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مجلـس سـنا ضمـن ابـراز نگرانـی 
نتایـج  اعـام  نحـوه  در  تاخیـر  از 
و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
نقـش درملـوک در رونـد شـمارش 
آرا، تاکیـد کردنـد کـه نبایـد تجربـۀ 

شـود. تکـرار   2014 انتخابـات 
سـناتوران در نشسـت دیروز مجلس 
سـنا بـا توجـه بـه ضعف کمیسـیون 
انتخابـات در اعـام نتایـج انتخابات 
شـرکت  این بـار  کـه  کردنـد  تاکیـد 
سرنوشـت  تعین کننـدۀ  درملـوک 
خواهـد  افغانسـتان  مـردم  سیاسـی 

. د بو
غیـرت بهیر یکـی از اعضای مجلس 
شـرکت  نقـش  از  انتقـاد  بـا  سـنا 
آرا و  درملـوک در رونـد شـمارش 
ضعف مدیریتی کمیسـیون انتخابات 
در رونـد اعـام نتایـج، بیان داشـت: 
»مثـل انتخابـات 2014 کـه جان کری 
کـرد،  اعـام  را  انتخابـات  نتیجـه 
این بـار  قرائیـن نشـان می دهـد کـه 
شـرکت درملوک نتایـج انتخابات را 

اعـام خواهـد کـرد.«
کامـل بیک حسـینی دیگر عضو سـنا 
نیـز گفـت: »وضعیت انتخابـات ما و 
مـردم را نگران سـاخته و کمیسـیون 
قوانیـن را نقـض کـرده و در داخـل 
را  دیگـری  کمیسـیون  کمیسـیون، 

کـه  کـرده  ایجـاد  درملـوک  به نـام 
گیرنـده  تصمیـم  می شـود  دیـده 

اسـت.«
آقـای حسـینی همچنیـن گفـت کـه 
سـفیر امریـکا در کابـل هـر روز بـه 
کمیسـیون انتخابات رفتـه و آجندای 
ایـن کمیسـیون را تعییـن می کند؛ اما 
مـردم افغانسـتان شـدیداً بـا هرگونه 
دخالـت در کمیسـیون مخالـف انـد 
و امیـدوار انـد کـه کمیسـیون هرچه 
اعـام  را  انتخابـات  نتیجـه  عاجـل 

. کند
آصـف صدیقـی معـاون دوم مجلس 
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  سـنا 
انتخابـات  نتایـج  اعـام  چگونگـی 

کمیسـیون  و  اسـت  نگران کننـده 
مـورد  در  قاطعانـه  بایـد  انتخابـات 
تصمیـم  انتخابـات  نتایـج  اعـام 

بگیـرد.
آقـای صدیقـی هشـدار داد کـه اگـر 
انتخاباتـی  کمیسـیون  دو  اعضـای 
نتواننـد روند اعـام نتایـج انتخابات 
را مدیریـت کننـد، سرنوشـت آنان با 
سرنوشـت اعضـای پیشـین ایـن دو 

کمیسـیون مواجـه خواهنـد شـد.
اعضای قبلی دو کمیسـیون انتخابات 
نسـبت مدیریـت سـوء و بحـران در 
پارلمانـی  گذشـته  سـال  انتخابـات 
بـه دادسـتانی معرفـی شـدند و هـم 

اکنـون در زنـدان بـه سـر می برنـد.

خپلـواک  ټاکنـو  د  افغانسـتان  د 

کمېسـیون تـه د درملـوګ کمپنـۍ 

کـره  د  رایـو  معتـرو  د  خـوا  لـه 

وروسـته،  ورکـړې  لـه  شـمېرې 

والیتونـو  پـه  کمېسـیون  دا  اوس 

کـې د رایـو بیـا شـمېرنه پیلـوي.

غـړې  یـوې  کمېسـیون  دې  د 

پـه  یکشـنبې  د  ظریفـي  رحیمـې 

ورځ ازادي راډیـو تـه وویـل، چې 

د افغانسـتان پـه ۳۴ والیتونـو کې 

بـه د رایـو بیـا شـمېرنه او تـر خوا 

یـې د تفتیـش بهیـر د دوشـنبې په 

ورځ پـه عمـي ډول پیـل يش.

والیتونـو  »نـن  وویـل:  هغـې 

سـفر  کوونکـو  کار  د  زمـوږ  تـه 

پیلېـږي او سـبا پـه والیتونـو کـې 

د رایـې شـمېرنې بهیـر د ټاکنیـزو 

پـه  رسه  کمېسـیون  شـکایتونو 

مشـوره، هغـه محلونـه او مرکزونه 

چـې بیـا شـمېرنې او تفتیـش تـه 

یـې اړتیـا ده، بایـد دا پروسـه پرې 

يش.« عمـي 

کمېسـیون  خپلـواک  ټاکنـو  د 

یـو  کمپنـۍ  درملـوګ  پـرون  تـه 

زره   ۴۳ او  سـوه  اتـه  میلیـون، 

بایومټریـک رایـې پـه نښـه کـړي 

چـې معتـرې دي او همدا ډول په 

دې شـمېرو کـې ۸۶ زره نورې بې 

ګڼـل شـوې دي. رأیـې  بـاوره 

هغـو  د  وايـي،  کمېسـیون  اوس 

رایـه ورکوونکو په اړه د وروسـتیو 

معلوماتـو په راټولولـو بوخت دي 

خـوا  لـه  رشکـت  درملـوګ  چـې 

دوی تـه پـه ورکـړل شـوي راپـور 

کـې پـه نښـه شـوي دي او د دې 

جمـع بندیـو وروسـتۍ پایلـې بـه 

تـر درېیـو نـورو ورځـو پـورې له 

خلکـو رسه رشیکـې کـړي.

شـکایتونو  ټاکنیـزو  د  لورتـه  بـل 

کمیسـیون وايـي، د دوی لـه خـوا 

د ټاکنـو خپلـواک کمیسـیون تـه د 

۱۸۰۰ محلونـو اسـناد ورسـپارل 

شـوي چـې رایې یـې بایـد له رسه 

ويش. وشـمېرل 

پـه  کمیسـیون  خپلـواک  ټاکنـو  د 

ټولـو والیتونو کـې د تفتیش او بیا 

شـمېرنې د بهیـر د بشـپړولو لپـاره 

درې ورځـې پـه پـام کـې نیـويل 

دي.خو آیـا کمېسـیون کولی يش 

چـې دا بهیـر پـه همدومـره مـوده 

کـې بشـپړ کړي؟

عادالنـه  او  ازادو  د  افغانسـتان  د 

رئیـس  اجرائیـه  بنسـټ  ټاکنـو 

ازادي  اړه  دې  پـه  رشـید  یوسـف 

چېـرې  »کـه  وویـل:  تـه  راډیـو 

وضعیت سـم مدیریـت نه يش، د 

هـوا د خرابـوايل، د سـفرونو ځنډ 

او تـر خـوا یـې د بېرتـه راتـګ پـه 

برخـه کـې پلمـې ولټـول يش، بیا 

بـه کمېسـیون و نـه يش کولـی د 

عقـرب پـه ۲۳مـه لومړنـۍ پایلې 

کـړي.« اعـان 

د ټاکنـو خپلـواک کمېسـیون دوه 

اعـان  پایلـو  لومړنیـو  د  ځلـې 

ځنډولـی او طرزالعمـل یـې مات 

دی. کـړی 

ورسـتۍ  ټولـو  تـر  کمیسـیون  د 

ژمنـه دا ده چـې، لومړنـۍ پایلـې 

بـه د عقـرب پـه ۲۳مه نېټـه اعان 

کـړي.

سناتوران:
تجربۀ انتخابات 2014 نباید تکرار شود

د ټاکنـو خپـلواک کمېسیـون نـن 

په والیتـونو کـې د رأیې بیـا شمېـرنې بهیـر پیـلوي

طرح صلِح غنی
چه هسـت و چه نیسـت؟

2
کـلی گـویی هـای سیـگار 

سـوال برانگیـز است

3

وضعیت اسفناِک 
مجـلس نماینـده گـان

در روز جهانی پایان معافیت در برابر خبرنگاران مطرح شد:

حکـومت افغـانستان تنـها به کمتـر از 5 درصـد 
پرونـده های خشـونت با خبـرنگاران رسیـده گی کـرده است
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ــه  ــِت اســفناکی را تجرب ــا وضعی ــن روزه ــده گان ای ــس نماین مجل
ــِی آن  ــس در نشســت های عموم ــت اعضــای مجل ــد. اکثری می کن
حضــور ندارنــد و ایــن مســأله باعــث ناراحتــی و جنجــال در میان 
باقــی اعضــاِی مجلــس شــده اســت. عده یــی از اعضــای مجلــس 
نماینــده گاِن غیرحاضــر  دارنــد،  کــه در نشســت ها حضــور 
را بــه بی تفاوتــی، مصــروف بــودن در کارهــای شــخصی و 
زدوبندهــای اقتصــادی و سیاســی بیــرون از دایــرۀ کارِی مجلــس 
ــت  ــرا اکثری ــه: چ ــت ک ــی این اس ــش اصل ــد. پرس ــم می کنن مته
ــتفاده  ــی اس ــاِی نماینده گ ــه از امتیازه ــس درحالی ک ــای مجل اعض
ــد؟  ــس نمی دانن ــور در مجل ــه حض ــزم ب ــود را مل ــد، خ می کنن
چــرا اعتبــار قانونــی و ملــِی ایــن نهــادِ معتبــر چنیــن افــت کــرده 
ــا می ورزنــد؟  کــه حتــا اعضــای آن از شــرکت در جلســاِت آن اب
آیــا دیگــر مجلــس نماینــده گان نقشــی در مســایل ملــی و سیاســِی 

ــد؟ ــرده نمی توان ــازی ک ــور ب کش
مجلــس نماینــده گاِن افغانســتان از بــدِو تأســیس یــک نهــاد 
قدرتمنــد و تأثیرگــذار در مســایل عمــدۀ کشــور نبــوده اســت. در 
ــه شــخصیِت حضــور  ــد ک ــه آن راه یافته ان ــوارد کســانی ب بســا م
در چنیــن جایگاهــی را ندارنــد. برخــی از اعضــای مجلــس حتــا 
ــورد  ــد. در م ــزی نمی دانن ــود چی ــای خ ــف و مکلفیت ه از وظای
مســایل کشــور حرف هــاِی ســربه هوا و نامربــوط می زننــد. 
ــرد  ــه نقش شــان در قانون گــذاری و نظــارت از کارک ــد ک نمی دانن
حکومــت چیســت. یــک عــده بــه دلیــل پول هایــی کــه در اختیــار 
دارنــد بــه مجلــس راه یافته انــد؛ یــک عــده بــا حمایــِت حکومــت 
و نهادهــای مرتبــط بــا آن عضــو مجلــس شــده اند، و کســانی کــه 
واقعــًا شایســتۀ نــام نماینــدۀ مــردم انــد نیــز در اقلیــت قــرار دارند. 
ــده گان  ــس نماین ــتیِن مجل ــان تشــکیل نخس ــان از هم ــن چیدم ای
مشــهود بــود و روز بــه روز پُررنگ تــر شــد. یــک عــده بــرای ایــن 
ــادِی  ــای اقتص ــا و فعالیت ه ــه از پول ه ــد ک ــس می آین ــه مجل ب
خــود پاســداری کننــد و در صــورت امــکان، از عضویــِت مجلــس 
ــدۀ  ــک ع ــد، ی ــتفاده نماین ــی اس ــای مال ــن قرارداده ــرای گرفت ب
ــود و  ــرای خ ــه ب ــد ک ــس آمده ان ــه مجل ــل ب ــن دلی ــه ای ــر ب دیگ
فرزندان شــان کاری انجــام دهنــد و از نظــِر مالــی و کاری در 

شــرایِط بهتــری قــرار گیرنــد. 
متأســفانه ایــن تصویــر مجلــس نماینــده گاِن یــک کشــورِ جنگ زده 
ــوزی و  ــه دل س ــه ب ــر لحظ ــه ه ــوری ک ــت؛ کش ــی اس و بحران
ــی دارد.  ــرورِت حیات ــکاتش ض ــردِن مش ــم ک ــرای ک ــاش ب ت
بســیار شــرم آور اســت کــه اعضــای مجلــس در نیمه شــب بــرای 
یــک مــوردِ شــخصی جلســه برگــزار می کننــد و مقام هــای 
ــرای کشــته شــدِن  ــی ب ــه مجلــس فــرا می خواننــد ول امنیتــی را ب
ــی،  ــای امنیت ــای نیروه ــرای قربانی ه ــر روز، ب ــن در ه ــا ت ده ه
ــه  ــانی ک ــا انس ــرای میلیون ه ــور، ب ــی کش ــت بحران ــرای وضعی ب
در آســتانۀ زمســتاِن ســرد ناامیــد و بی پنــاه چشــم بــه تصمیمــاِت 
آن هــا دوخته انــد، وقــت ندارنــد کــه جلســه برگــزار کننــد و یــا در 
جلســاِت مجلــس حضــور داشــته باشــند. چقــدر دردنــاک اســت 
ــِس  ــی اعضــای مجل ــی اســت ول ــه ویران ــی کشــور رو ب کــه ببین
آن بــه فکــر جیب هــاِی خــود اســتند. چقــدر دردنــاک اســت کــه 
ــود،  ــرح می ش ــان مط ــا طالب ــو ب ــح و گفت وگ ــث صل ــی بح وقت
از درون مجلــس نماینــده گان یــک طــرح و برنامــۀ منســجِم ملــی 
ــه دو  ــت افغانســتان، ب ــِح دول ــۀ صل ــرون نمی شــود و ُکل برنام بی
صفحــه نوشــتۀ اشــرف غنی خاصــه می گــردد. آیــا مــا بــا همیــن 
ــران  ــور را از بح ــن کش ــم ای ــر می خواهی ــه و فک ــدار اندیش مق
ــن و دارای  ــه، ام ــوری مرف ــه کش ــم و ب ــات دهی ــی نج و بدبخت

ــم؟  ــون تبدیلــش کنی ــِت قان حاکمی
هجــده ســال از جنــگ بــا طالبــان می گــذرد ولــی هنــوز مشــخص 
ــام  ــد انج ــه می خواه ــروه چ ــن گ ــا ای ــت ب ــه حکوم ــت ک نیس
ــده گان افغانســتان، مجلــس  دهــد. درحالی کــه اگــر مجلــس نماین
می بــود و افــراد کاردان و شایســته در آن حضــور می داشــتند، 

ــد. ــاز می ش ــانی ب ــاد به آس ــن نه ــِت ای ــح به دس ــرهِ صل گ
در این کــه یــک تعــداد انســان های باســواد، بافرهنــگ و چیزفهــم 
ــی  ــدارد؛ ول ــود ن ــک وج ــای ش ــد، ج ــور دارن ــس حض در مجل
تعــداد ایــن افــراد چقــدر هســت؟ آیــا بــه انــدازۀ کافــی بــر دیگــر 

اعضــای مجلــس تأثیرگــذاری دارنــد؟ 
ــدک  ــز و ان ــیار ناچی ــده گان بس ــه نماین ــدادِ این گون ــفانه تع متأس
ــس  ــای مجل ــر اعض ــوی دیگ ــر از س ــان کمت ــت و صدای ش اس
شــنیده می شــود. وضــِع مجلــس نماینــده گان شــبیه همــان درِس 
مــار در فیلــم صمــد آقــا اســت کــه وقتــی معلــم »مــار« نوشــت، 
صمــد آقــا اعتــراض کــرد کــه ایــن مــار نیســت و خــودش رســِم 
مــار را کشــید و از همــه خواســت کــه نظــر بدهنــد کــه کدام یــک 
ــدازه  ــک ان ــه ی ــف ب ــه در صن ــه هم ــی ک ــت. از آن جای ــار اس م
ــد کــه مــارِ واقعــی  ــه صمــد آقــا دادن ــد، حــق را ب بی ســواد بودن

همــان اســت کــه او کشــیده اســت. 
در مجلــس نماینــده گان نیــز میـــدان بــه نفــِع بی ســوادها و 
ــد  ــادی نبای ــارِ زی ــی انتظ ــن مجلس ــا از چنی ــت. م بی تعهدهاس

ــیم.   ــته باش داش

وضعیت اسفناِک 
مجـلس نماینـده گـان

سـال  پنـج  از  پـس  غنـی  آقـای  کـه  را  آنچـه 
مـورد  در  سـروصدا  آن همـه  و  حکومـت داری 
برنامـۀ صلـح و ده هـا برنامۀ دیگـر ارایه کـرد، به 
هیـچ صـورت شـباهتی بـه یـک طـرح و برنامـۀ 
عملـی نـدارد. طـرح و برنامـه مسـلمًا بـه چیزی 
مشـخص  حـوزۀ  یـک  در  کـه  می شـود  گفتـه 
کارکردهـا را تجویـز می کند؛ همـان چیزی که در 
زبـان انگلیسـی بـه آن »اکشـن پـان« می گوینـد. 
امـا آنچـه را کـه آقـای غنـی نوشـته، متأسـفانه 
اکشـن پاِن صلـح گفتـه نمی توانیم؛ چـون عاری 
از تمـام جنبه هـاِی عمل گرایانه و تجویزی اسـت. 
برخی هـا وقتـی آن را یـک »آرزو« خوانده انـد، به 

همیـن جنبـه اشـاره داشـته اند. 
نوشـتۀ آقـای غنـی بیشـتر از آن که طـرح و برنامۀ 
صلـح را منعکـس کنـد، آرزوهایـی را در مـورد 
صــلح بیـان می نمایـد. ایـن آرزوهـا نیز مسـایِل 
آن هـا  از  بسـیاری  نمی کننـد.  احتـوا  را  مهمـی 
آن قـدر از طریِق رسـانه های دیداری و شـنیداری 
مطـرح شـده اند کـه همـه می داننـد و نیـازی بـه 

ندارند.  نوشـتن 
از هجـده سـال بـه این سـو گفتـه می شـود کـه 
و  منطقه یـی  داخلـی،  ابعـاد  افغانسـتان  مشـکِل 
جهانـی دارد و وقتـی بـه ایـن ابعـاد توجه شـود، 
صلـح در افغانسـتان تأمین می گردد. امـا این ابعاد 
چگونـه در فعـل و انفعـال بـا یکدیگـر می توانند 
عمـل کننـد و چـه زمینه هایـی نیاز اسـت تـا این 

فکتورهـا در کنـار یکدیگـر قـرار گیرند؟ 
این سـوال را کسـی پاسـخ نداده و آقای غنی نیز 
بـه آن نپرداختـه اسـت. آقای غنـی در به اصطاح 
چگونـه  کـه  نمی گویـد  خـود  صلـِح  طـرح 
می شـود طالبـان را در روی میز مذاکـره قانع کرد 
کـه دسـت از جنـگ بردارنـد و بـه رونـد صلـح 
بپیوندنـد. او از بیـرون شـدِن نیروهـای خارجـی 
سـخن می گویـد ولی این بحـِث امـروز طالبان و 
برخـی از گروه هـای هم راسـتا بـا تفکـِر طالبانـی 

نیسـت، بلکـه بـه شـمول حـزب اسـامی برخی 
از گروه هـای موجـود در افغانسـتان، همـواره از 
بیـرون شـدِن نیروهای خارجی از کشـور سـخن 
گفته انـد. امـا آیـا واقعـًا بـه این مسـأله فکر شـده 
کـه بـا بیـرون شـدن نیروهـای خارجی، مشـکل 
کسـی  چـه  می یابـد؟  پایـان  کشـور  در  جنـگ 
ضمانـت می کنـد کـه بـا بیـرون شـدِن نیروهـای 
خارجـی، تروریسـت ها در افغانسـتان دیگـر بـه 

نمی دهنـد؟  ادامـه  جنگ شـان 
تاریـخ بـه یـاد دارد که یک بـار با حکومـت داکتر 
نجیـب اهلل و پاکسـتان سـندی امضـا شـد کـه در 
اثـر آن، نیروهـای شـوروی سـابق از افغانسـتان 
بیـرون شـدند و امریـکا و شـوروی نیز بـه عنوان 
ضمانت کننـده گان، در پـاِی آن سـند کـه بایـد به 
ختـم مداخـات بیرونـی و جنـگ در افغانسـتان 
می انجامیـد امضـا کردنـد؛ ولـی پـس از بیـرون 
افغانسـتان، جنـگ  از  نیروهـای شـوروی  شـدن 
پایـان یافـت و یـا بیشـتر از قبـل شـدت گرفت؟ 
موضـوع این نیسـت که شـرایط فعلی بـا آن زمان 
متفـاوت اسـت و حکومـت فعلـی بـا حکومـت 
ولـی  نیسـت؛  مقایسـه  قابـل  نجیـب اهلل  داکتـر 
تجربه هـای تاریخـی می تواننـد راه گشـاِی آینـده 
باشـند. مـا بایـد از آن زمـان درس بگیریـم و بـه 
یـاد بیاوریـم کـه چـه اتفاق هایـی افتـاد و چگونه 
توافق نامـۀ ژنیـو نقـض شـد و بـه جنگـی خونین 
و ویران گـر در کشـور انجامیـد. آموختن از تاریخ 
بـرای این اسـت که اشـتباه ها را دوباره و سـه باره 
تکـرار نکنیـم و بـاز همـان اشـتباهی را مرتکـب 
نشـویم که سـه دهه کشـورِ ما را به کامِ خشـونت 

و کشـتار برد. 
مـروری  غنـی،  آقـای  صلـِح  به اصطـاح  طـرح 
گـذرا بـر آنچـه که گذشـته اسـت دارد، امـا هیچ 
ایـن  نمی گشـاید.  آینـده  سـمِت  بـه  دریچه یـی 
طـرح نـه نقشـۀ راه اسـت، نـه پیشـنهادنامۀ صلح 
و نـه برنامه یـی بـرای گـذار از جنـگ بـه سـوی 

صلـح. آقـای غنـی نشـان داد کـه حتـا در عرصۀ 
تفکـر نیـز آن گونـه کـه خـودش و اطرافیانـش به 

آن می بالنـد، وزنـه و اعتبـاری نـدارد. 
نکاتـی  حـاوی  بایـد  غنـی  آقـای  صلـِح  طـرح 
می بـود کـه تـا بـه حـال بـه آن هـا توجـه نشـده 
اسـت. او  بایـد ایـن نـکاِت تـازه و تجویـزی را 
یـک بـه یـک برمی شـمرد و حاجی می کـرد، نه 
این کـه حرف هایـی را که در هجده سـاِل گذشـته 
از آدرس هـای متعـدد به شـکل های مختلف گفته 
شـده و حتـا آزمـوده شـده، کاپـی می کـرد و بـه 
عنـوان طـرِح بی بدیِل صلـح به جامعۀ افغانسـتان 
و جهــان ارایـه می نمـود. طـرح آقـای غنـی بـه 
صـورِت فعلـی حداقـل دو دهۀ دیگـر کار دارد تا 
بتوانـد بـه یک یـک اهداِف خود برسـد. امـا آیا تا 
دو دهـۀ دیگر مردم افغانسـتان و جهـان می توانند 
انتظـار بکشـند کـه آقـای غنـی طـرِح به اصطاح 
صلـِح خـود را از آرزو بـه واقعیـت تبدیـل کند؟ 
چقـدر دیگـر بایـد افغانسـتان قربانـی بدهـد کـه 

طـرح آقـای غنـی عملی شـود؟ 
اصـًا پیش از نوشـتن چنیـن طرحی، آقـای غنی 
خـوب بـود کـه با چنـد شـخصیِت دانشـگاهی و 
دارای فهِم نسـبتًا دقیق از وضعیِت کشـور مشوره 
می کـرد و طرحـی را می نوشـت کـه جنبه هـای 
عملـی و تجویـزِی آن بـر آرمانی گرایـی اش چیره 
می بـود. این گونـه دسـت کم نشــان مـی داد کـه 
حکومـِت افغانسـتان نیـز طـرح و برنامـه بـرای 

دارد.  صـلح 
آرزوی صلـح را همـه دارند، ولی مهم این اسـت 
کـه بـرای صلـح برنامـه و طـرِح دقیـق، حسـاب 
نیروهـای  بایـد  باشـیم.  داشـته  عملـی  و  شـده 
ذی دخـل در مسـایل افغانسـتان را بشناسـیم، از 
وضعیِت کشـور تصویری واقعی داشـته باشـیم و 
از همـه مهم تـر، طرحی را ارایه کنیـم که از درون 

مشـکاِت جامعـه بیرون شـده باشـد.

طرح صلِح غنی
چه هسـت و چه نیسـت؟

ــاوی  ــد ح ــی بای ــای غن ــِح آق ــرح صل ط
ــه  ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــود ک ــی می ب نکات
آن هــا توجــه نشــده اســت. او  بایــد ایــن 
نــکاِت تــازه و تجویــزی را یــک بــه یــک 
برمی شــمرد و حالجــی می کــرد، نــه 
این کــه حرف هایــی را کــه در هجــده 
ســاِل گذشــته از آدرس هــای متعــدد 
ــه شــده  ــف گفت ــه شــکل های مختل ب
ــرد  ــی می ک ــده، کاپ ــوده ش ــا آزم و حت
و بــه عنــوان طــرِح بی بدیــِل صلــح 
بــه جامعــۀ افغانســتان و جهـــان ارایــه 
بــه  غنــی  آقــای  طــرح  می نمــود. 
ــر  ــۀ دیگ ــل دو ده ــی حداق ــورِت فعل ص
ــه یک یــک اهــداِف  ــد ب ــا بتوان کار دارد ت
خــود برســد. امــا آیــا تــا دو دهــۀ دیگــر 
ــد  ــان می توانن ــتان و جه ــردم افغانس م
ــرِح  ــی ط ــای غن ــه آق ــند ک ــار بکش انتظ
به اصطــالح صلــِح خــود را از آرزو بــه 

ــد؟ ــل کن ــت تبدی واقعی
نثاراحمد فیضی غوریانی
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افغانسـتان بـه  سـیگار کشـف بـزرگ نکـرده، زیـرا مـردم 
خوبـی از فسـاد آگاه انـد و از همـان آغاز شـاهد یک دولت 
شـبکۀ بودنـد. ایـن دولـت شـبکۀ متکـی راندخـواری بود و 
دولت هـای رانـدی هـم کمک های بـدون حسـاب را به این 

دولـت شـبکۀ انجـام داد تـا زمینـه فسـاد فراهم شـود.
 شـماری از آگاهـان سیاسـی و اقتصـادی با بیـان این مطلب 
می گوینـد کـه یکـی از ویژه  گی های کشـورهای اسـتعمارگر 
ایـن اسـت کـه بـه نوکـران خـود فرصـت می دهند تا فسـاد 
کننـد. نخسـت زمینـۀ فسـاد سـاختاری را فراهـم می کننـد و 
بعـد افشـاگری تـا آنـان بـه دسـتگاه های اسـتخباراتی ایـن 
کشـورها تمکیـن کنند و سـیگار این بـازی را  در پایان عمر 
حکومـت وحـدت ملـی به همیـن هدف آغـاز کرده اسـت.
ایـن واکنش هـا در پی نشـر گزارشـی از سـوی سـیگار مبنی 
بـر هـدر رفتـن میلیاردهـا دالـر توسـط حکومت افغانسـتان 

می  شـود. ابراز 
افغانسـتان  بازسـازی  بـرای  امریـکا  ویـژۀ  بـازرس  ادارۀ 
)سـیگار( در تازه تریـن گزارشـی کـه بـه کانگـرس ایـاالت 
متحـده ارایـه کرده اسـت، گفتـه  کـه در هفده سـال گذشـته، 
بیـش از 1۳2میلیـارد دالـر بـرای بازسـازی افغانسـتان هزینه 

شـده اند.
سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـکدۀ اقتصاد دانشـگاه کابل 
می گوید: سـاختار فسـاد در افغانسـتان فراگیر اسـت و فسـاد 
فراگیـر بـه همگان روشـن اسـت، بنابرایـن سـیگار بحثی را 
بـه راه انداختـه اسـت که همـۀ از آن اطاع و آگاهـی دارند.
وحـدت  عمـر حکومـت  روزهـای  آخریـن  در  افـزود:  او 
ملـی سـیگار برنامـۀ را شـروع کرده کـه گویا در هفده سـال 
گذشـته میلیاردهـا دالـر در افغانسـتان بـه هـدر رفته اسـت. 

هـدف سـیگار از آغـاز ایـن برنامـه در آخـر عمـر حکومت 
وحـدت ملـی تمکیـن حکومـت بعـدی افغانسـتان اسـت.

او تصریـح کرد: یکی از ویژه  گی های کشـورهای اسـتعمارگر 
ایـن اسـت که به نوکـران خود میـدان و فرصـت می دهند تا 
فسـاد کننـد، یعنـی نخسـت زمینۀ فسـاد سـاختاری را فراهم 
می کننـد و بعـد افشـاگری می کننـد تـا آنـان به دسـتگاه های 
اسـتخباراتی ایـن کشـورها تمکین کننـد و سـیگار این بازی 
را  در پایـان عمـر حکومـت وحـدت ملـی بـه همیـن هدف 

اسـت. کرده  آغاز 
ایـن اقتصـاددان همچنـان گفت: سـیگار کدام کشـف بزرگ 
نکـرده، زیـرا مـردم افغانسـتان به خوبـی از فسـاد آگاه اند و 
از همـان آغـاز شـاهد یک دولـت شـبکۀ بودند. ایـن دولت 
شـبکۀ متکـی راندخـواری بـود و دولت هـای رانـدی هـم 
کمک هـای بـدون حسـاب و کتـاب را بـه این دولـت انجام 

داد تـا زمینـه فسـاد فراهم شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: از هفـده سـال بدیـن سـو یـک بخش 
بزرگـی از دزدی را خارجـی و یـک بخـش دزدی را هـم 
بـرای  امـا  دادنـد.  انجـام  کمک هـا  آدرس  از  داخلی هـا 
کمک هـای صـورت گرفتـه کـدام برنامـه مشـخص یـا هـم 
بازپرسـی وجـود نداشـت. کمک هـا مقطعـی و بـه نهادهای 
داده می شـد کـه هیـچ موثریـت بـرای بهبـود اقتصاد کشـور 

نداشـتند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکید کـرد، بیـش از 80 درصد کمک ها 
بـه خود کشـورهای کمک کنندۀ بازگشـت کـرد و 20 درصد 
آن توسـط  زورمنـدان حکومتـی افغانسـتان  حیـف و میـل 

شـده است.
باایـن حـال، محمد اکرام اندیشـمند آگاه مسـایل سیاسـی به 

ایـن بـاور اسـت کـه گـزارش سـیگار در مـورد 1۳2 ملیارد 
کمـک بـرای باز سـازی افغانسـتان طی 17 سـال گذشـته که 
از بـه هـدر رفتـن ایـن کمک ها نیز سـخن می زند، پرسـش 

بـر انگیز و غیر شـفاف اسـت.
به باور این آگاه سیاسـی: هیچ نشـانی از بازسـازی افغانستان 
بـه خصـوص در مورد زیر سـاخت های توسـعه و بازسـازی 
سـاختن  تولیـدی،  فابریکه هـای  بـرق،  بنـد  اعمـار  چـون، 
سـدهای بـرای انکشـاف زراعـت و غیـره کـه حکایـت از 
هزینـۀ ایـن ده هـا ملیـارد دالر داشـته باشـد، وجود نـدارد.

او تاکیـد کـرد: سـیگار به صـورت روشـن نمی گویـد که این 
1۳2 ملیـارد دالـر در کـدام بخش هـای بـاز سـازی هزینـه 
شده اسـت و کـدام پروژه هـای عمـران و توسـعه شـامل این 

هزینـه می شـود کـه نتیجـه نداده اسـت.
آقـای اندیشـمند افـزود: سـیگار نمی گویـد کـه ایـن 1۳2 
به صـورت  خارجی هـای  و  امریکایی هـا  را  دالـر  ملیـارد 
مسـتقیم مصـرف کرده انـد یا به دولـت افغانسـتان داده اس.  
سـیگار واضـح نسـاخته اسـت که درایـن هزینـه 1۳2 ملیارد 
دالـری آیـا امریـکا نظـارت و دخالـت داشـته اسـت؟ اگـر 
داشـته، وقتـی ایـن پول هـا هدر رفته اسـت در این 17 سـال 

چـرا مهـر سـکوت بـر لـب زده بود؟

 او خاطـر نشـان کـرد کـه سـیگار مسـئولین و نهادهـای را 
کـه ایـن پـول را ضایـع کـرده انـد و مرتکـب خیانت شـده 
انـد، معرفـی نمی کنـد. بنابراین این کلی گویی سـیگار سـوال 
برانگیـز اسـت. کـدام دیوانـه در دنیـا باشـد کـه 1۳2 ملیارد 
دالـر خـود را برای بازسـازی یک کشـور بدهـد و بعد روی 

آن نظارت نداشـته باشـد.
ایـن آگاه سیاسـی تصریـح کـرد کـه سـیگار اگـر راسـت 
بـرای  بازسـازی  هزینـۀ  دالـر  ملیـارد   1۳2 کـه  می گویـد 
افغانسـتان بـه هـد رفته اسـت، به این پرسـش ها پاسـخ ارائه 
کنـد. در غیـر آن معنـی اش ایـن اسـت کـه سـیگار دروغ 

می گویـد.
بربنیـاد گزارش سـیگار: در مـدت هفده سـال، 114.2میلیارد 
دالر برای صندوق بزرگ بازسـازی افغانسـتان هزینه شـده اند 
و ۳4.4۶ میلیـارد دالـر دیگـر هـم هزینـۀ حکومـت داری و 

شـده اند. توسعه، 
جـان سـاپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 
در بخـش دیگـر گـزارش خـود نگاشـته اسـت کـه تـا مـاه 
جـون سـال روان میـادی، 7۶4.۵ میلیـارد دالـر دیگـر در 
مـدت هفده سـال، هزینـۀ نظامیـان امریکایـی در افغانسـتان 

شده اسـت.

از روز جهانـی پایـان معافیـت در برابـر خبرنـگاران، دیـروز 
یکشـنبه، 12 عقرب در کابل گرامی داشـت شـد. این نشست 
افغانسـتان  در  ملـل  سـازمان  نماینده گـی  دفتـر  سـوی  از 
)یونامـا( و کمیتـۀ مصونیـت خبرنـگاران برگـزار شـده بـود 
و در آن مقام هـای حکومـت، رییس یونسـکو در افغانسـتان، 
رییـس حقوق بشـر یوناما، خبرنگاران و مسـووالن رسـانه ها 

اشـتراک کـرده بودند.
سـخنرانان در ایـن نشسـت از افزایـش خشـونت در برابـر 
پرونده هـای خشـونت  بـه  رسـیده گی  عـدم  و  خبرنـگاران 
علیـه خبرنـگاران انتقـاد کردنـد و نیـز گفتنـد کـه از هـر ده 
قضیـۀ خشـونت در برابـر خبرنـگاران در جهان، بـه ۹ قضیه 
آن رسـیده گی نشـده و بـا ایجـاد میکانیسـم های موثـر میزان 
رسـیده گی بـه خشـونت ها علیه خبرنـگاران افزایـش خواهد 

فت. یا
فیونـا فریـزر، رییـس بخـش حقـوق بشـر یونامـا در ایـن 
نشسـت گفـت کـه بیان حقیقـت در مقابـل هـر قدرتی، یک 
وظیفـۀ اساسـی در جوامـع دموکراتیـک اسـت و تمرین حق 
آزادی بیـان در کشـوری کـه در جنـگ به سـر می بـرد، خطر 
بزرگـی را بـه همـراه دارد. بانـو فریـزر افزود کـه خبرنگاران 
همـراه بـا اعضـای جامعـۀ مدنـی و مدافعـان حقـوق بشـر، 
در منازعـات مسـلحانه بـه وضـوح در رده بندی افـراد ملکی 
ملکـی  افـراد  عنـوان  بـه  آنـان  از  بایـد  و  می گیرنـد  قـرار 

شـود. محافظت 
»گـزارش  یونامـا:  بشـر  حقـوق  بخـش  رییـس  گفتـۀ  بـه 
رسـانه ها پیـش از پیـش ُهشـدار می دهـد و بـه مـردم اجازه 
می دهـد تـا انتخـاب آگاهانه داشـته باشـند. کار شـما بسـیار 

مهـم می باشـد، زیـرا ارایـۀ اطاعـات ضـروری اسـت«. او 
اظهـار داشـت کـه رسـانه ها نقـش مهمـی در حفاظـت و 

ترویـج حقـوق بشـر ایفـا می کننـد.
در عیـن حـال، آنتونیـو گوتریـش، دبیـرُکل سـازمان ملـل 
متحـد نیـز در بیانیه یـی کـه بـه مناسـبت ایـن روز فرسـتاده، 
بـه افزایـش آمـار و ارقـام حمات بـر خبرنـگاران کارمندان 
بازداشـت،  عدلـی،  تهدیـدات  عواملـی چـون  و  رسـانه یی 
حبـس، انکار دسترسـی به اطاعات خبرنـگاری و تحقیقات 
و عـدم پیگـرد قانونـی جرایـم علیه خبرنـگاران اشـاره کرده 

ست. ا
روزنامه نـگاران  »وقتـی  اسـت:  افـزوده  گوتریـش  آقـای 
هـدف قـرار می گیرنـد، بهـای آن را جوامـع بـه طـور کلـی 
انجـام  بـه  قـادر  خبرنـگاران  این کـه  بـدون  می پردازنـد؛ 
کارهـای خود در امنیت باشـند، مـا با چشـم اندازی از دنیای 

سـردرگمی و اطاعـات گشـودنی روبـه رو هسـتیم«.
در سـوی دیگـر، پاتریشـیا مـک فلیپـس، رییـس یونسـکو 
در افغانسـتان در ایـن نشسـت بـا ابـراز نگرانـی از این کـه 
از هـر ده قضیـه خشـونت علیـه خبرنـگاران در جهـان، بـه 
۹ قضیـه آن رسـیده گی نشـده اسـت، گفـت کـه بـا ایجـاد 
خشـونت ها  بـه  رسـیده گی  میـزان  موثـر  میکانیسـم های 
علیـه خبرنـگاران افزایـش خواهـد یافـت. یونسـکو امسـال 
در رسـانه های اجتماعـی کارزاری را تحـت نـام »حقیقـت 
را زنـده نگـه داریـد« آغاز کـرده که هـدف آن، توجـه مردم 
بـه خطراتـی که خبرنـگاران در نزدیـک خانه های شـان با آن 

روبـه رو انـد، خوانده شـده اسـت.
از سـویی هـم، سـیدآقا فاضـل سـانچارکی، معیـن نشـراتی 

ایـن نشسـت گفـت کـه  وزارت اطاعـات و فرهنـگ در 
حکومـت وحـدت ملـی در چند سـال گذشـته بیـش از یک 
هـزار پرونـدۀ خشـونت علیـه خبرنـگاران را بـا »جدیـت« 
مـورد رسـیده گی قـرار داده اسـت. آقـای سـانچارکی افزود 
کـه در حـال حاضر، در چارچـوب کمیتۀ مشـترک حکومت 
و رسـانه ها، میکانیسـمی بـه وجـود آمـده که بـه رویداد های 
خشـونت علیـه خبرنـگاران به زودتریـن فرصـت رسـیده گی 

صـورت می گیـرد.
گفتنـی اسـت کـه هـدف ایـن نشسـت »شناسـایی راه هـای 
عملـی تحکیم ارتباطـات کاری بین خبرنـگاران، حکومت و 
جامعـه جهانی در راسـتای تقویـت اقدامـات مصونیتی برای 
خبرنـگاران و رسـانه ها«، »تحلیـل وضعیـت معافیـت جرایم 
علیـه خبرنـگاران« و »پیشـنهاد راهکارهای عملـی برای ختم 
آن« و »بحـث روی جایـگاه آزادی بیان و آزادی رسـانه ها در 

مذاکـرات صلح بـا طالبـان« عنوان شـده بود.
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در قطع نامه یـی، دوم 
مـاه نوامبـر میـادی را بـه عنـوان روز جهانی پایـان دادن به 
مصونیـت از جنایـات علیـه خبرنـگاران اعـام کرده اسـت. 
این قطع نامه از کشـورهای عضو خواسـته اسـت تـا اقدامات 
خـاف فرهنـگ فعلی مصونیـت از مجـازات را اجـرا کنند. 

»عامالن حکومتی خشـونت در برابر خبرنـگاران محاکمه 
شوند«

همزمـان باایـن ، نهادهای حامی رسـانه های افغانسـتان نیز از 
عـدم رسـیده گی بـه پرونده هـای خشـونت علیـه خبرنگاران 
بـه  کـه  جداگانه یـی  پیام هـای  در  آنـان  می کننـد.  انتقـاد 
مناسـبت روز جهانـی پایـان معافیت جرایم علیـه خبرنگاران 
بـه نشـر رسـانده انـد، از حکومـت خواسـتار پیگـری جدی 

پرونده هـای خشـونت علیـه خبرنـگاران شـده اند.
نهـاد حمایت کننـدۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان )نی( با نشـر 
اعامیه یی نوشـته اسـت کـه برای مبارزه بـا »فرهنگ معافیت 
از مجـازات در برابر عامان خشـونت علیـه خبرنگاران« نیاز 
اسـت تـا عامان حکومتـی این خشـونت ها محاکمه شـوند. 

در اعامیـۀ نـی آمـده اسـت: »بـا توجـه بـه عـرف رایـج و 
سـنتی بـودن جامعه، فرهنـگ معافیـت از مجازات متاسـفانه 
در افغانسـتان در ُکل پُررنـگ اسـت. نـی بـاور دارد که برای 
مبـارزه بـا ایـن فرهنـگ بـد، محاکمـۀ عامـان خشـونت در 
سـطوح  در  خودشـان  کـه  رسـانه ها  و  خبرنـگاران  برابـر 

مختلـف حکومتـی هسـتند، می توانـد موثر باشـد«.
در اعامیـه بـه نقـل از عبدالمجیب خلوتگر، رییـس اجرایی 
ایـن نهـاد آمـده اسـت که در 17 سـال گذشـته حـدود 11۵ 
تـن از خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه ها کشـته شـده انـد، 
امـا از ایـن میـان، حکومـت تنهـا بـه کمتـر از ۵ درصـد این 
پرونده هـا رسـیده گی کرده اسـت. آقـای خلوتگر افـزوده که 
ایـن امـر نشـان می دهد کـه فرهنـگ معافیت از مجـازات در 
برابـر عامان خشـونت علیه خبرنـگاران، کمـاکان به قدرت 

خـود باقی اسـت. 
اعامیه یـی  در  نیـز  افغانسـتان  ژورنالیسـتان  ملـی  اتحادیـۀ 
بیـان کـرده کـه هنـوز مشـکات عمده یـی فـراراه پیگیـری 
اعامیـۀ  در  دارد.  وجـود  خبرنـگاران  قتـل  پرونده هـای 
ایـن اتحادیـه آمـده اسـت کـه از میـان 1۳0 پرونـدۀ قتـل 
خبرنـگاران، تـا کنـون تنهـا بـه 17 پرونـدۀ آن رسـیده گی 
شـده اسـت. به نقـل از اعامیه، مسـووالن ایـن اتحادیه باور 
دارنـد کـه عدم رسـیده گی جدی و بـه موقع بـه پرونده های 
قتـل و خشـونت در برابـر خبرنـگاران، موجب عـدم اعتماد 
جامعـۀ خبرنـگاری و رسـانه یی بـر نهادهـای مرتبـط دولتی 
شـده و سـایر فعالیت هـای مثبـت ایـن نهادهـا را زیر سـایه 

قـرار خواهـد داد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه دو روز پیـش 
مرکز خبرنگاران افغانسـتان در یک نشسـت خبری از کشـته 
شـدن 10۹ خبرنـگار و کارمند رسـانه یی در دو دهۀ گذشـته 
یـاد کـرد کـه 1۵ تـن آن زنـان هسـتند. یافته هـای »مرکـز 
خبرنـگاران افغانسـتان« هـم نشـان می دهـد کـه از مجمـوع 
خبرنگاران کشـته شـده در افغانسـتان، 17 خبرنـگار خارجی 

بودند.

در روز جهانی پایان معافیت در برابر خبرنگاران مطرح شد:

حکومت افغانستان تنها به کمتر از 5 درصد پرونده های 
خشونت با خبرنگاران رسیده گی کرده است

آگاهان:
کـلی گـویی هـای سیـگار 

سـوال برانگیـز است

ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد
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زنده گی روزمره
اساس کارِ جامعه شناسی

تنــهایـی 
و هـراس از خـود

بـه نظـر مـن، بـرای درک بهتـر نظریه های 
جامعه شناسـی، باید از منظر جامعه شناسـِی 
بسـترهای  شـناخت  شـد.  وارد  معرفـت 
زمانـی و مکانـِی تبلـور یـک نظریـه، تأثیر 
زیـادی در درِک آن نظریـه دارد، امـا قبـل 
از شـروع بحـِث خـود الزم می دانـم چنـد 
کلیشـه و پیش فـرِض غلـط را کـه در مورد 
گرفتـه  شـکل  جامعه شناسـی  نظریه هـای 

اسـت، معرفـی کنم. 
تصـور  ایـن  غلـط،  پیش فـرض  اولیـن 
جامعه شناسـی  نظریه هـای  کـه  اسـت 
شـده،  ارایـه  بنیان گـذاران  توسـط  کـه 
اسـاِس جامعه شناسـی اسـت و بایـد سـایر 
نظریه هـای جامعه شناسـی را بـرای ارزیابی 
بـا آن ها مقایسـه کـرد. مثـًا بـرای ارزیابی 
نظریه هـای »میـد مـی آینـد« ایـن نظریه را 
بـا نظریه هـای »دورکیـم« مقایسـه کـرده و 
بعـد در مـورد آن اظهـار نظـر می کننـد. در 
صورتـی که ایـن نظریه ها از هستی شناسـِی 
متفاوتـی برخوردار هسـتند. اگـر این قضیه 
را مـد نظـر قرار ندهیـم، دچـار ارایۀ حکم 
انجـام  غیرعلمـی  کاری  و  شـده  ارزشـی 
دیگـر،  غلـط  پیش فـرض  یـک  داده ایـم. 

اسـت.  و کان  ُخـرد  تقسـیم بندی 
کمـک  مـا  بـه  معرفـت  جامعه شناسـی 
می کند کـه بفهمیم آن چه آگاهـی اجتماعی 
را بـه وجـود مـی آورد، برآینـدی از ذهـن 
اجتماعـی در  آگاهی هـای  اسـت.  و عیـن 
یـک رابطـۀ دیالکتیکـی بیـن ذهـن و عین، 
بیـن  بیـن متخصصـان و چـه در  چـه در 
عـوام شـکل می گیـرد؛ امـا منظـور مـن از 
دیالکتیـک، دیالکتیـک تک اسـلوبی هگلـی 
نیسـت، بلکـه یـک دیالکتیک چنداسـلوبی 
ماننـد همـان چیـزی کـه گرویـچ مطـرح 

اسـت.  کرده 
بنابریـن، اگـر در یک دورۀ زمانـی نظریات 
کان مطـرح می شـود، نشـانۀ متأثـر شـدن 
آن  مکانـی  و  زمانـی  ویژه گی هـای  از 
دوره اسـت و ایـن حکـم ارزشـی نـدارد؛ 
یعنـی نـه درسـت اسـت و نـه غلـط، مثـًا 
نظریـات تفسـیرگرایی نظـم پارسـونزی را 
یـا  بـودن  غلـط  نشـانۀ  ایـن  نمی شناسـد. 

درسـت بـودن ایـن نظریـه نیسـت. 
چرا نظریاِت روزمره به وجود آمد؟ 

بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، بایـد تاریخ 
جامعه شناسـی را مـرور کنیـم. بـه نظـر من 
سـه دسـته از نظریـات تفسـیرگرایی وجود 
تفسـیرگرایی  از:  انـد  عبـارت  کـه  دارد 
و  آلمانـی  تفسـیرگرایی  اروپایـی، 

تفسـیرگرایی امریکایـی. از لحـاظ زمانـی، 
تفسـیرگرایی امریکایـی زودتـر از اروپـا به 

وجـود آمـد. 
جامعه شناسـی،  نظریه هـای  شـکل گیری 
متـرادف اسـت بـا مدرنیتۀ آغازیـن و میانی 
و یـا بـه عبات دیگـر، بین سـال های 1400 
تـا 17۹2 و 17۹2 الـی 1۹14؛ امـا باید دید 
در ایـن دوره چـه اتفاقاتـی افتـاده اسـت. 
از شکسـِت  متأثـر  دوره، جامعـه  ایـن  در 
فیودالیسـم اسـت و همچنین متأثر اسـت از 
انقاب هـای صنعتـی و اجتماعـی و رشـد 
فردیـت جدیـد. در ایـن دوره جامعه از بند 
سـنت ها، حکومت هـای دینی اسـتبدادی و 

فیودالیسـم رها شـده اسـت. 
سـیل جمعیت به واسـطۀ انقـاب صنعتی، 
وارد شـهرها شـده و نظـم جامعـه را بـه 
دغدغـۀ  بنابریـن،  اسـت.  انداختـه  خطـر 
اصلـی جامعه شناسـان اولیه، جـذب دوبارۀ 
فـرد در سیسـتم و برقـراری نظـم اسـت، 
حتـا مارکـس نیـز معتقـد بـود یـک طبقـه 
بایـد بـه وجـود بیایـد تـا افـراد درون آن 

جـذب گردنـد. 
امـا یک تفاوت اساسـی بین جامعـۀ امریکا 
و اروپـا در ایـن دوره وجـود دارد. در اروپا 
سـاختار و نهادهـای از پیش سـاخته وجود 
دارد؛  قـرار  آن  مقابـل  در  فـرد  کـه  دارد 
درک  اروپایـی  جامعه شناسـان  بنابریـن 
بیشـتری از سـاختار و نهادهـا داشـتند و به 
دنبـال رابطـۀ فرد بـه این سـاختارها بودند. 
تبییـن کنـد  بـود کـه  دورکیـم در تـاش 
چه گونـه می شـود جامعه را بازسـازی کرد 
تـا دوبـاره افـراد را در خـود جـای دهنـد؛ 
از همیـن رو مهاجـران ناگزیـر از پذیرفتـن 

بودند.  هنجارهـا 
امـا در امریـکا هیـچ نهـاد و سـاختاری که 
وجـود  کنـد،  سـازگار  را  افـراد  بخواهـد 
نداشـت. تنهـا سـازمان موجـود نهادهـای 
بومـی بودنـد کـه بایـد از بیـن می رفتنـد؛ 
امریکایـی  جامعه شناسـی  در  بنابریـن 
سیسـتم وجـود نداشـت. تمـدن امریکایـی 
بلکـه  نیسـت،  کان  واقعیت هـای  تمـدن 
ایـن  بـه  بـود؛  این جـا و آن جایـی  تمـدن 
از  شـهر  هـر  و  ایالـت  هـر  کـه  معنـی 
فرهنـگ  کـه  بـود  برخـوردار  مهاجرانـی 

داشـتند.  را  خودشـان 
شـناخت امریکایی هـا از واقعیـت زنده گی، 
زنده گـی  در  کـه  اسـت  چیـزی  همـان 
روزمره سـاخته می شـود. بنابریـن، واقعیت 
یا سـاختار عیـن کنش جمعی اسـت؛ یعنی 

همـان اصطاحـی کـه اسـتاد مـن بلومر به 
کار می بـرد: کنـش پیوسـته. در اروپـا کنش 
مـردم مخالف سیسـتم و سـاختار بـود؛ اما 
در امریـکا کنـش جمعـی همـان واقعیـت 

جامعه را شـکل مـی داد. 

تغییر مفهوم زمان و مکان 
امـا با گذشـت زمـان، جوامـع اروپایـی نیز 
دچـار تغییراتـی شـدند کـه موجـب شـد 
اقبـال  مـورد  روزمـره  زنده گـی  نظریـات 
بیشـتری قـرار گیـرد و آن تغییـر، مفهـوم 
زمـان و مـکان بـود. در مدرنیتـۀ اخیـر بـا 
ارتباطـات،  تکنولـوژی و گسـترش  رشـد 
مفهـوم زمـان از یـک پدیـدۀ بلندمـدت به 
زمان الحسـاب تقلیـل پیدا کـرد و مکان نیز 
از یـک موقعیت جغرافیایی به سـمت مکاِن 
نمادیـن تغییـر پیـدا کـرد. به ایـن معنی که 
مـا می توانیـم در قاره هـای مختلف باشـیم، 
ولـی از طریـق فضاهـای مجـازی خـود را 
متعلـق بـه یـک مـکان سـمبولیک معرفـی 

 . کنیم
عامـل دیگری که سـبب شـد تـا نظریه های 
شـکل  هـم  اروپـا  در  روزمـره  زندگـی 
بگیـرد، رشـد جنبش هـای مدنـی بـود کـه 
سـاختارهای قدیمـی را ضعیف تـر کـرد و 

فـرد را در برابـر سیسـتم قدرتمندتـر. 
در نظریه هـای زندگـی روزمـره، بحـث بر 
سـر ایـن اسـت کـه جامعه شـناس بایـد به 
بـه سیسـتم ها  نـگاه  و  بـرود  مـردم  میـان 
نکنـد. بایـد جامعه شناسـی را از آسـمان به 
روی زمیـن آورد. در ایـن دیدگاه، جمعیت 
پیـاده رو یـک تـوده از مـردم نیسـت؛ بلکه 
مجموعه یـی از افـراد اسـت کـه در کنـش 
متقابـل بـا یکدیگـر هسـتند و از یـک نظم 

رفتـاری تبعیـت می کننـد. 
در نظریه هـای زندگی روزمـره، بحث ُخرد 
روش شـناختی  بحـث  یـک  تنهـا  کان  و 
اسـت؛ زیرا کنش پیوسـته هـم می تواند در 
سـطح بیـن افـراد مـورد مطالعه قـرار گیرد 

و هـم بیـن نهادهـا و جوامع. 
در نظریـات سـاختاری، اگـر فـرد کنشـی 
مخالـف سـاختار انجام دهد، کجرو اسـت؛ 
امـا در ایـن نظریه هـا تنهـا کنشـی دیگـر 
انجـام داده اسـت کـه نـه خـوب اسـت نه 

 . بد
اعتقـاد دارم کـه نظریه هـای زندگـِی  مـن 
اجتماعـی  واقعیت هـای  بـه  روزمـره، 
روح  بـا  همچنیـن  و  اسـت  نزدیک تـر 
مدرنیتـه و آزادی، همخوانی بیشـتری دارد. 

چـرا بیشـتِر مـا از تنهایـی گریزانیـم؟ چـرا بـه محـض این کـه تنهـا 
می شـویم، فـوری سـعی می کنیـم بـه هـر وسـیله یی که شـده )سـراغ 
دیگـران رفتـن، بـه آن هـا تلیفـون کـردن، گـوش دادن بـه رادیـو یـا 
تماشـای تلویزیـون، مطالعـۀ کتـاب یـا ورود بـه انترنـت( خـود را 
سـرگرم کنیـم تـا از تنهایی برآییم؟ چـرا وقتی هیچ یک از این وسـایل 
و شـیوه ها را در اختیـار نداریـم، کافـه و بی حوصلـه می شـویم؟ 

پاسـِخ همـۀ ایـن پرسـش ها یک چیز اسـت: »هـراس از خـود!« وقتی 
تنهـا می شـویم، در واقـع نزد خویشـتِن خویـش حضور پیـدا می کنیم 
و چـون تصویـری مثبـت از خـود نداریم و اساسـًا با خـود بیگانه ایم، 
قـادر بـه تحمـِل خویـش نیسـتیم و راهی برای فـرار از ایـن وضعیت 

می جوییـم. 
توجـه انسـان بـه ماهیـت یگانۀ خـود و تنهایـی وجودِی خویشـتن و 
پرداختـن بـه نهانی هـای درون خویـش، رفته رفتـه موجـب آشـتی او 
بـا خـود می شـود و همیـن امـر هم نشـینی او بـا خویـش را دل نشـین 
می کنـد. اسـتمرار در ایـن امـر به تدریـج باعـث انس آدمی بـه خلوت 
و تنهایـی می شـود، از همیـن نکته روشـن می شـود که چـرا روح های 
بـزرگ نه تنهـا هراسـی از تنهایـی ندارنـد، بلکـه مشـتاق آن هسـتند. 
انبیـا  از  نیـز گواهـی می دهـد کـه همـۀ انسـان های بـزرگ،  تاریـخ 
گرفتـه تـا عرفـا و حکما، بـا تنهایی انس داشـته و از بـودن در حضور 

خویـش لـذت می برده انـد. 
نکتـه ایـن اسـت که ایـن روح های بـزرگ، آن قـدر خویشـتِن خویش 
را آشـنا و دوست داشـتنی می یافتنـد کـه نـه تنها از حضـور در محضر 
مغتنـم  را  فرصت هایـی  چنیـن  بلکـه  نمی شـدند،  ملـول  خویـش 
می شـمردند، از آن اسـتقبال می کردنـد و آن را بـه مجالی برای خلوت 
بـا معبـود و راز و نیـاز با محبـوب تبدیل می کردند. در عوض، بیشـتر 
مـا بـه علـت آن کـه کمـال و فضیلتـی در خود سـراغ نداریـم، از خود 
گریزانیـم و تـاب نشسـتن در محضـر خویـش را نداریـم. تـرس از 
مـرگ نیـز ریشـه در همیـن واقعیـت دارد؛ چون مرگ وضعیتی اسـت 
کـه بـا آن پیوندهـای بیرونـی )اجتماعی( انسـان قطع می شـود و او با 

خویشـتن خویـش تنهـا می ماند. 
حـال اگـر هـراس از تنهایی، نشـانۀ ترس ما از خویشـتن خود باشـد، 

چه گونـه می تـوان بـر این هـراس غلبـه کرد؟ 
راه حـل فقـط در یـک چیـز اسـت: بازیافتـن خـود. ولـی ایـن تاش 
می بایـد در بسـتر همیـن زنده گـی اجتماعـی صـورت پذیـرد، نـه در 
انـزوای مطلـق و گریـز کامـل از آدمیان؛ چون این شـیوه نـه با فطرت 
ایـن جهانـی  زنده گـِی  بـا ضرورت هـای  نـه  اسـت،  بشـر سـازگار 
هم خوانـی دارد. دشـواری کار نیـز از همین جـا ناشـی می شـود که هر 
انسـانی از روی طبـع یـا ضـرورت در جامعـه زنده گـی می کنـد، ولی 
بـا انـدک تأملـی درمی یابـد کـه موجـودی اسـت یگانـه و تنهـا که با 
وجـود همـۀ ارتباطـات بیرونـی و اجتماعـی، هویتی فـردی و مختص 
خویـش دارد. نـه ایـن امـکان برایـش فراهـم اسـت کـه از جامعـه و 
ارتباطـات اجتماعـِی خویـش بـه صورِت کلـی رهایی یابـد و به خود 
بپـردازد، نـه این کـه پیوندهای اجتماعـی او می توانـد جایگزین هویت 
فـردی و شـخصی او شـود. او خـودش اسـت و خویشـتِن خـود، تـا 
بـا خـود چه سـودا کند. بـرای نمونـه، به رغم همـۀ توصیه هـای دینی 
در مـورد اهمیـت پیوندهـای خانواده گـی و مسـوولیت های اجتماعی، 
قـرآن تصریـح می کنـد که »انسـان بـه صورت فـردی خلق شـده و به 
همیـن صـورت فـردی نیـز وارد عرصـۀ آخرت می شـود« بـه تعبیری 
دیگـر، هـر انسـانی همـواره موجودیتی فـردی و یگانـه دارد. ولی در 
زنده گـی دنیـوی، بـه اقتضـای شـرایط، ناگزیـر از زیسـتن جمعـی بـا 
دیگـران اسـت کـه ایـن امـر می توانـد موجـب غفلـت او از ماهیـِت 
فـردی خویـش شـود. از ایـن رو اسـت کـه اهـل معرفـت توصیـه 
می کننـد کـه »در میـان مـردم باشـید ولی بـا آن ها مباشـید« یعنـی مباد 
آن کـه اقتضائـات زنده گـِی اجتماعـی در دنیـا موجـب غفلِت شـما از 
ماهیـت فـردی و یگانۀتـان شـود، چـون سـرمایۀ اصلـی شـما چیزی 

غیـر از خودتان نیسـت. 
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 شـاهنامۀ فردوسـی اثـری اسـت یک دسـت و یـک روح، گویـای حماسـۀ 
قومـی کـه در زنده گـی و مسـیر حیات، اوج و فرودهایی داشـته اسـت. اثر 
اسـتاد طـوس، بـه عنوان یـک قالب ادبـی، طرحـی نظـری و ایدیولوژیکی 
دارد کـه ایـن بـه معنـی با ُکلیت شـاهنامه ارتباطـی تام و تمـام دارد. همین 
ارتبـاط اسـت کـه ذهِن آدمـی را از آغاز به انجام شـاهنامه می کشـد و خط 

ارتبـاط را پیـش روِی آدمی نقش می سـازد. 
از نظـر حماسـی و بـا دیـد اسـطوره یی، یـک بُعـد از حماسـۀ فردوسـی 
وابسـته بـه زمیـن و خـاک اسـت و بُعد دیگـر آن پیوسـته به عالـِم برتر و 
افـاک. در نـگاه اول، آغـاز شـاهنامه بـا چگونه گـی پدیدۀ حیـات و عالم 
تکویـن شـروع می شـود و همـراه آن، عناصـر اصلـی حیـات و زنده گـی 
یکـی پـس از دیگـری شـکل می گیـرد. این معنـی با فلسـفۀ حیـات تبیین 
می شـود کـه موضـوع اصلـی آن، در بردارنـدۀ عالـم چیسـتی و چگونه گی 
اسـت. در ایـن بُعـد از ایـن اثـر کـه نمـودار مرحلـۀ آغازیـِن کار اسـت، 
جریـان حیـات بـه صـورِت یـک پدیـدۀ طبیعـی بـا پیـدا شـدن آدمـی و 
حضـور و بـروز شـخصیت هایی چـون: کیومرث و سـیامک و هوشـنگ و 
طهمـورث و جمشـید و ضحـاک و فریـدون و... شـکل می گیـرد و بالطبع 
در کنـار ایـن شـخصیت های اسـاطیری، اسـاطیر جنبی و وابسـته بـه آن ها 
از نـوع: فـره، سـروش و دیـو دیـده می شـود که بـا دیگر عناصـر فرهنگی 
کـه وابسـته بـه عالـم حیات اسـت، پیونـد می خورد. یکـی از عناصـر مهِم 
فرهنگـی در جریـان حیـات آدمی، مسـالۀ معیشـت اسـت و سـاختن ابزار 
و دسـت افزار. در این جاسـت کـه پدیده هـای دیگـری از نـوع: آتـش، باد، 
سـنگ، کشـف آهن، کشـت و کار و لباس مطرح می شـود و تحقق  آداب 
و رسـوم و سـرانجام شـکل گیری گروه هـای اجتماعـی مختلـف همچون: 
کاتوزیـان، نیاسـاریان، کشـاورزان و اهنوخشـان و چیـزی نمی گـذرد کـه 
رنگ هـا و تیرنگ هـا در میـان می آیـد و ارزش هـا و ضدارزش هـا در کنـار 

هـم بـه مقابله می ایســتد.
طـرح اولیـۀ فردوسـی در آغـاز شـاهنامه، نمودار یـک تضاد و طبـاق ادبی 
اسـت کـه بـه گونه یـی حماسـی »وجـود« را در برابـر »الوجود« و هسـتی 
را در برابـر نیسـتی قـرار می دهـد. در آغـاز شـاهنامه، روح حماسـی مبیِن 
روح زنده گـی اسـت؛ در بـر دارنـدۀ موضوع نبـرد آدمی با هرچـه پیرامون 
اوسـت و در تضـاد بـا او. در ایـن روحیـه برخـورد آدمـی با طبیعـت و با 
خـودش بسـیار مطرح اسـت. در حقیقت، آغار کار حماسـه انسـان اسـت 
در طریـق شـدن، سـاختن و پرداختـن حیـات. در این جـا انسـان اسـت 
کـه همـواره در برابـر محیـط قـرار می گیـرد یـا فرشـته یی کـه در مقابـل 
دیـو می ایسـتد. ابتـدای شـاهنامه، نمـودار حرکـت آدمـی اسـت به سـوی 
»شـدن« و میـل اوسـت بـه جانـب »سـاختن« و در سـیر او از مرحله یی به 
مرحله یـی و از تجربه یـی بـه تجربـۀ دیگـر. ایـن معنی در حقیقـت گویای 
سـلوِک آدمـی اسـت و در انتخـاب راهـی کـه بایـد بـرود و در مسـیر این 
راه، هسـتی و نیسـتی در کنـار هـم قـرار می گیـرد تـا مسـالۀ زیسـتن را به 
بهتریـن نوعـی بازگـو کنـد. آغـاز شـاهنامه آییِن عبرت اسـت مشـروط بر 

آن کـه به فرجـام شـاهنامه پیونـد بخورد.

از دیـدی دیگـر، آغـاز شـاهنامه بیـان یـک نظری اسـت بـر مبنـای ثنویت 
وجـود آدمـی. ثنویتـی که ناشـی از دوبعدی بودِن وجود بشـری اسـت در 
هسـتی و نیسـتی. ثنویـت مربـوط بـه وجـود روح و مـاده، فرشـته گی و 
دیـوی، راسـتی و ناراسـتی، زشـتی و زیبایـی. این  گونـه برداشـت از دنیای 
آغازیـن شـاهنامه، دنیـای مقایسـه را در روح فرهنگ ایرانـی و در گذرگاه 
تاریـخ پیـش رو قـرار می دهـد. در این مقایسـه، دنیای حماسـه و عرفان به 
هم شـبیه می شـود و نزدیک. مثًا در جهــان فردوسـی، حماسـۀ رسـتم و 
هفـت خـاِن او در حقیقـت حماسـۀ انسـان کامل اسـت که گویی بـه ارادۀ 
پیـر و همـِت او هفـت مرحلـۀ حیـات را سـیر می کنـد و آدمی که سـالک 
راه اسـت، در هـر مرحلـه و مقامـی گرفتار بسـیاری از هواجس اسـت و با 
حیـات کـه مبین یک جریـان فطری اسـت، در هر مرحلـه و مقامی گرفتار 

بسـیاری از هواجـس اسـت و رویارویی بسـیاری از موانع. 
حماسـۀ فردوسـی در ایـن گونـه مقایسـه، حماسـۀ جـدال آدمـی اسـت با 
خـود و بـا حیـات کـه مبیـن یـک جریـان فطـری اسـت. در ایـن جریـان 
فطـری اسـت کـه آدمی به وجـود می آیـد و زنده گـی می کند و می کوشـد 
تـا هرچـه بیشـتر خـود و محیط اطرافـش را بشناسـد. در مراحـل مختلف 
زنده گـی لحظـات حیات پُر اسـت از آفریـدن ارزش ها و تضـاد او با آنچه 
ضـد ارزش اسـت. معنـای زنده گی مربوط اسـت به پسـندها و ناپسـندها، 
بـر همیـن اسـاس در هـر برهه یـی از حیـات کـه در بردارنـدۀ حضور یک 
شـخصیت و اسـطوره اسـت، مثـًا کسـانی از نـوع: کیومـرث، هوشـنگ، 
طهمـورث، جمشـید و دیگـران، پدیـدۀ حیـات در حالتـی اسـت کـه بـر 
شـکوه لحظه هـا افـزوده می شـود و آدمـی بـر اسـاس یـک منحنـی منظـم 
سـیری را طـی می کنـد کـه این سـیر گاه به اوج می رسـد و زمانـی از اوج 

بـه حضیـض می آید. 
اگـر مسـیر حیـات در شـاهنامه بـه عنـوان یـک خـط افقـی فرض شـود، 
منحنـی زنده گـی شـخصیت ها در آغـاز شـاهنامه کـم و بیش به سـوی باال 
حرکـت می کنـد. ایـن منحنی از یک سـو نمودار تولد و رشـد آدمی اسـت 
و از جهتـی مبیـِن ضعـف و زبونـی او. بنابرایـن شـاهنامه بـه عنـوان یـک 
پدیـدۀ طبیعـی، نشـان دهندۀ اعمـال اسـت در برابر عکس العمل ها. مسـیر 
ایـن منحنـی در گـذر حیاِت شـاهنامه متناسـب بـا هریک از شـخصیت ها 
دارای دو مرحلـه اسـت: مرحلـۀ تولـد اسـت و سـپس مـرگ، کون اسـت 
و فسـاد. ایـن منحنـی حـاوی یـک نظریـۀ فطری اسـت که از یـک جهت 
حرکـت و تـاش را مطـرح می کنــد و از جهتـی مـرگ و نیسـتی را. یـا 
بـه نوعـی چرخـی اسـت کـه در بـِر معبـر حیـات می گـردد و در مقابـل 
بازگشـتی دارد مخالـف حرکـت اولیـه اش. این منحنـی با همـۀ متعلقاتش 
در اکثـر وقایـع شـاهنامه هسـت، لکـن در کلیت شـاهنامه به صـورِت یک 

اثـر یک دسـت و یک پارچـه، روح اثـر نمـودار نوعـی تولـد اسـت کـه در 
پـس آن مرگ قرار دارد. یعنی آغاز شـاهنامه گشـتی اسـت کـه در پایان به 
بازگشـت می انجامـد. پـس از مـرگ پهلوانان و دلیـران و قهرمانان، شـکوه 
و جـال شـخصیت ها کاسـتی می گیـرد و جام سـاخته شـدۀ دسـت تاریخ 
و اسـطوره شکسـت برمـی دارد و در البـه الی حرکات و سـکنات پهلوانان 
جـوش و خـروش و رعـد و کـوس و صاعقـه رو بـه نابودی می گـذارد و 

سـرانجام مرحلـۀ نیسـتی فرا می رسـد.
سـتاره های امیدبخـش و پُرنـور در شـخصیت های پایانـی رنـگ می بازد و 
نیـرو و تـواِن شـخصیت ها بـه کالبـدی بی رمـق تبدیـل می شـود. سـخنان 
توفنـدۀ آغازیـن کـه رنـگ ورود بـه دنیـای تازه یـی دارد، انـدک انـدک 
ضعیـف می شـود و بـه جـای امیـد غــم و ناامیـدی می نشـیند. در مراحل 
پایانـی شـاهنامه، همـۀ هنرهـا بـه بی هنـری تبدیـل می شـود و عشـق و 
آفرین هـا بـه نفـرت و کینـه ورزی و نفریـن. سـرنجام پدیـدۀ حیـات راه 
بازگشـت را می نـوردد و دیـن و آییـن و آداب و رسـوم از بیـن مـی رود و 
کار خسـروان تباهـی می گیـرد. چیـزی نمی گـذرد کـه فره هـا می پرنـد و 
شـاهان می میرنـد. در این جاسـت کـه اثـر فردوسـی بـه کلیتـی دربردارندۀ 
تولیـد و حیـات آدمـی تبدیـل می شـود و بـه پدیده یـی کـه نمـودار یـک 
غم نامـه اسـت )تـراژدی(. پدیده یـی کـه آغـاز خجسـته اش بـدل می شـود 

بـه سـرانجامی نمـودارِ بـدی و بدخواهی، زشـتی و بدکنشـی. 
در پایـان شـاهنامه، چـرخ گردنـده بـه راه کیـن مـی رود و روز امیـدواری 
کوتـاه و کوتاه تـر می شـود. رسـتم فرخـزاد ـ سـردار سـپاه یزدگـرد ـ در 
جنـگ بـا اعـراب راه به جایـی نمی برد، همۀ راه ها بسـته می شـود و کارها 
از پـرگار می افتـد. خـود فردوسـی هـم بـا علـم بـه ایـن موضـوع و ایـن 
نظریـه، یـک بـار دیگـر در پایان شـاهنامه ما را به آغـاز شـاهنامه می برد با 
ایـن تذکـر و تنبیـه کـه: آن همه جاه و جـال و بزرگی دسـتگاه کجا رفت! 
چیـزی نمی گـذرد کـه اسـطورۀ خفتـه به نوعـی دیگر بیـدار می شـود. دنیا 
آبسـتِن پدیـدۀ دیگری اسـت. ایـن پدیـده را روزگاری پیش انوشـیروان به 
خـواب دیـده بـود و بزرگمهر حکیـم در بیــداری، اما گویـی گوش ها کر 
شـده بـود و چشـم ها بی نـور. در ایـن مرحلـه اسـت کـه پدیده یـی جدید 
در شـرِف تکویـن اسـت و بـا فـرو خفتـن منحنـی بخـت ایرانـی، منحنِی 
دیگـری دوبـاره بـا پدیده یی به نـام دین جدید، سـر از عالم امـر برمی دارد 
تـا لحظه هـای شـکوه زنده گـی را بـا آیینـی جدیـد رنگـی و رونقـی دیگر 

بخشـد. در سـرانجامِ سـخن چنیـن می  تـوان بیان داشـت که:

چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است
 فارســـــــی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است
آنچه در طـــــــــــوفان و از باران نمی یابد گزند
 کاخ فردوســـــــــی خدای شاعران پارسی است

منبع:
گروه ادبیات سپیددشت

ستاره های امیدبخش و پُرنور در شخصیت های پایانی رنگ می بازد و نیرو و تواِن شخصیت ها به کالبدی بی رمق تبدیل می شود. سخنان توفندۀ آغازین که رنگ ورود به دنیای 
تازه یی دارد، اندک اندک ضعیف می شود و به جای امید غـم و ناامیدی می نشیند. در مراحل پایانی شاهنامه، همۀ هنرها به بی هنری تبدیل می شود و عشق و آفرین ها به نفرت 
و کینه ورزی و نفرین. سرنجام پدیدۀ حیات راه بازگشت را می نوردد و دین و آیین و آداب و رسوم از بین می رود و کاِر خسروان تباهی می گیرد. چیزی نمی گذرد که فره ها 
می پرند و شاهان می میرند. در این جاست که اثِر فردوسی به کلیتی دربردارندۀ تولید و حیات آدمی تبدیل می شود و به پدیده یی که نمودار یک غم نامه است. پدیده یی که 

آغاز خجسته اش بدل می شود به سرانجامی نموداِر بدی و بدخواهی، زشتی و بدکنشی

نگاهی
 به آغاز 
و انجاِم 
شاهنامه
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افغانسـتان  داخلـی  جنگ هـای  پنهانـی  بعـد  آواره گـی 
را  زنده گـی هـزاران خانـواده  اسـت کـه مسـیر  فاجعه یـی 
تغییـر داده و آنهـا را بـا زنده گـی طاقـت فرسـایی مواجـه 
کـرده اسـت. سـازمان ملل شـمار پناهجویان ناشـی از جنگ 
افغانسـتان را از ابتـدای سـال جاری میادی تاکنـون بیش از 

۳۵0 هـزار نفـر اعـام کـرده اسـت.
مـردم افغانسـتان طـی 20 سـال جنـگ، خسـارت های جانی 
و فراوانـی را متحمـل شـده انـد، آواره گـی  و تـرک حاصـل 
زحمـت یـک عمر خـود و کوچ بـه مکانی دیگر بـرای زنده 
مانـدن، زنده گـی را بـر خانواده هـای افغانسـتانی تنـگ کرده 

است.
دفتـر هماهنگی امور بشردوسـتانه سـازمان ملل در گزارشـی 
گفتـه اسـت که در اثـر ادامـۀ درگیری ها در افغانسـتان، بیش 
از ۳۵0 هـزار تـن در سراسـر این کشـور از اول مـاه میادی 

201۹ آواره شـده اند.
در ایـن گـزارش کـه هفتـۀ گذشـته منتشـر شـده بـود، آمده 
اسـت کـه ۳۵4 هـزار و ۶۶4 نفر در ۳1 والیت افغانسـتان در 

سـال 201۹ آواره شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته، 
حـدود ۳10 هـزاز نفـر مجبـور بـه فـرار از خانه هـای خـود 

بودند. شـده 
بـر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل، بیشـتر افـرادی کـه فرار 
کـرده اند، از مناطق شـمال شـرق این کشـور بوده که شـمار 
آنهـا بـه بیـش از 1۶0 هـزار نفـر می رسـد و بـه دنبـال آن از 
مناطـق شـرق بـا ۶8 هـزار نفر، شـمال بـا ۶0 هزار نفـر و از 

غـرب، 2۹ هـزار و ۹00 نفـر بی سـرپناه شـده اند.
برخـی منابـع خبـری در افغانسـتان بـا افـراد بی جـا شـده 
در والیـت قنـدوز گفـت وگـو کـرده بودنـد و آنهـا در ایـن 
مصاحبـه گفتـه انـد که از خشـونت ها فـرار کرده و به شـهر 

قنـدوز آواره شـده انـد.
افـراد گفتـه اسـت: آن هـا در زیـر  ایـن  از  عزیـراهلل یکـی 

از  یکـی  و  گرفتـه  پنـاه  نامناسـب  مکان هـای  در  خیمه هـا 
نیروهـای  و  طالبـان  بیـن  جنـگ  جریـان  در  فرزندان شـان 
حامـی دولـت هـدف اصابـت گلولـه قـرار گرفتـه و زخمی 

شـده ا سـت.
مـا  کـه  می گویـد  و  داده  نشـان  را  کـودک  زخم هـای  وی 
خانـه، دام و کشـاورزی خـود را پیـش از فصـل برداشـت 
محصـوالت رهـا کردیم. مـا اینجا بی خانه، تشـنه، گرسـنه و 

منتظـر کمک هسـتیم.
عبدالقدیـر، کشـاورز 4۵ سـاله از ولسـوالی چهـادره قنـدوز 
هـم گفته اسـت کـه طالبان در یـک طرف بودنـد و نیروهای 

دولتـی در طـرف دیگـرو ما در وسـط گیـر افتـاده بودیم.
بسـیاری شـهروندان افغانسـتان بعـد از 1۳ سـال جنـگ در 
باتـاق ناامیـدی افتـاده انـد. شـهروندان افغانسـتان مـدام در 
میـان نیروهـای دولتـی و جنگجویـان طالبان گیـر می افتند و 

بـا سـختی های بسـیاری مواجـه می شـوند.
ایـن آواره گی  هـا در حالـی صـورت می گیـرد کـه نیروهـای 
امنیتـی همچنـان در نبـرد بـا طالبـان و گروه تکفیـری داعش 
درگیر هسـتند و هر روز به شـمار آواره گان افزوده می شـود.
دولـت افغانسـتان کـه 70 درصـد بودجـه ملـی سـاالنه خود 
راهزینـه جنـگ و نبـرد بـا طالبـان و داعـش می کنـد توانایی 
بیشـتری بـرای رسـیده گی بـه موقـع و درسـت بـرای ایـن 

گـروه بـزرگ و فرامـوش شـده نـدارد.
رسـیدن فصل سـرمای طاقـت فرسـای زمسـتان زنده گی در 
زیـر چادرهـا را در نبـود غذایـی مـورد نیـاز و وسـایل گرم 
کـردن خـود را بـرای آنهـا جهنـم روی زمین می سـازد، زیرا 
کمک هـای نهادهـای بین المللـی هـم بـه حـدی نیسـت کـه 

بتوانـد زنده گـی آنهـا به صـورت نورمـال بـه پیـش ببرد.
از زمـان حمات 11 سـپتامبر سـال 2001 به امریـکا تاکنون، 
افغانسـتان درگیر جنگی مسـتمر و توقف  ناپذیر بوده اسـت.
ورود نیروهـای امریکایـی بـا هـم پیمانان غربی آنها با شـعار 
مبـارزه بـا تروریسـم بـه افغانسـتان، تنـه تنهـا نتیجـه مثبتـی 

نداشـته سـت بلکـه همـه طرف هـا اعتـراف کـرده انـد  کـه 
جنـگ بـا طالبـان به بن بسـت رسـیده اسـت.

افغانسـتان اکنـون بـا مثلـث جنـگ و ناامنی، تولیـد و قاچاق 
مـواد مخدر، بیکاری و فسـاد اداری مواجه اسـت که نظامیان 
امریـکا و هم پیمانـان آنها طی 1۹ سـال گذشـته در رسـاندن 

افغانسـتان بـه وضعیـت کنونی نقـش اصلی را داشـته اند.
تـداوم ایـن وضعیـت مـردم افغانسـتان و غیرنظامیـان را بـه 
قرنیـان اصلـی مبـدل کرده اسـت کـه گاهی در اثـر حمات 
هوایـی نظامیـان امریکایـی، گاهـی در حمله طالبـان و زمانی 
هـم در نتیجـه عملیـات شـبانه تحـت کنتـرل سـازمان سـیا،  
کشـته، معلـول و یـا هـم بـه اسـارت بـرده شـده و شـمار 
زیـادی دیگـر هـم مجبـور بـه تـرک منازل خـود می شـوند.
در  فقـط  نظامـی  غیـر  کشـته و زخمـی شـدن 1۶ هـزار  

ل یک سـا
وزارت صحـت عامـه اعـام کـرد کـه از اول سـپتامبر سـال 
2018 تـا اول سـپتامبر سـال 201۹ میـادی، در سـه هزار و 
717 خشـونت مسـلحانه و جنگی در افغانسـتان، بیش از 1۶ 

هـزار غیرنظامـی کشـته و مجروح شـده اند.
میرلیـث مصطفی،  رییس حـوادث غیرمترقبه وزارت صحت 
عامـه گفـت : »در پی این خشـونت ها، سـه هـزار و 110 تن 

کشـته و 1۳هـزار و ۵11 تـن دیگر نیز زخمی شـده اند«.
بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده در برخـی رسـانه ها، 141 زن 
و دو هـزار ۹۶۹مـرد در میـان کشـته شـده گان بودنـد و آمار 
مجروحیـن نیـز یـک هـزار و 241 زن و 12هـزار و 270مرد 

اعام شـده اسـت.
مصطفـی بـر اسـاس اطاعـات ایـن وزارت خانه اعـام کرد 
کـه بیشـترین تلفـات غیرنظامیـان در درگیری هـای مسـتقیم 
میـان نظامیـان افغانسـتان و گروه هـای مخالف مسـلح دولت 
اعام شـده اسـت و پس از آن، انفجار مواد جاسـازی شـده، 
حمـات انتحـاری و حمـات هوایـی بـه ترتیـب از عوامل 
اصلـی کشـته شـدن غیرنظامیـان طـی یک سـال گذشـته در 

افغانسـتان اعام شـده اسـت.

تعمدی هدف قرار دادن غیرنظامیان
می گویـد  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  رحیمـی،  نصـرت 
کـه گروه هـای تروریسـتی و طالبـان، بـه صـورت تعمـدی 

می دهنـد. قـرار  هـدف  را  غیرنظامیـان 
او افـزود: »ایـن در حالـی اسـت کـه کـه نیروهـای امنیتـی 
قـرار  هـدف  را  غیرنظامیـان  عمـداً  هیچ  گاهـی  افغانسـتان 
نـداده انـد و در مـواردی کـه ایـن حمـات به صدمـه دیدن 
غیرنظامیـان منجر شـده اسـت، عامـان به نهادهـای قضایی 

اند«. معرفـی شـده 
بشـر  حقـوق  کمیسـیون  سـخنگوی  مشـکور،  شـکراهلل 
غیرنظامیـان  تلفـات  از  کمیسـیون  »ایـن  گفـت:  افغانسـتان 
نگـران اسـت و حمـات و عملیات هایـی کـه سـبب تلفات 

می کنـد«. تقبیـح  را  شـود  غیرنظامیـان 
همچنیـن  و  حکومـت  از  »کمیسـیون  گفـت:  ادامـه  در  او 
طالبـان می خواهـد تـا در برنامه هـا و عملیات هـای خـود، نه 
تنهـا باعـث بـروز تلفـات در میـان غیرنظامیان نشـوند، بلکه 
محافظـت از آنـان را نیـز از شـرایط خـود بداننـد. حکومت 
افغانسـتان براسـاس اصول و حقوق بشردوسـتانه بین المللی 
موظـف اسـت کـه در تمام مسـایل جنگی خود ایـن قوانین، 

اصـول و مقـررات را رعایـت کند«.
ایـن در حالی سـت کـه اخیـراً دفتـر معاونـت سـازمان ملـل 
متحـد در افغانسـتان یـا )یونامـا(، از افزایش خشـونت ها در 

افغانسـتان ابـراز نگرانـی کرده اسـت.
رییـس یونامـا هفتـۀ گذشـته تاکیـد کرد کـه خشـونت ها در 
افغانسـتان بایـد کاهـش یابـد و اقدامـات فـوری و ضروری 
ایـن  بـه  پایـان دادن  بـه آتش بـس جهـت  بـرای دسـتیابی 

خشـونت ها در کشـور، صـورت گیـرد.

اسـت؛  تاریخـی  و  اجتماعـی  پدیده یـی  جنـگ 
حوادث مملو از خشـونت کـه در جهان دیروزی و 
امـروزی ما اتفاق افتـاده و می افتد. جنـگ به عنوان 
پدیـدۀ پذیرفتـه شـده و معمـول جامعـۀ بشـری به 
دالیـل مختلـف که بیشـتر مغلـق بـوده، قابل بحث 
بـا نظریـات گوناگـون می باشـد. جنگ هایـی که در 
طـول تاریـخ بـه وقـوع پیوسـته انـد اکثـراً به خاطر 
امتیازطلبی هـای سیاسـی، اقتصـادی، جغرافیایـی و 
فرهنگـی صـورت گرفتـه؛ ولـی بحـث عمـده این 
اسـت کـه آیـا تمامـی ایـن جنگ هـا در نـگاه اول، 

جنبـه یـا ریشـۀ اقتصـادی دارند؟
در ایـن بـاب، جنگ هـا را بـه طـور ُکلـی می توانیم 
در دو صـورت بیـان کنیـم: یکـی اینکـه بگوییـم 
داشـته  اقتصـادی  ریشـۀ  دنیـا،  جنگ هـای  همـه 
اسـت؛ یعنـی جنـگ را جـز حـوادث مهـم کـه در 
تحـوالت تاریخـی موثـر بـوده انـد، بدانیـم؛ ولـی 
خـود جنگ نشـأت گرفتـه از علل اقصـادی بدانیم 
و دیگـر اینکـه بگوییـم خیـر. جنـگ بـا آن همـه 
عظمتـش، جـز حـوادث مهـم تاریخـی نیسـت. به 

نظـر می آیـد کـه جـز حـوادث مهـم اسـت ولـی 
چنیـن نیسـت و مسـیر تاریـخ را جنگ هـا عـوض 
نمی کنـد. مغـول می آیـد، قتـل عـام می کنـد، مثـًا 
نیـم از مـردم منطقه یـی را می ُکشـد و زنده گی  آنها 
را بربـاد می دهـد؛ امـا در عین حـال - بعد فراموش 
را طـی  راه خـودش  قافلـه، همـان  بـاز  می شـود. 
کـرده؛ یعنی میسـر خـود را عـوض نمی کنـد. طبق 

ایـن نظریـه، جنـگ جـز حـوادث بـزرگ  به شـمار 
نرفتـه؛ چـون می گوینـد تکامـل، ابـزار تولید اسـت 
کـه تاریـخ را تغییـر می دهـد و متحـول می کنـد. 
یـک وقـت جنـگ مقـارن بـا تحـول ابـزار تولیـد 
اسـت و یک وقت نیسـت. مثـًا در قرون وسـطی، 
می نامنـد،  کشـاورزی  دورۀ  آن را  کـه  دوره یـی  در 
خیلـی جنگ هـای بـزرگ دنیـا ُرخ داد ولـی دوره 
عـوض نشـده اسـت، دوره همـان دوره اسـت، امـا 
در دوره یـی کـه یـک مرتبـه صنعـت تغییـر کـرد و 
دورۀ صنعتـی پیـش آمـد، همان پیش آمـد تاریخ را 
متحـول کـرد و شـکل دیگـری بـه آن داد. بـا اینکه 
جنـگ در کار نبـود یعنی جنگ ها معلـول تحوالت 
اصلـی تاریـخ انـد نه علـت تحوالت اصلـی تاریخ.
جنگ هـا هـم بـه نوبـۀ خـود در تغییـر ابـزار تأثیـر 
داشـته انـد؛ یعنی آنهـا را می تـوان حتا علـت تغییر 
ابـزار دانسـت. دلیلش این اسـت کـه جنگ خودش 
در عیـن اینکـه خرابـی به بـار می آورد، سـبب یک 
نـوع تحـول و پیـش روی هـم اسـت؛ زیـرا ملت ها 
جنگـی،  رقابت هـای  اثـر  در  و  جنـگ  حـال  در 
نهایـت تـاش را بـرای حفـظ و بقای خـود به کار 
می برنـد. دانشـمندان هر کشـوری حداکثر کوشـش 
را بـرای سـاختن ابـزار جنگـی بـه کار می برنـد که 
ایـن مقـدار کوشـش در صلـح و آرامـش عملـی 
فوق العاده یـی  شـرایط  چنیـن  یـک  یعنـی  نیسـت 
را  خـود  تـاش  حداکثـر  مغزهـا  تـا  اسـت  الزم 
بـه کار برنـد. وقتـی مسـألۀ رقابـت در کار باشـد 
پـس بـاالی مغزهـا فشـار زیـاد شـده و در نتیجـۀ 
اختراعـات صـورت می گیرد و ابزار جنگی سـاخته 
می شـود؛ ولی جنـگ که خوابیـد همـان اختراعات 
در مسـایل تولیـدی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. 
مثـًا: بعـد جنگ جهانـی دوم، خیلـی از اختراعات 
آن در جریـان جنـگ بـه وجـود آمـده اسـت، بعـد 
ختـم جنـگ، از آنـان در راه تولیـد بیشـتر ابـزار به 

کار گرفته شـده اسـت.
در کل یکـی از شـاخصه های عمدۀ وقـوع جنگ ها 
در طـول تاریـخ همانـا جنبـه اقتصـادی آن اسـت. 
مشـکل اسـت که تنهـا در جنگ ها ریشـه اقتصادی 
شـان را عامـل عمـده وقوع جنـگ بیان کنیـم؛ چون 
نـه تنهـا ریشـه یـا بُعـد اقتصـادی در ایجـاد جنگ 
رول داشـته؛ بلکـه یـک سلسـله عوامـل از قبیـل: 
اقتصـادی  و  فرهنگـی  سیاسـی،  امتیازطلبی هـای 
دسـت به دسـت هم داده، کشـورها را باهـم درگیر 

است. سـاخته 
چون جنگ دشمن است، شکایت کجا بریم؟

و  عـادی  چنـان  را  جنـگ  پدیـدۀ  افـراد،  برخـی 
سـطحی می پندارنـد کـه نیازی بـه مطالعـه عمیق و 
دقیـق آن، نمی بیننـد. آیـا بـه راسـتی چنین اسـت؟ 
چـرا واقعـًا جنـگ مهـم اسـت و بایـد به شـناخت 

دقیـق و همه جانبـه آن پرداخـت؟ 

جنـگ  کـه  باشـد  ایـن  پاسـخ  سـاده ترین  شـاید 
و  انسـانی  نیـروی  بـه  فوق العـادۀ  خسـارت های 
امکانـات مـادی بشـر می زنـد و نـه تنهـا نیـروی 
انسـانی را از بیـن می بـرد؛ بلکـه ضربـۀ شـدیدی 
بـه روح و روان آنـان هـم وارد می سـازد؛ پـس آیـا 
بـرای شـناخت علـل و عوامـل جنگ هـا، متوقـف 
کـدام  آنهـان  وقـوع  از  و جلوگیـری  آنهـا  کـردن 

اقدامـی صـورت گرفتـه اسـت؟ 
معلوم اسـت کـه جواب به سـوال های فـوق، منفی 
اسـت. جنـگ برخـاف بیماری هـای ناشـناخته و 
العـاج، محصور مسـتقیم و آگاهانه انسان هاسـت. 
انسـان ها خـود جنگ افـروزی می نماینـد و به طور 
ارادی و بنـا بـه مصالـح و صـاح دیـد خـود، آن را 

می دهند. خاتمـه 
تاریـخ جنـگ، تاریـخ حیات بشـر اسـت یـا تاریخ 
پیدایـش جنگ هـا همـزاد انسـان در زمین اسـت و 
شـاید ذکر داسـتان کشـته شـدن یکـی از دو فرزند 
آدم بـه دسـت دیگـری در قـرون قدیـم بـه دلیـل 
منافـع شـخصی، حسـد و کینـه و خودخواهـی راز 
و سرچشـمه کلیـه جنگ هـا در طـول تاریخ باشـد. 
گویـا بشـر نمی توانـد ایـن بـای دوست داشـتنی 
را از زنده گـی خـود دور نمایـد و بـدون جنـگ، 
یک نواخـت  و  کننـده  کسـل  سـخت  زنده گـی 

شـد. خواهد 
هـر  اسـت،  مهـم  این قـدر  واقعـًا  چـرا  جنـگ 
وقتـی کـه از آن سـخن بـه عمـل می آیـد بعضـی 
را اندوهگیـن، یـک عـده را خشـمگین و عده یـی 
دیگـری را مسـرور می سـازد و شـاید ایـن سـرور 
ایشـان گـذرا و موقتـی باشـد. واقـع شـدن جنـگ 
در جامعـه انسـانی، تمامـی عرصه هـای زنده گی را 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و پـس از پایـان جنـگ 
در جامعـه - جـز ویرانـی، بـی ثباتـی، گرسـنگی و 

آواره گـی چیـز دیگـری را برجـا نمی گـذارد. 
انسـان  هزارهـا  کـه  می توانیـم  گفتـه  نهایـت  در 
معیـوب و معلـول، مقتـول، یتیـم و بیـوه را جنـگ 
بـه ارمغان مـی آورد. امـروز دیگر کشـورها خود به 
پـای جنـگ نابودکننـده می روند، ازدیـاد جمعیت و 
کـم شـدن منابـع طبیعـی از تمام انسـان ها بـه گفتۀ 
جـان الک/ گـرگ می سـازد؛ پس برای پیـدا نمودن 
بـه جسـتجو  بایـد  حیـات،  ادامـه  جهـت  منبعـی 
پرداخت که سـرانجام این جسـتجو تصـادم بین دو 
کشـور خواهـد بـود که منجـر به درگیری شـدیدی 
میان شـان خواهـد گردید که در نتیجـه، یکی از آنها 
بـه ُکلـی از پا افتـاده و از بیـن مـی رود و دیگری با 
بی رحمـی تمـام، بـاالی منابع نیمه تمـام آن دیگری 
حملـه ور می شـود و همـۀ آن را بـه یغمـا می بـرد؛ 
چنانچـه بـه گفتۀ سـازمان حفظ محیط زیسـت: در 
جنـگ بعـدی، انسـان روی آب آشـامیدنی صحـی 

بود.  خواهـد 

آیا جنگ ها 
ریشۀ اقتصادی 

دارند؟
فرح دیبا انوری و بهزاد برمک

آواره گی، فاجعۀ پنهاِن جنگ افغانستان
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نگاهی به سیاست پاکستان 
در مذاکرات  صلح  افغانستان

واژه های کلیدی
صلـح، پاکسـتان، افغانسـتان، طالبـان، جنـگ، 
اسـتراتژی، اسـتخبارات نظامی ارتش پاکسـتان

چکیده
مذاکـرات صلـح اخیـراً میـان طالبـان و امریکا 
در دوحـۀ قطـر وارد هفتمیـن دور خـود مـی 
کـه  سـالی  هـژده  در  مذاکـرات  ایـن  شـود. 
امریـکا در افغانسـتان حضـور نظامی داشـته و 
حملـۀ نظامی امریکا در سـال 2001 به سـقوط 
حکومـت و امـارت طالبـان انجامید، بی سـابقه 
اسـت. امریکایی هـا هـر چند به صـورت محرم 
بـا طالبـان در ایـن سـال ها مذاکراتی بـا طالبان 
داشـته اند، امـا در اواخر سـال پار میـادی بود 
کـه به صـورت مسـتقیم و علنـی وارد مذاکـره 
بـا طالبـان شـدند. موضـوع مهـم در مذاکرات 
صلـح افغانسـتان، موضع و سیاسـت پاکسـتان 
اسـت. زیـرا پاکسـتان همانگونـه کـه در جنگ 
افغانسـتان نقـش بسـیار اصلـی دارد و طالبـان 
بـا حمایـت و کمـک پاکسـتان ایـن جنـگ را 
نیـز  پیـش می برنـد، در صلـح  افغانسـتان  در 
کشـور بسـیار تأثیرگـذار و تعیین کننده اسـت؛ 
بـه حـدی کـه بسـیاری از تحلیلگـران بـه این 
بـاور انـد که کلیـد صلح افغانسـتان در دسـت 
پاکسـتان اسـت. تـا زمانـی کـه پاکسـتان برای 
صلـح در افغانسـتان همکاری نکند و سیاسـت 
صادقانـه و سـازنده برای صلح نداشـته باشـد، 
صلـح در افغانسـتان بـه یـک پدیـدۀ غیرقابـل 

دسـترس تبدیـل می شـود. 
 ایـن مقاله سیاسـت صلح پاکسـتان را با توجه 
در  کشـور  آن  جنـگ  اسـتراتژی  توضیـح  و 
مـورد افغانسـتان مـورد بحـث و بررسـی قرار 
می دهـد. آیـا پاکسـتان از مذاکـرات صلـح در 
افغانسـتان حمایت می کند؟ سیاسـت پاکسـتان 
در مورد صلح افغانسـتان چیسـت؟ آیـا طالبان 
در مذاکرات شـان بـر سـر صلح با پاکسـتانی ها 
ارتبـاط دارنـد و ایـن ارتبـاط چگونه اسـت؟ 

تحقیـق  و  پژوهـش  بررسـی  ایـن  مبنـای 
رسـانه یی  گزارش هـای  و  کتاب خانه یـی 
بـا توجـه بـه اظهـارات و ابـراز نظـر مقامـات 
پاکسـتانی در مورد سیاسـت دولت پاکسـتان و 
زمام داران پاکسـتانی بر سـر صلـح و مذاکرات 
صلح افغانسـتان اسـت. از برخی گزارشـات و 
اطاعاتـی در مقالـه در مذاکـرات صلح طالبان 
و دولـت افغانسـتان و امریکایی ها نیز اسـتفاده 

است.  شـده 

موقف مقامات پاکستانی در مورد صلح                           
عمران خان در چهارم اسـد سـال پـار)1۳۹7( 
انصـاف  تحریـک  حـزب  رهبـر  عنـوان  بـه 
کـه  پارلمانـی  انتخابـات  از  پـس  پاکسـتان 
پیـروزی حزب او مسـلم شـده بـود و خودش 

در حـال رفتـن بـه کرسـی صـدارت پاکسـتان 
بـود گفـت: 

»افغانسـتان ملکی اسـت کـه بیشـتر از همه در 
وضعیـت جنـگ علیـه تروریسـم قـرار گرفتـه 
اسـت و مردمانـی اسـتند کـه بیشـترین رنج را 
در جنـگ تحمـل کرده انـد، پاکسـتان خواهـان 
صلـح در افغانسـتان اسـت، اگر در افغانسـتان 
صلح باشـد یعنی در پاکسـتان صلح است«)1(
عمـران خـان یـازده مـاه بعـد از آن زمـان )20 
جـوزای 1۳۹8(و این بار به عنـوان صدراعظم 

پاکسـتان اظهار داشـت:
»پاکسـتان بیشـتر از هر کشـور دیگـری در دنیا 
خواسـتار برقـراری صلح در افغانسـتان اسـت 
و بیشـتر از هر کشـور دیگر بـه برقراری صلح 

در افغانسـتان عاقه مند اسـت.«)2(
از  کـه  نیسـت  خـان  عمـران  تنهـا  ایـن 
عاقه منـدی پاکسـتان بـه صلـح در افغانسـتان 
سـخن می گویـد. تمـام زمـام داران پاکسـتانی 
پیـش از او نیـز از ایـن عاقه منـدی بـه صلـح 
در افغانسـتان سـخن گفتـه  و همیشـه حمایت 
خـود را از مذاکـرات صلـح افغانسـتان اعـان 

کرده انـد. 
امـا پرسـش اصلـی این اسـت که پاکسـتان در 
ایـن عاقه منـدی و حمایـت تـا چـه حـدی 

صداقـت و یـک رنگـی دارد؟ 
آیـا واقعـًا رفتـار و عمل پاکسـتان بـرای صلح 
پاکسـتانی ها  ادعـا و گفتـار  بـا  افغانسـتان  در 
پاکسـتان  یـا  و  دارد  هم خوانـی  و  هم سـویی 
در مـورد صلـح و مذاکـرات صلـح افغانسـتان 

سیاسـت دوگانـه را تعقیـب می کنـد؟ 

پاکستان؛ استراتژی جنگ و تاکیتک صلح
برخـی از تحلیلگـران بـه ایـن بـاور انـد کـه 
صلـح بـرای پاکسـتان در افغانسـتان تاکتیـک 
اسـت، امـا جنـگ اسـتراتژی. پاکسـتان حتـا 
بـه  افغانسـتان  در  صلح خواهـی  و  صلـح  از 
عنـوان یـک تاکیتک در خدمت این اسـتراتژی 
پاکسـتان همیشـه سیاسـت  اسـتفاده می کنـد. 
دوگانه در مورد افغانسـتان داشـته اسـت و در 
واقع، سیاسـت پاکسـتان در مورد افغانسـتان و 
مذاکـرات صلـح افغانسـتان بـا ایـن دو گانگی 

بـر سـه اصـل و سـه نکته اسـتوار اسـت: 
1 – جنگ نیابتی فرسایشی توسط طالبان؛

2 – جنـگ تبلیغاتـی و روانـی بـا نرمـش و 
مختلـف؛ زمان هـای  در  شـدت 

و  صلـح  بـرای  همـکاری  بـه  تظاهـر   –  ۳
مذاکـرات صلـح چـه بـا افغانسـتان و چـه بـا 

دنیـا.
حتـا  و  دوگانـه  سیاسـت  پاکسـتان  یعنـی 
صلـح  مذاکـرات  مـورد  در  را  چندگانـه 
افغانسـتان دارد کـه در عمـل بـه جنـگ ادامـه 

و جنگ شـان حمایـت  طالبـان  از  و  می دهـد 
می کنـد و کشـور خـود را مرکـز و منطقـۀ امن 
پایگاه جنگی شـان سـاخته اسـت، اما در ظاهر 
و گفتـار از همـکاری به صلح و مذاکره سـخن 

انـکار می کنـد.  از جنـگ  دارد و 
پاکسـتان در اسـتراتژی جنگی خود می خواهد 
افغانسـتان را در یک جنگ دایمی و فرسایشـی 
نگـه دارد تا افغانسـتان از توانایـی و ظرفیتی که 
در  پایـدار  توسـعۀ  و  ثبـات  احیـای  مسـتلزم 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  مختلـف  بخش هـای 
اقتصـادی و امنیتـی و نظامـی اسـت، محـروم 
اینکـه بـار  باقـی بمانـد. امـا پاکسـتان بـرای 
از  را  تجـاوز  ایـن  و  ایـن جنـگ  مسـوولیت 
شـانه های خـود بـردارد و یـک چهـرۀ دیگری 
و  صلـح  از  کنـد،  ارایـه  خـود  سیاسـت  از 
صلح خواهـی در افغانسـتان بـه عنـوان تاکیتک 
اسـتفاده می کنـد، بـه صلح خواهـی و همکاری 
بـه مذاکـرت صلـح تظاهـر می کنـد تـا دنیا را 
فریـب دهـد و رد پـای تجـاوز و دخالت خود 

را در جنـگ افغانسـتان پـاک کنـد. 
نکتۀ مهم در این سیاسـت پاکسـتان به مدیریت 
در  کشـور  آن  جنگـی  اسـتراتژی  اجـرای  و 
افغانسـتان توسـط ارتش و اسـتخبارات نظامی 
حالـی  در  می گـردد.  بـر  کشـور)آی.اِس.آی( 
پاکسـتان  صلح خواهـی  تاکیتـک  مجـری  کـه 
وزارت  در  کشـور  ایـن  دیپلماسـی  دسـتگاه 
وزارت  اسـت.  ملکـی  نهادهـای  و  خارجـه 
خارجـه و حکومـت پاکسـتان جـدا از بخـش 
نظامـی آن هیـچ نقشـی در سیاسـت جنگـی و 
امنیتی آن کشـور در افغانسـتان ندارد. بنابراین، 
هیچ گونـه نقشـی در صلـح و مذاکـرات صلح 
افغانسـتان ایفـا کـرده نمی توانـد. جالـب ایـن 
اسـت کـه در پشـت پـردۀ صلـح و مذاکـرات 
صلـح نیـز ایـن نظامیـان و اسـتخبارات نظامی 
بـرای  را  اصلـی  نقـش  کـه  اسـتند  پاکسـتان 
اهـداف  رجهـت  د  مذاکـرات  ایـن  مدیـرت 

پاکسـتان بـه دوش دارنـد. 

مـورد  در  دوگانـه  سیاسـت  پاکسـتان  چـرا 
دارد؟  افغانسـتان 

پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا پاکسـتان ایـن 
سیاسـت دوگانـه را در مورد افغانسـتان دارد و 
در عمل پشـت سـر جنگ ایسـتاده است و در 

ادعـا و ظاهـر عقـب صلح؟ 
اگـر پاکسـتان منافـع و اهداف خـاص خودش 
را درافغانسـتان دارد و در پی تحقق آن اسـت، 
صلـح  در  را  منافـع اش  و  اهـداف  ایـن  آیـا 
در جنـگ  کـه  بیـاورد  دسـت  بـه  نمی توانـد 

برسـد؟ آن  بـه  می خواهـد 
برخی تحلیلگران جنگ را اسـتراتژی پاکسـتان 
می داننـد کـه حتـا صلح خواهی و همـکاری با 

مذاکـرات صلـح را تاکتیکـی در خدمـت ایـن 
اسـتراتژی می بیننـد. امـا پرسـش اصلـی اینجا 
اسـت کـه چـرا اسـتراتژی پاکسـتان بـه جـای 

صلـح در افغانسـتان، جنگ اسـت؟
عوامل و دالیل استراتژی جنگ 

برخـی  بررسـی های  و  تحلیل هـا  در 
نویسـنده گان و پژوهشـگران خارجی و داخلی 
گفتـه می شـود کـه اسـتراتژی جنگی پاکسـتان 
در افغانسـتان و در منطقه کـه از افراط گرایی و 
سـتیزه جویی اسـامی در ایـن اسـتراتژی بهره 
می گیـرد و آن را بـه عنـوان ابزار اصلـی به کار 
می بـرد بـرای هویـت و موجودیـت پاکسـتان 
بسـیار ضـروری و تعیین کننـده اسـت. اهمیت 
ایـن اسـتراتژی بـه نـکات و دالیـل زیـر بـر 

می گـردد:
قـرار  توجـه  مـورد  را  ادعـا  ایـن  اگـر   -  1
بدهیـم کـه پاکسـتان از سـتیزه جویی اسـامی 
و افراطیـت اسـامی بـه عنوان ابـزار در جهت 
و  می کنـد  اسـتفاده  خـود  منافـع  و  اهـداف 
سـتیزه جویی و یـا بـه تعبیـر و تفسـیر دیگـر 
جهـاد مسـلحانه را در ایـن جهت ابـزار اصلی 
و کار آمـد تلقـی می کنـد، صلح در افغانسـتان 
بـرای پاکسـتان بسـیار زیان بـار و ناخوش آیند 
اسـت. زیرا صلح در افغانسـتان ایـن ابزار را از 

می گیـرد.  پاکسـتان 
کتاِب»نبـرد تـا آخریـن نفـس، شـیوۀ جنـگ 
ارتـش پاکسـتان« نوشـتۀ خانـم امریکایی دکتر 
کِـرول کریسـتین فییـر، نیز بـه این باور اسـت 
کـه جنگ نیابتی و غیرمسـتقیم ارتش پاکسـتان 
در افغانسـتان بـا حمایت از گروه های اسـامی 
و جهـادی بـه اختافات و منازعات دو کشـور 
بر سـر دیورنـد، رابطۀ کابل با دهلی و مسـایل 
و  اختافـات  ایـن  نمی شـود.  مربـوط  دیگـر 
ادعاهـای طرفیـن حـل شـود و یا نشـود، ادامۀ 
جنـگ تـا آخریـن نفـس، فرهنگ اسـتراتژیک 
ارتـش پاکسـتان را تشـکیل می دهـد. جنگـی 
کـه مبنـای آن را آیدئولـوژی اسـام و جهـاد 
می سـازد و در واقـع، ایـن آیدئولـوژی ذاتی و 
فطـری ارتـش پاکسـتان اسـت کـه بـا آن تولد 
یافـت، رشـد کـرد و ادامۀ حیـات و بقایش در 

گرو آن اسـت:
بـر  در  پاکسـتان،  اسـتراتژیک  »فرهنـگ 
ارزش هـا  اعتقـادات،  از  گیرنـدۀ مجموعه یـی 
تاریخـی  تجـارب  و  نهادیـن  هننجارهـای  و 
آن اسـت. ارتـش بـا ایـن فرهنـگ بـه مثابـۀ 
عینکـی، محیـط امنیتـی )داخلـی و خارجـی( 
خـود را می بینـد و می فهمـد و بـر مبنـای آن 
برنامـه می ریـزد و پاسـخ ارایه می کنـد. بر این 
اسـاس، تصمیـم می گیـرد کـه کـدام گزینه در 
برابـر تهدیدها مناسـب اسـت. ارتش پاکسـتان 
سیاسـت داخلـی را نیـز اغلبـًا کنتـرل می کنـد 

را  پاکسـتان خـود  ارتـش  و شـکل می دهـد. 
حافـظ تمامیـت آیدئولوژیـک کشـور می دانـد 
کـه آن اسـام اسـت که منطـق بنیادیـن دولت 
ایـن  از  ارتـش  را تشـکیل می دهـد. رهبـران 
آیدئولـوژی برای تحقق انسـجام ملـی در یک 
کشـور چنـد قومی و جلـب حمایـت عمومی 
از رؤیـای مقابلـه با هنـد بهره گرفته می شـود. 
بنـا بر شـواهدی کـه من از نشـریات مسـلکی 
اردو و مطالعـۀ فرهنگ اسـتراتژیک مسـلط در 
پاکسـتان اسـتنتاج کـرده ام، به دالیـل گوناگون 
نمی تـوان امیـدوار بود کـه پاکسـتان از اهداف 
همسـایگانش{  برابـر  متغیـر}در  مطالبـات  و 

دست بکشـد.) )۳(
2 – نکتـۀ دومـی کـه ارتـش پاکسـتان را برای 
اسـتراتژی  حیـث  بـه  افغانسـتان  در  جنـگ 
را  جنـگ  ایـن  پشـتوانۀ  و  می کنـد  تشـویق 
فراهم می سـازد، دسترسـی پاکسـتان به سـاح 
اتمـی اسـت. قـدرت اتمـی شـدن پاکسـتان، 
ارتـش ایـن کشـور و سـازمان اطاعاتـی یـا 
اسـتخباراتی آن)آی.اِس.آی( را بـه ایـن جنگی 
بـا حمایـت از افراط گرایـی اسـامی ترغیب و 
تقویـت می کنـد. پاکسـتان خـود را در واقـع با 
داشـتن سـاح اتمی از حملۀ هند و هر کشـور 
دیگـر مصـون احسـاس می کنـد و بی پـروا بـه 
سیاسـت حمایـت از افراط گرایـی اسـامی و 
جهادگرایـان ادامـه می دهـد. بـه قـول خانـم 
عنـوان کشـور  بـه  پاکسـتان  فییـر: »شـناخت 
اسـام آباد  بـه  هسـته یی،  قـدرت  بـه  مجهـز 
بـا  نظامـی  از گروه هـای شـبه  تـا  اجـازه داد 
مصونیـت بیشـتر حمایـت کنـد؛ چـون خیلـی 
خـوب می دانسـت کـه در این وضعیـت دهلی 
نـو اقدامـات تنبیهـی رایـج علیـه پاکسـتان را 
مخاطره آمیـز ارزیابـی می کنـد. بـه ایـن دلیـل، 
بـه هیـچ روی تصادفـی نیسـت کـه پـس از 
وضـع تحریم هـای مربـوط بـه منـع گسـترش 
واشـنگتن،  جانـب  از  اتمـی  تسـلیحات 
گروه هـای جهـادی پاکسـتانی نیـز بـه لحـاظ 

تعـداد در کشـمیر افزایـش یافـت. 
در طـول سـال های 1۹80 پاکسـتان حمایـت 
کامـًا  را  سـتیزه جوی جهـادی  گروه هـای  از 
تشـدید بخشـید؛ امـا در واقـع نقطـۀ اوج ایـن 
 1۹۹8 اتمـی  آزمایش هـای  از  پـس  سیاسـت 
میـادی بـود کـه پاکسـتان دامنـۀ اسـتراتژی 
نبردهـای نامتقـارن را فراتـر از آنچـه تـا حـال 
انجـام داده بـود، بـرد. ایـن خـود گویـای این 
هسـته یی،  تسـلیحات  کـه  اسـت  واقعیـت 
پاکسـتان را در اسـتفاده از سـتیزه جویان تواناتر 

اسـت.«)4( و جری تـر سـاخته 
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نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

بـا وجـود اعـام پیـروزی بـر گـروه داعـش در دوم حمـل 
رسـمی  اعـام  امریـکا،  رییس جمهـوری  سـوی  از   1۳۹8
کشـته شـدن ابوبکـر البغـدادی رهبـر آن گـروه در پنجـم 
عقـرب 1۳۹8 از سـوی ترامـپ می توانـد نقطـۀ عطفـی در 
به شـمار رود زیـرا  بـا آن گـروه سـتیزه جو  مبـارزه  رونـد 
پیامدهای مسـتقیمی بر انسـجام سـازمانی و نحوه تعامل آن 
گـروه با شـرایط پـس از حـذف البغدادی خواهد گذاشـت.
مـکان کشـته شـدن بغـدادی در اسـتان ادلـب سـوریه اما به 
نوعـی سـوال برانگیز بـود. ادلـب منطقـه تحـت نفـوذ جبهه 
النصـره وابسـته به گروه القاعده اسـت و در سـال های اخیر 
روابـط میـان النصره و داعـش اغلب متشـنج و بحرانی بوده 
اسـت. ایـن امـر نشـان می دهد کـه حضـور بغـدادی در آن 
منطقـه بـه دلیل از دسـت دادن قریـب به اتفـاق مناطق نفوذ 
داعـش احتمـاال امـری موقـت بـوده و ایـن گـروه تـاش 
داشـته اسـت تـا هنـگام کنتـرل بـر یـک منطقـه و تامیـن 
امنیـت رهبـران خـود، از حمایت و پشـتیبانی گـروه النصره 

ببرد. بهـره 
 

ترامپ و زمان مناسب حذف البغدادی
پـس از عقب نشـینی نیروهـای امریکایـی به دسـتور ترامپ 
هم زمـان بـا عملیـات نظامی ارتش ترکیه در شـمال سـوریه 
و مطـرح شـدن احتمـال تـاش داعـش در پُر کـردن خاء 
نیروهـای امریکایـی در آن منطقـه، اعـام خبر کشـته شـدن 
البغـدادی در ایـن مقطـع زمانـی می توانـد حامـل پیام هـای 

باشـد: متفاوتی 
1. ممانعـت از احتمـال سـازمان دهی مجـدد داعـش: برخی 
از ناظـران بـر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه گـروه داعـش تاش 
دارد بـا بهره بـرداری از تحـوالت منطقـه بـه سـازمان دهی 
اخیـر  پیاپـی  شکسـت های  جبـران  جهـت  خـود  مجـدد 
بپـردازد. ایـن ناظـران بـه نـوار ضبـط شـده اخیـر  خـود 
البغـدادی اشـاره داشـتند کـه در آن ادعـا کرده بـود به رغم 
ناکامی هـای اخیـر داعـش، ایـن گـروه کمـاکان قدرت منـد 
نیروهـای  نـوار  البغـدادی همچنیـن در آن  پابرجاسـت.  و 
داعـش را بـه انجـام »اقدامـات الزم« فراخواند. این سـخنان 
بـه عنـوان چراغ سـبزی بـه نیروهـای میدانـی داعش جهت 
انجـام عملیـات تروریسـتی تعبیـر شـد تـا این گـروه ثابت 
کنـد کـه شکسـت های نظامـی اخیـر منجر بـه فروپاشـی و 
کاهـش تاثیـر و نفـوذ آن هـا نشـده اسـت. از ایـن رو، اقدام 
اخیـر امریـکا در کشـتن البغـدادی حـاوی ایـن پیـام بـود 
کـه ایـاالت متحـده ملتـزم بـه پیگیـری مبـارزه بـا داعش به 
عنـوان یـک سـازمان تروریسـتی بـوده و اعام پیـروزی بر 
آن گـروه بـه معنای پایـان کار داعـش و یا پایـان رویارویی 

بـا آن نبوده اسـت.
اظهـارات ژنـرال فرانک مکنـزی، فرمانده نیروهـای مرکزی 
امریـکا در خاورمیانه در 2۳ اسـد 1۳۹8 کـه اعام کرده بود 
»اقدامـات ضـد تروریسـم امریـکا هنـوز بـه جاه طلبی هـای 
افراطـی داعش به طـور کامل پایان نداده اسـت« نشـانگر آن 
بـود کـه امریـکا این گـروه را بـه عنـوان تهدیـد امنیت ملی 

خـود می دانـد و در مبـارزه با آن مصمم اسـت.
2. پاسـخی مناسـب بـه انتقادهـای افـکار عمومـی امریـکا: 
بسـیاری از ناظران بـر این باورند که کشـتن البغدادی باعث 
تقویـت جایگاه و موقعیـت دونالد ترامـپ، رییس جمهوری 
امریـکا در مواجهـه با انتقـادات و فشـارهای داخلی خواهد 
شـد. چنیـن امـری در ایاالت متحده مسـبوق به سـابقه بوده 
و مثـًا حـذف »اسـامه بـن الدن« رهبـر سـازمان القاعده در 
12 سـنبله 1۳۹0 در زمـان ریاسـت جمهـوری بـاراک اوباما 
ریاسـت  دوران  در  الزرقـاوی  ابومصعـب  شـدن  کشـته  و 
جمهـوری بـوش پسـر در 18 خـرداد 1۳8۵ مـورد تاییـد 
گسـترده افـکار عمومـی امریـکا قـرار گرفـت و موقعیـت 
هـر دو رییس جمهـوری پیشـین را به شـدت تقویـت کـرد. 
بـا توجـه بـه ایـن کـه ترامـپ از سـوی اکثریـت دموکرات 
مجلـس نماینـدگان در آسـتانه اسـتیضاح قـرار دارد و حتی 
بعضـی از جمهوری خواهـان از برخـی سیاسـت های دونالد 
البغـدادی  کشـتن  عملیـات  داشـته اند،  انتقاداتـی  ترامـپ 
پیـکان فشـارها را بـه سـوی منتقـدان تغییـر خواهـد داد. 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه ایـاالت متحـده در سـال منتهی به 
انتخابـات ریاسـت جمهوری قـرار دارد و حـذف رهبر یکی 
از بزرگ تریـن سـازمان های تروریسـتی و ضـد امنیـت ملی 
امریـکا بـدون هیچ گونـه هزینـه نظامـی می توانـد موفقیـت 
بزرگـی در سیاسـت خارجـی دولـت کنونی به شـمار رود و 
بـر امـکان موفقیـت دونالد ترامـپ در انتخابـات پیش رو به 

بیافزاید.       مراتـب 
۳. مهـار پیامدهای انتقـادی عملیات نظامی ترکیه در شـمال 
سـوریه: هم زمانـی طـرح حـذف رهبـر داعـش بـا آتش بس 
موقـت در شـمال سـوریه کـه با سـفر مایـک پنـس، معاون 
رییس جمهـوری امریکا، در 2۵ میـزان 1۳۹8 انجام پذیرفت 
تـا حـدود زیـادی پاسـخی بـه انتقـادات فزاینـده متحـدان 
اروپایـی و منطقه یـی ایـاالت متحـده بـود. بسـیاری از ایـن 

متحـدان ادامه جنگ در شـمال سـوریه و بی عملی نیروهای 
نظامـی امریـکا را فرصتـی بـرای فـرار زندانیـان داعشـی و 
تجدیـد سـازمان آن گروه دانسـته و چنین امـری را تهدیدی 
بـرای امنیـت کشـورهای خـود تلقـی کردند. کشـتن ابوبکر 
البغـدادی جدیـت ایـاالت متحـده در مبـارزه بـا داعـش و 
حمایـت از متحـدان را بـه نمایش گذاشـت و نشـان داد که 
ارتـش امریـکا در صـورت لزوم بـا انجام عملیـات محدود، 
سـریع و موثـر آماده واکنش بـه تهدید های منطقه ای اسـت.

 
چشم انداز پیش رو

بـا اعـام مـرگ ابوبکـر البغـدادی، رهبـر داعـش، ازسـوی 
امریـکا، بسـیاری از آغـازِ پایـان داعـش به ویژه با فروپاشـی 
از  بعـد  خلیفه گـری،  براسـاس  دولتـی  برپایـی  رؤیـای 
شکسـت های نظامـی و فقـدان قلمروی حمکرانـی آن گروه 
سـخن گفتنـد، در حالـی  کـه برخـی تحلیل گـران بـا تردید 
در ایـن امـر از احتمـال برآمـدن سـازمانی خطرناک تـر و 
مخوف تـر از داعـش خبـر دادنـد؛ همان گونـه کـه پـس از 
مـرگ بـن الدن، رهبـر القاعـده، داعـش از رحـم آن گـروه 
تروریسـتی سـر بـرآورد. دسـته اخیـر تحلیلگـران بـر ایـن 
باورنـد کـه بغـدادی تنهـا »نمـاد« ایـن سـازمان تروریسـتی 
بـود و مـرگ او به معنـای نابـودی ایـده و تفکـر »تروریسـم 

جهـادی« نخواهـد بـود. 
امـا گـروه داعش بـا تایید کشـته شـدن رهبر خـود و تعیین 
جانشـین او و اعـام بیعـت هـواداران آن گـروه بـا رهبـر 
جدیـد تنهـا سـه روز پـس از اعـام رسـمی مـرگ بغدادی 
تصویـری  دارد  تـاش  امریـکا،  متحـده  ایـاالت  ازسـوی 
منسـجم و قـوی از خـود ارایـه دهـد. سـخنگوی جدیـد 
داعـش، ابوحمـزه القریشـی، در ۹ عقـرب 1۳۹8 در یـک 
نـوار صوتی ضبط شـده که از کانـال تلگرامی فرقان وابسـته 
بـه آن گروه پخش شـد، ضمـن تایید مرگ ابوبکـر بغدادی، 

رهبـر داعـش و ابوحسـن المجاهـد، سـخنگوی آن گـروه، 
قـول داد داعـش بـه زودی انتقـام خـون آن هـا را خواهـد 
گرفـت. ایـن سـخنگو همچنیـن اعـام کـرد کـه »مجلـس 
القریشـی،  الهاشـمی  ابوابراهیـم  بـا  گـروه،  ایـن  شـورا«ی 
به عنـوان »امیرالمومنیـن و خلیفه مسـلمین« بیعـت کرده و او 

را بـه ایـن سـمت برگزیده اسـت.
نام هـای مسـتعار رویکـرد  بـا توجـه بـه ایـن کـه تعییـن 
سـازمان های رادیـکال اسـامی و گروه های مسـلح جهادی 
و  ناظـران  بیشـتر  بـرای  القریشـی  ابوابراهیـم  نـام  اسـت، 
سـرویس های اطاعاتی ناشـناخته اسـت و هویـت این فرد 
بـرای آن هـا مشـخص نیسـت. بـا وجـود لقـب »القریشـی« 
بـرای رهبـر جدیـد داعـش که نشـانه وابسـتگی بـه خاندان 
پیامبر اسـام اسـت، این گروه تاش داشـته اسـت تـا تایید 
هـواداران و برخـی شـخصیت های مذهبـی منتقد را کسـب 
کنـد و خـاء بغـدادی را از طریـق انتسـاب رهبـر جدید به 

خانـدان پیامبـر اسـام تـا حـدود زیـادی جبـران کند. 
سـاختار  بـه  نظـر  بـا  بغـدادی  جانشـین  انتخـاب  امـا 
شـگرفی  تاثیـر  آن هـا،  فعالیـت  نحـوه  و  داعـش  گـروه 
سـاختار  داشـت.  نخواهـد  گـروه  ایـن  رویکردهـای  بـر 
تصمیم گیـری، سـازماندهی عملیاتـی و جذب سـتیزه جویان 
در گـروه داعـش از سیسـتمی غیرمتمرکـز تبعیـت می کنـد. 
چنیـن سـاختاری بسـیار منعطف تـر از سـاختار سـازمانی 
القاعـده اسـت کـه رهبر آن، اسـامه بن الدن، در سـال 2011 
کشـته شـده بود. بـه همیـن دلیل، بحـث جانشـینی بن الدن 
از اهمیـت بیشـتری برخـوردار بود، زیرا بـن الدن در القاعده 
نقـش بزرگ تـری نسـبت به نقـش بغـدادی در داعـش بازی 

می کـرد. 
داعـش  دیگـر گروه هـای جهـادی، گـروه  بـا  مقایسـه  در 
مبتنی بـر سـاختار اداری دقیق تـری اسـت که فقـدان رهبری 
از  بزنـد. در واقـع پـس  بـه کلیـت آن آسـیب  نمی توانـد 
تجـارب ایـن دسـت از گروه هـا، روشـن شـده اسـت آن 
از سـازمان و سـاختار  گروه هـای جهـادی سـتیزه جو کـه 
اداری غیرمتمرکـز برخوردارنـد، قـادر خواهند بـود ضرباتی 
ماننـد حـذف رهبـران طـراز اول خـود را تحمـل کننـد و 
سـریعًا بـه بازسـازی خـود بپردازنـد. بدین ترتیـب داعـش 
از معـدود سـازمان های جهـادی تکامل یافتـه ای اسـت کـه 
ازسـویی سـاختار آن، اسـتفاده ایـن گـروه از تجـارب قبلی 
دیگـر گروه هـای سـتیزه جو را نمایـان می کنـد و از سـوی 
دیگـر، احتمال فروپاشـی کامـل آن در مرحله پیـش رو تنها 

به دلیـل حـذف رهبـری، بسـیار انـدک خواهـد بـود.  
بـا ایـن وجـود، حذف رهبـران گروه هـای تروریسـتی حتی 
اگـر نتوانـد به توقـف کامل فعالیـت آن سـازمان ها بینجامد، 
تاثیـر سـمبلیک مهمـی بر ادامـه فعالیت و شـکل حضور آن 
گروه هـا خواهـد داشـت، چـرا کـه رهبرانـی چـون بن الدن 
و بغـدادی، جـدا از نقش هـای تشکیاتی شـان، »برند«هـای 
مهمـی در جـذب سـتیزه جویان و جهادی هـا از اقصی نقاط 

بوده اند. جهـان 

کشته شدن ابوبکر البغدادی و آیندۀ داعش
علی حیدری

آواره گی، 
فاجعۀ پنهاِن 
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