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در حـال حاضـر روی یـک تـوافق نامـه 

با طالبـان کار می کنیـم

تقلبات انتخاباتی 
با تلیفوِن ترامپ حل نمی شود

3 6

وزارت معـارف افغانسـتان در 
انتخابـات چهلمیـن اجالس 
سـازمان یونسـکو )سـازمان 
آموزشـی، علمـی و فرهنگی 
ملـل متحـد( عضویـت بورد 
اجرایـی ایـن سـازمان را برای 
یـک دورۀ کاری چهارسـاله 

بدسـت آورده اسـت.
مسـووالن وزارت معـارف در 
یـک اعالمیه یـی گفـت انـد: 
“در چهلمین اجالس عمومی 
این سازمان ۱۹۳ کشور جهان 
اشـتراک کرده بود و افغانستان 
پروسـه  یـک  در  توانسـت 
رقابتی، با بدسـت آوردن ۱۴۷ 
رای مثبـت عضویـت بـورد 
اجرایی این سـازمان را بدست 

آورد. “
در اعالمیـۀ ایـن وزارت آمـده 
اسـت که افغانسـتان با کسب 
اجرایـی  بـورد  عضویـت 
ایـن سـازمان مـی توانـد از 

کمک های مالی و فنی بیشـتر 
این سـازمان برخوردار شـود.
چهلمیـن اجالس یونسـکو 
بـه تاریـخ دوازهم مـاه نوامبر 
سـال روان در شـهر پاریـس 
فرانسـه برگـزار شـده بـود و 
نماینده گان ۱۹۳ کشور جهان 
در آن اشـتراک کـرده بودنـد، 
و در پیونـد بـه موضوعاتـی 
چـون )پالیسی سـازی بـرای 
برنامه های تعلیمـی و تربیتی، 

فرهنگی، ساینس وتکنالوژی 
( بحـث و گفت وگـو کردند.
ایـن اعالمیـه می افزایـد کـه 
وزارت معـارف ایـن موفقیت 
را گامـی مهمـی در راسـتای 
تقویت و تبارز نقش افغانستان 
در سـطوح تصمیـم گیـری 
)علمـی،  یونسـکو  سـازمان 
ملـل  آموزشـی  فرهنگـی و 

متحـد( دانسـته اسـت.

کمیسیون حقوق بشر کشور می گوید که هیئتی 
سوء استفاده  درباره  ادعاها  بررسی  برای  را 
فرستاده  زندان ها  به  زندانی  زنان  از  جنسی 

است.
از چندی به این سو، گزارش های تایید ناشده 
که بر اساس آن  ادعا می شود زنان در شماری 
از محابس کشور مورد سوء استفاده جنسی قرار 
به  دست  اجتماعی  شبکه های  در  می گیرند، 

دست می شود.

دو  زنانه  بخش های  از  که  گزارش ها  این 
زندان پلچرخی و بادام باغ کابل نام برده است 
حکایت از آن دارد که زنان زندانی پیوسته مورد 

سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.
نادرستی  و  درستی  اما  بشر  حقوق  کمیسیون 
این ادعاها را تایید نکرده می گوید که هیئتی را 
برای بررسی این ادعاها به شماری از محابس 

از جمله محبس پل چرخی فرستاده است.
شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون دیروز در 

یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون 
سوءاستفاده  ادعای  بررسی  برای  بشر  حقوق 
جنسی از زنان زندانی، به دو محبس یاد شده 

هیئت اعزام کرده است.
از  مواردی  اگر  که  گفت  صالحی  بانو 
در محابس وجود  زنان  از  سوء استفاده جنسی 
اما  دارد  مستندسازی  به  باشد ضرورت  داشته 
از  مواردی  با  کمیسیون  بررسی  هیئت  تاکنون 
زنان در محابس روبرو  از  سوء استفاده جنسی 

نشده است.
اکبر، رییس کمیسیون حقوق  همچنان شهرزاد 
بشر گفت که کمیسیون حقوق بشر شماری از 

محابس را به گونه منظم بررسی می کند.
از  دیگر  برخی  در  زنان  وضعیت  از  اما  او 
کمیسیون  نظارت  از  وی  گفتۀ  به  که  محابس 

حقوق بشر به دور هستند ابراز نگرانی کرد.
دسترسی  کمبود  محابس  این  در  او،  گفتۀ  به 
زندانیان به خدمات صحی و تعلیم و تربیه به 
عنوان یک مشکل شناخته شده و ممکن است 
صورت  نیز  جنسی  بدرفتاری های  از  موارد 

بگیرد.
ادعاها  به  رسمًا  تاکنون  داخله  امور  وزارت 
زندانی  زنان  از  جنسی  سوءاستفاده  درباره 

واکنشی نشان نداده است.

براســاس گــزارش جدیــد نهــاد اقتصــاد و صلــح، 
در  تروریســم  قربانــی  بزرگتریــن  افغانســتان 

ــت. ــان اس جه
افغانســتان  می دهــد،  نشــان  گــزارش  ایــن 
بیشــترین میــزان مــرگ و میــر ناشــی از تروریســم 
را داشــته اســت کــه نســبت بــه ســال پیــش ۵۹ 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
همچنیــن در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده کــه 
بــرای اولیــن بــار از ســال ۲۰۰۳، تعــداد قربانیــان 

تروریســم در عــراق کمتــر شــده اســت. بــه غیــر 
ــی  ــه، مال از افغانســتان ســه کشــور دیگــر نیجری
و موزامبیــک در ســال ۲۰۱۸ شــاهد رشــد قابــل 

توجــه مــرگ و میــر ناشــی از تروریســم بودنــد.
ــه  ــده ک ــزارش آم ــن گ ــری از ای ــش دیگ در بخ
در ســال ۲۰۱۹، طالبــان بــا پشــت ســر گذاشــتن 
ــان  ــتی جه ــروه تروریس ــن گ ــش، مرگبا رتری داع
شــد. ایــن گــروه مســوولیت ۳۸ درصــد کل 
ــطح  ــم را در س ــر تروریس ــر اث ــراد ب ــرگ اف م

ــت. ــده داش ــر عه ــال ۲۰۱۸، ب ــان در س جه
ــای تروریســتی در افغانســتان،  ــش فعالیت ه افزای
همــراه بــا کاهــش درگیری هــا در ســوریه و 
ــه  ــر داعــش ب ــان ب ــه طالب ــه غلب عــراق، منجــر ب
عنــوان مرگبارتریــن گــروه تروریســتی جهــان در 

ســال ۲۰۱۸ شــد.
براســاس گــزارش جدیــد نهــاد اقتصــاد و صلــح، 
مــرگ و میــر ناشــی از تروریســم در ســال ۲۰۱۸ 
بــا ۱۵,۲ درصــد کاهــش بــه ۱۵ هــزار و ۹۵۲ نفــر 
ــی  در جهــان رســیده  کــه چهارمیــن ســال متوال
بهبــود را نشــان می دهــد. از نظــر اقتصــادی، 
ــان، در  ــاد جه ــم در اقتص ــی تروریس ــر منف تأثی
ــه  ــود ک ــر ب ــارد دال ــادل ۳۳ میلی ــال ۲۰۱۸ مع س
نســبت بــه ســال قبــل ۳۸ درصــد کاهــش یافتــه 

اســت.

گزارش یک نهاد تحقیقانی نشان داد:
افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم در جهان است

کمیسیون حقوق بشر ادعای سوءاستفادۀ جنسی 
از زنان زندانی را بررسی می کند

وزارت معارف عضویت بورد اجرایی سازمان یونسکو را به دست آورد

شــهر کابـل
دریایـی ایستـاده در فصـل بارنـده گـی

مصـالحه و نیـاز به چـارچوب 
عـدالِت ترمیـمی

اعضای مجلس غنی را متهم به خیانت ملی کردند:
داوودزی از اعضای مجلس خواسته تا از 

»عمل کردهای فراقانونی« تیِم دولت ساز دفاع کنند

غنی خمار نوشیدِن

 قـهوه 
با تـرامپ

با  ترامپ  دقیقه صحبــِت  بزرگ نمایی چنــد 
آقای غنی و از آن بدتــر طرِح دروغیِن دعوت 
بــه امریکا، یک حرکِت سیاســی جلف و یک 
در  که  خودنمایِی حقیرانه محســوب می شود 
آن امریکا نویسندۀ سرنوشِت افغانستان تلقی 
شــده اســت. واضح تر باید گفت که حاکمان 
ارگ، خــاِف دم زدن از »غیــرت افغانی«، در 
رنگ  به راحتی  مقامــاِت خارجــی  با  مواجهه 
می بازند؛ به ویژه آن کــه آن مقامات امریکایی 
باشند. این رنگ باخته گی فارغ از آداب سیاسی 
و فرهنگ دیپلماســی؛ کامــًا زادۀ حقارت و 
بی باوری به قدرت ملی، حاکمیت سیاســی و 
نماینده گی ملی از ارادۀ مردم است. باوِر آن ها 
به  امریکا  همواره چنین بوده که رییس جمهوِر 
روی هر سیاست مداِر افغانستانی یی که لبخند 
بزند، همان شــخص هماِی سعادت بر شانه 
می یابد و می تواند به پشــتوانۀ آن، بر مقدراِت 
کشــور حاکم گردد، ولو مــردم از آن کراهت 

داشته باشند
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ارگ  چنــان  اشــرف غنی  و  ترامــپ  تلیفونــی  صحبــِت 
ــرِح  ــه از آن ط ــاخت ک ــگ س ــت و ملن ــت جمهوری را مس ریاس
ســفِر آقــای غنــی بــه واشــنگتن نیــز بیـــرون تراویــد؛ ســفری کــه 
ــِت ارگ و  ــی از ماهی ــا به خوب ــود، ام ــش نب ــی بی ــه دروغ اگرچ
ــت.  ــرده برداش ــتان پ ــت داری در افغانس ــِر دول ــه ام ــگاهِ آن ب ن
ــا  ــی ب ــاس تلیفون ــکا در تم ــور امری ــپ رییس جمه ــد ترام دونال
اشــرف غنی، از تالش هــای حکومــِت افغانســتان و پاکســتان 
ــار  ــی اظه ــگاه امریکای ــتاداِن دانش ــی اس ــازِی رهای ــرای زمینه س ب
ــان آورده  ــه می ــی ب ــح صحبت های ــون صل ــوده و پیرام ــپاس نم س
اســت؛ امــا بــر اســاِس بیانیــۀ وزارت خارجــۀ امریــکا هیــچ دعوِت 
ــورت  ــنگتن ص ــه واش ــفر ب ــرای س ــی ب ــای غن ــمی یی از آق رس

ــه اســت. نگرفت
ــِی  ــا بزرگ نمای ــت جمهوری ب ــه ارگ ریاس ــت ک ــش این اس پرس
ــازد  ــت س ــد ثاب ــزی را می خواه ــه چی ــی، چ ــاس تلیفون ــن تم ای
ــی  ــکا از غن ــوِت امری ــِن دع ــرِح دروغی ــر آن، از ط ــزون ب و اف
ــن کشــور، چــه حاجــت و آرزوِی بزرگــی را  ــه ای ــرای ســفر ب ب

ــد؟ می طلبـ
ــتقل و  ــورِ مس ــک کش ــتان ی ــه افغانس ــرد ک ــد ک ــوش نبای فرام
نســبتًا بــزرگ در نظــام بین الملــل بــا موقعیــِت جغرافیایــِی بســیار 
ــرار  ــن کشــور ق ــدرِت ای ــه در رأس ق حســاس اســت. کســی ک
داشــته باشــد، می توانــد محــِل رجــوع و تمــاِس ســراِن بســیاری 
از دولت هــای بــزرگ باشــد و در ایــن نیــز جــای تعجــب وجــود 
ــت  ــس حکوم ــا ریی ــکا ب ــور امری ــاس رییس جمه ــا تم ــدارد. ام ن
افغانســتان، نظــر بــه انبــوهِ پیوندهــای امنیتــی و اســتراتژیک میــان 
ــه  ــد شــمرده شــود، ن ــادی می بای ــاًل ع ــِر کام ــک ام دو کشــور، ی
یــک اتفـــاِق بــزرگ و خارق العاده یــی کــه پیرامــوِن آن تبلیغــات 
بــه راه انداخــت و بــه افــراد و حلقاتــی هدایــت ســپرد کــه انــدر 

ایــن بــاب بنگارنــد. 
از  تجلیــل  علی رغــِم  ارگ  تیــِم  کــه  این جاســت  نکتــه 
ــخ  ــر تاری ــای فشــردن ب یک صدســاله گی اســتقالِل افغانســتان و پ
ــاور  ــن ب ــِخ گش ــتقالل و تاری ــن اس ــه ای ــود ب ــاله، خ چندهزارس
ــوج  ــان م ــی در کردارش ــِت سیاس ــته گی و طفولی ــد و وابس ندارن
ــای  ــه رفتاره ــاله ُحکــم ب ــدِن چندهزارس ــد. اســتقالل و تم می زن
ــه در  ــد ک ــی می کن ــرورِ ملی ی ــر غ ــی ب ــنگین و مبتن ــِی س سیاس
ــای  ــر از همت ــز کمت ــتان هرگ ــِت افغانس ــس حکوم ــارِ ریی آن وق

ــد.  ــی اش ننمای امریکای
ــی و  ــای غن ــا آق ــپ ب ــِت ترام ــه صحب ــد دقیق ــی چن بزرگ نمای
ــِت  ــک حرک ــکا، ی ــه امری ــوت ب ــِن دع ــرِح دروغی ــر ط از آن بدت
ــه محســوب می شــود  ــِی حقیران سیاســی جلــف و یــک خودنمای
ــده  ــی ش ــتان تلق ــِت افغانس ــندۀ سرنوش ــکا نویس ــه در آن امری ک
اســت. واضح تــر بایــد گفــت کــه حاکمــان ارگ، خــالِف دم زدن 
ــا مقامــاِت خارجــی به راحتــی  از »غیــرت افغانــی«، در مواجهــه ب
ــند.  ــی باش ــات امریکای ــه آن مقام ــژه آن ک ــد؛ به وی ــگ می بازن رن
فرهنــگ  و  سیاســی  آداب  از  فــارغ  رنگ باخته گــی  ایــن 
ــی،  ــدرت مل ــه ق ــاوری ب ــارت و بی ب ــاًل زادۀ حق ــی؛ کام دیپلماس
حاکمیــت سیاســی و نماینده گــی ملــی از ارادۀ مــردم اســت. 
بــاورِ آن هــا همــواره چنیــن بــوده کــه رییس جمهــورِ امریــکا بــه 
ــان  ــد، هم ــد بزن ــه لبخن ــتانی یی ک ــر سیاســت مدارِ افغانس روی ه
ــه  ــد ب ــد و می توان ــانه می یاب ــر ش ــعادت ب ــاِی س ــخص هم ش
پشــتوانۀ آن، بــر مقــدراِت کشــور حاکــم گــردد، ولــو مــردم از آن 

کراهــت داشــته باشــند. 
ــه صحبــت کــرد،  ــا آن هــا رفیقان شــاید اگــر در خلــوت بشــود ب
اســتدالل کننــد کــه »واقعیــت چنیــن اســت«. اما نــه واقعیــت چنین 
نیســت!... واقعیــت این اســت کــه قــدرت و مشــروعیِت واقعــی و 
ــرِق  ــی و ع ــارکت مل ــردم، مش ــوان از ارادۀ م ــر را می ت خلل ناپذی
ــورهایی  ــر در کش ــا اگ ــز حت ــا نی ــت و امریکایی ه ــی گرف میهن
چــون افغانســتان بــه دنبــاِل سرســپرده  بگردنــد، قبــل از همــه نــگاه 
ــد  ــت می آغازن ــه حمای ــد ب ــد و بع ــِی آن می کنن ــگاه مردم ــه پای ب
و اگــر احســاس کردنــد کــه کســی را روی کار آورده انــد کــه در 
ــه فکــر  ــد، ب ــکا دردســر می آفرین ــرای امری ــش ب ــا مردم ــل ب تقاب

ــد.  ــر می افتن ــخصیتی مردمی ت ــا ش ــردِن او ب ــن ک جایگزی
 غنــی خمــارِ چنــد دقیقــه صحبــِت تلیفونــی بــا آقــای ترامــپ و 
ــی  ــا او در کاخ ســفید اســت ـ درحال در نهایــت نوشــیدِن قهــوه ب
کــه ترامــپ دســت بــر شــانۀ او گذاشــته و هــر دو می خندنــد. او 
و امثالهــم در افغانســتان، نه تنهــا از واقعیت هــای دنیــاِی سیاســت 
و قواعــد بنیــادِی حاکــم بــر آن پــرت انــد، بلکــه از واقعیت هــای 
ــانه  ــا را نش ــه آن ه ــی ک ــرِت عمومی ی ــتان و نف ــۀ افغانس جامع
ــا توییــت  ــد کــه ب ــال می کنن ــد. از همیــن رو خی مــی رود، بی خبرن
یــا تلیفــوِن ترامــپ می تواننــد غایلــۀ انتخابــات و داســتاِن صلــح 

را بــه نفــِع خــود ختــم کننــد. 

غنـی خماِر نوشیـدِن 
قـهوه با ترامپ

ــان را در  ــی/ طالب ــاِن حقان ــی زندانی ارگ رهای
ــی  ــگاه امریکای ــتاد دانش ــی دو اس ــدل رهای ب
به ســر  طالبــان  بنــد  در  کــه  افغانســتان 
می بردنــد، یــک موفقیــِت بی نظیــر بــرای 
خــود قلمــداد کــرده و صحبــِت تلیفونــِی اخیــِر 
دونالــد ترامــپ رییس جمهــوری امریــکا را بــا 
ــن  ــه ای ــفر ب ــرای س ــه از او ب ــرف غنی ک اش
موفقیت هــای  اوِج  کــرده،  دعــوت  کشــور 
ــایل  ــا مس ــه ب ــی در رابط ــای غن ــِت آق سیاس
جهــان  کشــورهای  بــا  روابــط  و  صلــح 
ــتفاده از  ــا اس ــم ارگ ب ــد. تی ــف می کن توصی
ایــن صحبــِت تلیفونــی می خواهــد چنیــن 
برداشــتی را وارد اذهــاِن جامعــه کنــد کــه 
ــات،  ــم در انتخاب ــح و ه ــۀ صل ــم در عرص ه
پیـــروزی نهایــی را غنــی بــه نــامِ خــود رقــم 

زده اســت. 
ــه  ــد ک ــدادی هرچن ــن روی ــتفاده از چنی  اس
دور از تصــور هــم نمی نمــود، ولــی ارگ 
بــه صــورِت سرســام آوری از آن بــه نفــِع 
ــوز  ــرد. در روزهایــی کــه هن خــود ســود می ب
موضــوع تقلب هــای انتخاباتــی چنیــن داغ 
نشــده بــود و ارگ احســاس می کــرد کــه 
ــۀ  ــِز آن از چرخ ــت آرای تقلب آمی ــن اس ممک
شــمارش بیــرون شــود و روابــط آقــای غنــی 
ــود، ارگ  ــوب نب ــدان مطل ــکا چن ــا امری ــز ب نی
به ســر  ســکوت  و  خاموشــی  در  چنــان 
ــد  ــرون می ش ــدا بی ــوار ص ــه از دی ــرد ک می ب
امــا از مشــاروان و ســخنگویاِن ارگ هیــچ 
حرفــی در فضــای رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــی بــه چشــم نمی خــورد. ولــی رهایــی 
ــپ  ــای ترام ــِی آق ــت تلیفون ــان و صحب زندانی
ــوِن  ــا خ ــه گوی ــر داد ک ــو را تغیی ــان ج چن
بــه  ارگ  رگ هــای  بــه  دوبــاره  زنده گــی 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــرده باش ــاز ک ــان آغ جری
ــان چنـــدان ربطــی  ــاِن طالب ــی زندانی ــه رهای ن
بــه آقــای غنــی داشــت و نــه هــم رهایــی دو 

ــتان.  ــی افغانس ــگاه امریکای ــتاد دانش اس
البتــه امریــکا در مــورد رهایــی زندانیــاِن طالبان 
در بــدِل رهایــی دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی 
ــع  ــتند، قاط ــرار داش ــان ق ــِگ طالب ــه در چن ک

ــت  ــن می خواس ــیلۀ ممک ــر وس ــه ه ــود و ب ب
ــتان  ــِت افغانس ــه دول ــه ـ چ ــن تبادل ــه ای ک
ــود.  ــام ش ــد ـ انج ــه نباش ــد و چ ــق باش مواف
ــت  ــده حکای ــد ناش ــای تأیی ــی گزارش ه برخ
از آن دارنــد کــه امریکایی هــا بــه ارگ هشــدار 
ــی  ــت در رهای ــر حکوم ــه اگ ــد ک داده بودن
زندانیــاِن طالبــان همــکاری نکنــد، آن هــا 
ــا دو  ــرده و ب ــرون ک ــرام بی ــان را از بگ زندانی
اســتاد دانشــگاه امریکایــی افغانســتان معاوضــه 
خواهنــد کــرد. ارگ در ایــن خصــوص چیــزی 
نمی گویــد و خامــوش اســت، ولــی در مــورد 
یــک صحبــت تلیفونــی و دعــوت بــه امریــکا 
ــه  ــل این ک ــه مث ــان ســروصدایی راه انداخت چن
ــان را از  ــق شــده باشــد طالب ــی موف ــای غن آق

ــد.  ــرون بران ــی کشــور بی ــۀ نظام صحن
در  ســروصدا  این همــه  راه انــدازی  از  ارگ 
مــورد صحبــت تلیفونــِی آقــای غنی بــا همتای 
امریکایــی اش هــدِف بزرگ تــِر دیگــری را 
دنبــال می کنــد و آن هــدف این اســت کــه 
ــی  ــای انتخاباتی ی ــه را از تقلب ه ــاِن جامع اذه
ــورت  ــاز« ص ــتۀ »دولت س ــوی دس ــه از س ک
ــکار  ــاهد آش ــند و ش ــا س ــاال ب ــه و ح گرفت
ــود  ــن وانم ــرده و چنی ــرف ک ــده اند، منح ش
کنــد کــه گویــا بحــث انتخابــات در افغانســتان 
خاتمــه یافتــه اســت و بــا جایگاهــی کــه آقــای 
غنــی در میــان سیاســت مداراِن کاخ ســفید 
انتخابــات  در  او  پیــروزی  آورده،  به دســت 
ــا  ــود و ی ــیده ش ــه دور دوم کش ــر ب ــا اگ حت
بــا اعتراضــاِت مردمــی مواجــه شــود، حتمــی 

اســت.
ــِی  ــوای اصل ــوز از محت ــر، هن ــب دیگ  از جان
صحبــت تلیفونــِی آقــای ترامــپ بــا آقــای غنی 
کســی چیــزی نمی دانــد و معلــوم نیســت کــه 
دو طــرف افــزون بــر مســالۀ رهایــی زندانیــان، 
در چــه مــوارد دیگــری گفت وگــو کــرده  
انــد. آیــا ســفِر آقــای غنــی بــه امریــکا جنبــۀ 
تشــریفاتی دارد و یــا آقــای ترامــپ می خواهــد 
ــذارد؟  ــان بگ ــا او در می ــری را ب ــایِل دیگ مس
ــی  ــامل چــه موضوعات ــن مســایل دیگــر ش ای
انــد، هنــوز مشــخص نیســت. پــس نبایــد قبــل 

از انجــام یــک ســفر، چنیــن دســت پاچه شــد 
و آن را بــه نفــِع خــود مصــادره کــرد تــا اصــل 

قضیــه نیــز بــه فراموشــی ســپرده شــود. 
ــکا در  ــع امری ــه نف ــر ب ــا اگ ــی حت ــای غن آق
رهایــی زندانیــان کاری انجــام داده باشــد، ولی 
در ذهــِن مـــردم افغانســتان هنــوز ســوال های 
از  حقانــی  انــس  دارد.  وجــود  زیــادی 
ــود  ــی ب ــای شــبکۀ حقان ــن چهره ه مخوف تری
ــتار  ــه کش ــت ب ــام دس ــی تم ــا بی رحم ــه ب ک
غیرنظامیــان مــی زد. او و مالــی خــان و حافــظ 
ــد،  ــر می برن ــر به س ــاًل در قط ــه فع ــید ک رش
ده هــا جنایــِت ســازمان یافته را در کابــل و 
دیگــر نقــاط کشــور انجــام داده بودنــد. رهایی 
ــح را  ــای صل ــد گفت وگوه ــر رون ــا اگ آن ه
ــه  ــد، ب ــس نینجام ــه آتش ب ــد و ب ــریع نکن تس
ــارِ دیگــر  معنــاِی آن خواهــد بــود کــه یــک ب
ــدام  ــی کشــور اق ــع مل ــه مناف ــی علی ــای غن آق
کــرده اســت. از کجــا معلــوم کــه رهایــی ایــن 
ــر  ــان تأثی ــای طالب ــان در موضع گیری ه زندانی

ــذارد؟  ــای بگ ــر ج ــادی ب زی
امریکایــی  دانشــگاه  اســتاد  دو  رهایــی  از 
افغانســتان، آقــای ترامــپ در آســتانۀ انتخابــات 
ــی  ــه زندان ــی س ــی از رهای ــرد، ول ــود می ب س
ــچ  ــی هی ــای غن ــان آق ــی و طالب ــبکۀ حقان ش
ســودی نخواهــد بــرد. رهایــی آن هــا داِغ 
ــه  ــانی او ک ــر پیش ــود ب ــد ب ــری خواه دیگ
و  تروریســتی  گروه هــای  از  حمایــت  بــه 
ــات  ــم اســت. بحــث انتخاب دهشــت افکن مته
ــام  ــاز« انج ــم »دولت س ــه تی ــی ک و تقلب های
داده، بــا رهایــی ایــن زندانیــان مختومــه اعــالم 
ــد  ــتان قص ــردم افغانس ــار م ــن ب ــود. ای نمی ش
دارنــد کــه واقعــًا ســره را از ناســره جــدا کننــد 
ــی  ــازی سیاس ــان ب ــا رای ش ــه ب ــد ک و نگذارن
صــورت بگیــرد. ارگ نبایــد بــه ایــن دل 
خــوش کنــد کــه ایــن بــار هــم در انتخابــاِت 
ــا  ــر را خارجی ه ــرِف اول و آخ ــتان ح افغانس
خواهنــد زد. ایــن بــار مــردم هوشــیارانه 
مســایل را دنبــال می کننــد و حتــا از یــک راِی 

ــرد.  ــد ک ــاع خواهن ــجاعانه دف ــز ش ــود نی خ

انتخاباتی  تقلبات 
ترامپ  تلیفوِن  با 

نمی شود حل 

ارگ از راه اندازی این همه ســروصدا در 
مورد صحبِت تلیفونِی آقای غنی با همتای 
امریکایی اش هــدِف بزرگ تِر دیگری را 
دنبــال می کند و آن هدف این اســت که 
اذهاِن جامعه را از تقلب های انتخاباتی یی 
که از سوی دســتۀ »دولت ساز« صورت 
گرفته و حاال با ســند و شــاهد آشکار 
وانمود  چنین  و  کرده  منحرف  شــده اند، 
کند که گویا بحِث انتخابات در افغانستان 
خاتمه یافته است و با جایگاهی که آقای 
کاخ سفید  میان سیاست مداراِن  در  غنی 
به دســت آورده، پیروزی او در انتخابات 
حتا اگر به دور دوم کشــیده شود و یا با 
حتمی  شــود،  مواجه  مردمی  اعتراضاِت 

است
احمـد عمران
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افغانسـتان هـر روز آبسـتن حـوادث فراوانی اسـت، حوادثی 
کـه هـر روز تیتـر رسـانه ها می شـوند و حکایه گـر بیشـتر 
شـدن چالش هـا اند. ایـن روزها بیشـترین فرصت رسـانه ها 
را پخـش خبرهـا و تحلیـل پیرامون صلح، انتخابـات، رهایی 

زندانیـان، طالبـان و داعش اسـت.
اعضـای مجلـس نماینـده گان نیـز در نشسـت دیـروز خـود 
روی برخـی از ایـن حـوادث صحبـت کـرده و برخـی از 
اعضـای مجلـس مسـووالن حکومت وحـدت ملـی را متهم 
بـه بی توجهـی کـرده و حتـا یـک عضـو مجلـس رییـس 

حکومـت را »خایـن ملـی« خطـاب کـرد.
داوودزی  عمـر  کـه  می گویـد  مجلـس  دیگـر  عضـو  یـک 
رییـس سـتاد انتخاباتی محمداشـرف غنی در دیدار با شـمار 
دیگـری از نماینـده گان از آنـان خواسـته تـا در مجلـس از 

عمل کردهـای فراقانونـی ایـن تیـم دفـاع کننـد.
نشسـت  در  بادغیـس  مـردم  نماینـدۀ  عثمانـی  عبدالبصیـر 
دیـروزی مجلـس خاطر نشـان سـاخت کـه عمـر داوودزی 
در دیدار با شـماری از نماینده گان از آنان خواسـته اسـت تا 
پافشـاری روی شـماری آرای بدون بایومتریک داشته باشـند.
او خاطـر نشـان کرد کـه نماینده گان خواسـتار اعـالم فوری 
نتیجـۀ انتخابـات ریاسـت جمهوری می باشـند؛ اما ایـن نتایج 

بایـد براسـاس آرای قانونـی مردم اعالم شـود.
آقـای عثمانـی می گویـد که اگـر کمیسـیون نتواند براسـاس 
قانـون نتایـج را اعـالم کنـد، مسـوولیت  تنش هـای بعدی به 

دوش اعضـای آن می باشـد.
عبدالولـی نیـازی نماینـدۀ بدخشـان نیـز در نشسـت دیـروز 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نتایـج  بایـد  کـه  کـرد  تاکیـد 
براسـاس آرای بایومتریـک شـده اعـالم شـود، در غیـر آن 

مـردم نتایـج تقلبـی را نخواهنـد پذیرفـت.
او در ادامـۀ صحبت هـای خـود بـا آنکـه از تیـم خاصـی نام 
نبُـرد امـا خاطر نشـان کـرد: »کسـانی که بـا پرداخـت ۲ صد 
میلیـون دالـر یـک میلیـون رای بـه نفع خـود تقلـب کرده اند 
رهـا  بنـد  از  بـدون محاکمـه  را  و همچنیـن جنایـت کاران 
سـاخته اند، در حقیقـت انتخابـات ریاسـت جمهوری را بـه 

چالـش کشـیده اند«.
اعضـای مجلـس در نشسـت دیـروز خـود همچنـان گفتنـد 
کـه کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات اسـتقاللیت خـود را از 
دسـت داده انـد و تحـت تأثیـر تیم هـای مشـخص انتخاباتی 

قـرار گرفته انـد.
گفـت:  مجلـس  در  غزنـی  نماینـدۀ  قاسـمی  اکبـر  علـی 
»کمیشـنران با سـیاه و سـفید کـردن بیـن نامـزدان انتخابات، 

بـه نفـع تیـم خاصـی کار می کننـد«.
او کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات را بـه تعهـد شـکنی متهم 
کـرد و گفـت: »هرچند اینهـا در پیش مردم دسـت های خود 
را روی قـرآن گذاشـتند کـه بی طرفانـه عمـل می کننـد؛ امـا 
اکنـون تحـت تأثیـر عوامـل خـاص قـرار گرفته انـد و روی 

اسـتقاللیت خود پـا گذاشـته اند.«
نیـز بـا اشـاره بـه وضعیـت  ناهیـد فریـد نماینـدۀ هـرات 

محبـس  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های  پیشـین  کمیشـنران 
پل چرخـی کابـل گفـت کـه حکومـت از محبـوس سـاختن 
کمیشـنران پیشـین بـه عنوان گزینه ی فشـار روی کمیشـنران 
فعلـی کار می گیـرد و اسـتقاللیت آنـان را نقض کرده اسـت.
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  کـه شـورای  گفتنـی 
نیـز در تازه تریـن نشسـت خبـری خـود مدعـی شـدند کـه 
بـه بحـران  افغانسـتان را  انتخابـات  تخطی هـای کمیسـیون 
تکـت  نامـزدان،  شـورای  اعضـای  گفتـۀ  بـه  اسـت.  بـرده 
انتخاباتـی دولت سـاز برخـی کمیشـنران کمیسـیون انتخابات 
را خریـداری کـرده و بـه بهانـۀ بازشـماری آرا در تـالش 

مهندسـی و وارد کـردن آرای تقلبـی انـد.

خیانِت ملی غنی
محمداشـرف  نماینـده گان  مجلـس  دیگـر  عضـو  یـک 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی و نامـزد انتخابـات 
ریاسـت جمهوری را متهـم بـه خیانـت ملـی کـرده می گوید 
کـه آقـای غنی صدها تروریسـت داعشـی را بـدون محاکمه 

در ننگرهـار از بنـد رهـا سـاخته اسـت.
فـراه در نشسـت عمومـی  نماینـدۀ مـردم  بلقیـس  روشـن 
دیـروز مجلـس گفـت: »اشـرف غنـی در سـفر بـه ننگرهـار 
مرتکـب خیانـت ملـی شـده و ده هـا تروریسـت داعشـی را 

بـدون محاکمـه رهـا کـرده اسـت«.
بانـو روشـن اضافـه کـرد کـه رهاسـازی داعشـیان نگرانـی 
شـهروندان جنـوب کشـور به ویژه باشـنده گان کنـر را در پی 
داشـته اسـت و آنان از سـنگر گیـری مجدد این تروریسـتان 

دارند. بیـم 
براسـاس گفته هـای ایـن عضـو مجلـس، غنـی با رهاسـازی 
تروریسـت های داعشـی، سـربازان نیروهـای امنیتـی را بـه 

کشـتن می دهـد.
او همچنـان مدعـی شـد آقـای غنـی در بـدل گرفتن ُکرسـی 
انـس  و  کـرده  معاملـه  امریکایی هـا  بـا  ریاسـت جمهوری 
حقانـی و دو عضـو ارشـد دیگـر گـروه طالبـان را از بند رها 

ساخته اسـت.
در  بانـو روشـن  آوا،  گـزارش خبرگـزاری  یـک  بنیـاد  بـر 
ادامـۀ سـخنانش از انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه عنـوان 
»انتصابـات« یـاد کـرد و گفـت: ایـن بـار به جـای جان کری 
مایـک پمپئـو نتایـج انتصابـات ریاسـت جمهوری را اعـالم 

کرد. خواهـد 
بـه بـاور او، رای مـردم هیـچ نقشـی در تعییـن زعیـم آینـده 

داشـت. نخواهد  کشـور 
پیـش از ایـن نیز شـماری از اعضـای مجلس سـنا از مداخلۀ 
شـماری از کشـورها به ویـژه ایاالت متحدۀ امریـکا در روند 

انتخابات شـکایت کـرده بودند.

حکومت توافقی قابل قبول نیست
بـا ایـن وجود، برخـی از نماینـده گان می گویند: »کسـانی که 
انتخابـات را باخته انـد، بـا صـدا بلنـد کـردن تـالش دارند تا 

بـار دیگـر حکومـت توافقی را شـکل بدهند«.
براسـاس گفته هـای این تعـداد از نماینـده گان، مـردم این بار 

بـه هیچ وجـه حکومت توافقـی را نخواهنـد پذیرفت.
میرویـس خادم نماینـده هلمند در مجلس گفت که شـماری 
از سیاسـیون کشـور در تـالش انـد تـا از حکومت »شـرکت 
سـهامی« بسـازند، درحالـی کـه این بـار خـواب حکومـت 

توافقـی را بـه گـور خواهنـد برد.
او همچنیـن گفـت کـه تمـام کمیشـنران از سـوی نامـزدان 
اینـک  و  شـده اند  گزینـش  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
هیچ کـس نمی توانـد فیصلـه این کمیشـنران را نادیـده بگیرد.
خـادم از کمیسـیون  انتخابـات خواسـت تـا هرچـه زودتر با 
اعـالم نتایـج انتخابات ریاسـت جمهوری، از رفتن کشـور به 

سـوی بحران جلوگیـری کند.
ضیاءالدیـن اکازی نماینـدۀ بادغیس در مجلـس نیز گفت که 
بـا اعالم نتایـج انتخابات ریاسـت جمهوری نه تنها کشـور به 
سـوی بحـران نمـی رود بلکـه از به میـان آمـدن بحران های 

جدید نیـز جلوگیری می شـود.
امیرخان یـار معـاون اول مجلـس نیـز در جمع بندی نشسـت 
دیـروز تاکیـد کـرد کـه کمیسـیون مکلـف اسـت تـا نتایـج 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را بـا درنظرداشـت تنهـا آرای 

بایومتریـک شـده بـه زودی اعـالم کنـد.
براسـاس گفته هـای آقـای یار، کمیسـیون هر فـردی را که با 

ایـن معیار اعالم کنـد، مردم خواهنـد پذیرفت.
اعتراضـات  کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
هـواداران شـماری از سـتادهای انتخاباتـی مانـع بازشـماری 

آراء در ۷ والیـت شـده و اگـر ایـن روند ادامه داشـته باشـد 
کمیسـیون راه حـل جدیـدی را روی دسـت خواهـد گرفت.
کمیسـیون  رییـس  نورسـتانی  علـم  حـوا  باایـن،  همزمـان 
انتخابـات می گویـد کـه اگر موانـع در تفتیش و باز شـماری 
اعضـای  بقیـه  و  او  نشـود،  رفـع  والیـت  هفـت  در  آرای 
را  دیگـر  حـل  راه  تـا  شـد  خواهنـد  مجبـور  کمیسـیون، 

برگزیننـد.
بانـو نورسـتانی و اعضای دیگر کمیسـیون انتخابـات تاهنوز 

از جزییـات ایـن راه حـل چیـز نگفته اند.
قبـل،  هفتـه  دو  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  اسـت  گفتنـی 
بازشـماری بخشـی از آرای انتخابـات ریاسـت جمهوری را 
آغـاز کـرد کـه بـا مخالفـت شـماری از سـتادهای انتخاباتی 
روبـه رو شـد. کمیسـیون پـس از مخالفـت نامـزدان رونـد 
وارد  نامـزدان  نماینـده گان  بـا  و  متوقـف  را  بازشـماری 
مذاکـرات  مانـدن  بی نتیجـه  از  پـس  امـا  شـد؛  گفت وگـو 
کمیسـیون بـا نماینـده گان ایـن نامـزدان، رونـد بازشـماری 

دوبـاره از سـر گرفتـه شـد.
حـال کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه بازشـماری آرای 
یافتـه  پایـان  والیـت   ۲۲ در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
اسـت، امـا ایـن کمیسـیون هنـوز موفـق به آغـاز ایـن روند 

در هفـت والیـت نشـده اسـت.
ایـن رونـد در  والیات پنجشـیر، فاریاب، جوزجان، سـرپل، 
بغالن، تخار و بدخشـان آغاز نشـده اسـت و بازشـماری آرا 

در سـایر والیـات ادامه دارد.

بـه نظـر می رسـد کـه رییسـجمهوری دونالـد ترامـپ، روز 
جمعـه چارچـوب تازه یـی را بـرای آغـاز دوبـارۀ گفت وگو 

بـا طالبـان را پیشـنهاد کرده اسـت. 
بـه نظـر  مذاکراتـی کـه پـس از چنـد مـاه توقـف ظاهـراً 
می رسـد کـه ایـن روند با گـروه طالبـان دوباره از سـرگرفته 

می شـود. 
بـه  قـوس[   ۱ نوامبـر،   ۲۲[ جمعـه  روز  ترمـپ  دونالـد 
فاکس نیـوز گفتـه اسـت کـه »در حـال حاضـر مـا روی یک 
توافق نامـه بـا طالبـان کار می کنیـم و منتظر می مانیـم تا ببینیم 

چـه اتفـاق می افتـد«. 
ایـن اظهـارات دونالـد ترمـپ، چنـد روز پس از آزادسـازی 
دو اسـتاد ]دانشـگاه امریکایـی - افغانسـتان[ کـه یـک تـن 
می گیـرد،  بـود صـورت  اسـترلیایی  دیگـرش  و  امریکایـی 
دو اسـتاد امریکایـی در نتیجـۀ تبادلـۀ زندانیان طالبـان ]انس  
دولـت  توسـط  مالی خـان[  و  عمـری  عبدالرشـید  حقانـی، 
افغانسـتان آزاد شـدند، طالبـان همچنـان ۱۰ تـن از زندانیـان 

نیروهـای افغانسـتان را در ایـن هفتـه آزاد سـاختند. 
در بیانیه یـی ریاسـت جمهـوری همان هفتـه و توییت ترمپ 
روز چهـار شـنبه، از آزادی کوین کینگ آسـترلیایی و تموتی 
امریکایی اسـتقبال شـده اسـت. ترمپ در توییت  گفته اسـت 
کـه بیاییـد ایـن را بـه فـال نیـک بگیریـم، کار خوبـی انجام 
شـده اسـت. پیش شـرط صلـح ایجـاد یـک آتش بس اسـت 
و ایـن می توانـد بـه پایان بخشـیدن جنگ طوالنی افغانسـتان 

کمـک کند. 
همچنـان، مایـک پمپییـو، وزیر خارجـۀ امریکا روز سه شـنبه 

گفتـه اسـت که ما ایـن پیش رفت را بـه فال نیـک می گیریم، 
بـرای کاهـش جنـگ افغانسـتان؛ یـک چالـش دوام دار و پر 
هزینـه  اسـت و ۴۰ سـال می شـود کـه جریـان دارد؛ ممکن 
بـه زودتریـن فرصـت به یـک راه حل سیاسـی دسـت یابیم. 

حمالت طالبان
سـی اِن اِن بـه اسـناد در رابطـه بـه دیـدگاه ترمـپ ]بـرای 
متوقـف شـدن رونـد مذاکـرات صلـح[ دسـت یافته اسـت. 
گفت وگـو میـان طالبـان و امریـکا در اوایـل مـاه سـپتامبر 

۲۰۱۹ بـه دلیـل حمـالت طالبـان در کابـل کـه بـه اثـر آن 
ده هـا تن به ویژه یک سـرباز ارشـد امریکایی کشـته شـدند، 

متوقـف گردیـد. 
ترمـپ گفتـه اسـت کـه در آن زمـان رهبـران طالبـان آمـادۀ 
سـفر بـه یـک مـکان مخفـی در ایـاالت امریـکا بودنـد. امـا 
بعـد از حملـۀ او گفت وگـو را لغـو و مذاکـرات را متوقـف 
سـاخت. رییـس جمهـوری اشـاره کرده اسـت کـه آن حمله 

در صبـح جمعـه تماشـا کرده اسـت. 
او گفـت کـه در آخریـن لحظـات مـن بـه فـرض گرفتم که 

یـک توافق نامـه داشـته باشـیم، آنـان ] طالبـان[ فکـر کردنـد 
کـه زمـان بـه پایـان رسـیده اسـت، فکـر کردنـد کـه زمـان 
خوبی برای کشـتن مردم اسـت و این کار را توانسـتند. شـما 
می دانیـد کـه گفت وگـو از یـک موضـع مسـتقیم صـورت 

می گیـرد.  
زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ خـاص ایـاالت متحـدۀ امریکا در 
امـور مصالحـۀ افغانسـتان، پـس از لغو مذاکرات به پاکسـتان 
و افغانسـتان سـفر کـرد، امـا وزارت خارجـه ایـاالت متحدۀ 
امریـکا گفـت کـه ایـن سـفر ارتباطی بـه دوباره آغـاز کردن 

نـدارد.  گفت وگوهـای صلح 
گزارش هـا نشـان می دهـد کـه حمـالت طالبـان مرگ بـار تر 
از سـایر گروه های ]گروه های تروریسـتی در افغانسـتان[ در  
سـال 2018 بـوده اسـت. ایـن گـزارش کـه از نشـانی نهـاد 
 »Global Terrorism Index 2019 the « موسـوم به
منتشـر شـده اسـت؛ آمار کشـتار طالبـان را به مراتب بیشـتر 
از گـروه داعـش می دانـد. اسـتیف کالیـال، رییـس اجرایـی 
انسـتیتوت صلح و اقتصاد که این گزارش را نگاشـته اسـت، 
می گویـد کـه طالبـان در حـال حاضـر مسـوول ۳۸ درصـد 
کشـتار و حمالت تروریسـتی در جهان هسـتند. او باور دارد 
کـه بخش اعظم کشـتار و چالشـ   های اخیر در افغتانسـتان نیز 

بـه دوش طالبان قـرار دارد. 
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه نزدیـک بـه دو 
مـاه پیـش مذاکـرات با طالبـان متوقف شـده اسـت و دولت 
از گفت وگوهـای  تـازۀ  تـا در دور  افغانسـتان تـالش دارد 

محـور ایـن مذاکـرات را به دسـت داشـته باشـد. 

دونالد ترامپ:

در حـال حاضـر روی یـک تـوافق نامـه با طالبـان کار می کنیـم

اعضای مجلس غنی را متهم به خیانت ملی کردند:
داوودزی از اعضای مجلس خواسته تا از »عمل کردهای فراقانونی« تیِم دولت ساز دفاع کنند

هارون مجیدی

منبع: سی ِان ِان/ جنیفر هندسلر/ برگردان: ابوبکر صدیق
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مصـالحه و نیـاز به چـارچوب عـدالِت ترمیـمی
متن سخنرانی استاد سیدحسین اشراق در هشتمین همایش بین المللی گفت وگوی امنیتی هرات در 27 میزان 1398  

تقلیـل سـپهِر معنوی اسـالم بـه بُعِد سیاسـی یی 
معطـوف بـه »مـِن اسـتعالئی«، سـبب گردیـده 
اسـت کـه فرهنـگ و اخـالق، بـه ایدئولـوژِی 
تـک آوا مبـدل گـردد؛ وضعیـِت ناهنجـاری که 
در آن ِخـَرد انتقـادی سـرکوب و ارزش گـزاری 

بـرای سـلطۀ یک جانبـه را توجیـه می شـود. 
امـروزه اِعمـال خشـونِت به واسـطۀ گروه هـای 
وجـود  بـا  گذشـته،  بـه  بازگشـت  مدعـی 
امـا  دارنـد،  مذهبـی  شـعار  و  رنـگ  این کـه 
جامعه شـناختی  قالب هـای  از  تأثیرپذیری شـان 
بنابرایـن  اسـت؛  جـدی  نیـز  جیوپولیتیـک  و 
مجموعه یـی  محصـوِل  شـده  یـاد  گروه هـای 
از عوامـِل داخلـی و خارجـی هسـتند. مشـکل 
آن هـا  ناشـی می شـود کـه  این جـا  از  اساسـی 
بـا دادِن صبغـۀ قدسـی بـه خشـونت، خوانـِش 
ویژه یـی از دیـن ارایـه می کننـد و هنجار هـای 
عقالنـی را مردود می شـمارند، به همین جهت 
به سـاده گی کشـتار می کننـد و بـا قسـاوت بـر 

جـان و مـاِل مـردم مسـلط می شـوند.
زمانـی داستایوفسـکی نویسـندۀ بـزرگ روس 
در اثـر خـود بـه نـام »بـرادران کارامـازف« در 
جایـی از قـول یکـی از شـخصیت های رمـاِن 
خـود نوشـته بـود »اگـر خدا نباشـد، هـر کاری 
امـروز  می بـود  قـرار  اگـر  امـا  اسـت«.  مجـاز 
داستایوفسـکی رمانش را بـا بازخوانی وضعیِت 
مخصوصـًا  و  اسـالمی  کشـورهای  کنونـی 
افغانسـتان می نوشـت، آیـا بازهـم همیـن گزاره 
را پیـش می کشـید؟، بـدون شـک پاسـخ منفـی 
بـود. گـروه های سـتیزه جو یکسـره با نـام خدا 

می کننـد. کشـتار 
وضعیتـی کـه آدمی را بـه یاد سـرودی از هگل 
کـه بـه هولدرلیـن شـاعِر نامـدار آلمـان تقدیم 

می انـدازد: بـود  کرده 
اکنون اندیشه روح را در بر نمی گیرد
مبادا امِر مقدس به لجن کشیده شود،
و آن را تنها چون طوطیان از بر کنند

مبادا امِر مقدس ملعبۀ
دست سوفسطاییان شود

که آن را به پشیزی بفروشند
امـروزه افراط گرایـی واقعـًا بـه معضـل جـدی 
در زمانـۀ مـا و کشـور مـا مبـدل شـده اسـت، 
پدیده یـی کـه در حوزه هـای متنـوع معطـوف 
بـه »تمامیت خواهـی« و انـکارِ »دیگری« اسـت، 
همچنـان حقیقـت را همچون شـیء در انحصارِ 
خـود تلقـی می کنـد، در ایـن صورت اسـت که  
»کیسـتی« آدمـی بـه »چیسـتی« او فـرو کاسـته 
می شـود و بـا دامـن زدن بـه تبعیـض، فضـای 

فرهنگـی جامعـه آلـوده و دچارِ تنش می شـود.
طالبـان در چنیـن فضایـی قد راسـت نمـوده و 
رسـیدن بـه امـارت را کانون کنش های سیاسـی 

و نظامـی خویـش معرفی کرده اسـت. 
  امـا بـه مـوازات سـخت گیری های جنگجویان 
به وجـود  پرسـش  ایـن  خالفتـی  یـا  امارتـی 
از  بیـش  کاری  چـه  آن هـا  کـه:  می آیـد 
حکومت هـای غیردینـی انجام داده انـد؟ داعش 
در عـراق و سـوریه چـه کارنامه یـی دارد و یـا 
چـه  افغانسـتان  در  طالبـان  حکومـت  سـال ها 
داشـته  افغانسـتان  توسـعۀ  بـرای  دسـتاوردی 
از  آن هـا  فهـم  ناتوانـی  کـه  مشـکلی  اسـت؟. 
پیچیده گی هـای جدیـد را بـه نمایـش گذاشـت 
پسـا  تجربه هـای  و  بحث هـا  کـه  پرسشـی  و 

آورد.  به وجـود  را  سیاسـی  اسـالم 
   در رابطـه بـا صلـح طالبـان نیـز می تـوان از 

دالیـل و عواملـی سـخن گفـت:
پـا  و  سیاسـی  اسـالم  تلـخ  تجربه هـای    .۱
القاعـده،  ماننـد  افراطـی  گروه هـای  نگرفتـن 
داعـش، النصـره، سـپاه صحابه، طالبـان و غیره.
حکومـت داری،  ناموفـق  تجربه هـای    .۲
تقریبـًا همـۀ گروه هـای مدعـی اسـالم سیاسـی 
مبتکرانـه  راه حل هـای  کـه  داده انـد  نشـان 
بـرای سیاسـتگذاری عمومـی بـه منظـور حـل 
مشـکالت ماننـِد افزایش فقر، بیکاری گسـترده، 
ارائـه  نظـام آموزشـی، فسـاد فراگیـر و غیـره 

انـد. نتوانسـته 
۳.  انشـقاق و نـزاع درونـی گروهـی؛ تحریـک 
طالبـان دیگـر جریاِن یکدسـت و دارای رهبری 
واحـد نیسـت، ایـن تحریـک در حـال حاضـر 
در دام اختالفـاِت گوناگـون گیـر افتـاده  اسـت، 
امـری کـه موجـب شـده اسـت ادعـای برپایی 

امـارت بـا مشـکل جـدی روبـه رو گردد. 
۴.  به وجـود آمـدِن تضـاد عمـده میـان داعـش 
بـا طالبان، طالبـان را در موقعیت دشـواری قرار 

است. داده 
انـد،  شـده  مصالحـه  آمـادۀ  طالبـان  بنابرایـن 
و  کاسـتی ها  از  حکایـت  کـه  مصالحه یـی 
دشـواری های رسـیدن به امارت اسـالمی دارد. 
بدون شـک ایـن مصالحـه نمی توانـد رویه های 
دموکراتیـک، حاکمیت مردمی و  گرامی داشـت 
بن بسـت  بـا  یکسـره  را  بشـری  کرامـت  از 

روبـه رو کنـد. 
   بـا وجـود این کـه می دانیـم گفتمـان غالـب و 
مسـلط در گفت وگوهـای صلح تمایل به سـنت 
دارد، امـا می تـوان گفـت کـه راهـی در درون 
سـنت بـرای یک گفت وگـوی عقالنی نیـز پیدا 

چاره یـی  طالبـان  وضعیـت  ایـن  در  می شـود، 
ندارنـد کـه تندروی هـای ایدئولوژیک شـان را  
عمل گرایانـه  رویکردهـای  و  نماینـد  تعدیـل 
چنانچـه  بگیرنـد،  پیـش  در  را  واقع گرایانـه  و 
ماسـکو  کنفرانس هـای  در  را  آن  نشـانه های 
طرف هـای  بـر  نمودیـم.  مشـاهده  دوحـه  و 
مذاکره کننـده بـا طالبـان اسـت که بـر ضرورِت 
»تغییـر«، متمرکـز باشـند و با چهـار دلیل عمده 
زمینـۀ هماهنگـی آن هـا بـا نیاز هـای جدیـد را 

آورنـد: به وجـود 
نظـام جمهـوری اسـالمی:  ۱.  جایـگاه دینـی 
نظـام جمهوری اسـالمی کـه در قانون اساسـی 
این کـه  وجـود  بـا  اسـت،  آمـده  افغانسـتان 
هنجارهـای مـدرن را لحـاظ می کنـد، از ناحیـۀ 
سـنت نیـز قابـل دفـاع و توجیه پذیـر می باشـد. 
در نظـام جمهـوری قوانیـن مغایـر بـا نصـوص 
در  قوانیـن  بلکـه  نمی شـود  وضـع  اسـالمی 
مطابقـت بـا مقاصـِد شـریعت ماننـِد عدالـت، 
مصلحـت، آزادی، کرامـت، رفـع ضـرر و مانند 

آن هـا وضـع می گـردد. 
افـزون بـر آن دیـدگاه فقهـای سـنتی در بـاِب 
حاکـم  کـه  اسـت  کاملـه  حکومـت، خالفـِت 
در آن بایـد قریشـی باشـد، در حالـی کـه امیـِر 
طالبـان قریشـی نیسـت. از ایـن لحـاظ فرقـی 
طالبـان  امـارت  نظـام  و  نظـام سـلطانی  میـان 
نیسـت، در حالـی که نظام جمهـوری به دالیلی 
کـه اشـاره شـد بـه مراتـب اسـالمی تر از نظـام 

سـلطانی اسـت. 
۲.  حکومـت آینـدۀ افغانسـتان نیازمنـِد ارتبـاط 
فعـال بـا جهـان اسـت و بـه کمک هـای جهانی 
جهِت توسـعۀ اقتصادی، سـامان سیاسـی، تأمین 
امنیـت کشـور و حکومـت موردِ احتـرام جامعۀ 
بین المللـی، نیازمند اسـت. حکومت افغانسـتان 
بـدون رعایـِت تعهـدات بین المللـی نمی توانـد 
بـه ایـن اهـداف نایـل شـود. بنـا بـر ایـن نظامِ 
و  مشـارکت  نمی توانـد  طالبـان  نظـر  مـوردِ 
همـکاری بین المللـی را بـرای افغانسـتان حفظ 
و  مـدرن  حکومـت داری  الزامـات  لـذا  کنـد، 
توسـعه گرا، طالبـان را ملـزم بـه واقع گرایـی و 

قبـول نظـام جمهـوری می کنـد.
۳.  اسـتناد طالبـان بـه سـنت، مانند بسـیاری از 
گروه هـای اسـالم گرا دچـار تناقض اسـت؛ مثاًل 
اسـتناد بـه امارت نه خالفت، با سـنت سـازگار 
بـر قطـع  امریـکا مبنـی  نیسـت. قبـول شـرط 
رابطـه بـا گروه  هـای جهـادی سـایِر کشـورها، 
طالبـان را وادار می کنـد کـه واقعیت هـای یـک 
دولـت داری مـدرن را انـکار نکننـد، بـه همیـن 

جهـت آماده گـی نشـان داده انـد کـه رابطۀ خود 
را تحـِت فشـار امریـکا بـا القاعـده و گروه های 
سـتیزه جوی دیگـر قطـع  نماینـد و بـا رقیـب 

ایدیولوژیـک خـود داعـش بجنگند.
دینـی،  صبغـۀ  بـا  سیاسـی  مفروضـات    .۴
همه مکانـی  و  همه زمانـی  آموزه هـای 
نمی باشـند، آن هـا در مواجهـه بـا واقعیت هـای 
نـو  از  کـه  دارنـد  را  ایـن  قابلیـِت  اجتماعـی 
تـازۀ  توجیهـاِت  بـا  و  شـوند  صورت  بنـدی 
شـان  مطرح کننـده گان  منافـع  بـا  منطبـق 

نماینـد.  صحنه آرایـی 
بنابرایـن گفتـه می توانیـم وقـِت آن فرا رسـیده 
اسـت کـه روایـِت طالبـان از قـدرت بـه دالیل 
متعـدد دچـار دگردیسـی شـود. طالبـان بـرای 
دوام حیـات سیاسـی خویش نیازمند بازسـازی 
بـا  همسـویی  و  قـدرت  از  خـودش  روایـِت 
تحـوالِت جدیـد اسـت، لذا ایـن گـروه دو راه 

ندارد:  بیشـتر 
*  افـزون بـر درگیـری بـا نیروهـای امریکایی 
و قـوای مسـلح افغانسـتان، یا با داعـش بجنگد 
و  سـطوح  در  سـتیزه  پایان ناپذیـر  سلسـلۀ  و 
ناراضـی  دسـته های  میـان  مختلـف  الیه هـای 
خـودش، گروه هـای رقیـب و نیروهـای داخلی 
و خارجـی مربـوط بـه قضایـای افغانسـتان را 
ادامـه بدهـد، چیـزی کـه فرسایشـی اسـت و 

توانـش را بـه حـِد اقـل می رسـاند.
*  یـا روایتـش از قـدرت را بازسـازی کنـد و 
بـا واقعیت هـای جدیـد در حیـات  در آشـتی 
افغانسـتان مشـارکت نمایـد. دیگـر  اجتماعـی 
تغلـب  و  زور  رهگـذرِ  از  کـه  اسـت  محـال 
قـدرت را تصاحب کرد و بـه دوام آن پرداخت. 
بـرای گروه های اسـالم سیاسـی بهتریـن نمونه 
جنبـش النهضـه در تونـس اسـت. طالبـان باید 
خواسـته های حداکثـری خود را تعدیـل نمایند 
و واردِ فـازِ جدیـدی از انعطاف پذیـری شـوند. 
در صورتی کـه مصالحـه بـا طالبان جنبـۀ عملی 
بـه خـود بگیـرد، پرسـش از حـِق دادخواهـی 
قربانیـان جنـگ نیـز بـه میـان می آیـد. در رابطه 
بـا حـق قربانیـاِن جنـگ شـیوه ها و رویه هـای 
تجربه شـدۀ حقوقـی و بین المللی وجـود دارد، 
جنبه هـای  از  کـه  صورتـی  در  صلحـی  هیـچ 
قربانـی  را  عدالـت  باشـد،  برخـوردار  پایـدار 
نمی کنـد؛ بنابرایـن برنامـۀ عدالـت ترمیمـی از 
یکـی از راه هـای امیدوار شـدن به صلـح پایدار 
اسـت کـه بایسـتی بـه دور از سـود و زیان های 
سیاسـی و غیـره به مرحلۀ اجرا گذاشـته شـود.
   زمانـی که صلح و عدالت در دو خط متفاوت 

قـرار می گیرنـد، اغلـب بـرای صلـح ارجحیت 
بـه  دسـت یابی  صورتی کـه  در  می شـود.  داده 
صلـح پایـدار بـدون اجـرای عدالت نـه منطقی 
اسـت و نه دسـت یافتنی. همچنین صلـح پایدار 
در برگیرنـدۀ مفاهیم کلیدی حقوق بشـر اسـت. 
بـا وجودِ این کـه شـهروندان افغانسـتان نگاه به 
آینـده را مهـم می شـمارند، امـا نمی تواننـد از 
جنایـات گذشـته چشم پوشـی نماینـد؛ بنابراین 
شـکل گیری  بـه  بـه صلـح،  رسـیدن  کنـارِ  در 
فراینـِد عدالـِت پـس از صلـح نیـز بـاور دارند. 
بـا توجـه بـه همین منطـق اسـت کـه مفاهیمی 
اقدامـات  حقیقـت،  دانسـتِن  حـق  همچـون 
ترمیمـی بـرای قربانیـاِن نقـض حقـوق بشـر و 
جبـران خسـارت از اهمیِت ویژه یـی برخوردار 
می شـوند و در وضعیـِت پسـامنازعۀ افغانسـتان 

بـه گونـۀ گسـترده کاربـرد پیـدا خواهـد کرد.
از طـرح عدالـت ترمیمـی هیـچ کسـی متضـرر 
نخواهـد شـد. هـدف ایـن طـرح، تـالش برای 
بهبـودِ  و  مصالحـه  مشـترک،  آینـدۀ  سـاختن 
روابـط بـرای همبسـتگی اسـت. در ایـن میـان، 
نقـش دادگاه بین المللـی کیفـري )ICC(  کـه 
 ۲۰۰۳ سـال  در  افغانسـتان  را  آن  اساسـنامۀ 
می شـود.  تلقـی  مهـم  نیـز  کـرده  تصویـب 
نیـز  مردم نهـاد  سـازمان های  نقـش  همچنـان 
واجـِد اهمیـت اسـت. جامعـۀ مدنـی می توانـد 
بـا خواسـته های مـردم در راسـتای  در رابطـه 
و ضریـِب  کنـد  دادخواهـی  ترمیمـی  عدالـت 

امیـِد اجتماعـی را بـاال ببـرد.

سخن آخر این که: 
صلـح بـدون عدالت پایـدار نمی مانـد، صلح در 
صورتـی معنـادار می شـود کـه منجـر بـه ثباِت 
دموکراتیـک و توسـعۀ عدالت محـور گـردد، در 
ایـن میان بحـِث عدالـت ترمیمی اهمیـِت ویژه 
دارد. بایسـتی بـه آن بـه گونـۀ جـدی پرداختـه 
شـود؛ زیـرا وجـداِن جامعـۀ مـا در نتیجۀ جنگ 
جریحـه دار شـده و نیازمنـِد رویه هایی سـت تـا 
نمایـد.  ترمیـم  را  آمـده  به وجـود  آسـیب های 
چارچـوِب عدالـت ترمیمـی بـه همیـن جهـت 
ضـروری تلقـی می شـود؛ زیـرا التیام بخشـیدن 
بـه زخم هـای ناشـی از جنـگ را می شـود از 
شـاهِد  و  نمـود  زمینه سـازی  رهگـذر  همیـن 
آن،  غیـر  در  بـود.  امیدوارکننـده  تغییـراِت 
مصالحه یـی خواهنـد آورد: »چنانکـه مـراد مـا 

 . » نیست

با وجوِد این که شهروندان 
افغانستان نگاه به آینده را مهم 

می شمارند، اما نمی توانند از 
جنایات گذشته چشم پوشی نمایند؛ 
بنابراین در کناِر رسیدن به صلح، 

به شکل گیری فراینِد عدالِت پس از 
صلح نیز باور دارند. با توجه به همین 
منطق است که مفاهیمی همچون حق 
دانستِن حقیقت، اقدامات ترمیمی 
برای قربانیاِن نقض حقوق بشر و 
جبران خسارت از اهمیِت ویژه یی 
برخوردار می شوند و در وضعیِت 

پسامنازعة افغانستان به گونة 
گسترده کاربرد پیدا خواهد کرد.

از طرح عدالت ترمیمی هیچ کسی 
متضرر نخواهد شد. هدف این 
طرح، تالش برای ساختن آیندة 

مشترک، مصالحه و بهبوِد روابط برای 
همبستگی است. در این میان، نقش 
دادگاه بین المللی کیفري )ICC(  که 
اساسنامة آن را افغانستان در سال 
2003 تصویب کرده نیز مهم تلقی 
می شود. همچنان نقش سازمان های 
مردم نهاد نیز واجِد اهمیت است. 
جامعة مدنی می تواند در رابطه با 

خواسته های مردم در راستای عدالت 
ترمیمی دادخواهی کند و ضریِب امیِد 

اجتماعی را باال ببرد
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درصـد  چنـد  شـوید،  کتابخانه یـي  وارد  روزی  اگـر 
احتمـال دارد از بیـن همـۀ موضوعـات ادبـی، کتابـی 
در زمینـۀ دسـتور زبـان را برداریـد و مثاًل یک سـاعت 
مشـغول مطالعـۀ آن شـوید؟... چیزی نزدیـک به صفر! 
امـا چـرا؟... شـاید چـون اساسـًا خـوش نداریـم به ما 
دسـتور بدهنـد! شـاید معتقدیـم دسـتور زبـان بـرای 
کسـی اسـت کـه زبـان مـادری اش غیرفارسـی اسـت؛ 
شـاید هـم روش هـای کسـل کنندۀ تدریـس و شـاید 

چیزهـای دیگـر.
بـه هـر دلیـل، بـرای بیشـتر مـا، دیـدِن کسـی کـه از 
روی عالقـه، کتابـی دربـارۀ دسـتور زبـان مطالعه  کند، 
همان قـدر عجیب اسـت کـه دفترچۀ راهنمـای تلیفون 
شـهری را بـا اشـتیاق و سـطر بـه سـطر. بـا ایـن حال 
می خواهـم در ایـن مقاله نشـان بدهم که دسـت کم در 

سـه زمینه بـه دسـتور زبان نیــاز جـدی داریم:

1. فهم متون کهن 
بسـیار انـد کسـانی کـه بـا ذوق و شـوق بـه سـراغ 
عطای شـان  زود  خیلـی  ولـی  می رونـد  کهـن  متـون 
را بـه لقای شـان می بخشـند. نـه این کـه خیـال کنیـد 
مشـکل، تنهـا واژه  هـای غریـب و متروک اسـت؛ خیر. 
یعنـی آن هـم هسـت ولـی خیلـی اوقـات  بـا این کـه 
بـاز  ولـی  اسـت،  روشـن  واژه هـا  تک تـک  معنـی 
معنـای کل جملـه مبهـم اسـت؛ زیـرا در گذشـته گاه 
از سـاختارهایی دسـتوری اسـتفاده می شـده که امروزه 
فراموش شـده اند. ناآشـنایی بـا این ساختارهاسـت که 
خواننـدۀ امـروزی را سـردرگم می کنـد. بـرای مثال به 

دو نمونـۀ زیـر توجـه کنیـد:

نمونة اول: 
در گذشـته گاهـی یکـی از حروف اضافـه و »را« با هم 
بـرای یـک کلمه بـه کار می رفتنـد؛ به ایـن صورت که 
حـرف اضافـه در اول کلمه می آمـد و »را« در آخر آن.

مثـال الـف( بنـده ایـن نـه از بهـر خـود را می گویـد. 
بیهقـی، ص۵۷( )تاریـخ 

مثـال ب( بسـیار بـود کـه چیـز خـوش، ناخـوش آید 
هم از این سـبب ها را. )دانشـنامۀ عالیی، ص۱۳۱(]۱[ 
بـرای فهـم معنـای چنین جمله هایـی، بایـد »را« نادیده 
گرفـت؛ چـون اگـر »را« بـه معنـی نشـانۀ مفعـول کـه 
اولیـن معنایـی اسـت کـه از آن امـروز بـه ذهـن مـا 

می آیـد، معنـا شـود، جملـه نامفهـوم می شـود.
نمونة دوم:

در متـون کهـن گاهی شـخص )شناسـه( در فعل هایی 
تطبیـق  یک دیگـر  بـا  دارنـد،  واحـدی  فاعـل  کـه 
نمی کنـد؛ بـه ایـن معنا که مثـاًل در جمله یي کـه دارای 
دو فعـل اسـت، یـک فعل،  اول شـخص مفرد اسـت و 
دیگری سـوم شـخص مفـرد، در حالی کـه فاعل آن ها 

یکـی اسـت. ببینید:
الـف( از خـواب بیدار شـدم بر بالین پدر آمـد ]آمدم[. 

)رونق المجالس، ص۲۴۰( 
یـا مثاًل یک فعل سـوم شـخص جمع اسـت و دیگری 

سوم شـخص مفرد.]۲[
ب( ایشـان از گوشـه یي رفتنـد و بـا یک دیگـر گفـت 

]گفتنـد[. )کلیلـه و دمنـه ص۱۰۷ (]۳[
اسـتفاده  دسـتوری  سـاختارهایی  از  گاه  گذشـته  در 
می شـده کـه امـروزه فرامـوش شـده اند. ناآشـنایی بـا 
ایـن ساختارهاسـت که خواننـده امروزی را سـردرگم 

می کنـد.

2. پرهیز از برخی لغزش های زبانی در نوشتن
این دو جمله را با هم مقایسه کنید:

الف( آن ساعت را که تازه خریده بودم، فروختم.
ب( آن ساعت را که تازه خریده بودم، شکست. 

آیـا ایـن دو جملـه درسـت هسـتند؟ ظاهـراً آري؛ امـا 
طبـق نظـام دسـتوری زبـان فارسـی جملـۀ دوم غلـط 
اسـت؛ زیـرا عبـارت »تـازه خریده بـودم« جملـۀ پیرو 
اسـت کـه اگـر همـراه »کـه« از جملـه حـذف شـود، 

آن چـه باقـی می مانـد جملـه پایـه اسـت. 
جمله پایه الف( آن ساعت را فروختم.
جمله پایه ب( آن ساعت را شکست.

پیداسـت کـه جملـه پایـه ب، غلط اسـت؛ چـون فعل 
شکسـت الزم اسـت و کاربـرد حـرف »را« کـه نشـانه 

مفعـول اسـت، بـا آن، غلط اسـت]۴[
نمونه یي دیگر: 

الف( او به دانشگاه رفته و تحصیل کرده است.
ب( او به دانشگاه رفته و تحصیل کرد.

از ایـن دو جملـه کـه تقریبـًا یک چیـز می گویند، اولی 
درسـت و دومـی بـه نظـر بسـیاری از دستورنویسـان 
غلط اسـت. مشـکل کجاسـت؟ مشـکل کاربـرد »واو« 
اسـت که در جملۀ اول درسـت اسـت و در دوم غلط؛ 

چـون در جملـۀ الـف هـر دو فعـل »رفتـه اسـت« و 
»تحصیـل کـرده اسـت« ماضی نقلی هسـتند کـه دومی 
بـه اولـی عطـف شـده اسـت و »اسـت« فعـل اول، به 
قرینـه »اسـت« فعـل دوم حذف شـده اسـت. در حالی 
کـه در جملـه ب، فعـل اول )رفت( فعل وصفی اسـت 
و فعـل دوم )تحصیـل کـرد( ماضـی سـاده و بعـد از 
فعـل وصفـی نبایـد »واو« بـه کار بـرد، بلکـه بایـد از 
یعنـی  کـرد؛  اسـتفاده  کامـه(   / )ویرگـول  درنگ نمـا 

بگوییـم: او بـه دانشـگاه رفتـه، تحصیـل کرد.
البته اگر جملۀ ب این گونه بود:

ج (     او به دانشگاه رفت و تحصیل کرد.
یعنـی اگـر فعـل اول هـم ماضـی سـاده بـود، کاربـرد 

بـود.]۵[ »واو« درسـت 
در این جـا ممکـن اسـت عزیـزی بگویـد: چـه فرقـی 
می کنـد؟! در هـر صـورت خواننـده متوجـه مقصـود 
نویسـنده می شـود؛ بـه قـول معـروف، صابـون بایـد 
کـف کنـد حـاال چه با سـین نوشـته شـود یا بـا صاد؟ 
در پاسـخ بایـد عـرض  کنم: دربـارۀ صابون، شـاید این 
طـور باشـد، ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه از عوامـل 
بزرگـی بعضـی نویسـنده ها، توجـه آن هـا بـه همیـن 

اسـت. کوچک  چیزهـای 

3. فهم شعر معاصر
نوآوری هـای شـعر معاصـر گونه گـون اسـت. یکی از 
گونه هـای آن، در سـاختارهای دسـتوری زبـان اسـت. 
ناآشـنایی بـا ایـن سـاختارهای تـازه، پنجرۀ فهم شـعر 

معاصـر را بـر مـا می بندد.
نمونـۀ اول: در شـعر معاصـر گاهـی ضمیـر جابه جـا 
بایـد  قاعدتـًا  یعنـی در جایـی کـه ضمیـر  می شـود؛ 
پـس از صفـت بیایـد، پـس از موصـوف می آیـد و در 
نتیجـه میان موصـوف و صفـت فاصله می انـدازد. این 
کاربـرد موجب برجسـته تر شـدن صفـت و تقویت آن 

می شـود.
مثـال الـف( با تنش گـرم، بیابان دراز/ مـرده را ماند در 

گورش تنـگ )نیما(
بـه جـای آن کـه بگویـد: »بـا تـن گرمـش« و »گـور 

تنگـش«
وز خـروش  تلـخ/   میـان خنده هایـم  وز  مثـال ب(: 

)اخـوان زمسـتان( ناشـاد  گریـه ام 
بـه جـای آن کـه بگویـد: »خنده هـای تلخـم« و »گریه 

ناشادم«
نمونۀ دیگر:

بگوییـم:  بایـد  رایـج،  دسـتوری  قواعـد  اسـاس  بـر 
»سرنوشـت آب تـر« و »عـادت درخـت سـبز« ولـی 

می گویـد:   سـپهری 
سـبز  عـادت  آب،  تـر  سرنوشـت  بـا  هسـتم،  آشـنا 

)سـپهری( درخـت. 
صفـت بـه جـای این که پـس از موصـوف بیایـد، پس 
از مضـاف آمـده اسـت و از ایـن طریق، ظرفیـت زبان 

می یابد. گسـترش 
مثالی دیگر: 

مـن سـردم اسـت و می دانـم/ کـه از تمام اوهام سـرخ 
یک شـقایق وحشـی/ جز چنـد قطره خـون/ چیزی به 

جـا نخواهد مانـد. )فرخزاد(
به جای آن که بگوید: »اوهام یک شقایق سرخ«]6[ 

نتیجه گیری 
مـا  همـۀ  کلـی  به طـور  و  شـاعران  و  نویسـنده گان 
بایـد تـا حـدودی  ادبیـات فارسـی،  عالقه منـدان بـه 
بـا دسـتور تاریخـی زبـان و نیـز دسـتور زبـان امـروز 
و نیـز نوآوری هـای شـاعران معاصـر در سـاختارهای 
دسـتوری، آشـنا باشـیم تا هـم در فهم آثار شـعر و نثر 
توانـا باشـیم، هـم در آفرینش هـای ادبـِی خـود مصون 

از لغـزش بمانیـم. 

پی نوشت:
]۱[. ر.ک: ویژه  گی هـای نحـوی زبـان فارسـی در نثـر 
قـرن پنجـم و ششـم هجـری، مهین دخـت صدیقیـان، 
نشـر فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی، تهـران، ۱۳۸۳، 

ص۱۵۲.
]۲[. به این نوع شیوۀ سخن گویی التفات می گویند.

]۳[. ر.ک: همان، ص۴۵.
ننویسـیم،  غلـط  ر.ک:  بیشـتر  توضیـح  بـرای   .]۴[
چـاپ  دانشـگاهی،  نشـر  مرکـز  نجفـی،  ابوالحسـن 

ص۲۰۴.  ،۱۳۷6 تهـران،  هشـتم، 
]۵[. ر.ک: همان، ص۲6۴.

]6[. ر.ک: گونه هـای نـوآوری در شـعر معاصـر ایران، 
دکتـر کاووس حسـن لـی، نشـر ثالـث بـا همـکاری 
انتشـارات دبیرخانه شـورای گسـترش زبـان و ادبیات 

فارسـی، چـاپ اول، ۱۳۸۳. ص۱۵۲.

محمدرضا آتشین صدف
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د افغانســتان د بیارغونــې لپــاره د امریــکا ځانګــړي 

ــي  ــې وی ــور ک ــازه راپ ــوه ت ــه ی ــیګار( پ ــش )س رسمفت

چــې پــه درېیــو میاشــتو کــې د دولتــي ځواکونــو 

پــه لیکــو کــې ۳۰ داخــي بریدونــه شــوي، خــو 

د  بریدونــو  ډول  ددغــه  ادارې  امنیتــي  افغانســتان  د 

کمــوايل خــره کــوي.

ــرو  ــه تې ــي، پ ــي واي ــاع وزارت چارواک ــتان دف د افغانس

کلونــو کــې د مــي اردو پــه لیکــو کــې د داخــي 

بریدونــو پــه اړه اندېښــنې زیاتــې وې، خــو اوس د 

ــوې ده. ــه ش ــه ټیټ ــو کچ حمل

ــه  ــو ت ــان ازادي راډی ــواد ام ــد ف ــوه ویان ددغــه وزارت ی

ــړ  ــو ل ــاره ی ــوي لپ ــو د مخنی ــي بریدون ــل، د داخ ووی

طرزالعملونــه رامنځتــه شــوي چــې پــه پلــې کېــدو رسه 

ــه یــې شــته اندېښــنې نــورې هــم را کمــې شــې. ب

ــه اړه  ــمېرو پ ــو د ش ــو بریدون ــان ددغ ــاغي ام ــو ښ خ

ــړل. ــه ک ــات ورن معلوم

»د نــوور کلونــو پــه پرتلــه د مــي اردو پــه لیکــو کــې د 

خــودي حملــو ګــراف کــم شــوی او مــوږ د دې لپــاره 

یــو لــړ طرزالعملونــه رامنځتــه کــړي چــې لــه مخــې بــه 

یــې پــه دې اړه شــته اندېښــنې هــم ملنځــه الړې يش«.

د افغانســتان د بیارغونــې لپــاره د امریــکا ځانګــړي 

ــي  ــې وی ــور ک ــازه راپ ــوه ت ــه ی ــیګار( پ ــش )س رسمفت

چــې د روان ۲۰۱۹ میــادي کال پــه جــون، جــوالی او 

اګســت میاشــتو کــې د افغانســتان د امنیتــی ځواکونــو 

پــه لیکــو کــې ۳۰ داخــي بریدونــه تــر رسه شــوي دي.

ســیګار پــه دې پیښــو کــې دولتــي رستېــرو تــه د مــرګ 

ژوبلــې پــه اړه څــه نــه دي ویــي، خــود راپــور پــه یــوه 

ــو  ــدې درېی ــون وړان ــر ج ــې ت ــي چ ــې راغ ــه ک برخ

میاشــتو تــه پــه کتــو داخــي بریدونــه دوه برابــره شــوي 

دي.

ــیګار  ــارو وزارت د س ــو چ ــتان د کورنی ــو د افغانس خ

ــويل. ــرې ب ــه ل ــه حقیقت ــم او ل ــه راپورناس اداري دغ

ددغــه وزارت ویانــد نــرت رحیمــي آزادي راډیــو تــه 

ــه لیکــو کــې د  وویــل، پخــوا د افغانســتان د پولیســو پ

ــنې  ــو اوس دا اندېښ ــان وو، خ ــوذي کس ــو نف مخالفین

ــرې شــوې دي. ل

خــو ځینــې پوځــي کارپوهــان د داخــي بریدونــو پــه اړه 

د ســیګار ادارې لــه راپــور رسه همغــږي دي.

ــه وویــل،  ــو ت ــه آمــان ازادي راډی ــوه امرالل پوځــي کارپ

ــې  ــه ک ــه برخ ــتخباراتو پ ــي ادارو د اس ــم د امنیت ال ه

ــن  ــره مخالفی ــه خ ــه پ ــې د هغ ــته چ ــاوې ش نیمګړتی

ــوي. ــه ک ــه پورت ــرې ګټ ت

ــب  ــر مناس ــه ډې ــیګار پ ــړه: »س ــه ک ــان زیات ــاغي ام ښ

ــتان،  ــړی. د افغانس ــور ک ــور خپ ــه راپ ــې دغ ــت ک وخ

امنیتــي او دفاعــي بنســټونه پــه اســتخبارايت برخــه کــې 

ســتونزې لــري، اړونــدې ادارې پــه دې برخــه کــې 

ــه  ــې دغ ــل دی چ ــدا الم ــوي. هم ــه ک ــه ن ــدي توج ج

ــږي.« ــتونزې راوالړی س

ــه لیکــو کــې  ــو پ ــه افغانســتان کــې د دولتــي ځواکون پ

ــو نفــوذي کســانو  ــا د طالبان ــره بی ــه تې ــو او پ د مخالفین

پــه وار وار پــر خپلــو ملګــرو رستېــرو مرګــوين بریدونــه 

کــړي. کلــه ناکلــه دغــو نفــوذي کســانو د دولتــي 

رستېــرو پــه جامــه کــې بهــرين رستېــري هــم پــه نښــه 

ــړي دي. ک

ــاره د حکومــت یــو  ــو د مخنیــوي لپ ددغــه ډول بریدون

اقــدام و چــې د دولتــي ځواکونــو پــه لیکــو کــې یــط د 

اســتخدام رشایــط ســخت کــړل.

شـهروندان کابـل همه سـاله در فصـل بارنده گی هـا، 
بـه دلیـل نبـود کانالزاسـیون و آب روهـای اسـتندرد، 
در  ایـن  می شـوند.  روبـه رو  زیـادي  مشـکالت  بـا 
حالـی اسـت کـه وزارت شـهرداری چندیـن سـال 
اسـت کـه از تطبیـق پـالن جدیـد شـهری بـه ویـژه 
حل مشـکالت شـهروندان کابل بخصوص در بخش 
آب روهـا و کانال هـای عمومِی انتقال آب های ناشـی 

می گوینـد. سـخن  بارندگی هـا  از 

در پـی بارنده گی هـای روزهـای پسـین در کابـل، نه 
تنهـا سـرک های فرعـی و پس کوچه هـا بلکـه جـاده 
۸۰ متـره شـهر نـو، سـرک های کوتـه سـنگی منتهـی 
بـه شـهر و همچنیـن جـاده شـهید مـزاری در غرب 
کابـل شـاهد آب خیزی هـای شـدیدی بوده کـه عبور 
و مـرور عابریـن و حتـی رفـت و آمـد وسـایط نقلیه 

را بـا مشـکل مواجـه کرده اسـت.
دکترسـید علـی اقبـال کارشـناس امـور شـهری در 
را  آوا عمـده مشـکالت  بـا خبرگـزاری  گفت وگـو 
در زیرسـاخت های شـهری دانسـته و تاکیـد می کنـد 
کـه طـی بیـش از هجده سـال متاسـفانه هنوز شـبکه 

کانالزاسـیون منظـم بـرای شـهر کابل وجود نـدارد و 
ایـن باعـث می شـود کـه در فصـل بارندگی هـا در 
نقـاط مختلف شـهر، مـردم بـا انباشـت و تجمع آب 

شـوند. روبه رو 
بـه گفتـۀ او، در ایـن زمینـه نـه تنهـا شـاروالی بلکـه 
ادارات دیگـری مانند بخش فاضالب و کانالزیسـیون 
شـهری مسـوول هسـتند، امـا بـا ایـن وجـود هنـوز 
بـرای ایجـاد شـبکه ها بـه صـورت الزم کاری انجـام 

نداده  انـد.
از سـویی هـم بـه بـاور آقـای اقبـال، بـه دلیـل عدم 
شـهرداری،  بی توجهـی  و  شهرنشـینی  فرهنـگ 
بـا  نیـز  دارنـد  وجـود  کـه  محـدودی  شـبکه های 
گذشـت زمان توسـط انباشـت زباله هـا و خاکروبه ها 
از حاشـیه سـرک ها مسـدود می شـوند و در نتیجـه 
باعـث آب گرفتگـی و سـد معابـر می گردنـد کـه این 

مشـکل بـه اداره شـاروالی کابـل بـر می گـردد.
او همچنـان افـزود کـه شـهروندان نیز در ایـن زمینه 
بازیافت هـای  و  زباله هـا  زیـرا  نیسـتند،  بی تقصیـر 
سـاختمانی خـود را بجـای اینکـه به مکانی مناسـب 

آب روهـا  و  جوی هـا  داخـل  در  دهنـد  انتقـال 
می ریزنـد.

اقبال تاکید کرد: بیش ۱۵ سـال اسـت که شـهروندان 
کابـل با این مشـکالت مواجـه هسـتند. راه حل کوتاه 
مـدت ایـن اسـت که در قدم اول شـهرداری و سـایر 
ارگا ن هـای ذیربـط، پیـش از بارندگی هـا تدابیـر الزم 
را روی دسـت بگیرنـد و در نقاطـی کـه تجمـع آب 
بیشـتری وجـود دارد، جوی هـا را پـاک کاری نمایند. 
گاهـی نیـز انتقـال آب بـه صـورت فزیکـی توسـط 
تانکرهـا بایـد انجام شـود و درعین حال شـهروندان 
نیـز احسـاس مسـوولیت داشـته و در صورتـی کـه 
ظرفیـت شـاروالی کـم اسـت مشـارکت کننـد و در 

پـاک کاری جوی هـا و آب روهـا سـهم بگیرنـد.
مـردم مناطـق غـرب کابـل کـه اغلـب از خدمـات 
عمومـی محروم انـد، بیشـتر از سـایر شـهروندان، از 
آفت هـای طبیعـی رنـج می برنـد. بگونـه ای کـه حتی 
گاهـی بـه دلیـل فراهم نبـودن امکانـات اولیـه، ادامۀ 

زندگـی برایشـان مشـکل می شـود.
علی جـان کـه در منطقـه ۲۰ متـره عرفانـی در غـرب 
کابـل زنده گـی  می کنـد  می گویـد: همـه سـاله پیش 
از فرارسـیدن فصـل بارندگـی که معموال زمسـتان و 
بهـار می باشـد، بـا خریـد کفش هـای مخصـوص و 

مناسـب، بـرای ایـن فصل هـا آمادگـی می گیـرد.
نبـود  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال  کـه  می افزایـد  وی 
آب روهـا، شـب هنـگام آب داخـل خانه هایش شـده 
و بسـیاری از وسـائل زندگی از جملـه مواد خوراکی 
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق  را خـراب کـرده، 
اظهـارات او هیچـگاه از پرداخـت مالیـات و صفایی 

بـه دولـت سـرپیچی نکـرده اسـت.
ایـن تنهـا علی جـان نیسـت کـه بـا ایـن مشـکالت 
مواجـه اسـت ،بلکـه اکثر شـهروندان غـرب کابل در 

ایـن رابطـه از دولـت شـکایت دارنـد.
خواسـتیم در ایـن زمینـه دیـدگاه شـهرداری کابل را 
نیز داشـته باشـیم اما متاسـفانه سـخنگوی این نهاد با 
وجـود تماس هـای مکـرر مـا، حاضـر بـه گفت وگو 

نشـده و در نهایـت تلفنـش را نیز خامـوش نمود.
قابـل یـادآوری اسـت، از زمانـی کـه خانمـی بـه نام 
کابـل شـده  مهمنـد سـخنگوی شـهرداری  مرضیـه 
اسـت، یا اصال در برابر مشـکالت شـهری پاسـخگو 
نیسـت و یـا اینکـه درسـت پاسـخ نمی دهـد و بـه 
بهانه هـای مختلـف از زیر بار مسـوولیت شـانه خالی 

می کنـد.

شــهر کابـل
دریایـی ایستـاده در فصـل بارنـده گـی 

سیګار پر رستېرو د داخيل بریدونو ډېرېدو او حکومت یې د کمېدو خربه کوي

ولیز:
 چین گامی برای ثبات افغانستان 

برنداشته است

الیـس ویلـز، معـاون وزارت خارجـۀ امریـکا در 
کـه  مرکـزی می گویـد  آسـیای جنوبـی و  امـور 
چیـن بـرای ثبـات در افغانسـتان گامی برنداشـته 

. ست ا
نهـاد  یـک  ویلسـون،  مرکـز  در  کـه  ویلـز  بانـو 
مـی  صحبـت  واشـنگتن  در  مسـتقر  پژوهشـی  
کـرد گفـت: “درحـال حاضـر مـی توانـم بگویـم 
کـه فرصـت هایـی بـرای ایـاالت متحـده و چین 
وجـود دارد تـا شـرکای مهم برای مذاکـره به یک 
توافق سیاسـی باشـند. طوری که می بینید، سـفیر 
خلیـل زاد مرتبـًا بـا همتـای چینـی خـود در میان 

سـایر شـرکای منطقـه مشـورت می کنـد.”
وی ادامـه داد: “امـا مـن ندیـده ام کـه چین گامی 
را بـردارد تـا بـرای مشـکالت واقعـی در ثبـات 
افغانسـتان کمـک کـرده باشـد تا بـه اسـیای میانه 
و جامعـه بیـن المللـی تـا حـدودی کمـک کـرده 

” باشد.
بانـو ولـز تأکیـد کـرد که چیـن هیچ گونـه کمک 
مالـی قابـل توجهـی را به افغانسـتان ارائـه نکرده 
اسـت و اظهار داشـت که همسـایگان این کشـور 
از جملـه تاجیکسـتان، ازبکسـتان و ترکمنسـتان 
کارهای بیشـتری را بـرای کمک به افغانسـتان در 
ابتـکارات اتصـال منطقه ای ماننـد راه آهن مرزی، 
خطـوط بـرق و مبادالت تجـاری انجـام داده اند.

 ایـن در حالـی اسـت کـه قـرار اسـت چیـن از 
یک نشسـت میـان افغانان - حکومت افغانسـتان، 
سیاسـیون و طالبـان - میزبانـی کند. این نشسـت 
قـرار بـود ماه پیـش برگزار شـود، امـا بدالیلی به 

افتاد. تعویـق 



سال l11 شمارۀ مسلسل l2617  یکشنبه 3 قوس/ آذر l1398 26 ربیع االول l1441 24 نومبر 2019
www.mandegardaily.com

صلـح نیـز بایـد آمـوزش داده شـود تـا به فرهنـگ صلح 
دسـت پیـدا کنیـم چـون بـدون نهادینـه کـردن صلـح در 
فـردی  تفکـر  بـه  توانسـت  نخواهیـم  جامعـه  فرهنـگ 
و جمعـی، نهادهـای ملـی و مدنـی، قوانیـن، مقـررات، 
عرف هـا و سـاختارهای اجتماعـی صلح آمیز دسـت  یابیم 
و بـدون آن هـا نیز هر صلحـی رو بنایی و ناپایدار اسـت، 
بـرای رسـیدن بـه صلـح راه هـای متفاوتی وجـود دارد و 
آمـوزش به علـت اثرات ماندگار و اساسـی خود سـرآمد 
آن راه هاسـت اما چه آموزشـی ما را به صلح می رسـاند؟ 
مسـلمًا آموزشـی کـه زیربنـای صلـح را می سـازد و زیـر 
بنـای صلـح نیز حقوق بشـر اسـت هرچند حـق بر صلح 

نیـز از حقوق بشـر اسـت.
بـرای حـل معضـل جنگ  و خشـونت، مهمتریـن راه حل 
ایجـاد آگاهی و هوشـیاری از مخاطـرات و نتایج نامطبوع 
چنیـن برخوردهایـی میـان انسـان ها و نیـز میـان جوامـع 
اسـت. تنهـا آموزش اسـت کـه می توانـد به طـور اصولی 
و اساسـی دیدگاه هـا و رفتارها را اصـالح کند و فرهنگی 

مبتنـی بـر صلح ایجـاد نماید.
صلـح به عنوان یـک پدیـده اجتماعی در هـر جامعه یی از 
نظـام ارزشـی ویژه گی هـای فرهنگی، اجتماعـی و تربیتی 
پدیده هـا  از  گـروه  ایـن  زیـرا  می کنـد  تبعیـت  جامعـه 
مسـتقیمًا توسـط یـک جامعـه بـه وجـود آمـده و نتایج و 
عواقـب آن هـا به وسـیله همان جامعه احسـاس می شـود. 
)نیاورانـی، ۱۳۹۱: ۱ و ۱۰( ایـن امر ما را به سـمت توجه 
بیشـتر بـه اشـتراکات انسـانی سـوق می دهـد، بـه معنای 
دیگـر تمرکـز بر اشـتراکات انسـانی مـا را به سـوی صلح 
رهنمـود می شـود و مهمترین این اشـتراکات حقوق بشـر 
اسـت زیـرا کـه ریشـه در تمـام مکاتـب بـزرگ فلسـفی 
و  آزادی خواهانـه  نهضت هـای  مبنـای  و  داشـته  جهـان 
مسـاوات طلبانه در تمـام جهـان بـوده و هسـت. )امیـر 

ارجمنـد،۱۳۷۸:۱۵۹(
همچنیـن ایـن اشـتراکات مـا را به سـوی یک همبسـتگی 
جهانـی سـوق می دهد کـه در آن صلح تنها هدف نیسـت 
بلکـه هـم هـدف وهـم وسـیله اسـت، زیـرا بسـیاری از 
حقـوق را نمی تـوان محقـق سـاخت مگر در زمـان صلح 
و احقـاق حقـوق بشـر نیـز قـدم بزرگـی به سـوی صلـح 
پایـدار اسـت. )اسـالمی۱۳۸۵: ۸6-۱۱( در واقـع صلح و 
حقـوق بشـر در این دیـدگاه الزم و ملزوم هم هسـتند که 
ایـن موضـوع تحـت عنـوان حق بر صلح در نسـل سـوم 
حقـوق بشـر تجلـی  یافته اسـت، البته ایـن مطالـب نباید 
ذره یـی از اهمیـت بومی سـازی آموزه های حقوق بشـری 
در هـر فرهنـگ کـم کنـد. در آمـوزش حقـوق بشـر نیـز 
ماننـد آمـوزش صلـح بیشـتر مفهـوم صلح مثبـت  مدنظر 
متصدیـان آمـوزش اسـت، در این صـورت وقتی صحبت 
از صلـح می کنیـم مقابلـه بـا انـواع و اقسـام خشـونت ها 
موردنظـر اسـت، ما در این قسـمت آموزش حقوق بشـر 
بـا عوامـل  را به عنـوان اسـتراتژی کارآمـدی در مقابلـه 

تهدیدکننـده صلـح مـورد بررسـی قـرار می دهیم.
آمـوزش حقـوق بشـر بـرای ایجـاد صلـح در دو دورۀ 

می شـود. گرفتـه  نظـر  در  مشـخص 
۱- در دوران بعد از جنگ ۲- در حالت عادی

در حالـت اول صلـح یعنـی نبـود جنگ و تمـام تالش ها 
در جهـت جلوگیـری از ادامـۀ خشـونت و ایجـاد یـک 
بسـتر مناسـب جهت حـل مسـالمت آمیز مناقشـه و حفظ 
وضعیـت موجـود می باشـد و بـر دو مفهـوم، برقـراری 
صلـح و رفـع جنـگ و حفـظ صلـح و امنیـت بین المللی 

داللـت دارد کـه در واقـع نفـی جنگ اسـت.
در حالـت دوم مفهـوم تحکیـم صلح مدنظر اسـت؛ یعنی 
نبایـد منتظـر بمانیـم تا مشـکالت به حد بحرانـی )جنگ، 
خشـونت، فقـر و...( برسـد و سـپس بـه رفع آن هـا اقدام 
کنیـم. بلکه باید پیشـاپیش مشـکالت را شناسـایی کرد و 
بـه رفـع آن ها اقـدام کنیم. )صلـح مثبت( آمـوزش حقوق 
بشـر در ایـن دوره از چنـد جهت به اسـتقرار صلح کمک 

: می کند
۱-  توجـه بـه اشـتراکات انسـانی بیـن اقـوام مختلـف و 

تأکیـد بـر وجـه انسـانی افـراد مختلف
۲-  هـدف قـرار دادن مفاهیـم و نهادهایـی اسـت کـه در 
واقع در فرهنگ و آداب  و رسـوم ممکن اسـت سرکوبگر 
باشـد، یعنی خشـن هسـتند و تولیـد نفرت، پیـش داوری 
و خشـونت می کننـد و صلـح را پیـش از پیـش شـکننده 
می سـازد شناسـایی و اصالح کنیم. )اسـالمی۱۳۸۵: ۸6-

۱۱(در ایـن کار معیـار مـا احتـرام به حقوق بشـر و شـأن 
انسـانی او می باشـد تـا جامعـه بـه سـمت صلـح پایـدار 
پیـش بـرود و صلـح در آن نهادینـه شـود. )اسـالمی و 

)۱۱۹-۱۲۳ همـکاران،۱۳۹۳: 
تقویـت  در  بشـر  حقـوق  آمـوزش  نقـش   -۳ مبحـث 

صلـح آمـوزش 
آمـوزش صلـح، نیازمنـد آمـوزش حقـوق بشـر اسـت. 
هسـتۀ مفهومـی صلح، کنتـرل، کاهش و حذف خشـونت 
اسـت و هسـتۀ مفهومـی حقوق بشـر، شناسـایی، تکمیل 
و جهانی سـازی کرامت انسـانی اسـت. حقـوق اقتصادی، 
اجتماعـی فرهنگـی، مدنـی و سیاسـی، می تواننـد در راه 
تحقـق صلـح مثبت، بهتریـن فضا را برای احتـراز از بروز 

درگیـری فراهـم کنند. )جـی و همـکاران،۱۹۹۷: ۱۱(
به طـور ُکلـی دو برداشـت از مفهـوم صلـح وجـود دارد. 
مفهـوم صلـح منفـی کـه آن را بـه حـد یـک وضعیـت 
فقـدان جنـگ پایین مـی آورد و مفهوم صلـح مثبت که به 

معنـای فقـدان جنـگ، همـراه بـا عوامـل و ضمانت هایی 
دموکراتیـک  و  عدالت منـد  سـازنده،  را  آن  کـه  اسـت 
می گردانـد می باشـد. در وضعیـت دوم صلـح یـک پدیدۀ 
ایسـتا نیسـت بلکـه یـک هـدف پویـای جوامـع ملـی و 

اسـت. )شـایگان،۱۳۷۹: ۵( بین المللـی 
اسـاس نامۀ  نویسـنده گان  از  یکـی  لیـش  آرچیبالدمـک 
اسـاس نامۀ  نظـر  مـورد  اسـت »صلـح  معتقـد  یونسـکو 
یونسـکو یـک جریـان و مجموعه شـرایط اسـت، نه یک 
هـدف سـاکن کـه گـه گاه بـه دسـت می آیـد و از دسـت 
مـی رود. صلـح وضعیتـی اسـت ناشـی از اعتمـاد متقابل، 
هماهنگـی در مقصـود و همـکاری در اقداماتـی کـه در 
رضایت بخـش  زنده گـی  یـک  از  مـرد  و  زن  آن  پرتـو 
برخوردارنـد. بـه یُمـن آن از طریـق برقـراری هدف منـد 
و پویـای نظـم انسـانی و اجتماعـی میـان مـردم جهان از 
وقـوع جنـگ پیش گیـری می شـود و همچنیـن گرایـش 
بـه جنـگ از طریـق دسـتیابی به رشـد محتوی و انسـانی 

مسـتثنا می شـود. )یونسـکو، ۱۳۷۸: ۳(
همچنیـن در اولیـن پاراگـراف اعالمیـه جهانـی حقـوق 
بشـر آمده اسـت: »شناسـایی تحقیـق ذاتی بشـر و حقوق 
برابـر الیتجـزای همه خانواده بشـر، بنیـان آزادی، عدالت 
و صلـح در جهـان اسـت«. )اعالمیه جهانی حقوق بشـر( 
کـه ایـن خـود نشـانگر توجه بـه ارزش های صلـح مثبت 
دوم  جنـگ  پایـان  از  پـس  اولیـه  سـال های  همـان  در 
جهانـی می باشـد. در مـاده ۲ اعالمیـه در مـورد حق مردم 
نسـبت بـه صلـح می خوانیـم: پیش بـرد صلـح و امنیـت 
بین المللـی مسـتلزم اقـدام مـداوم و مثبـت دولت هـا در 
زمینـۀ پیش گیـری از جنـگ، رفـع هرگونـه تهدیـد بـر 
صلـح از جملـه تهدیـد هسـته یی، فیصلـۀ مخاصمـات از 
طریـق مسـالمت آمیز، خلـع سـالح، احتـرام به انکشـاف 
اقتصـادی کشـورها، ترویـج حقـوق و آزادی هـای بشـر، 
اسـتعمارزدایی طبق اصـل تعیین سرنوشـت، رفع تبعیض 
نـژادی و آپارتایـد، ارتقـای کیفیت زنده گی، پاسـخ گویی 
بـه نیازهـای انسـانی و حمایـت از محیط زیسـت داشـته 

اسـت. )اعالمیـه حـق بر صلـح،۱۹۸۴(
آمـوزش صلـح یـک جنبـش گسـتردۀ جهانـی، رشـته یی 
متفـاوت و دایمـًا در حـال تغییـر اسـت. آمـوزش صلـح 
بـا نام هـا و رویکردهـای مختلفـی تدریس می شـود مانند 
حـل تعارض، آموزش چنـد فرهنگی، آموزش انکشـاف، 
مطالعـات نظـم جهانـی و اخیـراً آمـوزش محیط زیسـت. 
هـر یـک از ایـن  رویکردهـا، گـروه ویژه یی از مشـکالت 
جنگ هـا  و  تعارضـات  بی عدالتی هـا،  بـه  منجـر  کـه  را 
شـده اسـت مخاطـب قـرار می دهنـد؛ امـا آنچـه در همه 
پیش گیرانـه  خاصیـت  اسـت  مشـترک  رویکردهـا  ایـن 
ایـن آموزش هـا می باشـد. همچنیـن به طـور ُکلـی همـه 
آموزش هـای صلـح بایـد دارای ویژه گی های زیر باشـند:
۱. آموزش هـا بایـد حسـاس بـه هنجارهـا و فرهنگ های 

سـنتی باشند؛
۲. اسـتفاده از فنـاوری بـرای ایجاد هماهنگـی برنامه های 
و  سـنت ها  و  باارزش هـا  صلـح  بـرای  آموزشـی 

جوامـع؛ فرهنگ هـای 
شـامل  بـرای  بالقـوه  دانشـجویان  مفهـوم  گسـترش   .۳

بـرای فعـال شـدن؛ افـراد  سـاختن تمـام 
۴. اسـتفاده از منابع آموزشـی مقتضی محلی و روش های 

تقویـت تنوع و بهبـود فرایند انتقـال و پایدار صلح؛
۵. ادغـام مفاهیـم محیط زیسـتی و امنیت انسـانی و ایجاد 
صلـح سـاختاری و حل تعارض و آشـنایی بـا مهارت ها؛

6. آموزش ارتباطات غیر خشونت بار؛
آموزش هـای  بـا  ارتباطـی  نهادهـای  ظرفیت سـازی   .۷
تخصصـی برای تقویت فرهنگ صلـح. )مصفا،۱۳۸۴:۳۱(
بازهـم نمونه هایـی از ارتبـاط آمـوزش حقـوق بشـر بـا 

صلـح و امنیـت بین المللـی قابـل ذکـر اسـت:
از جملـه، مدیـر بخش حقـوق بشـر در السـالوادور، طی 
گزارشـی کـه بـه دبیـر ُکل، مجمـع عمومـی و شـورای 
امنیـت تقدیـم مـی دارد به نقـش اطالع رسـانی و آموزش 
حقـوق بشـر در ایفـای تعهـدات منـدرج در توافق نامـۀ 
صلـح اشـاره دارد. در اکتبـر ۱۹۹۴ در ژنـو در جریـان 
کار کنفرانـس بین المللـی آمـوزش، پیشـنهادهای در مورد 

آمـوزش صلـح ارایـه گردید:
حل وفصـل  و  میانجی گـری  اعمـال  و  آمـوزش  الـف( 
درگیـری در نظام هـای مکاتـب، بیـن کارکنـان و متعلمان 

و تسـری آن بـه سـایر بخش هـای جامعـه.
ب( ارتبـاط فعالیت هـای مکاتـب بـه فعالیت های مسـتمر 
و  فرهنـگ  در  را  همگانـی  مشـارکت  کـه  جامعـه  در 

انکشـاف ارتقـا مـی بخشـد.
ج( گنجانـدن اطالعاتـی دربـارۀ نهضت هـای اجتماعـی 
صلـح و عدم خشـونت، دموکراسـی و انکشـاف منصفانه 

در برنامه هـای درسـی.
د( تسـری مفهـوم جامعـه نه صرفًا بـه تمـام ملت ها بلکه 
همچنیـن بـه تمـام حیـات روی سـیاره زمیـن باهـدف 
حفـظ تنـوع فرهنگـی جهـان و محیط زیسـت نسـل های 

آینده.
ه( بررسـی و نوسـازی سیسـتماتیک برنامه هـای درسـی، 
تفاوت هـای  از  صحیـح  برداشـت  تضمیـن  به منظـور 
قومـی، نـژادی و فرهنگـی کـه برابـری و سـهم منحصـر 
به فـرد آن هـا در تقویـت ارزش های مشـترک مـورد تأکید 

. شد با
و( بررسـی و نوسـازی نظام منـد آموزش تاریـخ، با تأکید 

بیشـتر بر تحـوالت اجتماعی غیـر خشـونت آمیز و توجه 
ویـژه بـه نقش زنـان در تاریخ.

ز( آمـوزش علـوم بـه ترتیبـی کـه ارتبـاط آن بافرهنگ و 
جامعـه همچـون ابـزاری کـه می توانـد بـرای جنـگ یـا 
صلـح، بهره کشـی یـا همـکاری در انکشـاف بـه کار آیـد. 

)سـاعد وکیـل، حقـوق بشـر،۱۳۸۳:۲۵۸- ۲۵۷(
برقـراری صلـح و  بـه  بیشـتری  آمـوزش صلـح توجـه 
مشـکالت حقـوق بشـر داشـته و متمرکـز بر صلـح منفی 
بـوده اسـت، بـه این معنـا که بیشـتر به بررسـی در جهت 
حفـظ دالیـل و علت هـای جنـگ پرداخته اسـت تا توجه 

بـه ایجاد کـردن شـرایط صلح.
آمـوزش حقـوق بشـر برخـی از همـان اهـداف هنجاری 
کـه توسـط آمـوزش صلـح تقویـت و حمایت می شـوند 
را تفهیـم می کنـد. همچنیـن یـک عملکـرد مفیـدی برای 
تکمیـل و اعمـال اشـکال متفـاوت آمـوزش صلـح دارد. 
آمـوزش حقـوق بشـر هنگامـی کامـل اسـت کـه بـرای 
فراگیـران دانـش و فرصت هایـی بـرای عملکـرد ویـژه 
اسـت.  تجویـزی  بشـر  حقـوق  آمـوزش  آورد.  فراهـم 
همچنیـن هسـتۀ مرکـزی مفهـوم آمـوزش حقـوق بشـر 
عبـارت اسـت از: حیثیـت انسـانی، شناسـایی، اجـرا و 
جهانـی سـاختن آن و هسـته مرکـزی مفهـوم آمـوزش 
اسـت،  آن  محـو  و  کاهـش  کنتـرل،  خشـونت،  صلـح، 
بنابرایـن مفهـوم حقوق بشـر بسـیار قابل تطبیـق بامطالعه 

)۲۱  -۲۲ )ریـردون،۱۹۹۷:  می باشـد.  مثبـت  صلـح 
مطمینـًا محققـان صلـح و فعـاالن حقـوق بشـری همگی 
موافـق هسـتند کـه خشـونت در همـه اشـکال حملـه به 
کرامـت و منزلـت انسـانی می باشـد. اکنـون پژوهش های 
صلـح چندیـن شـکل از خشـونت را شناسـایی کرده اند: 
خشـونت فیزیکی یا رفتاری ، شـامل جنگ و سـایر انواع 
کاربـرد مسـتقیم زور بـرای نابـودی یـا تضعیـف ملـت، 
گـروه یـا فـرد دیگـر؛ خشـونت سـاختاری  که بـه فقر و 
محرومیت هایـی اشـاره می کند که ناشـی از سـاختارهای 
ناعادالنـه و غیرمنصفانـه اجتماعـی و اقتصـادی هسـتند؛ 
خشـونت سیاسـی نظام هـای اسـتبدادی  کـه مخالفیـن و 
افـراد فقیـر و ضعیـف را بـه برده گـی کشـانده و مرعوب 
و مـن کوب می سـازند؛ و خشـونت فرهنگـی ، بی ارزش 
سـاختن و تخریـب هویت انسـانی و شـیوه های زنده گی 
خـاص، خشـونت نـژادی، جنسـی، فرقه یـی، ایدئولوژی 
اسـتعماری و سـایر اشـکال انحصـار معنـوی کـه تهاجم، 

تسـاهل، نابرابـری و اسـتبداد را توجیـه می کنـد.

نقش آموزش حقوق 
بشر در تحکیم صلح 
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چاپ: مطبعه امام

غــرب  شــمال  در  محلــی  هــای  مقــام 
ــه دو ولســوالی در  ــد ک ــی گوین افغانســتان م
ــان ســقوط  ــه دســت طالب ــاب ب ــت فاری والی

ــت. ــرده اس ک
محمــد طاهــر رحمانــی رییــس شــورای 
والیتــی فاریــاب می گویــد کــه گــروه طالبــان 
شــب گذشــته بــاالی ولســوالی هــای قرغــان 
ــد. ــه کــرده ان ــن والیــت حمل و قرمقــول ای

رحمانــی افــزوده کــه در ایــن حمله ســاحاتی 
کــه اخیــراً از وجــود طالبــان پاکســازی شــده 

ــروه  ــن گ ــراد ای ــت اف ــه دس ــاره ب ــود، دوب ب
افتــاده اســت.

بــه گفتــۀ او نیروهــای امنیتــی در چهــار 
کیلومتــری اندخــوی عقب نشــینی کــرده انــد. 
رییــس شــورای والیتــی فاریــاب اضافــه 
کــرد در ایــن درگیــری هــا 6 تــن بــه شــمول 
ــده پولیــس ولســوالی قرمقــول زخمــی  فرمان
شــده و یــک تــن از نیروهــای امنیتــی کشــته 
ــن  ــا در ای ــی ام ــووالن امنیت ــد. مس ــده ان ش

ــد. ــزی نمــی گوین ــورد چی م

حقونــو  د  بــر  د  افغانســتان  د 

خپلــواک کمېســیون وایــي، پــه 

دغــه هېــواد کــې د ښــځو پــر 

ــه ۸  ــه پرتل ــر کال پ ــدې د تې وړان

اعشــاریه ۲ ســلنه د تاوتریخــوايل 

ــوې. ــوړه ش ــه ل کچ

د دغــه کمېســیون رئیســې شــهرزاد 

اکــر د شــنبې پــه ورځ )قــوس 

دویمــه( پــه یــوه خــري کنفرانــس 

ــو  ــو کلون ــه اتلس ــل، ل ــې ووی ک

هڅــو رسه رسه ال هــم افغانســتان 

کــې د ښــځو ژونــد د اندېښــنې وړ 

دی.

چارواکــو  د  کمېســیون  ددغــه 

پــه وینــا، کال بــل تــه د ښــځو پــر وړانــدې 

ثبــت شــویو قضیــو شــمېر  د  تاوتریخــوايل  د 

زیاتېــږي.

ــو خــره هــم  ــو پرمختګون ــې اکــر د ځین خــو اغل

ــې دا  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه دې چ ــړه: »رسه ل وک

مهــال د ښــځو ژونــد د اندېښــنې وړ دی، خــو بایــد 

ووایــم چــې د بــري حقونــو او د ښــځو د چــارو 

بنســټونو د عامــه پوهــاوي پــه زیاتوالــو، زده کــړې، 

روغتیايــي اســانتیاوو او عدالــت تــه د ښــځو د 

ــډه درلــوده.« ــه برخــه کــې ون الرسيس پ

د افغانســتان د بــري حقونو کمېســیون کمېشــرې 

ــیون د کال د  ــه کمېس ــې ددغ ــي چ ــبنم صالح ش

ــنیو رسه  ــه رس ــې ل ــور ی ــتو راپ ــو اوو میاش لومړی

ــررسه شــوي  ــه ښــځو رسه د ت ــل، ل ــکاوه ووی رشی

ــوا ده. ــه خ ــو ل ــه د کورنی ــه برخ ــوايل لوی تاوتریخ

اغلــې صالحــي وویــل: »ســږکال د افغانســتان 

ــې  ــیون ک ــواک کمېس ــه خپل ــو پ ــري حقون د ب

د تاوتریخــوايل ۲۷۶۲ پېښــې ثبتــې شــوي. دا 

ــه اوو  ــر کال پ ــې د تې ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس پ

ــده  ــه ب ــې شــوې وې. ل میاشــتو ۲۵۳۶ پېښــې ثبت

مرغــه دا شــمېر د تېــرکال د همــدې مــودې پــه لــړ 

ــيي.« ــی ښ ــلنه زیاتوال ــې ۸،۲ س ک

پــه دغــه راپــور کــې راغــي چــې د افغانســتان پــه 

بېابېلــو والیتونــو کــې لــه ښــځو رسه پــه فزیکــي، 

ډول  جنــي  او  اقتصــادي  رواين،  او  لفظــي 

ــه  ــې پ ــوارد ی ــری م ــې ډې ــږي چ ــی کې تاوتریخوال

کابــل، هــرات، کندهــار ننګرهــار او نــورو ښــارونو 

ــږي. ــه کې ــې رامنځت ک

د دغــه کمېســیون پــه خــره، د عامــه پوهــاوي نــه 

ــاوړه  ــت، ن ــګ موجودی ــنې فرهن ــتون، د بخښ ش

دودونــه، پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې د حکومــت د 

ــه عــديل او قضایــي ارګانونــو  ــا او پ واک کمزورتی

کــې د زورواکــو الســوهنه لــه ښــځو رسه د شــوي 

ــه بلــل کېــږي. ــايت عمــده الملون زور زی

ــې ودول،  ــر ک ــم عم ــه ک ــول، پ ــل ډب ــې، وه وژن

تحقیــرول او ورتــه نــور مــوارد هغــه څــه دي، 

چــې تــر دې وړانــدې د بــري حقونــو د خپلــواک 

کمېســیون لــه خــوا پــه افغانســتان کــې د ښــځو پــر 

وړانــدې د تاوتریخــوايل بېلګــې یــادې شــوې دي.

ــي،  ــا واي ــو شــمېر فعــاالن بی ــو ی د ښــځو د حقون

ــايت د  ــدې د زورزی ــر وړان ــځو پ ــد د ښ ــت بای دول

ــات  ــه او اقدام ــړي پاونون ــاره ځانګ ــو لپ راکمول

ــړي. ــررسه ک ت

د ښــځو د حقونــو فعالــه صفیــه صدیقــي: »دا 

د حکومــت مســولیت او مکلفیــت دی چــې د 

ــس  ــاره ځانګــړي پولی ــو لپ تاوتریخــوايل د راکمول

ــه  ــځو ت ــړي او ښ ــه ک ــبکې فعال ــرايت ش او مخاب

دا امکانــات برابــر کــړي چــې خپــل غــږ تــر 

مســئوالنو ورســوي.«

د بــري حقونــو خپلــواک کمېســیون د معلوماتــو 

لــه مخــې، لــه ښــځو رسه زورزیاتــی د دې المــل 

ګرځېدلــی چــې ښــځې ځــان ووژين یا وســوځوي 

او یــا پــه رواين ناروغیــو اختــه يش.

بــا  تلفنــی  گفت وگــوی  در  ترامــپ  دونالــد 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
ملــی شــام پنجشــنبه هفتــه گذشــته بهخاطــر آزادی 
دو اســتاد امریکایــی از نــزد طالبــان تشــکری کــرد 
ــح را  ــرات صل ــد مذاک ــس در رون و  ایجــاد آتش ب
ــی  ــا در خبرنامه ی ــد. ام ــی خوان ــرط اساس پیش ش
کــه از نشــانی ارگ منتشــر شــد، آمــده کــه »دونالــد 
ترامــپ، محمــد اشــرف غنــی را بــرای انجــام یــک 

ــکا دعــوت کــرده اســت. ــه امری ســفر رســمی ب
از ســویی هــم، صدیــق صدیقــی ســخن گوی 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، در حســاب 
توییتــرش نگاشــته کــه دونالــد ترامپ محمداشــرف 
غنــی را بــه امریــکا دعــوت کــرده اســت. مــوردی 
ــد.  ــد نمی کن ــفید آن را تأیی ــر س ــه قص ــه خبرنام ک
در خبرنامــه قصــر ســفید از دعــوت غنــی بــه 

ــت.  ــده اس ــه نش ــزی گفت ــکا چی امری
در خبرنامــۀ وزارت خارجــۀ ایــاالت متحــدۀ امریکا 
آمــده اســت:  رییس جمهــوری دونالــد ترامــپ 
بــا محمــد اشــرف رییس جمهــوری افغانســتان 
صحبــت کــرد و از او بــه  خاطــر حمایــت و زمینــه  
ــو  ــگ و تموت ــن کین ــتاد کوی ــازی آزادی دو اس س

ــی تشــکر کــرده اســت امریکای
ــد  ــه دونال ــه اســت ک ــر یافت ــه تذک ــن خبرنام در ای
ترمــپ بــه نقــش دولــت افغانســتان در رونــد 
مذاکــرات صلــح تأکیــد کــرد و هــردو طــرف روی 
ــرای  ــرات ب ــرفت مذاک ــونت و پیش ــش خش کاه
ــل  ــی« و راه ح ــو »بین االفغان ــک گفت وگ ــاد ی ایج

ــد.  ــت کردن ــی صحب سیاس
آگاهــان سیاســی تأکیــد ارگ و ســخنگویانش را بــر 
ــرداری  ــدف بهره ب ــه ه ــی ب ــپ از غن ــوت ترام دع

ــد. ــوان می کنن ــات عن ــج انتخاب در اعــالم نتای
ــه  ــه این ک ــه بهان ــد، ارگ ب ــاور دارن ــران ب تحلیل گ
ــد  ــت، می خواهن ــوت کرده اس ــی دع ــپ از غن ترام
بگوینــد کــه گویــا غنــی مــورد تأییــد امریــکا اســت 
ــده افغانســتان  ــه طــور قطــع رییس جمهــور آین و ب

خواهــد بــود.
ــد: ادعــا دروغیــن غنــی  ایــن تحلیل گــران می گوین
و حامیانــش راه بــه جــای نخواهــد بــرد و بــا خیــال 
ــا  ــا ب ــد و ی ــت می کن ــپ از او حمای ــه ترام این ک
ــد،  ــد ش ــده خواه ــب در ارگ پاین ــف و تقل تخل

اشــتباه بزرگــی خواهــد بــود. 
ایــن ادعــا ارگ واکنش هــای را در رســانه های 

ــت. ــته اس ــی داش ــز در پ ــی نی اجتماع
عظیــم عمــر یــک کاربــران شــبکه اجتماعــی گفتــه 
ــوت  ــفید از دع ــر س ــه قص ــه در خبرنام ــت ک اس
ــه امریــکا چیــزی گفتــه نشــده. امــا دولــی  غنــی ب
را کــه این جــا صدیــق صدیقــی زده اســت، در ۱۲ 
ــی  ــا کوب ســاعت گذشــته پیش مرگه هــا رقــص و پ

دارنــد.
صابــر فهیــم یــک کاربــر دیگــر نیــز نوشــته اســت: 
ــی،  ــاس تلفن ــک تم ــه ی ــر شــده ایم ک ــدر حقی آن ق
انــگار جــان دوبــاره بــه مــا می بخشــد. الهــی 

ــردان. ــان نگ ــن حقیرم ــتر از ای بیش
ســید حبیــب ســادات: ارگ از بیانیــه ترامــپ 
ــز  ــرد و آن را  نی ــغ نک ــم دری ــی ه ــرف غن و اش
جعــل کردنــد. در نیویارک تایمــز آمــده اســت: 
ــاس  ــورد تم ــفید در م ــرۀ کاخ س ــۀ منتش در اعالمی
تلفنــی  ترامــپ بــا اشــرف غنــی، موضــوع دعــوت 
از غنــی بــرای ســفر شــامل نبــوده و مســاله دعــوت  

از ســوی ارگ اضافــه شده اســت.
در  غنــی  بــا  ترامــپ  تلفنــی  گفت وگــوی 
ــات  ــۀ انتخاب ــه نتیج ــرد ک ــورت می گی ــی ص حال
ــالم  ــوز اع ــاه هن ــس از دو م ــت جمهوری پ ریاس
نشــده و نامــزدان رقیــب، غنــی را متهــم بــه تقلــب 

می کننــد. انتخابــات  در 
ــه  ــه ادام ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــر ب ــای ناظ نهاده
اختالفــات میــان کمیســیون انتخابــات و تکت هــای 
انتخاباتــی، پروســه انتخابــات را از مســیر اصلــی اش 

منحــرف کــرده اســت.
نهادهــای ناظــر تأکیــد دارنــد کــه ادامــه اختالفــات 
میــان کمیســیون انتخابــات و تکت هــای انتخاباتــی 

پیامد هــای ســنگین را در پــی خواهــد داشــت.
ــالم  ــم اع ــار تقوی ــر دو ب ــای ناظ ــۀ نهاه ــه گفت ب
از  انتخابــات ریاســت جمهوری  ابتدایــی  نتایــج 
ســوی کمیســیون نقــض شــده اســت و ادامــه 
اختالفــات اعــالم نتایــج ابتدایــی را در زمــان کوتــاه 
مــدت نیــز ناممکــن ســاخته و ایــن امــر، پیامدهــای 

ــت«. ــد داش ــی خواه ــی را در پ ــنگین سیاس س

واکنـش هـا
 به ادعـای دروغیـن ارگ

د تېر کال په پرتله افغانستان کې ښځو رسه تاوتریخوالی ۸ سلنه ډېر شوی

سقوط دو ولسوالی فاریاب به دست طالبان

ناجیه نوری  


