع 
و گســترده از نیروهــای دولتــی در برابــر طالبــان و موکــوِل برنامــۀ 
ــان و  ــری ماشــین جنگــی طالب ــِف حداکث ــاِن تضعی ــه زم ــح ب صل
تشــکیِل حکومتــی برآمــده از آرای مــردم افغانســتان اســت. 
حکومــت فعلــی، به هــزار و یــک دلیــل، از مشــروعیت و وجاهِت 
الزم بــرای تصمیم گیــری پیرامــوِن صلــح برخــوردار نیســت، 
ــا  ــد، ب ــِت جدی ــدِن اداره و حکوم ــا روی کار آم ــد ت ــا می توان ام
حمایــت جامعــۀ جهانــی و امریــکا، جنــگ بــا طالبــان را وارد فــازِ 
تهاجــم و ســرکوب ســازد. در غیــر ایــن، عجلــه در صلــح نشــانۀ 
عقب گــردِ امریــکا از راهبــرد جدیــدش در افغانســتان، ناکامــی در 
میـــداِن نبــرد و ضعــِف سیاســت خارجــِی ایــن ابرقــدرت تلقــی 

می شــود. 

گـزارش سـیگار 
و استـراتژی فـراموش شده

نـامِ  زیـر  انتخابـات  کمیسـیون  کم کاری هـای 
ناپـاک«،  از  پـاک  آرای  »جداسـازی  و  »شـفافیت« 
دیگـر بـه هیـچ صـورت توجیه پذیـر و قابـل قبـول 
برای رای دهنده گاِن کشـور نیسـت. تغییـر در تقویم 
در کمیسـیون  کـه  انتخاباتـی و ریخت وپاش هایـی 
انتخابـات صـورت می گیرنـد، همـه نگران کننـده و 
تشـویش برانگیزند. وقتـی نتایـج انتخابـات پارلمانی 
جنجالـی شـد و ماه هـا بـه درازا کشـید، آقـای غنی 
بـود،  مشـکالت  آن  همـۀ  مسـبِب  اصـل  در  کـه 
اعـالم کـرد کـه سیسـتمی را در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری بـه وجـود مـی آورد کـه نتیجـۀ انتخابات 
بـه  او  شـود.  اعـالم  روز  دو  ظـرِف  آن  به واسـطۀ 
همیـن منظـور، اعضـای کمیسـیون های قبلـی را از 
کار برکنـار و سـپس بـه دادسـتانی معرفی کـرد و به 
جـای آن هـا افـراد تـازه را در رأس کمیسـیون های 
انتخاباتـی قـرار داد. اما دیده شـد کـه بازهم تغییری 
مشـکالت  و  نشـد  رونمـا  انتخــاباتی  سیسـتم  در 

همچنـان بـه جـای خـود قـرار دارند. 
پرسـش اصلـی ایـن  اسـت کـه چـه موانعـی سـبب 
می شـوند نتایـج انتخابـات چنیـن بـا تأخیـر و در 
میــان موجـی از تردیـد و شـک اعـالم شـود؟ آیـا 
در  کافـی  انـدازۀ  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
شـمارِش آرا نقـش غیرجانب دارانـه بـازی می کننـد 
و یـا این کـه در خدمـِت هدف هـای یـک تیـم قرار 
سـوال  زیـر  انتخابـات  سـالمت  آیـا  گرفته انـد؟ 
انتخاباتـی از  نرفتـه اسـت و تمـام مـوادِ حسـاس 
دسـتبرد عامـالن تقلـب و جعـل کاری بـه دور انـد 
و یـا این کـه مثـل مورد شکسـته شـدن قفـل، هنوز 
کسـانی می تواننـد به سـاده گی خـود را بـه ابزارهای 
انتخاباتـی برسـانند و دسـت به تقلـب و جعل کاری 

؟  نند بز
این هـا سـوال هایی انـد کـه متأسـفانه بی پاسـخ باقی 
مانده انـد. اعضـای ارشـد کمیسـیون های انتخاباتـی 
که در روزهای نخسـت پس از برگـزاری انتخابات، 
اطمینـان  انتخابـات  نتایـج  از سـالمت و شـفافیِت 
ایـن خصـوص حـرف  می دادنـد، حـاال کمتـر در 

می زننـد و ارگ نیـز بـه صـورِت لجام گسـیخته در 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  امـور  در  مداخلـه  حـاِل 
اسـت. در چنیـن فضایـی، ممکن نیسـت که نسـبت 
بـه سـالمِت انتخابـات مطمیـن بـود و یـا فکـر کرد 
کـه نتیجۀ قابـل قبول از سـوی کمیسـیون انتخابات 

ارایـه خواهد شـد.
 متأسـفانه در چنـد انتخابـات اخیـر، کمیسـیون های 
انتخاباتـی نتوانسـتند کـه وظایـِف خـود را بـه نحو 
درسـت و احسـن انجـام دهنـد. چـه در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری سـال 1393 و چـه در انتخابات 
انتخاباتـی  کمیسـیون های   ،1397 سـال  پارلمانـی 
نشــان دادنـد کـه شایسـته گی الزم بـرای برگزاری 
انتخابـات را ندارنـد. گاهـی تقصیـِر کار بـه گـردِن 
ایـن و آن انداختـه می شـود، ولـی انـکار نبایـد کرد 
کـه در خـود کمیسـیون های انتخاباتی نیز بـه اندازۀ 
کافـی مشــکالت وجـود دارد و ایـن کمیسـیون ها 
الزم  کـه  آن گونـه  را  خـود  مسـوولیت های  هنـوز 

اسـت، تشـخیص نداده انـد. 
مـا  کشـورِ  بـرای  همیشـه  انتخاباتـی  بحران هـای 
دردسرسـاز بـوده اسـت. افـزون بر این کـه در نتیجۀ 
ایـن بحــران ها بـه اعتمـاد و بـاورِ مـردم نسـبت به 
کارکـرد نهادهـای مسـتقل و بی طـرف خدشـه وارد 
شـده اسـت، ارزش هـای مردم سـاالری نیـز صدمـه 
دیده انـد. مـردم دیگـر آن اعتماد سـال هاِی نخسـت 
پـس از سـقوط رژیـم طالبـان را بـه دموکراسـی و 
می زنـد  فریـاد  غنـی  آقـای  ندارنـد.  جمهوریـت 
در  او  سـرِخ  خـط  جمهوریـت  ارزش هـای  کـه 
همـه جـا انـد، ولـی انتخابـات وقتـی بـه مضحکـه 
تبدیـل می شـود، چـه چیـزی صدمـه می بینـد؟ آیـا 
ارزش هـای جمهوریـت تنها در هنـگام گفت وگو با 
طالبـان مطـرح انـد و یـا برگـزاری انتخابـات نیز به 
ارزش هـای جمهوریت ربـط دارد؟ وقتـی انتخابات 
ارزش هـای  نمی شـود،  برگـزار  عادالنـه  و  شـفاف 

جمهوریـت زیـر سـوال نمی رونـد؟ 
می شـوند  باعـث  انتخاباتـی  بحران هـای  بی تردیـد 
برونـد  سـوال  زیـر  جمهوریـت  ارزش هـای  کـه 

و دیگـر مـردم بـه نتایـِج انتخابـات بـاور نداشـته 
باشـند. وقتـی شـمار شـرکت کننده گان انتخابات در 
سـاِل اول ده میلیـون اسـت و حـاال بـه کمتـر از دو 
میلیـون کاهـش یافتـه، ایـن کاهـش نتیجه چـه بوده 
اسـت؟ وقتی مـردم می بیننـد که رای شـان در تعیین 
زعامـِت کشـور ارزش نـدارد، آن وقـت رفتـن بـه 
پـای صندوق هـاِی رای را هـم به عنوان مسـوولیِت 

شـهروندی بـه رسـمیت نمی شناسـند. 
مردم سـاالری،  ارزش هـای  منادیـان  افغانسـتان  در 
خـود بـه قاتـالِن آن تبدیـل شـده  انـد و آنـگاه از 
مـردم عــادی کـه سـال های سـال در سـایۀ ظلـم 
و اسـتبداد زیسـته انـد، انتظـار دارنـد کـه نسـبت 
بـه دموکراسـی شـک نورزنـد. چگونـه می تـوان از 
مـردم عـادی کشـور توقع داشـت که دموکراسـی را 
بـاور کننـد وقتی کـه سـردمداراِن رژیم کـه اکثریت 
تحصیل کـرده گان غـرب اند، خود ایـن ارزش ها را 

می کننـد؟  پایمـال 
آقـای غنی سـال ها در غـرب زیسـته، درس خوانده 
و کار کـرده؛ ولـی ذهنیـِت اسـتبدادی و قبیله یی اش 
سـال  پنـج  در  او  پابرجاسـت.  و  زنـده  همچنـان 
حکومـت داری غیرقانونـی خـود، یـک بارهـم برای 
ارزش های دموکراسـی و جمهوریت دل نسـوختاند 
و تـا توانسـت آن هـا را در پـای منافـع شـخصی و 
خانواده گـِی خـود قربانـی کـرد. او در پنـج سـال 
را  افغانسـتان  انتخابـاِت  سیسـتم  کـه  نشـد  موفـق 
رای دادن  اصـالح کنـد تـا حداقـل مـردم هنـگامِ 
سرنوشت شـان  در  رای شـان  کـه  باشـند  مطمیـن 

تأثیرگـذار اسـت. 
حـاال بـا ُکندکاری هـای کمیسـیون انتخابـات، یـک 
بـارِ دیگـر مـردم مطمین شـده  انـد که نتیجـه همان 
چیـزی خواهـد بـود کـه در انتخابـاِت گذشـته رقم 
خـورد. این بـار هم مـردم بازیچۀ دسـت زمـام داراِن 
هیـچ  برای شـان  کـه  شـدند  مسـتبد  و  خودکامـه 

چیـزی مهم تـر از منافع شـان وجـود نـدارد.  

نتخابات؛ نتیجۀ ا
همان آش و همان کاسه

همیشــه  انتخاباتــی،  بحران هــای 
بــرای کشــوِر مــا دردسرســاز بــوده 
ــۀ  ــه در نتیج ــر این ک ــزون ب ــت. اف اس
ایــن بحـــران ها بــه اعتمــاد و بــاوِر 
ــای  ــرد نهاده ــه کارک ــبت ب ــردم نس م
وارد  خدشــه  بی طــرف  و  مســتقل 
ــز  ــاالری نی ــای مردم س ــده، ارزش ه ش
آن  دیگــر  مــردم  دیده انــد.  صدمــه 
اعتمــاد ســال هاِی نخســِت پــس از 
ســقوط رژیــم طالبــان را بــه دموکراســی 
و جمهوریــت ندارنــد. آقــای غنــی فریــاد 
می زنــد کــه ارزش هــای جمهوریــت خــط 
ــی وقتــی  ــد، ول ســرِخ او در همــه جــا ان
انتخابــات بــه مضحکــه تبدیــل می شــود، 
آیــا  می بینــد؟  چیــزی صدمــه  چــه 
ــگام  ارزش هــای جمهوریــت تنهــا در هن
ــا  ــد و ی ــرح ان ــان مط ــا طالب ــو ب گفت وگ
برگــزاری انتخابــات نیــز بــه ارزش هــای 

ــط دارد؟ ــت رب جمهوری
احمـدعمران
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سـازمان  عضـو  حکومت هـای  سـران  نشسـت  نزدهمیـن 
همکاری هـای شـانگهای دیـروز در جمهـوری ازبیکسـتان 
برگـزار شـد. در ایـن نشسـت داکتر عبـداهلل عبـداهلل، رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملی بـه نماینده گی از افغانسـتان 
اشـتراک و صحبـت کـرد. رییـس اجرایـی در ایـن نشسـت 
گفـت، افغانسـتان بـاور دارد که بـا اسـتفاده از همکاری های 
بـه تشـخیص و  نه تنهـا می توانیـم  منطقه یـی و همگرایـی، 
اسـتفادۀ بـه موقـع از فرصت ها برای توسـعه و پیشـرفت در 
ایـن منطقـۀ وسـیع و ثروت مند دسـت یابیم، بلکـه می توانیم 
بـر موانـع سـاختاری غالب شـویم و بـا چالش های مشـترک 

در همـکاری و تعـاون بـا یکدیگـر مقابلـه کنیم.
بـه گفتۀ آقـای عبداهلل، افغانسـتان بـه سـازمان همکاری های 
منطقه یـی  مهـم  نهادهـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  شـانگهای 
بـرای طـرح و تطبیـق دیدگاه هـا، سیاسـت ها و برنامه هـای 
منطقه یـی چـون تجـارت، توسـعۀ زیرسـاختارها، مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر و تروریسـم نگاه می کنـد. عبداهلل اظهار داشـت 
بـا تهدیـد تروریسـم  مبـارزه  اول  افغانسـتان در خـط  کـه 
دفاعـی  نیروهـای  دارد.  قـرار  بین المللـی  و  فرامـرزی 
بـا  دهشـت افگن  گروه هـای  از  مجموعه یـی  بـا  افغانسـتان 
پیوندهـای منطقه یـی و بین المللـی کـه تهدیـد مشـترک بـه 
همـۀ کشـورهای جهـان به ویژه کشـورهای منطقه اسـت، در 
حـال جنـگ می باشـند. او در بخشـی از سـخنانش پیشـنهاد 
کـرد که سـازمان همکاری هـای شـانگهای اقدامـات الزم را 
برای اتخاذ اسـتراتژی بـرای مقابله با تروریسـم و جلوگیری 
و مهـار ایـن پدیـده در منطقه بـا تعاون و همکاری مشـترک 

و بنیـادی روی دسـت گرفتـه شـود.
شـانگهای چگونـه  ایـن حـال، سـازمان همکاری هـای  بـا 

سـازمانی اسـت و چـه اهمیتـی بـرای افغانسـتان؟
 Shanghai« یـا  شـانگهای  همکاری هـای  سـازمان 
Cooperation Organization« یـک سـازمان بین دولتی 

و  اقتصـادی  امنیتـی،  همکاری هـای  هـدف  بـا  کـه  اسـت 
فرهنگـی تاسـیس شـده اسـت. این سـازمان در سـال 2۰۰1 
میالدی توسـط رهبران کشـورهای چین، روسـیه، قزاقستان، 
قرقیزسـتان و ازبیکسـتان تشـکیل شـد. سـازمان همـکاری 
شـانگهای در حقیقـت ترکیـب جدیـد سـازمان »شـانگهای 
۵« اسـت کـه در سـال 199۶ تأسـیس شـده بـود، ولـی نـام 
بـه »سـازمان همـکاری  ازبیکسـتان،  از عضویـت  پـس  آن 
شـانگهای« تغییـر داده شـد. عـالوه بـر اعضای اصلـی، ابتدا 
مغولسـتان در سـال 2۰۰۴ و یک سـال بعـد ایـران، پاکسـتان، 
هنـد و افغانسـتان در سـال 2۰12 و پـس از آن بـالروس بـه 
عنـوان عضـو ناظـر به این سـازمان ملحق شـدند. افغانسـتان 
نیـز در سـال 2۰1۵ پیشـنهاد عضویت دایمی خـود را به این 
سـازمان ارایـه کـرد و اکنون تـالش دارد تا عضویـت دایمی 

سـازمان همـکاری شـانگهای را بـه دسـت آورد.
در ایـن میـان، هند و پاکسـتان در کمتر از دو سـال توانسـتند 
شـرایط کامل برای عضویت در سـازمان شـانگهای را تکمیل 
کننـد و در سـال 2۰1۵ بـه عضویـت ایـن سـازمان در آینـد. 
عضویـت این دو کشـور در سـازمان همکاری شـانگهای در 
اجـالس رهبـران کشـورهای عضـو ایـن سـازمان در سـال 
2۰17 در آسـتانه، پایتخـت قزاقسـتان بـه تصویب رسـید. از 
روسـیه و جمهـوری خلـق چیـن به عنـوان دو کشـور اصلی 
و هدایت کننـدۀ سـازمان همکاری هـای شـانگهای نـام بـرده 

می شـود.
بـا این همـه، امـا برخـی بـه ایـن بـاور انـد کـه این سـازمان 
بـه هـدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ امریـکا و 
سـازمان ناتو در منطقه تشـکیل شـده تا از دخالت امریکا در 
درگیری هـای احتمالـی در نزدیکـی مرزهای روسـیه و چین 
جلوگیـری شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـاالت متحـده 
درخواسـت خـود را بـرای تبدیـل شـدن بـه عضـو ناظـر 
سـازمان همکاری هـای شـانگهای ارایـه کـرد، امـا در سـال 

2۰۰۵ رد شـد. مسـایل امنیتـی آسـیای میانه از دغدغه هـای 
اصلـی ایـن سـازمان اسـت. رشـد افراط گرایـی و گسـترش 
نگرانـی  کـه  اسـت  مسـأله یی  تروریسـتی،  فعالیت هـای 
تشـکیل  را  سـازمان  ایـن  عضـو  کشـورهای  همـۀ  اصلـی 
می دهـد. امنیـت اکثر کشـورهای ناظر این سـازمان از سـوی 
گروه هـای تروریسـتی تهدیـد می شـود کـه از ایـن جملـه، 
گـروه طالبـان و سـایر گروه هـای تروریسـتی در افغانسـتان، 
همـواره امنیـت را برهـم زده و حمـالت خونیـن را انجـام 

داده اند.
افغانسـتان نقـش حیاتـی و مهمـی را در تحـوالت منطقه ایفا 
می کنـد. بـه طـوری کـه ناامنـی و بی ثباتـی ایـن کشـور بـر 
تمامـی کشـورهای منطقـه تأثیـر می گـذارد. توسـعه و ثبات 
افغانسـتان بـه دلیـل موقعیـت حسـاس ایـن کشـور در قلب 
آسـیا و مسـیر تاریخـی ابریشـم، خـود به خـود بـه رونـق 
اقتصـادی و بازگشـت ثبـات و آرامش در کشـورهای منطقه 
کمـک می کند. افغانسـتان حلقۀ وصل جنوب و شـمال آسـیا 
و همین طـور شـرق و غرب آن اسـت. این موقعیـت بی نظیر 
و حسـاس سـبب می شـود کـه نقـش این کشـور در توسـعۀ 
اقتصـادی و ثبـات منطقـه اهمیـت ویژه یـی بیابـد. بنابرایـن، 
تردیـدی  بی هیـچ  افغانسـتان  در  منطقه یـی  همکاری هـای 
فرصت هـای بی نظیـری را بـرای توسـعه و تقویـت اقتصـاد 
منطقـه فراهـم مـی آورد. با ایـن حال، حضـور افغانسـتان در 
نشسـت هاي سـازمان همکاری هـای شـانگهای و همچنـان 
کسـب عضویت دایمـي این سـازمان، اهمیـت ویژه یی براي 
ثبـات و امنیـت افغانسـتان دارد. این همکاری هـا می تواند به 

بهبـود اوضـاع اقتصـادی و امنیتـی منطقه کمـک کند.
ثبـات  بـه  افغانسـتان،  در  خشـونت  و  افراط گرایـی  رشـد 
پدیـدۀ  می رسـاند.  آسـیب  منطقـه  کشـورهای  توسـعۀ  و 
افراط گرایـی و تروریسـم اکنـون بـه تهدیـد جـدی در برابر 
ثبـات و امنیـت منطقـه و جهان تبدیل شـده اسـت. بنابراین، 
افراط گرایی و تروریسـم تنها دشـمن دو کشـور افغانسـتان و 
پاکسـتان نمی تواند به حسـاب آیـد، بلکه تمامی کشـورهای 
منطقـه از رشـد افراط گرایـی و تروریسـم آسـیب می بیننـد. 
در سـوی دیگـر، موضـوع کشـت و قاچـاق مواد مخـدر نیز 
نقش افغانسـتان را در منطقه پُراهمیت سـاخته اسـت. کشت، 
تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر تهدیـد مشـترک کشـورهای 
منطقـه به حسـاب می آید. بخـش بزرگی از خاک افغانسـتان 
در اختیـار باندهـای مافیایـی مـواد مخـدر اسـت و ایـن امر 
ضـرورِت مبارزه بـا آن را نیازمند یـک همگرایی و همکاری 
جدی در سـطح منطقه سـاخته اسـت. روسـیه و تاجیکستان 
از جمله کشـورهایی اسـت کـه همواره از تولیـد مواد مخدر 
در افغانسـتان و ورود آن به این کشـورها اظهار نگرانی کرده 
و گفتـه اند کـه قاچاق مواد مخدر از افغانسـتان، شـهروندان 
ایـن کشـور را در معـرض تهدیـدات جـدی قـرار می دهـد. 
تجربـۀ سـال های اخیـر نشـان داده کـه دولـت افغانسـتان به 
تنهایـی قـادر بـه مهـار و کنتـرل کشـت تولید و قاچـاق این 
مـواد نیسـت. بنابرایـن، کنتـرل و مهـار اعتیاد و مـواد مخدر 
در افغانسـتان و منطقـه بـه یک همـکاری وسـیع منطقه یی و 
بین المللـی نیازمنـد اسـت که ایـن امر در چارچوب سـازمان 

همکاری هـای شـانگهای می توانـد عملـی گردد.

برخـی از تکت هـای انتخاباتـی بـا انتقـاد از عملکـرد کمپنی 
درملـوک می گوینـد کـه ایـن کمپنـی در تعهـدات خـود بـا 

شـرکای انتخاباتـی درسـت عمـل نکرده اسـت.
آنـان همچنـان با اشـاره به ایـن موضوع می گوینـد که کمپنی 
درملـوک ممکـن زیـر تأثیر تیم دولت سـاز قرار گرفته باشـد 
تـا نتیجـۀ انتخابـات را بـه صـورت سـازمان یافته بـه نفع تیم 

دولت سـاز همه گانی سـازد. 
امـا مسـووالن در دسـتۀ انتخاباتـی دولت سـاز می گوینـد که 
چالش هـای فنـی در کارکـرد کمپنـی درملـوک وجـود دارد، 
ولـی از ایـن چالش هـای به تفصیـل بیشـتر نیاز دارنـد که با 

تکت هـای انتخاباتی شـریک سـاخته نشـده اسـت. 
مسـووالن تیـم دولت سـاز همچنان ابـراز امیـدواری می کنند 
کـه کمیسـیون انتخابـات بتوانـد نتیجـۀ ابتدایـی را در زمـان 

معیـن آن اعـالم کند. 
ایـن در حالـی اسـت که شـرکت درملـوک گفته اسـت که 1 
صـد و 37 هـزار رأی در قرنطیـن قـرار دارد، همچنـان ایـن 
شـرکت روز چهارشـنبه هفتـۀ گذشـته ۴۵ هـزار رأیـی که با 
مشـکالت عکس هـای مشـابه و زیرسـن بود را با کمیسـیون 

انتخابات شـریک سـاخته است. 
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات، امـا بطـی بـودن کار در 

کمپنـی درملـوک را نگـران کننـده می خواننـد. 
اورنـگ زیـب کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات عصـر دیـروز 
در نشسـت خبـری گفت کـه کمیسـیون از کمپنـی درملوک 
امـا  اسـت،  مـوارد مشـکوک خواسـته  پیرامـون  معلومـات 
تاهنـوز مسـووالن ایـن کمپنـی پاسـخی ارایـه نکـرده انـد.

عـارف کیانـی، سـخنگوی دسـتۀ انتخاباتی امنیـت و عدالت 

بـه رهبـری رحمـت اهلل نبیـل می گوید کـه شـرکت درملوک 
در تعهـدات خـود با شـرکای انتخاباتی درسـت عمل نکرده 

است. 
بـه گفتـۀ آقای کیانـی،- کمپنی درملـوک تعهد کـرده بود که 
نتیجـۀ محـالت انتخاباتـی را بـا توجه بـه آرای دسـتگاه های 
بایومتریـک بـا شـرکای انتخاباتـی شـریک می سـازد، اما این 

اطالعات شـریک سـاخته  نشـده است. 
آقـای کیانـی افـزود کـه شـرکت درملـوک تعهـد کـرده بود 
کـه آرای پـاک را به زودتریـن فرصـت از آرای ناپـاک جـدا 
می سـازد، امـا جـدا نسـاخته اسـت و همچنـان در تعهـدات 
خـود مبنـی بـر انتقـال اطالعـات از دیوایس هـا بـه مرکـز 
انتخابـات  نامـزدان  نیـز  انتخابـات  کمیسـیون  اطالعـات 

نگذاشـت.  جریـان  در  را  ریاسـت جمهوری 
آقـای کیانـی می گویـد کـه شـرکای انتخاباتـی از کار کمپنی 
درملـوک راضـی نیسـتند و در مـورد کار این کمپنی شـک و 

تردیـد وجـود دارند.
او گفـت کـه سـه دلیل عمـده نزد شـرکای انتخاباتـی وجود 
دارد؛ یـا شـرکت درملـوک، ظرفیـت مدیریـت نزدیـک بـه 
2 میلیـون رأی را نـدارد و تـوان برگـزاری ایـن انتخابـات 
پُرچالـش از عهـدۀ ایـن کمپنـی بیرون بوده اسـت یا سـرور 
شـرکت درملـوک از حمـالت سـایبری صدمـه دیده اسـت؛ 
زیـرا کمیسـیون انتخابـات و شـرکت درملـوک گفته انـد کـه 
سـرور مرکـزی ایـن نهـاد بیـش از ۶۰ مرتبه مـورد حمالت 

سـایبری قـرار گرفته اسـت. 
او گفـت کـه البته در این مورد جزییات در دسـترس نیسـت 
کـه ایـن حمالت ویروسـی بود یا نحـو دیگر اجرایی شـده، 

امـا احتمـال دارد کـه در ایـن حمـالت دیتـا سـرور مرکزی 
ایـن نهاد مـورد دسـتبرد قرار گرفته باشـد. 

آقـای کیانـی گفـت کـه احتمـال سـومی هـم مـی رود کـه 
ایـن  سـبب  حاکـم  تیـم  بـا  درملـوک  وابسـته گی شـرکت 
کنـدکاری شـده اسـت؛ یعنـی شـرکت درملوک تحـت تأثیر 
تیـم دولت سـاز و ارگ قـرار دارد و می خواهـد نتیجۀ ابتدایی 

انتخابـات را بـه نفـع تیـم دولت سـاز همه گانـی سـازد. 
سـخنگوی دسـتۀ انتخاباتی امنیت و عدالت کارکرد دبیرخانۀ 
کمیسـیون انتخابـات و شـرکت درملوک را مرمـوز می خواند 
و می گویـد کـه تـا زمانـی کـه از گژ روی هـا در ایـن نهادها 
جلوگیـری صـورت نگیردو تـا زمانی که روش هـای موجود 
در کمیسـیون انتخابـات و شـرکت درملـوک رفـع نگـردد؛ 
نتیجـۀ انتخابـات مـورد قبـول نخواهـد و اعـالم آن کودتای 

انتخابـات علیـه رأی پاک مردم اسـت. 
ایـن  صـورت  در  می افزایـد:  همچنـان  کیانـی  آقـای 
چالش هـای حـل نگـردد و بـه نگرانی ها پاسـخ داده نشـود، 
نتیجـۀ انتخابـات دموکراسـی نیم بنـدی افغانسـتان را بـه لبـۀ 
پرتـگاه خواهـد بـرد و به رغـم آن شـرکای انتخاباتی و مردم 
کمپنـی  از  الهـه  بین المللـی  کیفـری  دادگاه   بـه  افغانسـتان 

مذکـور شـکایت خواهنـد کـرد.
ایـن در حالی اسـت که کمیسـیون انتخابات روز چهارشـنبه 
اعـالم کـرد کـه شـرکت درملـوک گفتـه اسـت کـه نتیجـۀ 
بررسـی های خود را با کمیسـیون شـریک می سـازد، اما تنها 
۴۵ هـزار مـورد را بـا ایـن نهاد شـریک سـاخته که ناشـی از 
مشـکالت مشـابهت عکس ها و عکس های زیرسـن هسـتند. 
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی نیـز بـا نگرانـی از ُکنـدی کار در 

کمپنـی درملـوک ابـراز نگرانـی کرده انـد. 
قـرارداد  کـه  می گویـد  دولت سـاز  تیـم  حـال،  همیـن  در 
کمپنـی درملـوک بـا افراد دیگـری صورت گرفته اسـت و ما 

نمی توانیـم بـه صـورت دقیـق در ایـن مـورد صحبـت کنیم، 
امـا اطالعـات مـا نشـان می دهـد که مشـکالت فنـی در این 
کمپنـی ایجـاد شـده در کابـل ناشـی از طبقه بندی آرا اسـت 
کـه برخـی آن بـه صـورت فزیکـی باید تطبیـق شـود، نه به 

بایومتریک.  صـورت 
گفت وگـو  در  دولت سـاز  تیـم  عضـو  سـلطان زوی،  داوود 
بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا اشـاره بـه ایـن چالش هـا می گویـد 
کـه مشـکالت فنی ناشـی از سـرعت پرورسسـرهای کمپنی 
درملـوک در کابـل نیز وجود داشـته اسـت، امـا این عوارض 
تخنیکـی نیاز بـه تفصیل بیشـتر دارد که کمیسـیون انتخابات 

بایـد در ایـن مـورد جزییات ارایـه کند. 
آقـای سـلطان زوی بـا اشـاره بـه تعهـد کمیسـیون انتخابات 
مبنـی بـر اعالم نتیجۀ انتخابت در 23 عقـرب، ابراز امیدواری 
کمیسـیون  کـه  اسـت  امیـدوار  کـه  می گویـد  و  می کنـد 
انتخابـات  بتوانـد تعهـد خود را برای اعـالم نتیجۀ  انتخابات 
در 23 عقـرب عملـی سـازد. در غیر صورت دسـت هایی که 
نمی خواسـتند انتخابـات برگـزار شـود، امـروز نیـز تالش به 

بدنام سـازی ایـن انتخابـات دارند. 
او گفـت کـه بررسـی محـالت قرنطیـن شـده به زمـان کمتر 
نیـاز دارد، بـدون 2-3 والیـت در سـایر والیت هـا محـالت 
مـورد بررسـی بـه 2۰ محـل می رسـد کـه زمـان کمتـری را 

برای بررسـی نیـاز دارد.
گفتنـی اسـت کـه نتیجـۀ انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه 
قـرار بـود در 27 میـزان اعـالم گـردد، بـه دلیـل چالش هـای 
تخنیکـی بـه 23 عقـرب بـه تاخیـر افتـاده اسـت. کمیسـیون 
انتخابـات گفتـه اسـت کـه پـس از بررسـی های همه جانبـۀ 
محـالت قرنطیـن شـده تنها به اسـاس رأی هـای بایومتریک، 

نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات را اعـالم خواهـد کرد.

برخیتکتهایانتخاباتی:
کارکرد دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات 
و شرکت درملوک مشکوک است

در نشست سران شانگهای 
بر مبارزۀ مشترک منطقه  

برای نابودی تروریسم تأکید شد
بهـــــزاد

ابوبکرصدیق
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رهایی 

از رابطۀ مخرب
می شـویم،  وابسـته  از حـد  بیـش  بـه شـخصی  کـه  هنگامـی 
واکنش هـای جسـمانی و فیزیکـِی قدرتمنـدی خواهیم داشـت 
کـه روی قضـاوت و تصمیم گیـری ما تأثیر زیـادی دارد. معموالً 
به خوبـی  نمی توانیـم  عواطـف  و  احساسـات  تأثیـر  زیـر  مـا 
تصمیـم بگیریـم. در واقع وابسـته گی می تواند روی احساسـات 
و عواطـف و رفتـارِ مـا تأثیر بگـذارد. البته مـا نمی توانیم به طور 
قاطـع بگوییـم که کـدام تصمیـم بهترین اسـت؛ رفتن یـا ماندن 
در یـک رابطـه. تصمیم گیـری صحیـح بـه تمرکـز، مطالعـه و 
بررسـی نیـاز دارد. در ایـن هنـگام بایـد از خـود سـوال کنیـم 
آیـا منافعـی کـه مـن از ایـن رابطـه می گیـرم، بـر زیان هـاِی آن 
تصمیم گیـری  از  مانـع  کودکانـه ام  نیازهـاِی  آیـا  و  می چربـد 

صحیـِح مـن نمی شـود؟ 
بسـیاری از مـا بـا وجـود این کـه می دانیـم در رابطه یـی قـرار 
گرفته ایـم کـه ادامـۀ آن بـه نفع مـان نیسـت، بازهـم نمی توانیـم 
از آن رهــایی یابیـم. امـا اقدامـاِت زیـر می توانـد سـبب شـود 
رابطه یـی را کـه دوسـت نداریـد ولـی بـه آن عـادت کرده ایـد، 

کنید:  تـرک 
ـ رهانیدن خود از احسـاس وابسـته گِی شـدیدی که مانع از آن 

می شـود کـه رابطه یی را تـرک کنید. 
ـ پایـان دادن بـه فرایندهـای ذهنِی مخرب و علیِه خود که شـما 

را از حرکت و پیشـرفت بازمی دارد. 
ـ حفـظ ارزشـمند بـودِن خـود بـدون وابسـته گی بـه شـخص 

 . یگر د
هـر روشـی کـه بتوانـد به شـما کمـک کند تا بـه اهـداِف خود 
بـرای رهایـی از رابطه یـی مخـرب برسـید، مهـم و ارزشـمند 
اسـت. بسـیاری از افراد یا خودشـان روشـی را انتخاب می کنند 
یـا از روش هـای پیشـنهادِی دیگـران سـود می برنـد کـه در هر 
صـورت فرقـی نـدارد شـما بتوانیـد از چـه راهـی بـه رهایـی 
برسـید. بـرای آزاد شـدن از قید و بنـد وابسـته گی، می توانید به 
علـت بـروز ایـن موضـوع و ارتبـاط آن بـا دوران کودکی خود 
بپردازیـد. شـاید بـه ایـن نتیجه برسـید کـه در دوران کودکی از 
تنهـا مانـدن در خانه می ترسـیدید. بنابراین اکنون نیز می ترسـید 
بـرای همیشـه تنهـا بمانیـد و این کـه کسـی شـما را دوسـت 

باشد.  نداشـته 
می توانیـد بـا بررسـی دقیـق دوران کودکـی، بـه علـت واقعـی 
شـما  کـه  هنگامـی  ببریـد.  پـی  خـود  شـدیِد  وابسـته گی 
می کنیـد،  دیگـری  شـخص  بـه  شـدید  وابسـته گی  احسـاس 
اعتمـاد بـه نفـس و شـخصیِت خـود را تضعیـف کـرده و آن 
را زیـر سـوال می بریـد؛ بنابرایـن بکوشـید عـالوه بر بـاال بردن 
توانایی های تـان، خـود را فـردی الیـق و بـا ارزش بدانیـد و 
بـرای خود احترام و ارزش بیشـتری قایل شـوید. پـس از آن که 
احسـاس ناتوانـی و محرومیـت در شـما از بیـن رفـت، باید به 
مســالۀ بازگشـِت دوبـاره بـه زنده گـِی سرشـار از آرامـش و به 
و  اطرافیـان  هنـگام  ایـن  در  بـاز گردیـد.  وابسـته گی،  از  دور 
دوسـتان تان می تواننـد از شـما حمایـت کننـد؛ بدیـن ترتیب که 
وقتـی مأیوس و ناامیــد هسـتید، به شـما کمک کنند تـا دوباره 
بـه زنده گـی و توانایی هـاِی خـود امیـدوار شـوید و بـه عالوه، 
هـر زمـان دوباره بـه یـاد گذشـته و محرومیت هـای موجود در 
آن افتادیـد، بـه شـما کمـک کنند تـا بتوانید زنده گی خـود را از 

نـو سـازمان دهی کنیـد. 

ایـن  بـه  بایـد  نخسـت  انسـانی  علـوم  بـاِب  در 
نکتـه اشـاره کـرد کـه تمـدِن جدیـد را بـه عنوان 
محصـوِل علـوم انسـانی تلقـی می کننـد. در واقع، 
تمـدن یکـی از محصـوالِت علـم اسـت و به طـور 
مشـخص جهت گیـری و محتـوای تمـدن، متأثر از 
علوم انسانی سـت و چـون تمدِن جدیـد عمدتًا از 
غـرب تأثیـر گرفتـه و در آن فضـا به وجـود آمده، 
تمـدن غربـی را زاییـده و محصـول علوم انسـانی 

غربـی می داننـد.  
پـس علـوم انسـانی توانایـی داشـته اسـت جامعۀ 
بشـری را به بسـتری جدید هدایت و تمدنی خلق 
کنـد کـه از نظـِر رفـاه و امکانـات و همچنین نظم 
و نسـِق جدیـد نسـبت به تمـدِن پیشـین امتیازاتی 
نسـبت  جدیـد  تمـدن  ایـن  البتـه  باشـد.  داشـته 
غربـی  جوامـع  همیـن  در  قبلـی  تمدن هـای  بـه 
ضعف هایـی نیـز دارد کـه در خـود غـرب نیـز به 
آن اذعـان شـده و برای اصـالح آن ها، دسـت یابی 
و  جامـع  و  انسـانی تر  و  کامل تـر  تمدنـی  بـه 
نزدیـک بـه اقتضائـات فطـری بشـری تالش هایی 
صـورت گرفته اسـت. بسـیاری از روشـن فکران و 
دانشـمندان علوم انسـانی در غـرب در پی برطرف 

کـردن ایـن نقایص هسـتند. 
البتـه از آن جـا که انسـان موجودی کمال جوسـت 
و عرصـۀ علـم نیـز عرصـۀ نـوآوری و خالقیـت 
اسـت، ایده آل هـا و نیازهـای انسـان همواره رشـد 
مطلوبـات  و  باالتـر  افق هـای  بشـر  و  می کنـد 
بیشـتری را طلـب می کنـد و مطالبـات در حـال 
افزایـش اسـت. پـس دانشـی که بـه ایـن مطالبات 
و  عینـی  جلوه هـای  کشـف  دنبـال  و  می پـردازد 
مصادیـق ایده آل هـا و سـعادت بشـری اسـت نیـز 
همـواره رشـد می کنـد. علم در راه های رسـیدن به 
ایـن ایده آل هـا و کسـب مطالبـات و تحقـق آن هـا 
مرتـب تحقیـق می کنـد. بنابرین ایده هـا و نظریات 

جدیـد عرضـه می شـود. 
علـوم انسـانی، علومـی فرهنگـی و اجتماعـی و 
رفتـاری اسـت کـه بـا رویکردهـای مختلـف در 
از فلسـفه  متفـاوت مطـرح می شـود.  حوزه هـای 
تـا علـوم اجتماعـی و سـایر علـوم رفتـاری چون 
روان شناسـی و تاریـخ و جغرافیـا، علـوم انسـانی 
راه هـای  بـه  دسـتیابی  هدف شـان  کـه  هسـتند 
شـناخت  و  کشـف  طریـق  از  بهتـر  زنده گـی 
زنده گـی  ایـن  پیچیده گی هـای  و  ویژه گی هـا 

اسـت. 
مـا اگـر در پـی نیل بـه افق هـای باالتـر و زنده گی 
بهتـر بـرای جامعـه هسـتیم، راهـی نداریـم جـز 
واقعیت هـای  بتوانیـم  علمـی  شـکِل  بـه  این کـه 
مسـایل جامعـۀ خود و انسـاِن هم میهن و مسـلماِن 
خـود را بشناسـیم. علـم »اصلـی« اسـت کـه هـم 
مـورد تأییـد عقـل و هم مـورد تأیید دین اسـت و 
در طـول تاریـخ همـۀ جوامع بـه آن بهـا داده اند و 
هرچه جامعۀ بشـری رشـد بیشـتری داشـته، توجه 
آن بـه علـم بیشـتر شـده، بـه گونه یـی کـه عصـر 
جدیـد را عصـر آگاهـی، دانش و اطالعـات تلقی 

می کننـد. 
طبیعـی اسـت علـم انسـانی که بـه آن نیـاز داریم، 
ممکـن اسـت اقتضایـات و ویژه گی هایـی داشـته 
باشـد که قـدری با علـوم انسـانی در جوامع دیگر 
متمایـز باشـد. ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه این 
انسـانی  بـا علـوم  ذات و ماهیتـش  علـم اصـوالً 
دیگـر جوامع متفاوت باشـد. باید از دسـتاوردهای 
بشـری بهره بـرد و با آن نیازهای خـود را برطرف 
ضرورت هـای  از  انسـانی  علـم  بنابریـن  کـرد. 
زنده گـی جدیـد اسـت و جوامـع نیـز بـه علـم و 

عالمـاِن علوم انسـانی احتیـاج دارد. 
قطعـًا علـوم انسـانی موجـود می تواند کمـک کند 
و مفیـد واقـع شـود؛ امـا علـم همـواره در حـال 
زایـش و نـوآوری و رشـد اسـت و ویژه گی علوم 
انسـانی در مقایسـه بـا علـوم طبیعـی ایـن اسـت 
اقتضائـات جامعـه کـه موضـوع مطالعـۀ آن  کـه 
اسـت، در محتـوای آن تأثیـر می گـذارد. بنابرایـن 
علـوم انسـانی کـه قـرار اسـت در جامعه یـي بـا 
ویژه گی هـای اسـالمی و تاریـخ خـاص خـود کار 
کنـد، بـه ویژه گی ها و دسـتاوردهای جدیـدی نیاز 
دارد. پـس خـواه ناخـواه، فلسـفه، جامعه شناسـی 
و روان شناسـی و سـایر حوزه هـای علـوم انسـانی 
ایـن  بـا  تفاوت هایـی  اسـالمي  جوامـع  در  بایـد 
ایـن  البتـه  کنـد.  پیـدا  جوامـع  سـایر  در  علـوم 
بلکـه  نیسـت،  ماهـوی  تفاوت هـای  تفاوت هـا، 
همـان ماهیت علم بشـری اسـت کـه در جامعۀ ما 
کامـل و بـا جامعه هماهنگ می شـود و به مسـایل 
آن می پـردازد و بـرای آن راه حـل ارایـه می دهـد. 
در نتیجـه باید بـا نوآوری در تولیـد و تکمیل علم 

کرد.  بشـری مشـارکت 
علـوم انسـانی تاکنـون در برخـي جوامع اسـالمي 
دسـتاوردهای بسـیاری داشته اسـت. علوم موجود 
ایـن  اقتضائـات  شـناخت  بـرای  تالش هایـی 
جوامـع داشـته و بـه فعالیت هایی کـه در آن اتفاق 
می افتـد، پرداختـه اسـت. بر ایـن اسـاس، اتفاقاتی 
صـورت  سیاسـت گذاری هایی  و  افتـاده  نیـز 
انجـام شـده اسـت. آن جـا  گرفتـه و رفتارهایـی 
کـه علـوم انسـانی به کار گرفته شـده و مشـارکت 
بـا  دسـتورالعمل ها  و  سیاسـت گذاری ها  داشـته، 
خطـای کمتـری مواجـه شـده و دقـت بیشـتری 
وجـود داشـته اسـت. در حـوزۀ نظـم و امنیـت و 
دسـتگاه قضایـی به علوم انسـانی و دسـتاوردهای 
روان شناسـی و مطالعـات جامعه شـناختی و... نیاز 
اسـت کـه مخاطب و بسـتر عمل خود را بشناسـد 

و راجـع بـه آن هـا تصمیـم بگیرد. 
حـوزۀ رسـانه در ایـن میـان حـوزۀ بسـیار مهمـی 
اسـت کـه هـم از دسـتاوردهای علم انسـانی بهره 
بـرده و هـم می توانـد کمـک کنـد تـا دسـتاوردها 
بـه شـکل مرتب منعکس شـده و توجهـات جلب 
شـود و بسـتری برای رشـد و عرضۀ علوم انسانی 
فراهـم آیـد. بدون شـک، علوم انسـانیـ  اسـالمي 
اجتماعـی و  اقتصـادی، فرهنگـی،  مـا در حـوزۀ 
رسـانه یی دسـتاوردهای ارزشـمندی داشـته، ولـی 

اگـر بهـای بیشـتری بـه آن داده شـود، می توانـد 
داشـته  هـم  گسـترده تری  بسـیار  دسـتاوردهای 

 . شد با
شـکی نیسـت ایـن علـوم بایـد در فرآیند رشـد و 
تکامـِل خـود افق هـای باالتـری را در نظـر بگیـرد 
تـا بتوانـد بـا جوامـع امـروزِ مـا پیونـد عمیق تری 
برقـرار سـازد. نهادهـاي مرتبط با علوم انسـاني در 
جوامـع اسـالمي بایـد بـه ارتقـای علوم انسـانی و 
پیونـد آن با رسـانه ها بپردازنـد و خالهای موجود 
این هـا،  همـۀ  از  مهم تـر  و  بشناسـند  بیشـتر  را 
قابلیت هـا و ظرفیت هایـی را کـه در علوم انسـانی 
وجـود دارد، بیشـتر مـورد توجـه قـرار دهنـد تـا 
جوامـع اسـالمی بیـش از پیـش بتواننـد از مواهب 

و دسـتاوردهای علـوم انسـانی بهره منـد شـوند. 
امـا بخشـی از منتقـدان علـوم انسـانی، اساسـًا آن 
را نمی شناسـند و فقـط از دور بـه شـکل شـعاری 
ایـن  انتقـاد  می دهنـد.  قـرار  انتقـاد  مـورد  را  آن 
گـروه، انتقـاد سـازنده یی نیسـت؛ یـا از سـِر جهل 
و تعصـب اسـت یـا از سـر اغـراِض دیگـری کـه 
نمی توانـد مفیـد، انسـانی و سـازنده باشـد. بخش 
دیگـری از انتقـادات، ناظـر بـه تعارضاتی سـت که 
در مبانـی علـوم انسـانِی موجـود ممکـن اسـت با 
مبانـی فرهنگـی و فکـری و اجتماعـی در جوامـع 
از  طیـف  ایـن  باشـد.  داشـته  وجـود  مسـلمان 
انتقـادات نتیجـه اش ایـن نیسـت کـه ایـن علـوم 
از آن گرفتـه  نتیجه یـی کـه  بلکـه  نیسـت،  مفیـد 
می شـود، آن اسـت کـه علـوم انسـانی در جوامـع 
اسـالمي راه زیـادی بـرای پیمـودن در پیـش دارد. 
پـس از ایـن منظـر، ضرورت علـوم انسـانی حتمًا 
مـورد توجه اسـت، امـا این بـاور نیز مـورد تأکید 
اسـت کـه بایـد ایـن علـم را بـه افق هـای بهتـری 
رسـاند تـا بتواند خود را بیشـتر با مبانـی فکری و 

سـازد.  منطبق  فرهنگـی 
شـدن  اسـالمی  و  بومی سـازی  مثـل  بحث هایـی 
علـم و دانشـگاه ناظـر بـر ایـن حـوزه اسـت و 
بـه معنـای عـدم ارزشـمندی ایـن علـوم نیسـت، 
بلکـه یعنـی ایـن علـوم بایـد انطبـاِق بیشـتری بـا 
بـه هـر  پیـدا کنـد.  اقتضائـات جوامـع مسـلمان 
و  فلسـفی  مبانـی  و  دینـی  نگرش هـای  حـال، 
انسان شناسـی کـه در جوامع مسـلمان وجود دارد، 
حتمـًا باید مـورد توجه علوم انسـانی قـرار بگیرد. 

علوم انسانی 
و جوامع اسالمی

مهدیامامبخش

اما بخشـی از منتقـدان علوم انسـانی، 
فقـط  و  نمی شناسـند  را  آن  اساسـاً 
از دور بـه شـکل شـعاری آن را مـورد 
انتقـاد قـرار می دهند. انتقـاد این گروه، 
انتقـاد سـازنده یی نیسـت؛ یـا از سـِر 
جهل و تعصب اسـت یا از سـر اغراِض 
دیگـری کـه نمی توانـد مفید، انسـانی 
از  دیگـری  بخـش  باشـد.  سـازنده  و 
انتقـادات، ناظر بـه تعارضاتی سـت که 
در مبانـی علوم انسـانِی موجـود ممکن 
اسـت بـا مبانـی فرهنگـی و فکـری و 
اجتماعـی در جوامـع مسـلمان وجـود 
داشـته باشـد. ایـن طیـف از انتقـادات 
نتیجـه اش ایـن نیسـت که ایـن علوم 
مفید نیسـت، بلکـه نتیجه یی کـه از آن 
گرفتـه می شـود، آن اسـت کـه علـوم 
انسـانی در جوامـع اسـامي راه زیادی 

بـرای پیمـودن در پیـش دارد
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جهـان  سخن سـرایاِن  نام دارتریـن  از  یکـی  سـعدی  بی گمـان، 
اسـت که بسـیاری از اندیشـمندان را به سـتایش واداشـته است؛ 
شـاعری کـه اندیشـه های نورانـی و افسـون گری هاِی هنـرِی او 
در سـخن چنـان رسـتاخیزی برپـا کـرده کـه شـهرِت او را در 
زمان هـا و مکان هـای دور و نزدیـک بـه شایسـته گی گسـترده 

ست.  ا
در میان شـاعران و نویسـنده گان نامی پارسـي، او تنها کسی ست 
کـه در هـر دو عرصـۀ شـعر و نثـر، بـا توان منـدی شـگفت آور 
خویـش، آثـاری بی هماننـد آفریـده اسـت؛ بـه گونه یي که شـعِر 
او بـه شـیوایی نثر، و نثـِر او به زیبایی شـعر، در باالترین جایگاه 
هنـری قـرار گرفتـه اسـت. ایـن ارزش تنهـا در زبـان فارسـی 
این چنیـن درخشـان نیسـت، بلکـه در هـر جـای دیگـری کـه 
سـخِن سـعدی امـکان حضـور یافتـه، نـام صاحـب خـود را به 
بلنـدی برکشـیده اسـت. بـه قـول امرسـون، شـاعر، نویسـنده و 

امریکایی: اندیشـمند 
»سـعدی بـه زبـان همـۀ ملـل و اقـوام عالـم سـخن می گویـد 
و گفته هـای او ماننـد هومـر، شکسـپیر، سـروانتس و مونتنـی، 

دارد.« تازه گـی  همیشـه 
امرسـون، کتـاب گلسـتان را یکـی از اناجیـل و  از کتـب مقدس 
دیانتـی جهـان می دانـد و معتقـد اسـت کـه دسـتورهای اخالقی 

آن، قوانیـن عمومـی و بین المللـی اسـت.
اگـر بخواهیـم سـعدی را بـا برخـی دیگـر از قله های بلنِد شـعر 
فارسـی بسـنجیم، همـواره سـعدی را بیشـتر از دیگـران در میاِن 
مـردم خواهیـم دیـد. مثـاًل هنگامـی کـه سـعدی و مولـوی را از 
دیـدگاهِ پیونـد و ارتبـاط آن هـا بـا مـردم جامعـه مقایسـه کنیـم، 
می بینیـم کـه مولـوی، پـروازی بسـیار بلنـد دارد آن قـدر بلند که 
بیشـتر اوقـات از دسـترس مـردم و حتـا از دیـدرِس آن هـا هـم 
خـارج اسـت. امـا سـعدی، از روِی زمیـن، مسـتقیم بـه سـوی 
هـدف حرکـت می کنـد. از همیـن رو در دسـترِس مـردم اسـت 
و مـردم می تواننـد به سـاده گی بـا او همـراه شـوند. یـا وقتـی 
سـعدی را بـا حافـظ می سـنجیم، می بینیم کـه گرچـه حافظ هم 
بـه گسـترده گی در میـان طبقه هـای جامعـه نفـوذ پیدا کـرده، اما 
حافـظ مثـل یک پـدرِ مقـدس و قابـل احترام اسـت کـه باید او 
را دوسـت داشـت، بـه او مهـر ورزیـد و او را بزرگ داشـت. اما 
سـعدی مثـل یک دوسـت صمیمی اسـت کـه بسـیاری اوقات با 

او شـوخی هـم می کننـد. 
از سـوی دیگـر، حافـظ از آسـمانی ترین سخن سـرایان جهـان 
اسـت. بهـره وری او از عالـم بـاال، بـا هوشـیاری شـگفِت او در 
حـوزۀ زبـان و توانمنـدی بی هماننـدش در به کارگیـری امکانات 
بیانـی، گره خورده و او را بر سـتیغ بلند سـخن فارسـی نشـانده 

ست.  ا
سـه عنصـر و ویژه گـی مهم را همیشـه باید در پیونـد با حافظ و 

برای درک و دریافت شـعر حافظ در نظر داشـت:
1. توانمنـدی شـگفت هنـری حافـظ و پدید آوردن سـخنی الیه 

الیـه و پیـچ در پیچ.
2. پیونـد معنـوی بـا کتـاب وحـی و اُنـس همیشـه گی بـا قـرآن 
مجیـد و به دسـت آوردن روحانیتـی سـتایش برانگیز کـه لقـب 
»لسـان الغیب« و »ترجمان االسـرار« را بـرای او بـه ارمغـان آورده 

ست.  ا
3. هوشـیاری و دردمنـدی اجتماعـی؛ بـه گونه یـي کـه هرگـز از 

زخم هـا و دردهـای جامعـۀ خـود غافـل نبوده اسـت.
و ایـن ویژه گی هـا دسـت بـه دسـت هـم داده و باعث شـده که 
حافـظ بـا هنری ترین شـیوه های بیانـی، شـدید ترین و پلیدترین 
رذایـل اخالقـی جامعـۀ خـودش )ریـا، دروغ، تزویـر و...( را 

هـدف بگیـرد و آن هـا را افشـا کند.
حافـظ خود، شـخصیتی غریـب و پیچیده اسـت. او با شـگردی 
شـگفت و ترفنـدی هنری، چنان پدیده هـای متناقض و متعارض 
را در کنـار هـم نشـانده و آن هـا را بـا هـم آشـتی داده اسـت که 
زیباتـر از آن از دسـت کسـی دیگـر بـر نیامـده اسـت. همیـن 
هم نشـینی پدیده هـای متعـارض و متناقض موجب شـده اسـت 
کـه سـلیقه های گوناگـون و طبایـع مختلف، چهرۀ خـود راـ  هر 
کـس بـه گونه یـيـ  در آینـۀ سـروده های حافـظ ببینـد. حاصـل 
جمـع ایـن تعارضـات چنان اسـت کـه سـروده هایی از حافظ را 
هـم در دعـا می خواننـد و هـم بـر سـکوی میخانـه، هـم بر سـر 
منبـر، هـم در مجلس سـاز و سـرور، هـم در کالس فلسـفه، هم 

در حلقـۀ خانقـاه و همه جـا و همه جـا. 
وجـود  هـم  حافـظ  مـورد شـخصیت  در  نظـر  اختـالف  ایـن 
دارد: از یک سـو او را فـردی نـاآرام، آزاداندیـش، عصیان گـر و 
پرخاش جـو می بینیـم و از سـویی دیگـر او را فـردی متفکـر، 
دل آگاه  عارفـی  را  او  یک سـو  از  ژرف اندیـش.  و  روشـن بین 
تـا  و  زده  یک سـو  را  راز  پرده هـای  کـه  می بینیـم  واصـل  و 
سـویی  از  و  رفتـه  پیـش  اسـرار  سـرزمین های  ناشـناخته ترین 
کـه  می بینیـم  افسـون کار  و  چیره دسـت  شـاعری  را  او  دیگـر، 
آتـش بـه جـان همـۀ واژه هـا زده و هنری تریـن شـعر هسـتی را 

آفریـده اسـت. 
بـا ایـن همـه، از میان سخن سـرایان نامدارِ فارسـي هیـچ کدام به 
انـدازۀ سـعدی و حافـظ همانندی و همسـانی ندارنـد. در حالی 

کـه ایـن دو نیـز با هـم تفاوت هـای بسـیار دارند.
هـر دو در شـیراز زاده، زیسـته، نـام بـرآورده و درگذشـته  انـد 
و بنیـان سـخن هنـری هـر دو بـر مفاهیمـی همچـون عشـق، 
کج رفتاری هـای  بـا  مبـارزه  جمال پرسـتی،  حقیقت جویـی، 

اجتماعـی، ریـا، تزویـر، دروغ و... نهـاده شـده اسـت.
میـان  در  سـعدي  شـد،  گفتـه  ایـن  از  پیـش  کـه  همان گونـه 
سـخنوران زبان فارسـی، تنها کسـی اسـت کـه هم در نثـر و هم 
در شـعر، اثـر عالـی و درجۀ اول آفریده اسـت به عـالوۀ حضور 
همیشـه گی در میـان مـردم و آمیـزش او بـا گروه هـای مختلـف 
اجتمـاع. کـه ایـن عامل، تأثیر بسـیار در عمومی تر شـدن سـخن 

سـعدی 
و حـافظ 

و ز در ترا

او گذاشـته است.
حافظ بیش از آن که سـخنی عمومی داشـته باشـد، کالمی 
ویـژه دارد. بـه عبارتـی دیگـر، روی سـخن سـعدی همۀ 
طبقـات اجتمـاع هسـتند، امـا حافـظ مخاطبـاِن خـاص 
برگزیـده و روی سـخن او بـا آن هاسـت. هر چنـد امروز، 
مخاطبـان عمومـی هـم به سـاده گی با شـعر حافـظ پیوند 
شـعر  بیرونـی  الیـۀ  می تواننـد  دسـت کم  و  می خورنـد 

حافـظ را ببیننـد و دریابنـد.
آثـار سـعدی به ویـژه به دلیـل این که بیـاِن حکمت عملی 
از سـروده های  ترجمه پذیرتـر  اسـت،  عملـی  اخـالق  و 
و  خاورشناسـان  کـه  همین روسـت  از  اسـت.  حافـظ 
بیشـتر  و  می فهمنـد  بیشـتر  را  سـعدی  جهان گـردان 

سـند. می شنا
توجـه  و  هستی سـت  کلیـات  بـه  بیشـتر  حافـظ  تکیـۀ 
سـعدی بـه جزییـات زنده گـی. حافـظ بیشـتر بـه مفاهیم 
انتزاعـی، آرمانـی و کلـی می پـردازد و سـعدی بیشـتر بـه 
اندیشـه،  حـوزۀ  در  دسـت یافتنی.  محسـوِس  مفاهیـم 
سـعدی  از  متفکرتـر  و  درنگ آمیزتـر  ژرف تـر؛  حافـظ، 
جلـوه می کنـد و سـعدی روان تـر، دوان تـر و گسـترده تر 
از حافـظ؛ یعنی سـعدی بیشـتر در طـول و عرض جوالن 
می دهـد و حافـظ بیشـتر در عمـق و ارتفـاع. از همیـن رو 
سـعدی بیشـتر پیش مـی رود و حافظ بیشـتر فـرا می رود.

سال ها پیش یکی از نویسنده گان گفته است: 
1. »بـه نظـر می رسـد سـعدی دنیـا را آن طـور می دیـد که 
همـۀ مـا می بینیـم به جـز حافـظ. و حافـظ دنیـا را طوری 

می دیـد کـه هیچ یـک از مـا نمی بینیـم حتـا سـعدی.«
در معمـاری کالم، پیونـد هنـری واژه گان و تراکـم معانـی 
هیـچ کدام از شـاعران پارسـي به پـای حافظ نمی رسـند، 
سـخن  شـیرینی  و  روانـی  سـاده گی،  در  کـه  هم چنـان 
هیچ کـس بـه سـعدی نمی رسـد. امـا انـگار بـه مرزهـای 
زبـان حافـظ آسـان تر می شـود نزدیـک شـد تـا مرزهـای 
زبـان سـعدی. زیـرا به نظر می رسـد بـا فرا گرفتـن برخی 
از آرایه هـای ادبـی و شـگردهای حافظانـه ممکـن اسـت 
بـه رنـگ سـخن حافـظ نزدیـک شـد و کالمـی هم رنـگ 
آن کالمـ  و نـه هم جنـس آنـ  آفریـد، اما سـخن سـعدی 
کـه بـدون یاری گرفتـن از آرایه هـای ادبی، زیبـا و هنری 
آفریده شـده اسـت، سـخنی به شـدت تقلیدناپذیر اسـت.
اسـت.  ابتـذال  دیـوار  بـه  دیـوار  همسـایۀ  ساده سـرایی 
و  شـد  خواهـد  مبتـذل  سـخن  لغزشـی،  کم تریـن  بـا 
نـازک،  بسـیار  نـخ  ایـن  روی  سـعدی  بندبازی هـای 
شـگفت آور اسـت. تـا کسـی بـه کمـال بـا ماهیـت زبـان 
فارسـی و انرژی واژه ها و توان تألیف آن ها آشـنا نباشـد، 
هرگـز نمی توانـد سـخنی بـه سـاده گی سـخن سـعدی و 

آورد. پدیـد  او  هنرمنـدی 
می خواهـد  گویـی  خـودش  سـروده های  بـا  سـعدی 
گریبـان مـا را از دسـِت هیاهـوی بی نتیجۀ جهـان پیرامون 
رهـا کنـد و مـا را به یـک آرامـِش دل پسـند فـرا بخواند، 
آرامشـی کـه ممکن اسـت حتـا تصنعی باشـد. اّمـا حافظ 
عالقه منـد اسـت کـه تردیدها، تشـکیک ها و پرسـش ها را 
در جـان مـا بیدار کند و درون ما را بخراشـد و بر آشـوبد 

نبرد. تـا خواب مـان 
شـعر سـعدی مثل شیشـه اسـت و شـعر حافظ مثل آینه. 
در شـعر سـعدی خـود او و قوانیـن جامعـۀ او نمایـان 
اسـت، اما در شـعر حافظ خواننده خـودش را آن گونه که 

دوسـت دارد می یابـد.
از لحاظ شـخصیت، سـعدی مردی پرتحـرک، زودجوش، 
زبـان آور و برون گراسـت و حافـظ فـردی سـاکن صفت، 

کم جوشـش و درون گـرا.

در سـدۀ هفتم و در زمان سـعدی در شـیراز اتابکاِن 
زنگـی فـارس حکومـت می کننـد؛ همان هایـی کـه 
بـا هوشـمندی و درایـت توانسـتند جلـِو هجـومِ 
ویران گـِر مغـول را بگیرند و سـعدی دوسـتدار این 

حاکمـان اسـت و بـا آن هـا روابِط نزدیـک دارد.
سکندر به دیوار رویین و سنگ     

بکرد از جهان راه یأجوج تنگ 
تو را سّد یأجوج کفر از زراست     

نه رویین چو دیوار اسکندر است
سـعدی  بـرای  هـم  فـارس  ادبـِی  محیـط    
سـعدی  و  اسـت  خرسـندکننده  و  رضایت آفریـن 
بارهـا از مـردمِ ادب شـناس و اهـل معرفـت شـیراز 

اسـت. گفتـه  سـخن 
هـــزار پیــــرو ولـی بیـش اندر وی        

که کعبه بر سِر ایشان همی کند پرواز 
و: 

در اقصای گیتی بگشتم بسـی    
به سر بردم ایام با هر کسی 
تمتع به هر گوشه یي یافتم   

زهــر خرمنــی خوشــه یي یافتم 
چو پاکـان شیــراز، خاکـــی نهــاد      

ندیدم که رحمت بر این خاک باد...
اّمـا محیـط اجتماعـی و ادبـی شـیراز زمـان حافـظ 
اصـاًل مـورد رضایت او نیسـت. زیـرا شـیرازِ زمان 
حافـظ، شهری سـت که ریـا، تظاهـر، دروغ و تزویر 
یـا شـاید  در آن آشـکارا شـّدت گرفتـه اسـت و 
اساسـًا محـک حافـظ برای راضـی بـودن از جامعه 

بـا محـک سـعدی متفاوت اسـت. 
عقاب جور گشوده است بال در همه شهر   

کمان گوشه نشین و تیر آهن کو
شهــر خالــی است ز عشــاق مگـر کـز طرفـی            

مردی از خویش برون آید و کاری بکند 
مـی صوفــی افکــن کجــا می فروشنــد     

که در تابم از دسِت زهد ریایی 
 

سـخن آخـر آن کـه: به دشـواری می تـوان سـعدی 
از آن هـا  و حافـظ را بـرای تعییـن برتـری یکـی 
بـر دیگـری سـنجید و بـه نتیجـه رسـید. سـعدی 
تماشایی سـت و  زیبـا، گسـترده و  همچـون دریـا 
و  باشـکوه  سربرافراشـته،  کـوه  همچـون  حافـظ 
شـگفت انگیز اسـت. چه گونـه می تـوان یکـی را از 

دیگـری برتـر دانسـت؟!
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بــا  طالبــان  صلــح  گفت وگوهــای  اشــاره: 
امریــکا پــس از توییــت دونالــد ترامــپ متوقــف 
شــد؛ در هفته هــای اخیــر امــا تحــرکات امریــکا 
ــاره  ــان دوب ــا طالب ــیدن ب ــق رس ــه تواف ــرای ب ب
آغــاز شــده و چنــد روز پیــش نیــز محمداشــرف 
ــرح  ــی ط ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی غن
هفــت ماده یــی را بــرای انجــام گفت وگــو 
بــا طالبــان رســانه یی ســاخت. در سلســلۀ 
ــان،  ــا آگاه ــدگار ب ــۀ مان ــای روزنام گفتوگوه
افغانســتان  سیاســی  چهره هــای  و  نخبــگان 
ــان  ــرایط پای ــتن ش ــر دانس ــش های را از به پرس
جنــگ در افغانســتان و چگونگــی گفت وگوهــای 
ــو  ــد، عض ــهال فری ــا ش ــان ب ــا طالب ــح ب صل
ــکدۀ  ــتاد در دانش ــح و اس ــی صل ــورای عال ش
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه کابــل مطــرح 

کرده ایــم کــه حاصــل آن را می خوانیــد.

*جنـاب فرید! شـرایط برای پایان جنگ در افغانسـتان 
تـا چه میزانی آماده شـده اسـت؟

بـه بـاور مـن نـه تنها شـرایط بـرای پایـان جنـگ و تأمین 
صلـح در افغانسـتان فراهـم نشده اسـت، بـل حتـا زمینـه 
بـرای مذاکـرات صلـح »بین االفغانی« با طالبـان هنوز آماده 
نیسـت. دو عامـل کالن برای پایان جنـگ و گفت وگوهای 
بین االفغانـی وجـود دارد. نخسـت این کـه حکومـت فعلی 
ارادۀ سیاسـی بـرای مذاکـره بـا طالبـان را نـدارد، یعنـی 
کسـی   کـه در حـال حاضـر در رأس حکومت قـرار دارد، 
ارادۀ سیاسـی بـرای مذاکـره بـا طالبـان را نـدارد و دوم 
بسـته گی بـه نتایـج انتخابـات دارد؛ اگـر نتیجـۀ انتخابـات 
اعـالم نشـود، حکومت وحـدت ملی مشـروعیت و اعتبار 
خـود را آرام آرام بـرای انجـام مذاکـره با طالبان از دسـت 
می دهـد. چـون طالبـان حکومـت فعلـی را نمی پذیرنـد، 
بنابرایـن بـه یک حکومـت قدرت منـد نیازمند هسـتیم که 
اگـر در کل افغانسـتان حاکمیـت نداشـته باشـد، حداقـل 
میـان رهبران حکومت مشـکل نداشـته باشـد کـه در حال 
حاضـر میـان رهبـران حکومـت وحـدت ملی مشـکالت 
بسـیار جـدی وجـود دارد و زمینه برای صلح چـه که حتا 

بـرای مذاکره هـم فراهم نیسـت.
بـه  از جنـگ و خون ریـزی  مـردم  اجتماعـی،  بسـتر  در 
شـدت خسـته انـد و خواهـان صلح سراسـری در کشـور 
بـرای  زمینـه  زودتـر  هرچـه  کـه  می خواهنـد  و  هسـتند 
مذاکـره و آوردن صلـح فراهـم شـود؛ امـا این کـه چقـدر 
اسـت،  فراهـم  صلـح  آوردن  بـرای  اجتماعـی  شـرایط 
بسـته گی به شـرایط و وضعیـت سیاسـی دارد یعنی هرگاه 
شـرایط سیاسـی برای صلـح و مذاکره فراهم باشـد، چون 
مـردم از جنـگ خسـته اند، زمنیـه اجتماعی خـود به خود 

فراهـم خواهد شـد.

*فـرض کنیـم که نتیجـۀ انتخابات اعالم شـود و برندۀ 
انتخابـات محمداشـرف  غنـی باشـد، در ایـن صورت 

طالبـان حاضـر بـه گفت وگو خواهند شـد؟
هرچنـد بحـث در ایـن مـورد هنـوز بسـیار زود اسـت، 
امـا اگـر نتیجـه انتخابـات شـفاف اعـالم نشـود و نتیجـه 
بـا غـرض و دخالـت همـراه باشـد بـدون تردیـد چالـش 
ایجـاد خواهـد شـد کـه در این صـورت طالبـان حاضر به 
مذاکـره نخواهنـد نشـد، زیـرا با حکومـت بیـرون آمده از 
تقلـب وارد گفت وگـو نخواهنـد شـد، چون  کـه حکومت 
بیـرون آمـده از تقلب خواسـت مردم نیسـت و طالبان هم 

آن را نخواهنـد پذیرفـت.
بیشـتر نگران هسـتم و هـراس دارم که آیـا نتیجۀ انتخابات 
یـک نتیجـۀ واقعـی خواهـد بـود، یـا بازهـم در نتیجـه 
دسـت کاری صـورت می  گیـرد، اگـر کوچک تریـن اشـتباه 
صـورت بگیـرد، بزرگ تریـن چالـش را بـه میـان خواهـد 

آورد.
و  شـود  اعـالم  انتخابـات  نتیجـه  کـه  کنیـم  فـرض 
ایـن  شـود،  رییس جمهـور  دوبـاره  محمداشـرف غنی 
بزرگ تریـن اشـتباه خواهـد بود، زیرا  مـدت زمان طوالنی 
الزم اسـت تـا طالبـان حاضـر شـوند کـه مذاکـرات را بـا 
رییس جمهـوری کـه بـا تقلـب به قـدرت رسیده اسـت، از 
سـر گیرنـد. نه تنهـا طالبان، بل شـورای نامزدان و کسـانی 
 کـه رأی دادنـد، نتیجـه را نخواهنـد پذیرفت و مشـکالت 

زیـادی خلـق خواهـد شـد.

*مذاکـرات میـان طالبـان و امریـکا بعـد از نُـه دور 
متوقـف شـد و بعـداً دیدارهـای میان رهبـران طالب و 
امریکایی هـا در پاکسـتان صـورت گرفت و گفته شـد 
کـه قـرار مذاکـرات بعدی در پاکسـتان صـورت گیرد 
و ممکـن هـم توافق نامـه میـان طالبـان و امریکایی هـا 
در پاکسـتان بـه امضـا برسـد، ایـن اقدامـات می تواند 

بـه ایـن معنا باشـد که پاکسـتان ایـن توانایـی را دارد 
کـه مذاکـرات را از قطـر به پاکسـتان بیـاورد و تحت 

مدیریـت خـودش ادامـه دهد؟
توقـف مذاکـرات و عـدم امضـا توافق نامـه میـان طالبـان 
و امریـکا یـک عامـل نداشـت، بـل چندیـن عامـل در آن 
نهفتـه بـود و این عوامل سـبب شـد تـا مذاکـرات متوقف 
شـود. نـه دور مذاکـرات بـه این معنـا نبود که دسـت آورد 
امریـکا در آن بیشـتر باشـد، امریـکا در نـه دور مذاکـرات 
توانسـت طالبـان را هویـت و حیثیـت سیاسـی بدهـد و 
آنـان را بـه عنـوان یـک جنـاح کـه می توانـد موافقت نامه 
ولـی  کـرد.  مطـرح  دنیـا  در  کنـد،  امضـا  امریـکا  بـا  را 
دیدگاه هـا در افغانسـتان طـوری بـود کـه اگـر توافق نامـه 
بـا طالبـان امضـا می شـود، امریـکا بـه عنـوان یـک دولت 
بـزرگ توافق نامـه را بـا کـی امضـا خواهـد کرد و مسـاله 
دوم ایـن بـود، طالبـان مـواردی را کـه  می خواسـتند بـه 
دسـت نیـاورده بودنـد، ماننـد آزادی انس حقانی و اسـتاد 
امریکایـی کـه ایـاالت متحـده خواسـتار آزادی او بـود و 
کشـته شـدن یک سـرباز امریکایی در افغانسـتان از جمله 
عواملـی بـود کـه سـبب متوقـف شـدن مذاکـرات و امضا 
نشـدن موافقت نامـه گردیـد. ولـی زمانی کـه موافقت نامـه 
امضـا نشـد و مذاکرات به بن بسـت رسـید، مشـکالت آن 
را بیشـتر طالبان متحمل شـدند، طورمثال تعـداد زیادی از 

قوماندانـان طالـب به گـروه داعش پیوسـت و این مسـاله 
مشـکالت بزرگـی را بـرای گـروه طالبـان خلـق خواهـد 
کـرد. مـن فکـر می کنیـم ایـن بـار مذاکـرات زمانـی آغاز 
خواهد شـد که نخسـت آتش بـس صورت گیرد و سـپس 
مذاکـرات میـان امریکا و طالبـان و مذاکـرات بین االفغانی 
در یـک تاریـخ معیـن و مشـخص آغاز شـود و هـر دو به 

طـور مـوازی بـه پیـش برود.

*نـگاه کشـورهای منطقـه به ویژه پاکسـتان را نسـبت 
بـه نتیجـه مذاکـرات میـان طالبـان و امریـکا چگونـه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
فکـر می کنـم پاکسـتان از هیچ مذاکـره که نتیجـه آن امضا 
توافق نامـه میـان طالبان و امریکا باشـد، اسـتقبال نمی کنند 
و خرسـند نمی شـود، زیـرا آن را بـه زیـان خـود تلقـی 
می کننـد، چـون زمانی کـه توافق نامـه امضا شـود و امریکا 
مشـخص  پاکسـتانی ها  بـرای  کنـد  تـرک  را  افغانسـتان 
نیسـت کـه وضعیـت در افغانسـتان چگونـه خواهـد بود، 
زیـرا در حـال حاضـر رقبـای اسـتراتژیک امریـکا متوجه 
مشـخص  و  و چیـن  روسـیه  ماننـد  هسـتند،  افغانسـتان 
نیسـت کـه ایـن کشـورها بعـد از امضـا توافق نامـه میـان 
طالبـان و امریـکا چه موقف خواهند داشـت و این مسـاله 
به شـدت پاکسـتان را نگران کرده اسـت. بنابراین پاکسـتان 
از امضـا توافق نامـه راضـی نخواهـد بـود و بـدون شـک 

سـنگ اندازی خواهـد کـرد.
مذاکـرات میـان طالبـان و امریـکا بـه خواسـت پاکسـتان 
نیسـت، بنابرایـن بیشـتر تـالش می کنـد تـا مذاکـرات بـه 
خواسـت و میل اش باشـد حتا موافق نیسـت که مذاکرات 
در قطـر ادامـه پیـدا کند، نه تنهـا از لحاظ مـکان که حتا از 
لحـاظ موضوعـات مطـرح شـده از مذکرات نیـز رضایت 
میـان  مذاکـرات  در  موضوعـات  زمانی کـه  زیـرا  نـدارد، 

دوطـرف مطـرح می شـود نقـش پاکسـتان در ادامـه جنگ 
برازنده تـر اسـت.

پاکسـتان چـون فکـر می کنـد کـه آرام آرام نقش خـود را 
کـه بـه عنـوان یـک »ژانـدارم« در منطقـه تبدیل شـده بود 
را از دسـت داده اسـت و روابـط اش بـا سـایر کشـورها در 
منطقـه نیـز دیگـر مناسـب نخواهـد بـود و از طرفـی هـم 
بـازار تجارتـی خـود در افغانسـتان را از دسـت می دهـد.  
روی ایـن دالیـل از روند مذاکرات و پیشـرفت و نتیجه آن 
چنـدان خوشـحال نمی شـود و رضایت نـدارد، چون ادامه 

جنـگ در افغانسـتان را بـه نفـع خـود می داند.

*یکـی از واقعیت هـای تلـخ افغانسـتان این اسـت که 
طالبـان تنها گـروه درگیر جنگ در افغانسـتان نیسـتند، 
بل سـایر گروه های تروریسـتی مانند داعـش و القاعده 
نیسـت در افغانسـتان فعالیـت دارنـد، بنابرایـن اگـر 
مذاکـرات نتیجه بدهـد و طالبان وارد حکومت شـوند، 

آیـا جنـگ در افغانسـتان پایـان می یابد؟
بـا  توافـق  و  طالبـان  و  امریـکا  میـان  توافق نامـه  امضـا 
حکومـت، جنـگ در افغانسـتان را خاتمـه نخواهـد داد، 
یعنـی اگـر جنـگ خاتمـه پیـدا کنـد، امـا صلـح عادالنـه 
تأمیـن نخواهـد شـد، زیـرا وضعیـت در کشـور بـه گونـۀ 
نیسـت کـه با امضـا یک توافق نامه شـاهد صلح سراسـری 

و عادالنـه باشـیم. همان طـور کـه شـما گفتید طالبـان تنها 
گـروه درگیـر جنـگ در افغانسـتان نیسـتند. از طرفـی هم 
تمامـی رهبـران طالـب حاضر به امضـا توافق نامه نیسـتند، 
بنابرایـن گروه هـای کـه موافق نیسـتند، با سـایر گروه های 
تروریسـتی یکجـا شـده و جنـگ را ادامـه خواهنـد داد. 
ولـی بایـد گفـت که جنگ کاهـش خواهد یافـت و امنیت 
نسـبی تأمیـن خواهد شـد، اما جنـگ همچنان ادامـه میابد 
و طالبـان ناراضـی بـا سـایر گروه هـای تروریسـتی یکجـا 

می شـوند.

*چـرا تا کنـون میان مـردم، رهبران سیاسـی ، احزاب 
و حکومـت افغانسـتان یک دیـدگاه مشـترک در مورد 
صلـح و گفت گوهـا یـک اجماع شـکل نگرفته اسـت، 

مشـکل اصلی در کجاسـت؟
مشـکل اصلـی در میـان خود رهبران سیاسـی اسـت و هر 
گـروه سیاسـی فکـر می کنـد کـه اگـر در مذاکـرات افـراد 
از حـزب و یـا جریـان خودشـان حضـور داشـته باشـد، 
ایـن گفت وگوهـا بـه نفع شـان اسـت و اگـر چنین نشـد، 
بـه زیان شـان اسـت و نبایـد آن را حمایـت کننـد. زیـرا  
احسـاس تمرکزگرایی که در حکومـت وجود دارد چالش 
بزرگـی را ایجـاد کـرده  و بـه همیـن دلیـل یـک توافـق تا 
هنـوز شـکل نگرفته اسـت، چـون احسـاس تمرکزگرایی 
درون حکومتـی را سـایر گروه هـا و احـزاب سیاسـی بـه 
خوبـی درک کردنـد. دیـدگاه ارگ یـک دیـدگاه کامـاًل 
متفـاوت با سـایر  سیاسـت مداران اسـت و ارگ نتوانسـته 
اسـت دیـدگاه خـود را بـا دیـدگاه سـایر سیاسـت مداران 
را  بزرگـی  مشـکل  یـک  خـود  ایـن  و  بدهـد  تلفیـق 
خلـق کـرده اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه میـان 
مـردم، سیاسـت مداران و حکومـت یـک اجمـاع بـر سـر 
گفت وگوهـا و صلـح و مذاکـرات شـکل نگرفتـه اسـت.

*باوجـود تمامـی ایـن مشـکالت گفت گوهـا نتیجـه 
خواهـد داد و طالبـان سـالح را کنار خواهند گذاشـت 
و وارد حکومـت خواهنـد شـد و مـردم شـاهد صلـح 

هرچنـد نسـبی درایـن نزدیکی هـا خواهـد بـود؟
مـن فکـر نمی کنیـم که مردم افغانسـتان در ایـن نزدیکی ها 
شـاهد صلـح خواهنـد بـود، امـا یک مـورد را نبایـد انگار 
کـرد و آن این کـه مـردم افغانسـتان بـه شـدت از جنـگ 
خسـته هسـتند و خواهـان صلـح هسـتند. طالبـان هـم از 
جنـگ خسـته انـد، زیـرا هـر روز منابـع مالـی خـود را از 
دسـت می دهنـد و از طرفـی هـم هـر قدر مذاکـرات طول 
بکشـد، طالبـان ناراضـی بـه صـف داعـش می پیوندنـد و 
ایـن خـود بـرای گـروه طالبـان یـک مشـکل بزرگـی را 

ایجـاد کرده اسـت. 
اکنـون طالبـان درک کردنـد کـه در میـدان نبـرد برنـده 
درک  و  بدهنـد  ادامـه  جنـگ  بـه  نمی تواننـد  و  نیسـتند 
کردنـد کـه از طریـق نظامی نمی شـود قدرت را به دسـت 
بیاورنـد، تمامـی ایـن عوامل سـبب شـد تـا طالبـان درک 
کننـد کـه جنـگ بایـد در افغانسـتان پایـان یابـد و دیگـر 
جنـگ راه حـل نیسـت، امـا نبایـد خوش بینـی باشـیم که 
بـا آمـدن طالـب جنـگ پایـان میابـد و صلح سراسـری را 
شـاهد خواهیـم بـود، شـاید مذاکـرات بـه نتیجـه برسـد، 
شـاید آتش بـس اعـالم شـود، ولـی ختـم جنـگ سـالیانی 
درازی را در بـر می گیـرد تـا ما شـاهد یک جامعـه به دور 

از جنـگ و خشـونت را شـاهد باشـیم.

*وقتـی جنـگ پایـان نمی یابد، بـا آمدن یا وارد شـدن 
طالبـان بـه حکومـت کنتـرل و یـا فرمـان جنـگ در 
افغانسـتان در دسـت کـدام گـروه تروریسـتی خواهد 

؟ د بو
بسـیار سـخت اسـت کـه پیش بینی کنیـم، اما تجربه سـایر 
کشـورهای درگیـر جنـگ نشـان می دهد که این کشـورها 
پـس از پایـان جنـگ، زمانی کـه بـه حقوق شـان رسـیدند 
و صلـح عادالنـه تجربـه کردنـد، جنـگ بـه طـور کامل و 
خـود بـه خـود پایـان یافتـه اسـت، بنابرایـن زمانی کـه ما 
می گویـم صلـح عادالنـه هـدف ایـن اسـت کـه همـه بـه 
حقوق شـان برسـند و عدالـت تأمیـن شـود، زمانـی کـه 
عدالـت تأمیـن شـود دیگر هیچ گـروه یا شـخصی حاضر 
بـه جنگیـدن نخواهـد بـود. یعنی هـم برای صلح سیاسـی 
کار صـورت گیـرد و هم بـرای صلح اجتماعـی. هم صلح 
سیاسـی تأمین شـود و هـم صلح اجتماعـی دراین صورت 
اسـت کـه صلح دایمـی را شـاهد خواهیم بـود، ولی برای 
رسـیدن بـه این مـوارد زمـان و حوصله بیشـتر نیـاز دارد.

*هدف از صلح عادالنه چیست؟
مـردم  تمـام  کـه  اسـت  ایـن  عادالنـه  صلـح  از  هـدف 
افغانسـتان خـود را در آیینـه صلـح ببیننـد، مـردم دیگـر 
قربانـی جنگ هـای نیابتی در افغانسـتان نباشـد، مرد و زن 
سـهم مسـاوی و مشـارکت داشـته باشـند، مانـع اشـتراک 
قومـی، سیاسـی و جنسـی در مشـارکت های سیاسـی و 
اجتماعـی وجـود نداشـته باشـد و خطـوط سـرخ مـردم 
تأمیـن باشـد از جملـه آزادی بیـان، فعـال بـودن جامعـه 
مدنـی، معـارف و تحصیـالت عالـی تنهـا درایـن صورت 
ممکـن اسـت کـه ما بـه صلـح عادالنه برسـیم، امـا بازهم 
تکـرار می کنیـم کـه بـرای رسـیدن به یـک صلـح عادالنه 

بـه زمـان نیـاز داریم.
در جریـان مذاکرات مشـخص خواهد شـد کـه طالبان این 
مـوارد را خواهنـد پذیرفـت یا خیـر، اما اگر قبـول نکنند، 
شـاهد شکسـت های بیشـتری را ماننـد نـه دور مذاکـره 

تجربـه کنیم.

می کنیـد،  ارزیابـی  چگونـه  را  انتخابـات  *نتیجـۀ 
آیانتیجـه انتخابـات قابـل قبـول برای مـردم، احزاب و 

نامـزدان خواهـد بـود؟
کمیسـیون انتخابات قـادر به اعالم نتیجه انتخابات نیسـت 
و حتـا مـردم را قناعـت داده نمی توانـد کـه دلیـل تأخیـر 
در اعـالم نتیجـه انتخابـات چیسـت، مـن زیـاد خوش بین 
نیسـتم کـه نتیجـه انتخابـات بحـران در پـی نداشته باشـد. 
چـون اشـرف غنی در رأس قـدرت قـرار دارد و اگر برنده 
انتخابـات داکترعبـداهلل باشـد، نتیجه را نخواهنـد پذیرفت 
و بحـران ایجـاد خواهـد شـد و همیـن طور هـم برعکس 

آن خواهـد بود. 
انتخابـات اگـر بـه دور دو بـرود از یـک طـرف بودجـه و 
امکانـات نیسـت و از طرفی هم هیچ کسـی حاضر نیسـت 
در دور دو بـه پـای صندوق هـای رأی برونـد، بنابرایـن 

همیـن اکنـون بحـران ایجـاد شده اسـت.

*تشکر از این که برای این گفت وگو فرصت گذاشتید.
از شما هم

گفتوگوکننده:ناجیهنوری

شها فرید عضو شورای عالی صلح:

حکـومت ارادۀ سیـاسی بـرای صلـح نـدارد
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مقدمه
اثرگـذاری برخـی از علـوم و فناوری هـای جدیـد بـر حوزۀ 
علـوم انسـانیـ  همزمـان بـا پیشـرفت سـریع آنهـاـ  درحال 
افزایـش اسـت. یکـی از ایـن حوزه های جدیـد علمی هوش 
در  آن  نقش آفرینـی  بـه  بی توجهـی  کـه  اسـت  مصنوعـی 
بین الملـل چه بسـا  امنیـت  و  عرصه هایـی همچـون روابـط 

کشـور را دچـار خسـران کند.
تخصصـی  به شـدت  حوزه یـی  می رسـد  به نظـر  ابتـدا  در 
همچـون هـوش مصنوعـی، رابطـۀ چندانـی بـا علـم روابـط 
بین الملـل و امنیـت بین الملـل نداشـته باشـد؛ امـا حرکـت 
پُرشـتاب برخـی کشـورها در ایـن زمینـه نشـان می دهـد که 
ایـن تصـور صحیـح نیسـت. از یک سـو، والدیمیـر پوتیـن، 
حـوزۀ  در  کـه  کشـوری  می گویـد  روسـیه  رییس جمهـور 
هـوش مصنوعـی از دیگـر کشـورها پیشـی بگیـرد، رهبـری 
جهـان را در آینـده بـر عهده می گیـرد و ازسـوی دیگر، چین 
از برنامه هـای خـود بـرای تبدیـل شـدن بـه برتریـن کشـور 
جهـان در زمینـه تحقیقـات هـوش مصنوعـی تا سـال 2۰3۰ 

خبـر می دهـد.
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا، در فبـروری 2۰19، 
جبـران  بـرای  مصنوعـی  هـوش  عمـل  ابتـکار  اجـرای  از 
عقب مانده گـی از کشـورهای رقیـب در حوزه هایـی همچون 
سیاسـت،  و  زمـام داری  زیرسـاخت ها،  توسـعه،  و  تحقیـق 
نیـروی کار و تعامـالت بین المللـی خبـر می دهـد و امانوئـل 
مکـرون، رییس جمهـور فرانسـه هـم بـرای تبدیل فرانسـه به 
رهبـر هـوش مصنوعـی جهـان، ابتکارعمـل ویژه یـی را در 

ایـن حـوزه به  اجـرا در مـی آورد.
عـالوه  بـر نـگارش طرح هـای توسـعه یی و سیاسـت گذاری 
در حـوزۀ هـوش مصنوعی، قانون گـذاری در ایـن حوزه نیز 
مدتـی اسـت آغـاز شـده و ایـن قوانیـن در دو حـوزۀ ملـی 
پیش بـرد  هـم  تـا  هسـتند  نـگارش  درحـال  بین المللـی  و 
کسـب وکارهای مبتنـی  بـر هـوش مصنوعـی تسـهیل شـود 
و هـم نگرانی هـای مربـوط بـه سوءاسـتفاده از ایـن فناوری 

یابد. پیشـرفته کاهـش 
هـوش مصنوعـی به طـور خالصـه بـه تولیـد ماشـین هایی 
شـرایط  درک  یادگیـری،  بـه  قـادر  خـود  کـه  می انجامـد 
پیچیده، تفکر، اسـتدالل و ارایه پاسـخ و کسـب دانش بدون 
نیـاز بـه کمـک و دخالـت انسـان ها هسـتند. بدیهـی اسـت 
کشـورهایی کـه چنین ماشـین ها و سیسـتم هایی را در اختیار 
داشـته باشـند، می تواننـد تـوازن قـوا را در نظـام بین الملـل 
بـه نفـع خـود تغییـر دهنـد و اتحادهـای جدیـدی را بـرای 

مرعـوب سـاختن دشـمنان به وجـود آورنـد.
بـه بیـان دیگـر، برتـری در حـوزۀ هـوش مصنوعـی مزیـت 
رقابتـی ویژه یـی را بـه هـر کشـور می بخشـد کـه از طریـق 
زمینـه  ایـن  در  عقب افتاده تـر  کشـورهای  می توانـد  آن 
را بـه حاشـیه برانـد و آنهـا را از امـکان کسـب درآمـد و 
مزایـای مختلـف سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی محـروم کند. 
از  اسـتفاده  بـا  مصنوعـی  هـوش  از  بهره منـد  کشـورهای 
حجـم انبـوه اطالعـات پردازش شـده و تـوان تحلیلی بسـیار 
گسـترده یی کـه از طریـق به کارگیـری ماشـین های هوشـمند 
به دسـت آورده انـد، در رقابـت بـا دیگر کشـورها مزیت های 
بیشـتری خواهند داشـت و می تواننـد برای پیش بـرد اهداف 
دیپلماتیـک، اقتصـادی، بازرگانـی و نظامـی خـود موفق تر از 
کشـورهایی عمـل کننـد که بـرای تجزیه و تحلیـل اطالعات 

و تصمیم گیـری نهایـی در مـورد سـود و زیان خـود کماکان 
فقـط از مغـز انسـان ها بهـره می گیرنـد.

 
هوش مصنوعی و قدرت سخت

پیامدهـای  مصنوعـی  هـوش  از  دولت هـا  اسـتفاده  نحـوۀ 
و  داشـت  بین الملـل خواهـد  روابـط  بـرای حـوزۀ  مهمـی 
اگـر دولتـی در ایـن حـوزه از قدرتـی نامتعـارف برخـوردار 
باشـد، می توانـد از ایـن طریـق بـه چنـان توانی دسـت یابد 
کـه موجودیـت دیگـر کشـورها را تهدیـد کنـد؛ بـرای مثال، 
می تـوان بـه اسـتفاده از هـوش مصنوعـی بـرای طراحـی و 
تولیـد سـالح های خـودران و بـدون نیاز به هدایـت و کنترل 
سـربازان و نیروهـای مسـلح اشـاره کـرد. چنین سـالح هایی 
کـه بـا هـوش سرشـار خـود به طـور خـودکار هـدف را تـا 
نابـودی قطعـی آن تعقیب می کننـد، با اسـتفاده از روش های 
سـنتی و متعارف مهارنشـدنی خواهند بود و لذا کشـورهایی 
کـه از آنهـا بهره منـد باشـند، تـوازن قـوا را در سـطح جهانی 

داد. تغییر خواهنـد 
از  کـه  همسـایه  کشـورهای  برخـی  کـرد  تصـور  می تـوان 
دهه هـا قبـل دارای اختالفـات ارضـی حل نشـده بوده انـد، از 
ایـن فنـاوری جدیـد برای کسـب برتـری در برابـر یکدیگر 
و نابـودی تـوان نظامـی رقیب بهـره بگیرند. در این شـرایط، 
اگـر قانونـی وجـود نداشـته باشـد که کشـورها را ملـزم کند 
بـرای تعییـن تکلیـف نهایـی درمـورد عملکـرد و خط مشـی 
ابـزار مختلـف هـوش مصنوعـی بـه داوری و میانجی گـری 
انسـان های صاحـب صالحیـت رجـوع کننـد، تـداوم حیات 
بشـری در معـرض خطـر قـرار می گیـرد؛ زیـرا تسـلیحات 
خـودکار مبتنی بـر هوش مصنوعـی تا زمان نابـودی هدف از 
پیـش مشخص شـده متوقـف نخواهـد شـد و نتیجـۀ طراحی 
نبـرد نظامـی بـه چنیـن شـیوه یی می توانـد بسـیار خطرنـاک 

. شد با
حتـا اگـر یـک کشـور در جهـان تعییـن اسـتراتژی نبردهای 
نظامـی خود را به طـور کامل به سیسـتم های هوش مصنوعی 
واگـذار کنـد نمی تـوان انتظار داشـت دیگر کشـورها در این 
زمینـه تصمیم گیـری را بـه انسـان ها محـول کنند؛ زیـرا توان 
پـردازش مغـز انسـان ها در مقایسـه بـا ماشـین های هـوش 
مصنوعـی بسـیار محدود اسـت و ایـن کار منجربه شکسـت 
نظامـی قطعـی آن کشـور خواهـد شـد؛ در نتیجـه، حاکمیت 
به کارگیـری  بـرای  نامحـدود  رقابتـی  بـه  فکـر  طـرز  ایـن 
تسـلیحات مرگبـار هـوش مصنوعـی در جهـان می انجامـد 
کـه نتیجه یـی جز مـرگ و نیسـتی بشـریت نخواهد داشـت. 
در ایـن اوضـاع و احـوال، مقولـه اخـالق بـه کاالیـی لوکس 
مبـدل می شـود کـه هیـچ کشـوری جـز در حـد الفـاظ برای 

آن اهمیتـی قایـل نخواهد شـد.
نگرانـی دیگـر در این زمینه آن اسـت که سیسـتم های نظامی 
نظام هـای تصمیم گیـری  نیـز  و  مبتنی بـر هـوش مصنوعـی 
ارتش هـای جهـان کـه براسـاس کاربـرد تسـلیحات هـوش 
رویکردهـای  درنهایـت،  شـده اند،  طراحـی  مصنوعـی 
موجـود بـرای حل وفصـل مسـالمت آمیز مناقشـات سیاسـی 
و اقتصـادی را به سـرعت به حاشـیه براننـد. امـروزه برخـی 
نهادهـای بین المللـی و نیـز رژیم ها، پیمان هـا و عهدنامه های 
جهانـی به منظـور کمـک به خلع سـالح، جلوگیـری از تکثیر 
سـالح های کشـتار جمعـی، میانجی گـری بین المللـی و غیره 
طراحـی شـده اند که متناسـب بـا شـرایط فناورانـه جهان در 

قـرن بیسـتم بـوده و هم پـای تحـوالت علمـی دنیـا بـه پیش 
نیامده انـد؛ لـذا ایـن سـازِکارها در عصـر حاکمیـت هـوش 
مصنوعـی عمـاًل کارایـی و تأثیـر خـود را که تا پیـش از این 
نیـز چنـدان قابـل توجـه نبوده اسـت ازدسـت خواهنـد داد.

بـه  می توانـد  مصنوعـی  هـوش  تسـلیحات  پیشـرفت 
نقش آفرینـی مخـرب بازیگـران غیردولتی یـی کـه برخـالف 
بـه عملکـردی شـفاف و مسـووالنه در  دولت هـا موظـف 
عرصـه جهانـی نیسـتند نیـز کمـک کنـد؛ بـرای مثـال، ایـن 
بازیگـران و به خصـوص گروه هـای تروریسـتی فاقـد هویت 
خـودران  و  هوشـمند  پهپادهـای  از  می تواننـد  مشـخص 
ارزان قیمـت برای کشـتار سـریع و کم هزینـه مخالفان خود و 
بـه راه انداختن آشـوب های غیرقابل مهار بین المللی اسـتفاده 
بازیگـران  مصنوعـی  هـوش  مبتنی بـر  سـالح های  کننـد. 
غیردولتـی بـه آنهـا امکان می دهـد در برابر تجهیـزات نظامی 
انبـوه ارتش هـای کالسـیک دنیـا کـه هنـوز بـه ایـن فناوری 
مجهـز نشـده اند، صف آرایـی و عرض انـدام کننـد و حتـا به 
موفقیت هایـی دسـت یابنـد کـه تـا پیـش از ایـن بـرای آنها 

قابـل تصـور نبوده اسـت.
 

هوش مصنوعی و قدرت نرم
نبردهـای مبتنی بـر اسـتفاده از سـالح های هـوش مصنوعـی 
محـدود بـه حوزه هـای فیزیکی نخواهنـد بود و به دشـوارتر 
نیـز  سـایبری  درگیری هـای  شـدن  مرگبارتـر  و  شـدن 
می انجامنـد؛ بـرای مثـال، کشـورها یـا بازیگـران غیردولتـی 
متخاصـم، قـادر بـه طراحـی ماشـین ها و ابـزاری خواهنـد 
بـود که به طـور خودکار بـرای آلـوده کردن زیرسـاخت های 
اقـدام  غیـره  و  فرماندهـی  و  کنتـرل  سیسـتم های  حیاتـی، 
می کننـد و با ابـداع خودکار بدافـزار و ویروس برای انتشـار 

آنهـا در مراکـز هـدف تـالش می کننـد.
سوءاسـتفاده از هـوش مصنوعـی بـه حـوزه قـدرت سـخت 
یـا فضـای سـایبری محـدود نخواهـد مانـد و دامنـه آن بـه 
حوزه هایـی همچـون رسـانه ها نیز کشـیده می شـود. می توان 
از سیسـتم های هـوش مصنوعـی بـرای بـه راه انداختن جنگ 
روانـی، طراحـی اخبـار دروغیـن، ولـی اثرگـذار به منظـور 
تولیـد  هـدف،  کشـورهای  در  عمومـی  افـکار  دسـتکاری 
ویدئوهـای جعلـی خبـری و اطالع رسـانی و غیـره اسـتفاده 
کـرد. هوش مصنوعـی طراحی ویدئوهایـی را ممکن می کند 
کـه در آنهـا می تـوان هـر گفتـاری را بـه هـر فرد مشـهور و 
سیاسـت مداری نسـبت داد و دسـتکاری حـاالت چهـره و 
صـدای افراد بـرای باورپذیـر کردن جمالت نسبت داده شـده 
بـه آنهـا ممکـن اسـت؛ بـرای نمونـه، می تـوان بـا اسـتفاده 
از ایـن فنـاوری، ویدئویـی جعلـی را تولیـد کـرد کـه در آن 
رییس جمهـور کشـوری حمالتـی تند را علیه کشـور دیگری 
ترتیـب می دهـد و بـا ادبیاتـی نامناسـب علیـه مقامـات آن 
کشـور اظهارنظـر می کنـد. اقداماتـی از ایـن دسـت می تواند 
تبعاتـی جبران ناپذیـر بـرای صلـح و امنیـت بین المللـی بـه 
همـراه داشـته باشـد و مقامـات ارشـد کشـورها را از طریـق 
تحریـک احساسـات بـه انجـام کارهایـی ترغیـب کنـد کـه 

ارتباطـی بـا منافـع ملـی آنهـا ندارند.
جلوه هـای اولیـه سوءاسـتفاده از هـوش مصنوعـی در حوزه 
قـدرت نـرم و رسـانه ها را با انتشـار انبوهـی از اخبار جعلی 
به خصـوص در شـبکه های اجتماعـی در آسـتانۀ برگـزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، مجلـس و غیره در کشـورهای 

مختلـف شـاهد هسـتیم. جنجالی تریـن رویداد در ایـن زمینه 
در ماه هـای منتهـی به برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
سـال 2۰1۶ امریـکا رخ داد کـه طـی آن، انبوهـی از اخبـار 
جعلـی بـا هـدف تخریـب هیـالری کلینتـون در شـبکه های 
اجتماعـی منتشـر شـد و بعدهـا ادعـا شـد بخـش زیـادی 
از ایـن اخبـار و اطالعـات توسـط کاربـران مـورد حمایـت 
دولـت روسـیه در اینترنت منتشـر شـده اسـت. رویدادهایی 
از ایـن دسـت می توانـد کارکـرد نظام هـای مبتنی بـر لیبـرال  
_ دموکراسـی و برگـزاری انتخابـات را مختل کنـد و اعتماد 
مـردم را بـه نظام های سیاسـی و منتخبان آنها در کشـورهای 

مختلـف کاهـش دهد.
کنتـرل  اسـتراتژی های  در  بازنگـری  شـرایطی،  چنیـن  در 
تسـلیحات، منـع تکثیـر سـالح های هسـته یی و نامتعـارف، 
اسـتراتژی های رسـانه یی و غیـره ضـروری به نظـر می رسـد 
و هماهنگـی و اطالع از سیاسـت خارجی کشـورهای رقیب 
سـوءتفاهم  کوچک تریـن  زیـرا  می یابـد؛  بیشـتری  اهمیـت 
می توانـد بـه جنگ هـای بسـیار مخـرب در میان همسـایگان 
و همین طـور میـان دولت هـا و بازیگـران غیردولتـی منجـر 

. شود

توصیه ها و پیشنهادها
از  بسـیاری  و  جهـان  دولت هـای  اکثـر  حـال  حاضـر،  در 
کارکردهـای  درمـورد  اندکـی  اطالعـات  سیاسـت مداران 
تأثیـر  و  مصنوعـی  هـوش  به خصـوص  و  فنـاوری  نویـن 
حتـا  و  دارنـد  بشـر  زندگـی  مختلـف  جنبه هـای  بـر  آن 
موضوعـات مرتبـط بـا آن را غیرمهـم و لوکـس و فانتـزی 
طراحـی  کـه  دولت هایـی  عین حـال،  در  می کننـد.  تلقـی 
آغـاز  را  اسـتراتژی های هـوش مصنوعـی  و  ابتـکار عمـل 
کرده انـد، توجـه چندانـی بـه خـط قرمزهـای ایـن عرصـه 
ندارنـد و بـه ایـن موضـوع نمی اندیشـند کـه چگونـه بایـد 
بـه شـیوه ای  بـا هـوش مصنوعـی  مرتبـط  فناوری هـای  از 
مسـووالنه اسـتفاده کـرد تـا قوانیـن بین المللـی رعایـت، و 
همزیسـتی مسـالمت آمیز دولـت _ ملت ها در کنـار یکدیگر 

ممکـن شـود.
چالش هـای  بـه  توجـه  بـا  مصنوعـی  هـوش  پیدایـش 
نظام هـای  آینـده  بـرای  بنیادیـن  مشـکالتی  ذکرشـده، 
سیاسـی و به خصـوص نظام هـا و نهادهـای مبتنی بـر لیبـرال 
اجتماعـی  نظـم  و  برابـری  حتـا  و  ایجـاد  دموکراسـی   _
و  کنتـرل  پیشـرفته  سیسـتم های  زیـرا  می کنـد؛  تهدیـد  را 
فـردی  هـر  می تواننـد  مصنوعـی  هـوش  مبتنی بـر  نظـارت 
شناسـایی  و  بیابنـد  مـکان  و  زمـان  هـر  در  به سـاده گی  را 
کننـد و هیـچ حریـم شـخصی و خلوتـی بـرای مـردم باقـی 
نگذارنـد. در ایـن شـرایط، مقوله هایـی همچون حقوق بشـر 
و آزادی هـای مدنـی بـه حاشـیه رانـده می شـوند و زنده گی 
آزادانـه در جوامع انسـانی به آرزو مبدل می شـود. جلوگیری 
از تعمیـق برخـی از این چالش هـا وظیفه دیپلمات هاسـت تا 
ازطریـق مذاکـرات بین المللـی و تعمیـق ارتباطات، سـازِکار 
قابـل قبولـی را بـرای اسـتفاده از فنـاوری هـوش مصنوعـی 

کنند. ابـداع 

هوش مصنوعی 
و تأثیر آن بر امنیت
و روابط بین الملل

احسانموحدیان
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

رییس جمهـور  بـا  ترامـپ  دونالـد  مکالمـۀ 
اوکرایـن ایـن روزها دردسـرهای بـه او خلق 
کـرده اسـت. ایـن پرونده هر روز حاشـیه های 
ترامـپ  چنـد  هـر  می کنـد.  پیـدا  تازه یـی 
کارهـای  سـفید  کاخ  بـه  رفتنـش  بامـداد  از 
و  داخلـی  سیاسـت  در  زیـادی  نامتعـارف 
خارجـی امریـکا انجـام داده، امـا گاهـًا هیـچ 
اصولـی را رعایـت نکـرده و ایـن روزهـا در 
میـان مـردم امریـکا و شـماری از رسـانه های 
جهانـی و سیاسـت مداران کشـورها بـه »رفتار 
کـه  رفتـاری  اسـت؛  زبـان زد شـده  ترامپـی« 

خـالف هرگونـه اصولـی و قاعـده اسـت.
و  طنـز  حجـم  بیشـترین  دلیـل،  همیـن  بـه 
کاریکاتـور بـه نـام و چهـرۀ او تولیـد شـده 
و  امریـکا  در  خیابانـی  حرکت هـای  حتـا  و 
بـه  بهـر  از  جهـان  کشـورهای  از  شـماری 
دونالـد  رفتارهـای  نقـد  و  گرفتـن  سـخره 
ترامـپ برگـزار شـده اسـت. ایـن ماه هـا کـه 
فرصـت اندکـی بـه پایـان کار ترامـپ مانده و 
تاریـخ برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
رسـانه یی  می شـود،  نزدیک تـر  هـم  امریـکا 
ترامـپ صدمـۀ  نامتعـارف  رفتارهـای  شـدن 
جبرانی ناپذیـری بـر حضـور او در انتخابـات 

زد. خواهـد  امریـکا  ریاسـت جمهوری 
تـا  دارد  تـالش  عجلـه  بـا  ترامـپ  دونالـد 
پرونـدۀ صلـح بـا طالبـان نهایـی شـود و از 
امریـکا  هزینه گـذاری  تـا  می کوشـد  طرفـی، 
در بخش هـای از جهـان را کاهـش دهـد تـا 
دسـتاوردهای  فهرسـت  شـامل  مـوارد  ایـن 
قناعـت  بتوانـد  و  شـود  او  حکومـت داری 
ایـن  تـا  امـا  رأی دهنـده گان را فراهـم آورد، 
جـای کار رونـد ادعـای بلنـد بـاالی ترامـپ 

اسـت. نداشـته  مثبـت  بـازده 
کاهـش  و  طالبـان  جنـگ  پایـان  از  گذشـته 
حضور امریکا در افغانسـتان و سـوریه که بُعد 
خارجـی ادعاهـای ترامـپ را در برمی گیـرد و 
اعضـای  و  امریکایـی  رسـانه های  روز  هـر 
کانگـرس آن بـه ویـژه اردوگاه دموکرات هـا 
بـه  و  دارنـد  شـکایت  آن  نشـدن  عملـی  از 
ایـن بـاور انـد کـه امریـکا نبایـد عجلـه کند، 
صحبت هـای او بـا رییس جمهـور اوکراین نیز 
از منظـر داخلـی رفتارهـای ترامپ را سـخت 
بـا نکوهش هـا روبـه رو کـرده و از رسـانه ها 
گرفتـه تـا کانگـرس این کشـور در پی پاسـخ 
قناعت بخـش ترامـپ بـر ایـن رفتـارش انـد. 
اعضـای کانگـرس طـرح اسـتیضاح ترامپ را 
روی میـز دارند و بخش زیـادی از اعضای آن 
بـه اسـتیضاح شـدن رأی مثبـت داده انـد. این 
فشـارها بـر ترامـپ تـا حـدی بـوده کـه او را 

ناگزیـر بـه توجیه ایـن رفتارش کـرده و تعهد 
سـپرده کـه در فرصتی، محتـوای آن مکالمه را 

می سـازد. همه گانـی 
رییس جمهـور امریـکا ضمـن اعـالم آماده گی 
بـرای علنـی کردن متـن مکالمۀ دردسرسـازی 
کـه بـا رییس جمهـور اوکرایـن داشـته، گفتـه 
اسـت کـه همـه می داننـد کـه کار اشـتباهی 
انجـام نـداده ام. دونالـد ترامـپ بـه تازه گی در 
گفت وگـو بـا »واشـنگتن اگزماینـر« بـا اشـاره 
به پرونـدۀ اوکراین گیت و اسـتیضاح خودش 
گفتـه کـه این ها همه بـه خاطر مکالمـۀ تلفنی 
اسـت: مکالمـۀ خوبـی هـم بـود. یـک وقتی، 
می نشـینم؛ شـاید هـم در یـک برنامـۀ زنـده 
تلویزیونـی و رونوشـت این مکالمـه را قرائت 

می کنـم تـا مـردم آن را بشـنوند.
او گفتـه اسـت که همـه می دانند کار اشـتباهی 
انجـام نـداده ام و بـه هر حـال، اتهامـات علیه 
مـن در مقایسـه بـا آنچـه بـه 3 رییس جمهور 
پیشـین امریـکا شـامل بیـل کلینتـون، ریچارد 
نیکسـون و انـدرو جانسـون نسـبت داده انـد، 
ناچیـز اسـت. ترامـپ همچنان از عـدم تمایل 
بـرای رفتـن بـه نشسـت اسـتیضاحیه سـخن 
گفـت و مدعـی شـد ایـن اوضـاع را بـرای 
دیگر رییسـان جمهـور امریکا دشـوار می کند.
کانگـرس امریـکا بـا تصویب روند اسـتیضاح 
بـرای  تحقیقـات  امـکان  ترامـپ،  دونالـد 
ایـن  اسـت.  سـاخته  میسـر  را  او  اسـتیضاح 
قطع نامـه بـا 232 رأی موافـق در مقابـِل 19۶ 
تصویـب  بـه  پیـش  روز  مخالـف، سـه  رأی 
رسـید. رونـد تحقیقـات کانگـرس در مـورد 
اسـتیضاح  بایـد  رییس جمهـور  آیـا  این کـه 
شـود یـا نـه؟ بـه مکالمـۀ تلفنـی ترامـپ بـا 
اوکرایـن  والدیمیـر زلنسـکی، رییس جمهـور 
بـاز می گـردد؛ در جریـان آن مکالمـه، دونالـد 
خواسـته  اوکراینـی اش  همتـای  از  ترامـپ 
تـا »لطفـی بکنـد« و در مـورد جـو بایـدن، از 
بـرای  دموکـرات  حـزب  اصلـی  نامزدهـای 
رقابـت در انتخابـات ریاسـت جمهوری 2۰2۰ 
یـک  مدیـرۀ  هیـأت  عضـو  کـه  پسـرش  و 
شـرکت نفـت و گاز در اوکرایـن بـود، تحقیق 
کنـد. در آن زمـان دونالـد ترامـپ اعطای یک 
کمـک نظامـی ۴۰۰ میلیون دالری بـه اوکراین 

را متوقـف کـرده بـود.
ترامـپ تحقیقـات را »قالبـی« توصیـف کرده 
بـود کـه هیـچ عمـل  تأکیـد کـرده  بارهـا  و 
اسـت.  سـرنزده   او  از  خالفـی  و  نادرسـت 
اسـتیضاح  بـرای  دموکرات هـا  تالش هـای 
او، ضربـۀ سـختی بـر وجهـۀ سیاسـی او وارد 
خواهـد کـرد و ایـن احتمـال وجـود دارد که 

او بازنـدۀ انتخابـات 2۰2۰ باشـد. در روزهای 
پایانـی هفتـۀ پیـش، نانسـی پلوسـی، رییـس 
از  امریـکا،  کانگـرس  در  دموکـرات  حـزب 
مـورد  در  تفحـص  و  تحقیـق  رسـمی  آغـاز 
اسـتیضاح دونالـد ترامـپ رییس جمهـور  این 

کشـور خبـر داد.
باورهـا بر این اسـت که مکالمـۀ تلفنی ترامپ 
بـا رییس جمهـور اوکرایـن، تنها یکـی از مواد 
اسـتیضاح اوسـت. ایـن احتمـال وجـود دارد 
کـه در جریـان اسـتیضاح اتهامـات سـابق او 
ماننـد پرداخـت حق السـکوت از طریق وکیل 
سـابق خود مایـکل کوهن کـه در حال حاضر 
در زنـدان اسـت، بـه دسـتِ کم دو خانم برای 
کتمـان روابط غیراخالقـی، سوءاسـتفادۀ مالی 
از سـازمان ترامـپ در معامله هـای بانکـی و 
امـالک، اسـتفادۀ غیرقانونـی از خیریـۀ ترامپ 
برای اهـداف انتخاباتـی، خودداری از انتشـار 
جلوگیـری  و  درآمـد  بـر  مالیـات  اظهارنامـه 
و  مالـی  امـور  مـورد  در  عدالـت  اجـرای  از 
بودجـۀ تبلیغاتـی و انتخاباتـی مطـرح شـود. 
در حقیقـت بـا تاییـد نقـاط ضعـف ترامپ و 
دولتـش و اتهام هـای قانونـی، فسـاد اخالقـی 
ترامـپ و قانون گریـزی دولتـش، بی کفایتی او 
برای نشسـتن بر کرسـی ریاسـت جمهوری به 
افـکار عمومـی القـا خواهـد شـد، همان گونه 
کـه طرح اسـتیضاح بیـل کلینتون بـه برکناری 
او منجـر نشـد، امـا سـبب کاهـش محبوبیتش 

در افـکار عمومـی امریکا شـد.
کوشـش دموکرات هـا بـرای برکنـاری دونالد 
سیاسـی  بـر وجهـۀ  ترامـپ، ضربـۀ سـختی 
در  به ویـژه  کـرد،  خواهـد  وارد  ترامـپ 
شـرایطی کـه او در مراحـل اولیـۀ مبـارزات 
انتخاباتـی قـرار دارد، ممکـن اسـت بـر آیندۀ 
مخالفـان  بگـذارد.  منفـی  تأثیـر  او  سیاسـی 
می داننـد کـه فرایند برکنـاری ترامـپ هرچند 
سـفید  کاخ  فعالیت هـای  باشـد،  هـم  نـاکام 
دورۀ  پایـان  تـا  و  کـرد  خواهـد  مختـل  را 
خلـل  ایـن  او،  ریاسـت جمهوری  باقی مانـدۀ 
باقـی خواهـد مانـد. ایـن موضـوع می توانـد 
تأثیـر عمیقـی بـر انتخابات ریاسـت جمهوری 
مناسـبات  بـر  آن،  تبـع  بـه  بگـذارد و   2۰2۰
بین المللـی امریـکا تأثیرگـذار باشـد. واقعیـت 
امـر ایـن اسـت کـه بـا کنـار رفتـن ترامـپ، 
تأثیرگـذاری  نامـزد  عمـاًل جمهوری خواهـان 
تمامـی  و  داشـت  نخواهنـد  انتخابـات  در 
نامـزدان ایـن حـزب نیـز تأکیـد کرده انـد کـه 
بـه ریاسـت جمهوری، مناسـبات  بـا رسـیدن 
امریـکا کـه در اثـر رفتارهـای دونالـد ترامـپ 
صدمـه دیـده اسـت را دوباره سـازی می کنند.

از  خیرخانــه  ادبــی  انجمــن 
و  تولــد  ســالروز  هشــتادمین 
ادبــی  و  فرهنگــی  کارنامــۀ 
حیــدری  اســتاد  نجم العرفــا 
کــرد. گرامی داشــت  وجــودی 
در ایــن محفــل که بــه روز جمعه، 
ــخنرانی  ــاالر س ــرب در ت 1۰ عق
هــای موسســۀ تحصیــالت عالــی 
برگــزار  جمال الدیــن  ســید 
شــده بــود، از تازه تریــن اثــر 
ــه خالصــۀ  ــدری وجــودی ک حی
ــر  ــت زی ــدل اس ــِر بی چهارعنص
نیــز  معجزنمــا«  »آیینــۀ  نــام 

ــد. ــی ش رونمای
ــادری شــاعر و نویســنده  ــو ن پرت
در ایــن محفــل گفــت: اســتاد 
وجــودی نــه تنهــا در عرفــان 
ــد  ــگاه بلن ــی جای ــری و عمل نظ
و ســتایش برانگیــز دارد بلکــه 
بــا  منبــر  خــود  او  شــعرهای 
شــکوهی پیوســته از پنــد، انــدرز، 
عارفانــه  بینش هــای  و  عشــق، 

ــت.  اس
بــه بــاور اســتاد نــادری: وجــودی 
ــان  ــل می ــۀ وص ــوان حلق را می ت
مــدرن  و  کالســیک  شــاعران 

ــد. ــی خوان ــان فارس زب
حیــدری  کــه  می گویــد  او 
ــرا  ــاعر کالسیک س ــودی  ش وج
ــگام  ــرایان پیش ــی از غزل س و یک

ــت.  ــور اس کش
ــادر آرزو  ــال، عبدالق ــن ح در عی
ســخنران دیگــر ایــن محفــل 
گفــت کــه حیــدری وجــودی 
و  معرفــت  در  را  خــود  عمــر 
صــرف  آدم ســازی  و  عرفــان 

کــرده اســت.
ــدری  ــد: حی ــای آرزو می گوی آق
در  اســت  ســال ها  وجــودی 
ــان  ــاعری جوان ــعر و ش ــار ش کن
ــی  ــات عرفان ــه ادبی ــد ب عالقه من
معنــوی  مثنــوی  بــه  به ویــژه 
ــا  ــا جالل الدیــن بلخــی را ب موالن
ــی  ــۀ مثنوی خوان ــدازی حلق راه ان

می دهــد. آمــوزش 
اســتاد  می گویــد:  آرزو  آقــای 

ــاعر  ــک ش ــا ی ــه تنه ــودی ن وج
احتــرام  قابــل  و  سرشــناس 
در افغانســتان اســت بلکــه در 
حــوزۀ زبــان فارســی نیــز شــاعر 

شــناخته شــده اســت.
ایــن  از  دیگــری  بخشــی  در 
محفــل اســتاد حیــدری وجــودی 
ــاه صحبت هــای داشــت  ــز کوت نی
مراســم  برگزارکننــده گان  از  و 
ــن مراســم  سپاســگزاری کــرد. ای
بــا شــعرخوانی و قطــع کیــک بــه 

ــید. ــان رس پای
بــه  متخلــص  حیــدر  غــالم 
حیــدری وجــودی فرزنــد موالنــا 
شــفیع اهلل یکــی از شــاعران و 
کشــور  بــزرگ  صوفی هــای 
در ســال 1318 خورشــیدی در 
والیــت  دهکده هــای  از  یکــی 
پنجشــیر دیــده بــه دیــدار هســتی 
ــی  ــا، کالم منج ــرد، الفب ــنا ک آش
کتــاب،  پنــج  )قرآنکریــم(، 
بوســتان حضــرت  و  گلســتان 
ســعدی رح، دیــوان حافــظ و 
را  فارســی  کتاب هــای  دیگــر 
ــوزگاران  ــن از آم ــتان که در دبس

فراگرفــت.  روزگار  همــان 
اســتاد حیــدری پــس از بــه پایــان 
ــداول  ــای مت ــاندن آموزش ه رس
و  آمــد  کابــل  بــه  روزگار  آن 
ــه  ــت ک ــه اس ــج ده ــش از پن بی
ــه مشــغول کار،  ــۀ عام در کتابخان
ســرودن  و  نوشــتن  آمــوزش، 

ــت. اس
گفتنــی اســت کــه بــا فرا رســیدن 
هشــتمین دهــه از زنده گــی اســتاد 
حیــدری وجــودی برنامه هــای 
از  پاسداشــت  بــرای  محفلــی 
برگــزار  نیــز  او  فعالیت هــای 
گردیــد. پیــش از ایــن، مرکــز 
ــاب  ــگاه کت ــاب نمایش ــهر کت ش
را بــرای یــک هفتــه در دانشــگاه 
ــه  ــود ک ــرده ب ــزار ک ــل برگ کاب
اســتاد  بــا حضــور  آن  پایــان 
بــه  عالقه منــدان  و  وجــودی 
کارهــای حیــدری وجــودی رقــم 

خــورد.

دردسر رفتارهای ترامپی به دونالد ترامپ

»ترامپ انتخاباِت 2020 را می بازد؟«
از هشتادمین زادروز 

حیدری وجودی گرامی داشت شد

هارونمجیدی

امینسیرت


