
کابـل  پولیـس  فرماندهـی  در  مقام هـا 
می گوینـد، از مدتـی بـه این سـو رونـد 
جمـع آوری افـراد ولگـرد از سـطح ایـن 
شـهر آغـاز شـده و ایـن افـراد ثبـت و 

می شـوند. بایومتریـک 
پولیـس  سـخنگوی  فرامـرز،  فـردوس 
دو  از   کابـل  پولیـس  می گویـد:  کابـل 
افـراد  جمـع آوری  این سـو  بـه  هفتـه 
ولگـرد را آغـاز کـرده اسـت کـه در این 
مـدت بیـش از ۵۰۰ ولگـرد جمـع آوری 

شـده انـد.
افـراد   ایـن  افـزود: جمـع آوری  فرامـرز 
صـورت  مـردم  شـکایات  اسـاس  بـر 

. د می گیـر
داد،  ادامـه  کابـل  پولیـس  سـخنگوی 
افـراد جمـع آوری شـده، در دو بخـش 
کسـانی  آن  بخـش  یـک  دارنـد؛  قـرار 
سـوی  از  اولین بـار  بـرای  کـه  هسـتند 
پولیـس بازداشـت شـده و پـس از ثبـت 
و بایومتریـک، پـس از توصیـه اخالقـی 
بـه ضمانـت خانـواده و وکیل گـذر آزاد 

می شـوند.
بـه گفتـۀ او،  بخـش دوم شـامل افـرادی 
ایـن توسـط پولیـس  از  انـد کـه پیـش 
جمـع آوری و بایومتریک شـده و دوباره 
بـه ولگـردی و مـردم آزاری ادامـه داده 
انـد. بـرای این افـراد پرونده سـاخته می 
شـود و جهـت بررسـی بـه بخش هـای 

مربـوط سـپرده می شـود.
روزهـای  در  کـه  کـرد  اضافـه  فرامـرز 
کابـل  شـهر  در  ولگـرد   ۱۱۳ پسـین 
جمع آوری شـده و این رونـد ادامه دارد.
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ایستاده گی در برابر تقلب

ایسـتاده گی در برابر چپـاول گران

2 4

کـه  می گویـد  زیسـت  محیـط  ملـی  ادارۀ 
میـزان آلوده گـی هـوا در مناطـق مزدحـم 
شـهر کابـل، سـه برابـر اسـتندردها و حـد 

مجـاز اسـت.
عـزت اهلل صدیقـی، معیـن ادارۀ ملی محیط 
زیسـت دیـروز در یـک نشسـت خبری در 
کابـل، میـزان آلوده گـی هـوا در پایتخت را 

بحرانـی خواند.
آقـای صدیقـی گفـت کـه آلوده گـی هوای 
پایتخـت در نقـاط مزدحم شـهر کابل سـه 

برابـر از حـد اسـتندرد فراتر رفته اسـت.
آخریـن  اسـاس  بـر  کـه  افـزود  او 
انداز ی گیری هـا هم اکنـون 2۳2 میکروگرم 
ذرات معلـق در هـر متـر مکعـب فضـای 
کابـل در نقطه هـای مزدحـم شـهر وجـود 
دارد. بـه گفتـۀ وی، ایـن رقـم افزایش سـه 
برابـر ذرات معلق باالتر از حد اسـتندرد را 

می دهـد. نشـان 
معیـن ادارۀ محیـط زیسـت عبـور و مـرور 

شـهروندان هنـگام آلوده گی شـدید هوا در 
پایتخـت را برای شـهروندان  خطـر آفرین 
توصیف کرده از باشـندگان کابل خواسـت 
کـه تـا حـد امـکان از رفـت آمـد در اوج 

آلوده گـی هـوا پرهیـز کنند.
اقدام هـای  بـه  اشـاره  بـا  صدیقـی  آقـای 
کـه  گفـت  زیسـت  محیـط  اداره  عاجـل 
در  را  ماسـک  توزیـع  کمپایـن  اداره  ایـن 

از  اسـتفاده  او  آغـاز خواهـد کـرد؛  کابـل 
ماسـک های صحـی را بـرای جلوگیـری از 
تنفـس هـوای آلوده بـرای کـودکان و افراد 

خوانـد. ضـروری  سـال خورده 
ایـن  نظارتـی  اقدام هـای  از  وی همچنـان 
یـادآور  آالینده هـا  کاهـش  بـرای  اداره 
شـده گفـت کـه بیـش از8۰۰ منبـع آالینده 
و  اداره  ایـن  توسـط  مختلـف  اصنـاف  از 
شـهرداری کابـل اخیـرا نظـارت شـده اند. 
داش هـای  و  رسـتورانت ها  حمام هـا،  او 
خشـت پزی را در جمـع این منابـع آالینده 

کـرد. ذکر 
کـرد  تاکیـد  زیسـت  محیـط  اداره  معیـن 
نقـاط  در  خشـت پزی  داش هـای  برخـی 
شـرقی )ده سـبز( و غربـی )پغمـان( شـهر 
تشـخیص  شـدید  آالینده هـای  کابـل 

ند. شـده ا
آلوده گـی هوا یکی از بزرگترین مشـکالت 
محیـط زیسـتی اسـت که بـا آغاز زمسـتان 
در پایتخـت اوج می گیـرد؛ روزهـای پیـش 
رهبـری حکومـت در ایـن ارتباط نشسـت 

فوق العـاده دایـر کرد.

د افغانسـتان د ملکـي هوايـي چلنـد اداره وايـي، هڅې 

یـې پیل کـړی، څو افغـان هوايی رشکتونه له تورلیسـت 

نه و ایسـتل يش.

د ډسـمرب ۷ د ملکـي هوايـي چلنـد له نړیوالـې ورځې 

رسه برابـره ده.

د افغانسـتان ملکـي هوايـي چلنـد اداره وايـي، دا ورځ 

د لومـړي ځـل لپـاره پـه افغانسـتان کـې هـم ومنانځل 

. شوه

د دغـې ادارې د مطبوعاتـو غـړي شیرشـاه رشیفـي د 

شـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویل له تورلیسـت نه د 

افغـان هوايـي رشکتونـه د ایسـتلو چارې یـې پیل کړې.

هغـه وايـي: »د نړیوالې هوانوردۍ سـازمان لـه لوري د 

ډسـمرب پـه دویمـه یو تفتیـش پیل شـوی، چـې همدې 

میاشـتې ۱۹ بـه دوام وکـړي، هـدف یـې لـه تورلیسـت 

نـه د افغـان هوايـي رشکتونو اریانـا او کام ایر د ایسـتلو 

مسـاله څېـړل دي، د افغانسـتان هڅـه دادی چـې دغـه 

رشکتونـه لـه تورلیسـت نه ژر ویسـتل يش.«

د ملکـي هوايـي چلنـد اداره وايي، چـې دا مهال یوازې 

افغـان هوايـي رشکتونه انقـرې، اسـتنبول، دوبۍ هند او 

یو شـمېر نـورو هېواونو تـه پروازونه لري.

د دغـې ادارې چارواکـي زیاتـوي، چـې پـه راتلونکـي 

پـريل کـې بـه د اریانـا افغـان هوايـي رشکت پـه اډانه 

کـې، باخـر هوايـي رشکـت هـم فعالیـت پیـل کړي.

شیرشـاه رشیفـي وايـي، چـې پـه ۲۴ سـاعتونو کـې د 

راتـګ  تـګ  الوتکـې  هوايـي حریـم ۳۰۰  افغانسـتان 

کـوي، چـې پـه هـر پـرواز افغانسـتان تـه ۷۰۰ ډالـره 

ټکـس راځـي.

افغـان حکومـت وايـي، چـې د هوايـي حریـم د بیې د 

لوړلـو لپـاره دوه اونـۍ وړانـدې افغان پـاوی دوبۍ ته 

تللـی و، او نړیوالـۍ هوانـوردۍ له سـازمان رسه په دې 

اړه خـربې کـړې، چـې پـه نـږدې راتلونکې کـې به دغه 

بیـا۹۵۰ امریکايـي ډالرو تـه لوړه يش.

پـه ورته وخـت کې د اقتصـادي چارو افغـان کارپوهان 

لـه تورلیسـت نـه د افغـان هوايـي رشکتونـو او هوايـي 

حریـم فیـس لوړېدل ښـه زیـر بويل.

د دغـو کارپوهانو لـه ډلې عبدالقادر جیـاين د عوایدو 

راټولـو په سـم مدیریت ټینـګار کوي.

جیـاين وویـل: »حکومـت نـه یـوازې عوایـدو راټولو 

لپـاره دې یـو منظـم سیسـټم رامنـځ تـه کـړي، بلکـې د 

ښـه مدیریـت لپـاره دې مسـلکي او وړ کسـان پـه دنده 

وګامري.«

ښـاغيل جیـاين وايـي، افغـان هوايـي رشکتونـه بایـد 

نړیـوال معیارونـه مراعـت کړي، چـې له تورلسـت نه د 

ممکنـه وتنـې ورسـته دغه رشکتونـه یوځل بیا تورلسـت 

تـه والړ نه يش.

افغـان هوايـي رشکتونـه پـه ۲۰۱۰ میـادي کال کې په 

تورلیسـت کـې شـامل او اورپـا تـه له پـرواز کولـو منع 

شول.

له تور لیسته د افغانستان هوايي رشکتونو د را ایستو هڅې

ادارۀ محیط زیست:
میزان آلوده گی هوای کابل سه برابر استندردها است

ولگردان کابل ثبت و بایومتریک می شوند!

طرح حکومت مشارکتی انتخابات محور حالل 
بُن بست انتخاباتی است

حضـور اویغورهـا در شـمال شـرق 
افغـانستان تأییـد شـد

مســعود 
و صلح با طالبان

شورای نامزدان:

نشست کمیسیون انتخابات نمادین است 
و بُـن بست را حـل نمی کنـد

شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری، یک بــار دیگــر تشــکیل حکومــت مشــارکت ملــی 
ــار  ــرای مه ــی خــود را ب ــوده، آمادگ ــی نم ــۀ راه حــل بحــران تلق ــه مثاب انتخابات محــور را ب
بحــران انتخاباتــی بــا راه انــدازی گفتمــان میــان تکت هــای انتخاباتــی و نیروهــای سیاســی 

اعــام مــی دارد
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بــا  افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  درحالی کــه 
ــراض  ــرض در اعت ــزداِن معت ــت و نام ــده اس ــه ش ــش مواج چال
و  خبــری  نشســت های  خیابانــی،  اعتراض هــای  آن  بــه 
تــا کمیســیون  انداخته انــد  بــه راه  موضع گیری هــای سیاســی 
ــع  ــه نف ــج را ب ــرود و نتای ــی ن ــم انتخابات ــک تی ــِر ی ــت تأثی تح
ــد؛ بحــث  ــالن نکن ــه شــکل مهندسی شــده اع ــزد مشــخص ب نام
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــکا از س ــط امری ــان توس ــا طالب ــح ب صل
اگرچــه از همــان آغــاز، موضــوِع انتخابات افغانســتان در سیاســِت 
ــده  ــرح ش ــوازی مط ــکِل م ــه ش ــح ب ــِث صل ــا بح ــا ب امریکایی ه
ــح و  ــه ریســماِن درازِ صل ــه نظــر می رســد ک ــز ب ــون نی ــود، اکن ب
ــی  ــوی هاِی نامعلوم ــه سمت وس ــوازی ب ــکِل م ــه ش ــات ب انتخاب
ــا  ــی اش را امریکایی ه ــتگاه پایان ــت، ایس ــه در نهای ــده ک روان ش

ــرد.   ــد ک ــن خواهن تعیی
 کمیســیون انتخابــات اعــالن کــرده اســت در صورتی کــه نتوانــد 
ــات را  ــۀ انتخاب ــد، نتیج ــماری کن ــت را بازش ــت والی آرای هف
ــاِن  ــرض خواه ــزدان معت ــر، نام ــوی دیگ ــی دارد و در س ــالم م اع
ــه  ــده اند ک ــات ش ــیون انتخاب ــِت کمیس ــوع فعالی ــر ن ــِف ه توق
ــرایطی  ــن ش ــد. در چنی ــه باش ــک نتیجــۀ مزوران ــالِن ی ــبب اع س
ــمکش ها  ــده و کش ــی ش ــات طوالن ــِر انتخاب ــر س ــا ب ــه بحث ه ک
ــا  ــح ب ــراِت صل ــث مذاک ــر بح ــار دیگ ــکا ب ــه، امری ــدت یافت ش
طالبــان را مطــرح کــرده اســت. البتــه تجربــه همیــن بــوده کــه نــه 
بحــث صلــح و نــه هــم بحــث انتخابــات، هیچ یــک ســبب تأخیــِر 
ــی  ــان پیشــبردِ دو پروســه زیان های ــا هم زم ــده؛ ام دیگــری نگردی
را بــر هــر دوِی آن هــا وارد نمــوده اســت. چنانی کــه به جــز 
ــان  ــا طالب ــره ب ــِث مذاک ــِت بح ــه از اصلی ــی ک ــزداِن حکومت نام
ــیار جــدی  ــۀ بس ــه گون ــات را ب ــتند و موضــوع انتخاب ــر داش خب
دنبــال می کردنــد؛ نامــزداِن غیرحکومتــی در ســایۀ مذاکــرات 
ــا  ــه گفت وگوه ــد ک ــن اندیشــه بودن ــه ای ــح، ســرد شــده و ب صل
بــه نتایجــی می رســند و ممکــن اســت انتخابــات برگــزار نشــود. 
ــۀ  ــه گون ــی ـ ب ــاِی انتخابات ــان وارد کارزاره ــل، آن ــن دلی ــه همی ب
ــاوری داشــتند  ــن ب ــد و شــاید ـ نشــدند. نه تنهــا نامــزدان چنی بای
ــا آنــان  کــه ســفیران و دیپلمات هــای خارجــی نیــز در مالقــات ب
می گفتنــد کــه بحــث صلــح، اولویــت اساســِی امریکاســت. 
ــانه ها و  ــا رس ــه ب ــی ک ــل زاد در دیدارهای ــای خلی ــه آق همین گون
ــح نســبت  ــِت صل ــر اولوی ــاِت سیاســی می داشــت، بیشــتر ب مقام
ــرات  ــه مذاک ــی ک ــه گاه ــت ـ اگرچ ــخن می گف ــات س ــه انتخاب ب
بــه ســردی می گراییــد، از اهمیــِت هــر دو برنامــه )صلــح و 
انتخابــات( ســخن مــی زد. بــا ایــن حســاب، هــم نامــزدان و هــم 
ــات را جــدی نگرفتنــد و کمیســیون های  مــردم افغانســتان، انتخاب
ــد. ــات برخــورد سیاســی کردن ــا موضــوِع انتخاب ــز ب انتخاباتــی نی

 بــا توقــِف مذاکــرات از جانــِب آقــای ترامــپ در آخریــن روزهای 
کارزارهــای انتخاباتــی در افغانســتان، نگاه هــا بــه ســمِت آن رفــت 
ــرم  ــازار آن گ ــت و ب ــتان دایرشدنی س ــات در افغانس ــه انتخاب ک
ــا تقلــِب  ــا مشــارکِت انــدک و ب شــده؛ امــا متأســفانه انتخابــات ب
ــوان  ــه عن ــن فرصــت ب ــی از ای ــای غن ــر شــد و آق مضاعــف دای
یــک تختــۀ خیــز اســتفاده کــرد. او بــا مهندســی انتخابــات توســط 
ــا  ــی در کمپاین ه ــات دولت ــتفاده  از امکان ــا سوءاس ــیون و ب کمیس
ــای کالِن  ــبب جدال ه ــات، س ــروزی در انتخاب ــن پی ــرای تضمی ب
ــات نتیجــه  ــه پروســۀ انتخاب ــب، ن ــن ترتی ــه ای ــی شــد. ب انتخابات
ــون از خاکســتِر  ــا اکن ــی رســید. ام ــه جای ــح ب ــه هــم صل داد و ن
انتخابــات، بــار دیگــر بحــث مذاکــراِت صلــح بیــرون شــده اســت. 
ــیده  ــه درازا کش ــات و ب ــا انتخاب ــازی ب ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
شــدِن آن و همین گونــه بحــث صلــح بــا طالبــان باهــم در 
ــا  ــن گفت وگوه ــت ای ــه سرنوش ــی ک ــا زمان ــد و ت ــاط ان ارتب
مشــخص نشــود، سرنوشــِت انتخابــات نیــز مشــخص نمی گــردد. 
انتخاباتــی  جدال هــای  طوالنی شــدن  از  نشــانه هایی  اکنــون 
دیــده می شــود کــه ممکــن اســت ایــن جدال هــا ولــو بــه 
ــد  ــم دوام کن ــده ه ــال آین ــا س ــمی، ت ــۀ قس ــالن نتیج ــرِض اع ف
ــان  ــی می ــرای چانه زن ــود ب ــد ب ــری خواه ــِت دیگ ــن فرص و ای
ــوز  ــان هن ــا طالب ــح ب ــث صل ــه بح ــان. همین گون ــکا و طالب امری
خم وپیچ هــاِی زیــادی را در پیــش دارد و بــه ایــن ترتیــب، 
ــات و هــم بحــِث صلــح  شایســته نیســت کــه هــم بحــِث انتخاب
بــه گــروگان گرفتــه شــود و آقــای غنــی از خیــِر ایــن دو 
پروســۀ مــوازی، بــرای مدتــی نامعلــوم بــه شــکل غیرقانونــی بــه 
ــن، خــوب اســت کــه طــرح  ــه دهــد. بنابرای ــدرت ادام اعمــاِل ق
ــزدان  ــان نام ــت مشــارکتِی انتخابات محــور می شــکل گیری حکوم
انتخابــات ریاســت جمهوری کــه پیشــنهاد شــورای نامــزدان بــوده 
ــا در وجــود چنیــن حکومتــی کــه قطعــًا  اســت، عملــی گــردد ت
ــامل  ــه ش ــت و هم ــات نیس ــدۀ انتخاب ــزدی در آن برن ــچ نام هی
ــا بیشــترین رای  ــزدی ب ــِت مشــارکتی در محــور نام ــک حکوم ی
خواهنــد بــود، فرصتــی بــرای روی میــز گذاشــتِن بحــث صلــح بــا 
طالبــان مســاعد شــود. در غیــر آن، گروگان گیــری هــر دو پروســه 
مســاوی بــا تضعیــِف نظــام و دولــت داری خواهــد بــود کــه جــز 

ــد داشــت. ــی نخواه ــچ طرف ــرای هی ــودی ب ــان س طالب

امریکا؛ صلح - انتخابات
و طرح حکومت مشارکتِی انتخابات محور

تقلب؛ برابر  در  ایستاده گی 
چپـاول گران برابر  در  ایسـتاده گی 

اما چیزی که در این میان 
مایۀ نگرانی است، لجاجت 

و عبور از خط های سرخ 
به وسیلۀ دستۀ انتخاباتی 
»دولت ساز« است. وقتی 
یک رای در بدل 1800 
دالر برای این تیم تمام 
شده باشد، بدون شک 
حاضر نخواهد شد که 

به آسانی دست از لجاجت 
و خودکامه گی بردارد. 

موضوع بسیار عمده در 
انتخابات سال روان، 

همین پول هایی ست که 
از سوی تیم »دولت ساز« 
از بودجۀ مردم افغانستان 
در راه انتخابات به صورِت 

بی شرمانه به مصرف 
رسیده و حاال واقعیِت آن 
آفتابی شده است. نباید 
در برابر چنین خیانت 

بزرگی خاموشی اختیار 
کرد و گذاشت که دزدان 
و سارقان، یک بار دیگر 
بر این کشور حکمروایی 
کنند. این بار ایستاده گی 
مردم تنها برای پاسداری 

از رای شان نیست، بل 
می خواهند که با دزدان و 

چپاول گراِن دارایی شان نیز 
تسویه حساب کنند.

احمــد عمران  آنچـه کـه ایـن روزهـا از کمیسـیون انتخابات شـنیده 
می شـود، دقیقـًا مواضـِع جانب دارانـه نسـبت بـه یک 
دسـتۀ انتخاباتی مشـخص است. این کمیسـیون بدون 
در نظـر گرفتـِن قوانیـن و مصوبـات انتخاباتـی، راهی 
را در پیـش گرفتـه اسـت کـه بـدون شـک پیامدهـای 
بسـیار خطرنـاک و بحـران زا می توانـد بـرای کشــور 
رقـم زند. نـوع برخورد اکثر اعضای ارشـد کمیسـیون 
انتخابـات به مسـالۀ تقلب هـای سـازمان یافته، حکایت 
از آن دارد کـه بـار دیگـر مشـکِل انتخابات در کشـور 
بـه سـوی حاد شـدن به پیش مـی رود؛ همان مشـکلی 
که در سـال 2۰۱4 و 2۰۰9 وجود داشـت و انتخابات 

را عمـاًل از نفـس انداخت. 
  اکثـر اعضـای فعلـِی کمیسـیون انتخابـات از همـان 
ادبیاتـی اسـتفاده می کننـد کـه در سـال های گذشـته 
پـس از تقلب هـای گسـترده از سـوی کمیسـیون از 
آن بـرای توجیـه وضعیـت و پنهـان کـردِن تقلب های 
انتخاباتی اسـتفاده می شـد. کمیسـیون انتخابـات عماًل 
نتیجه یـی  می خواهـد  حاکـم  تیـم  بـا  هماهنگـی  در 
وسـیلۀ  بـه  قبـال  کـه  کنــد  اعـالم  را  انتخابـات  از 
آن هـا طراحـی و دیزایـن شـده اسـت. چنیـن نتیجـۀ 
از قبـل مشـخص شـده، نـه تنهـا مـورد قبـول اکثـر 
دسـته های انتخاباتـی نیسـت، بـل شـهرونداِن کشـور 
نیـز بـا راهپیمایی هـای گسـترده و سراسـری در اکثـر 
والیت هـای کشـور نسـبت بـه عملکـرد غیرقانونـی 
کمیسـیون انتخابـات و نفـوذ ارگ بـر ایـن کمیسـیون 
صـدای اعتـراِض خـود را بلنـد کرده انـد. در روزهای 
و  راهپیمایی هـا  شـاهد  زیـادی  والیت هـای  اخیـر 
تجمعـاِت مردمـی علیـه تقلـب و تقلب گـران بـوده و 
بـدون شـک موِج ایـن اعتراض ها روز بـه روز فزونی 
خواهـد گرفـت ـ اگـر کمیسـیون انتخابـات نتوانـد به 
وظایـِف خـود طبق قانـون و مصوبـات قبلی اش عمل 

. کند
  تیـم حاکـم متأسـفانه یـک بـار دیگـر افغانسـتان را 
دچـار بحــران بزرگـی کـرده اسـت. ایـن بحـران در 
زمانـی اتفـاق می افتـد کـه اکثـر کشـورهای ذی دخل 
در مسـالۀ افغانسـتان مشـغول برنامه ریزی هـای صلـح 
و ایجـاد فضـای امـن در این کشـور اسـتند. از جانب 
در  نیـز  نظامـی کشـور  و  دیگـر، وضعیـت سیاسـی 
هفته هـای اخیـر به شـدت به سـوی وخامـت گراییده 
اسـت. گزارش هایـی وجـود دارد کـه طالبـان حتـا در 
صـورت آغـاز گفت وگوهـای صلـح بـا امریـکا، در 
کاهـش حمالت شـان اقدامـی نخواهنـد کـرد. ایـن به 
معنـای آن اسـت کـه یـک بـارِ دیگـر ارگ بـا رهایی 
انـس حقانـی و برخـی از چهره هـای دیگـر طالبـان، 

خبـط سیاسـِی بزرگـی را مرتکـب شـده اسـت. 
امریکایی هـا بـه هدفـی کـه از رهایـی انـس حقاتی و 
دوسـتانش داشـتند، رسـیدند؛ ولـی حکومـت و مردم 
افغانسـتان در ایـن میـان بیشـترین زیـان را متحمـل 
شـدند. نـه رهایی انس حقانـی به کاهِش خشـونت ها 
و درگیری هـا در کشـور منجـر شـد و نـه هـم طالبان 
بـرای گفت وگوهـای میان افغان هـا چـراغ سـبز نشـان 
دادنـد. حتـا نشسـِت بیجینگ که قـرار بود بـا حضور 
هیـأت طالبـان و هیاتـی از سیاسـیوِن کشـور در چین 
برگـزار شـود، بـه دالیـِل نامعلـوم بـه تعویـق افتـاده 

اسـت. مقام هـای چیـن در ایـن خصـوص وضاحـت 
نمی دهنـد و سـران حکومـت نیـز خاموشـی اختیـار 
کرده انـد؛ ولـی بـه احتمـال زیـاد کـه طالبـان چنـدان 

تمایلـی بـه آغـاز چنیـن گفت وگوهایـی ندارنـد.
 از طـرف دیگـر، حکومت تاریخ گذشـتۀ وحدت ملی 
ظـرف یـک سـاِل تمام موفق نشـد که فهرسـت هیأت 
مذاکره کننـده را ترتیـب کنـد. ارگ یک دیـدگاه و نظر 
در ایـن مـورد دارد و سیاسـیوِن شـامل در قضایـای 
افغانسـتان دیـدگاه و نظـِر دیگـری دارند. ظاهـراً ارگ 
می خواهـد فهرسـتی را فراهم کند که بیشـتر هواداراِن 
آن در آن شـامل باشـند؛ چیـزی که نه طالبـان خواهاِن 
آن انـد و نـه از سـوی جناح هـای سیاسـِی مسـتقل 
در افغانسـتان مـورد حمایـت قـرار گرفتـه اسـت. در 
چنیـن وضعیتـی کـه افغانسـتان بـه حکومتی مشـروع 
و بـا ثبـات کـه بتوانـد از مـردم نماینده گی کند، نیــاز 
دارد، بن بسـت انتخابـات نیـز معضـل دیگـری بـرای 
ایـن کشـور شـده اسـت. حـاال معلـوم نیسـت کـه 
چگونـه ارگ و کمیســیون انتخابـات در هماهنگـی با 
یکدیگـر می خواهنـد نتیجـۀ تقلب های مشـترِک خود 
را اعـالم کننـد؟ اگـر نتیجـۀ انتخابـات چیـزی باشـد 
کـه از حـاال می تـوان آن را حـدس زد، بـدون شـک 
کشـور بـا بحرانـی بسـیار بـزرگ، گسـترده و غیرقابِل 
مهـار روبـه رو خواهـد شـد. ایـن بـار نمی تـوان مثـل 
سـال های قبـل با وسـاطِت کشـورهای دیگـر، معضل 

انتخابـات را بـه سـود گـروه متقلب حـل کرد. 
سـازمان های  از سـوی  هـم  دخالتـی  اگـر  بـار  ایـن 
بین المللـی و کشـورهای حامـی افغانسـتان در مـورد 
بُن بسـت انتخابـات صـورت گیـرد، بایـد مبتنـی بـر 
باشـد. در  قانـون و آرای واقعـِی مـردم  از  حمایـت 
غیـر ایـن صـورت، مـردم به هیـچ گونه نتیجـۀ از قبل 
طراحی شـده تـن نمی دهنـد و در برابر آن ایسـتاده گی 

کرد.  خواهنـد 
کـه  اسـت  چیـزی  ولـی  نیسـت،  هشـدار  ایـن 
واقعیت هـای فعلـِی جامعـه بـر آن صحـه می گـذارد. 
کشـورهای حامـِی افغانسـتان نیـز تاحـدودی متوجـه 
کـه  می کننـد  تـالش  و  شـده اند  اوضـاع  وخامـِت 
راه حـِل دقیقـی بـرای گشـودن گـره کـورِ انتخابـات 
بیــابند. امـا چیزی کـه در این میان مایۀ نگرانی اسـت، 
لجاجـت و عبـور از خط هـای سـرخ به وسـیلۀ دسـتۀ 
انتخاباتی »دولت سـاز« اسـت. وقتی یـک رای در بدل 
۱8۰۰ دالـر بـرای ایـن تیـم تمـام شـده باشـد، بـدون 
شـک حاضـر نخواهـد شـد کـه به آسـانی دسـت از 
لجاجـت و خودکامه گـی بردارد. موضوع بسـیار عمده 
در انتخابـات سـال روان، همیـن پول هایی سـت که از 
سـوی تیـم »دولت سـاز« از بودجـۀ مـردم افغانسـتان 
بـه مصـرف  انتخابـات به صـورِت بی شـرمانه  در راه 
رسـیده و حـاال واقعیـِت آن آفتابی شـده اسـت. نباید 
در برابـر چنیـن خیانت بزرگـی خاموشـی اختیار کرد 
و گذاشـت کـه دزدان و سـارقان، یـک بـار دیگـر بـر 
ایـن کشـور حکمروایـی کننـد. ایـن بـار ایسـتاده گی 
مـردم تنهـا بـرای پاسـداری از رای شـان نیسـت، بـل 
می خواهنـد کـه بـا دزدان و چپاول گـراِن دارایی شـان 

نیـز تسویه حسـاب کننـد.
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انتخابـات ۶ میـزان کـه بایـد رییس جمهور جدیـدی را برای 
کشـور انتخـاب می کـرد، وارد چالـش شـد و ایـن چالش ها 
هـر روز بیشـتر می شـود. بـه گفتـۀ شـرکای ایـن انتخابـات، 
عملکـرد کمیسـیون انتخابـات از مسـیر اصلی منحرف شـده 

و ایـن کار افغانسـتان را بـه بحران  کشـانید اسـت.
نارضایتـی نامزدان از کارکرد کمیسـیون انتخابـات و دخالت 
بعضـی از تیم هـای انتخاباتـی در کار کمیسـیون، سـبب موج 
از نارضایتـی شـده و مـردم را به خیابان ها کشـانیده اسـت و 
امـا در این میان شـورای نامـزدان برای حل این مسـاله طرح 

حکومت مشـارکتی انتخابات محور را پیشـنهاد کرده اسـت.
ابتدایـی  نتایـج  نشـدن  اعـالم  و  شـدن  جنجالـی  از  پـس 
انتخابـات در حالی کـه دو مـاه از زمـان برگـزاری انتخابـات 
ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزدان  شـورای  می گـذرد، 
راه حـل  یگانـه  را  ملـی  ایجـاد حکومـت مشـارکت  طـرح 
بحران هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۳98 افغانسـتان 
خوانـده و تاکیـد کردنـد کـه براسـاس ایـن طـرح، حکومت 
مشـارکت ملـی بـا روحیـه انتخابـات محـورِ فراگیـر ایجـاد 
خواهـد شـد، و مشـارکت عادالنـه و متـوازن همـه اقـوام و 

طرف هـا در کشـور را در پـی خواهـد داشـت.
روز دوشـنبه یازدهـم قـوس سـال روان  شـورای نامـزدان، 
در یـک کنفرانـس خبـری در کابـل، طـرح ایجـاد حکومـت 

مشـارکت ملـی را پیشـنهاد کردنـد. 
آگاهـان سیاسـی و فعـاالن مدنـی طـرح حکومت مشـارکتی 
انتخابات محـور را بـه شـرط عملـی و قابل اجـرا می دانند که 
همـۀ طرف هـا را شـامل بـود و اشـتباهات حکومت وحدت 

ملـی را تکرار نشـود.
عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی افغانسـتان در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: »در صورتـی کـه 

نتایـج نتوانـد قابـل قبـول باشـد و یـا قابـل قبول شـود، یک 
گزینـه اسـت؛ امـا ایـن گزینه بایـد خیلی با دقت طرح شـود 
و راهکارهـای عـدم موفقیـت حکومـت وحدت ملـی در آن 

نگردد«.  تکـرار 
آقـای رفیعـی افـزود: تقسـیم قدرت به شـیوۀ کـه طرف ها از 
سیاسـت دور اند و وضعیت شـان را متناسـب با حضورشـان 
در قـدرت تعریـف می کننـد، می توانـد بـرای آینـده چالـش 
آفریـن باشـد، بنابرایـن طـرح حکومـت مشـارکتی گزینـه 

مناسـب خواهـد بود.
او همچنـان گفـت: امـا هنـوز هـم بهتـر اسـت حکومتـی را 
بـا انتخابـات سـاخت و شـاید خیلی بهتر باشـد بـه دور دوم 

رفتـن  انتخابـات موافقـت گردد.
باایـن حـال، محمـد اکـرام اندیشـمند آگاه سیاسـی بـه ایـن 
باور اسـت، طـرح حکومت مشـارکتی انتخابات محـور که با 
مخالفـت ارگ مواجـه شده اسـت، اگـر با آن موافقـت گردد، 
بحـران را ممکـن اسـت در یـک مـدت زمـان مهار کنـد. اما 

راه حـل دراز مـدت بحران در افغانسـتان نیسـت.
بـه بـاور ایـن آگاه سیاسـی: اگـر حکومت مشـارکتی طرحی 
بـرای تقسـیم قـدرت میـان نخبـگان سیاسـی و دسـته های 
اگـر  امـا  نمی کنـد؛  دوا   را  دردی  هیـچ  باشـد،  انتخاباتـی 
حکومـت مشـارکتی بـرای توافـق در جهـت تغییـر سـاختار 
قـدرت و تطبیـق قانـون با ضمانت های مشـخص و روشـن 
در ایـن امـر باشـد، ممکـن اسـت برای حـل بحران مسـیر و 

بسـتری را شـکل دهـد.
بـا  در گفت وگـو  نیـز  کابـل  دانشـگاه  اسـتاد  فریـد  شـهال 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: بایـد نخسـت نتایـج انتخابـات 
هرچـه کـه اسـت اعالم شـود تـا مردم سـاالری تمثیل شـود 
و مـردم بـاور کننـد کـه رای شـان نادیـده گرفته نشده اسـت؛ 

سـپس می شـود بـه طـرف حکومـت مشـارکتی رفـت.
انتخابـات  نتایـج  اعـالم  از  پیـش  کـرد:  تاکیـد  فریـد  بانـو 
برویـم، خـالف  بـه طـرف حکومـت مشـارکتی  زمانی کـه 
قانـون عمـل کردیـم؛ بنابرایـن خـوب اسـت نخسـت نتایج 
اعـالم شـود و سـپس بـه طـرف طـرح حکومـت مشـارکتی 

برویـم.
محمـد فهیـم حکیـم، رییـس پیشـین کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی امـا بـه ایـن بـاور اسـت کـه حـاال نظـام و قانون 
وجـود دارد بهتـر خواهد بود تا در راسـتای نهادینه سـاختن 
ارزش هـای دموکراتیـک تفاهـم و اجمـاع صـورت گیـرد و 

نقـش مـردم نادیـده گرفته نشـود.
ایـن  بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 

بـاور انـد کـه چـون در ایـن دو دهـۀ اخیـر در افغانسـتان، 
دموکراسـی اکثریتـی نـاکام بـوده، بنابرایـن باید بـه جای آن 
دموکراسـی تفاهمـی  جای گزیـن شـود، تـا تمام شـهروندان 
افغانسـتان در نظامـی کـه مبتنـی بر طرح این شـورا به وجود 

می آیـد، سـهیم باشـند.
طـرح ایجـاد حکومـت مشـارکتی، توسـط شـورای نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، در حالی پیشـنهاد می شـود که 
دو مـاه از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری می گـذرد. 
امـا کمیسـیون انتخابـات، نتوانسته اسـت نتایـج اولیـه ایـن 
انتخابـات،  نتایـج  اعـالم  در  تاخیـر  کنـد.  اعـالم  را  رونـد 

شـهروندان کشـور را بـه شـدت نگـران کـرده اسـت.

امروز قرار اسـت نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات و 
نماینـده گان سـازمان ملل متحد با کمیشـنران 
کمیسـیون انتخابـات در پیونـد بـه بُن بسـت 
شـکل گرفتـۀ انتخاباتـی در مقابـل رسـانه ها 
ایـن،  از  بنشـینند و گفت وگـو کننـد. پیـش 
نهادهـای ناظـر و نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری از کمیشـنران کمیسـیون انتخابات 
و  رسـانه ها  مقابـل  در  تـا  بودنـد  خواسـته 
پاسـخ  پرسش های شـان  بـه  مدنـی  جامعـۀ 

 . هند بد
این درخواسـت از سوی کمیسـیون انتخابات 
پذیرفتـه شـد و تاریـخ امـروز دوشـنبه، ۱7 

قـوس بـرای نشسـت انتخـاب گردید.
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  میـان،  ایـن  در 
ایـن  در  حضـور  کـه  ریاسـت جمهوری 
نشسـت را نمادیـن توصیف کـرده و اعضای 
ایـن شـورا ناوقـت دیـروز در یـک اعالمیـۀ 
خبـری گفتـه انـد کـه ایـن گونـه نشسـت ها 

نیسـت. کارآمـد 
در ایـن اعالمیه آمده اسـت: شـورای نامزدان 
ریاسـت جمهـوری بارهـا تأکیـد کرده اسـت 
کـه ظرفیت و مشـروعیِت کمیسـیون مسـتقل 
سـپرده  وظایـف  بـا  رابطـه  در  انتخابـات 
و  گردیـده  اساسـی  چالـش  دچـار  شـده، 
قـادر نگردیـده اسـت کـه براسـاس لوایـح و 
طرزالعمل هـای قانونی انتخابـات را مدیریت 
دخیـل  طرف هـای  قناعـِت  و  نمایـد  سـالم 
در امـر انتخابـات را فراهـم سـازد. بنابرایـن 
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری حضـور 
سـمبولیک در مجالس آن کمیسیون را کارآمد 
تلقـی نمی نماینـد، عـالوه  بـرآن  بـا صراحت 
تمـام اعـالم می نمایـد کـه بازشـماری آرا را 
در 27 والیـت کشـور بـدون حضـور ناظرین 
و نماینـده گان شـورای نامزدان مـردود اعالم 
داشـته و در تقابـل بـا هنجارهـای انتخاباتـی 

تلقـی می کنـد.
در بخشـی از این اعالمیه آمده اسـت: هرنوع 
اشـتراک نمایشـی برخـی از مجموعه های نو 
تأسـیس و  ُگم نـام تحـت هـر نـام و عنـوان 
احـزاب سیاسـی را نیـز کامـاًل بی ارتبـاط بـه 

بحـران انتخاباتی یـی کـه  کمیسـیون عامل آن 
می باشـد تلقـی می نماییـم.

شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری، یک بـار 
ملـی  مشـارکت  حکومـت  تشـکیل  دیگـر 
انتخابات محـور را بـه مثابـۀ راه حـل بحـران 
تلقـی نمـوده، آمادگـی خـود را بـرای مهـار 
بحـران انتخاباتـی بـا راه اندازی گفتمـان میان 
سیاسـی  نیروهـای  و  انتخاباتـی  تکت هـای 

اعـالم مـی دارد.
اعضـای  از  شـماری  امـا  پیـش  روز  چنـد 
بودنـد  شـده  مدعـی  انتخاباتـی  دسـته های 
کـه کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات از آنـان 
خواسـته اسـت تـا ایـن نشسـت در غیـاب 
رسـانه ها برگزار شـود و نماینده گان نامزدان، 
احـزاب و نهادهـای ناظـر نیـز حداکثـر سـه 
پرسش های شـان  و  باشـند  داشـته  پرسـش 
را نیـز پیـش از روز موعـود بـه کمیسـیون 
بفرسـتند تا آنـان آماده گـی به پاسـخ بگیرند.
نـور رحمـان اخالقـی، عضو دسـتۀ انتخابات 
رسـمی  صفحـۀ  در  همگرایـی«  و  »ثبـات 
آنـان  از  کمیسـیون  کـه  نوشـت  فیسـبوکش 
کنکـور«  چهارجوابـۀ  سـوال  مثـل  »چیـزی 
را دو  خواسـته و گفتـه کـه سوال های شـان 
روز قبـل از جلسـۀ روز یکشـنبه بـه آن نهـاد 

بفرسـتند، زیـرا آنان »پس از ارسـال سـوال ها 
بـه چنـد روز آماده گـی نیـاز دارنـد.«

آقـای اخالقـی ایـن خواسـت کمیسـیون را 
آزاد« عنـوان کـرده  از بحـث  رفتـن  »طفـره 
و افـزوده اسـت، کمیسـیون انتخابـات بایـد 
بپذیـرد کـه بحـث در مـورد مشـکالت بـه 
بـه  را  آن  رسـانه ها  و  باشـد  آزاد  صـورت 
صـورت زنـده پخـش کننـد. ایـن عضـو تیم 
دیگـر  یادداشـت  در  همگرایـی«  و  »ثبـات 
نوشـته کـه ده هـا جلسـۀ چندیـن سـاعته در 
غیاب رسـانه ها با کمیسـیون انتخابات داشـته 
انـد کـه بـا وجـود »تأکیـد مسـتمر بـر تطبیق 
قانـون«، »موثـر« واقـع نشـد   و کمیسـیون بـه 

داد. ادامـه  »غیرقانونـی« اش  کار 
کمیسـیون  کمیشـنران  کـه  اسـت  نوشـته  او 
در یـک بحـث زنـده، داشـته هایش مبنـی بـر 
رد ادعـای مـا را بـه مـردم پیشـکش کنـد و 
ثابـت کنـد کـه در مسـیر درسـت اسـت. در 
اخیـر یادداشـت آقـای اخالقـی آمـده اسـت 
کـه »فـرار« کمیسـیون انتخابـات از برگزاری 
فقـط  بحـث،  زنـدۀ  پخـش  و  آزاد  بحـث 
عـدم  و  تخلـف  »ضعـف،  نشـان  می توانـد 

باشـد. صداقـت« 
معـاون  حق پرسـت،  محمـد  میـرزا  امـا 

بـه  انتخابـات دیـروز  سـخنگوی کمیسـیون 
روزنامـۀ مانـدگار گفت که نشسـت مشـترک 
نامـزدان،  نماینـده گان  و  نامـزدان  بـا  آنـان 
علنـی  سیاسـی  احـزاب  و  ناظـر  نهادهـای 
پاسـخ  پرسـش ها  بـه همـه  و  بـود  خواهـد 

گفتـه خواهـد شـد.
از  نشسـت  ایـن  برگـزاری  حـال،  عیـن  در 
شـده  اسـتقبال  نیـز  ناظـر  نهادهـای  سـوی 
اسـت. یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیاد 
در  افغانسـتان  عادالنـۀ  و  شـفاف  انتخابـات 
مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه 
برگـزاری ایـن نشسـت سـالمت و مالمـت 
در بُن بسـت انتخابـات را مشـخص خواهـد 
کـرد. او همچنـان افـزود کـه علنـی و سـری 
بـودن نشسـت فـردا )امـروز( زیـاد اهمیـت 
نـدارد، زیـرا نهادهای مختلف در آن اشـتراک 

خواهـد کـرد.
رییـس اجرایـی فیفـا امـا بیـان داشـت کـه 
سـه  بـه  بسـته گی  نشسـت  ایـن  موفقیـت 
این کـه چقـدر طرف هـا  یکـی  دارد:  مسـأله 
بن بسـت  ختـم  آمـادۀ  واقعـی  صـورت  بـه 
انتخاباتـی انـد؟ دوم این کـه چقدر کمیسـیون 
انتخابـات می توانـد بـه صـورت تخنیکـی و 
فنـی نامـزدان و طرف هـای دخیـل را قناعت 

کمیسـیون  چقـدر  این کـه  سـوم  و  بدهـد؟ 
متخصصـان  ناظـر،  نهادهـای  می توانـد 
در  غیرجانـب دار  طرف هـای  و  انتخابـات 

دهـد. قناعـت  را  انتخابـات 
آقـای رشـید افـزود کـه اگـر نشسـت امروز 
تمایلـی  و  باشـد  داشـته  تشـریفاتی  جنبـۀ 
وجـود  طرف هـا  نـزد  جنـگ  پایـان  بـرای 
نداشـته باشـد، بن بسـت نه تنها حـل نخواهد 
شـد کـه شـددت هـم پیـدا خواهـد کـرد. به 
گفتـۀ رییـس اجرایی فیفـا، ناتوانـی و ضعف 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابات یکی از دالیل 
عمـدۀ بـه بن بسـت رفتـن انتخابـات اسـت.
یوسـف رشـید هشـدار می دهـد کـه اگـر در 
نشسـت امـروز کمیسـیون انتخابـات نتوانـد 
و  نامـزدان  تخنیکـی،  و  فنـی  اسـتدالل  بـا 
قناعـت  را  انتخابـات  در  طرف هـای دخیـل 
»معضـل  بشـکند،  را  بن بسـت  و  دهـد 
انتخابـات جدیدتـر از پیـش« خواهـد شـد.
کمیسـیون  کمیشـنران  مشـترک  نشسـت 
انتخاباتـی  سـتادهای  اعضـای  بـا  انتخابـات 
نامـزدان، نهادهـای ناظر و جامعـۀ مدنی پس 
از آن برگـزار می شـود که شـماری از نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه ویـژه تیـم 
»ثبـات و همگرایـی« بـا روند شـمارش آرای 
و  کردنـد  مخالفـت  محـل   24۰۰ از  بیـش 
مدعـی شـدند کـه کمینشـران بـه ۳۰۰ هـزار 

رأی تقلبـی اعتبـار داده اسـت.
ناشـناخته  رأی   ۱۳7۶۳۰ انـد  مدعـی  آنـان 
زمـان  از  خـارج  رأِی   ۱۰2۱2 اسـت، 
دسـتگاه های  در  رأی دهـی  شـدۀ  مشـخص 
انگشـت نگاری ثبـت شـده و حـدود ۵۰ تـا 
7۰ هـزار رأی مشـابه هـم از سیسـتم خـارج 
کمیسـیون  کمیشـنران  اسـت.  نگردیـده 
بـه  نامـزدان  سـوی  از  همچنـان  انتخابـات 
جانـب داری از تیـم »دولت سـاز« بـه رهبـری 
محمداشـرف غنی نیز متهم شـده انـد. گفتنی 
اسـت کـه از میـان تمـام نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری، تنهـا تیم »دولت سـاز« از 
روند بازشـماری آرا اسـتقبال کرده از کارکرد 
کمیسـیون انتخابـات راضی به نظر می رسـد.

شورای نامزدان:
نشست کمیسیون انتخابات نمادین است و بُن بست را حل نمی کند

آگاهان:
طرح حکومت مشارکتی انتخابات محور حالل بُن بست انتخاباتی است

ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد
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مـن بـا مولـوی ظاهـر، سـیف الرحمن منصـور و مالفضـل به 
سـوی میدان شـهر حرکـت کـردم و حوالـی ظهـر بـود کـه به 

میدان شـهر رسـیدیم.
در آنجـا تمامـی رهبـری طالبـان و فرماندهـاِن مشهورشـان به 
اسـثنای مالعمـر حضـور داشـتند کـه از آن میـان مـال محمـد 
ربانـی معـاون مالعمـر، مـال خیـراهلل خیرخـواه، مـال محمـد 
غـوث، مـال بورجـان و عبدالواحـد باغرانـی بـه یـادم مانـده 
اسـت. عبدالواحـد باغرانـی را از گذشـته می شـناختم چون از 

فرماندهـان جمعیـت اسـالمی در هلمنـد بـود. 
بعـد از تعـارف، مولـوی ظاهـر از جانـب مـا صحبـت کـرد. 
ابتـدا از آموزه هـای دینـی در مـورد صلـح بین مسـلمانان گپ 
زد و  از عالقـۀ احمدشـاه مسـعود بـه صلـح و جلوگیـری از 
جنـگ سـخنانی بیـان کرد. سـپس مـال ربانی از جانـب طالبان 
صحبـت کـرد و از مذاکرات اسـتقبال کـرد و تقاضای مالقات 

بـا احمدشـاه مسـعود در میدان شـهر را کرد.
مـا در مـورد محـل مالقـات بـه آن ها وعده یـی ندادیـم و قرار 
شـد کـه پیـام آن هـا را بـه آمرصاحب برسـانیم. همـان بود که 
بـه سـوی کابـل حرکت کردیـم و فـردای آن نـزد آمرصاحب 

رفتیم. 
ابتـدا مولـوی ظاهـر گـزارش مالقاِت خـود با رهبـری طالبان 
را تقدیـم کـرد و در اخیـر گفـت کـه طالبـان از شـما دعـوت 

کرده انـد کـه نـزد آن هـا بـه میدان شـهر بروید.
در این جـا مـن مداخله کرده و نسـبت به رفتـن آمرصاحب در 
منطقـۀ تحـت تسـلط طالبان تشـویش نشـان دادم. آمرصاحب 
گفـت نبایـد بترسـیم، مـن به خاطر صلح بـا طالبان بـه کندهار 

هـم می روم.
درحالـی که مـن از تصمیـم آمرصاحب همچنان نگـران بودم، 
بـرای رفتن بـه میدان شـهر در معیت آمرصاحب آماده شـدیم.
فـردای آن، همه گـی در موتر آمرصاحب نشسـتیم و به سـوی 
میدان شـهر حرکـت کردیـم. آمرصاحب در چوکـی پیش رو و 

مـا چهار نفـر در عقب نشسـته بودیم. 
هنگامـی کـه بـه خـط فاصـل بیـن دولـت و طالبان رسـیدیم، 
باقـی  همان جـا  در  کـه  خواسـت  همه گـی  از  آمرصاحـب 
بماننـد. تنهـا موتـر خـودش بـه میدان شـهر خواهـد رفـت.

گرچـه آمرصاحـب دسـتور داد که هیچ کـس دیگر بـا مانیاید، 
امـا بازهـم یـک موتـر بـا محافظـان آمرصاحـب از عقـب مـا 

آمدند.
نمـاز عصـر نزدیک شـده بود کـه به میدان شـهر رسـیدیم. ماه 
مبـارک رمضـان بود و دو طـرِف جاده پُر از بـرف. همچنان از 
خـط فاصـل  تا محل مالقـات صدها نفـر از نیروهـای طالبان 
در کنـار جـاده حضور داشـتند و ما بدون سـالح در یک موتر 
بـه دیـدن آن هـا می رفتیـم. راسـتش مـن دلهـره داشـتم اما از 

تـرس آمرصاحب چیـزی گفته نمی توانسـتم.
هنگامـی کـه بـه محـل مالقـات رسـیدیم، متوجـه شـدم کـه 
طالبـان پتـو هایـی را بـر روی برف در کنـار جـاده انداخته اند 

مســعود 
و صلح با طالبان

و معلـوم شـد کـه محـل مالقـات در فضـای بـاز و روی 
برف هاسـت.

مـا از موتـر پیـاده شـدیم و مالربانـی و دیگـر اعضـای 
رهبـری طالبـان از ما اسـتقبال کردنـد. باید یـادآوری کنم 
کـه رهبـری  طالبـان از آمرصاحـب بـا احتـرام زیـادی 
اسـتقبال کردند. سـپس بـدون ضیاع وقت بـر روی پتوها 
نشسـتیم و نخسـتین کسـی کـه صحبـت کـرد، مولـوی 

ظاهـر از جانـب مـا بود.
بعـد از آن، مـال ربانـی شـروع بـه سـخن گفتـن کـرد و 
از جهـاد و قربانی هـای مـردم بـرای برپایـی یـک ن ظـام 
اسـالمی یـادآوری نمـود. سـپس انتقاداتـی از مجاهدیـن 
کـرد کـه دولـت مجاهدیـن نتوانسـته اسـت یـک امنیـِت 
از  همچنـان  کنـد.  قایـم  افغانسـتان  در  را  سرتاسـری 
کوتاهـی دولـت مجاهدیـن در تطبیـق شـریعت یـاد کرد 
و از عـدم رعایـت حجاب توسـط زنان گفـت و در اخیر 
هـم از حضـور کمونیسـت ها در دولـت شـکایت کـرد.

از این کـه وقـت نمـاز عصـر داخـل شـده بـود، همه گـی 
بـه نمـاز برخاسـتیم و نمـاز عصـر را بـه امامـت مولـوی 

ظاهـر ادا کردیـم.
بعـد از ادای نمـاز عصـر، آمرصاحـب شـروع بـه سـخن 
گفتـن کـرد و گفـت کـه جهـاد ملـت افغانسـتان بـرای 
برپایـی یـک نظـام اسـالمی، تأمیـن امنیـت سرتاسـری 
و تطبیـق شـریعت بـوده اسـت و مـن خـود را بـه ایـن 
اصـول پابنـد می دانـم. امـا بحـث روی ایـن موضوعـات 
ایجـاب صحبت هـای بیشـتر را می کنـد که حـاال فرصت 

آن نیسـت.
از این کـه نمـاز شـام نزدیـک شـده و مـاه رمضـان بود و 
از جانـب دیگـر هوا سـرد بـود، قـرار بر این شـد که این 

مذاکرات دوام داده شـود.
بـا ایـن فیصلـه  از مهمـان داران خداحافظـی کـرده، بـه 
سـوی کابـل حرکـت کردیـم و شـب بـود کـه بـه شـهر 

کابـل رسـیدیم.
بـر  طالبـان  کـه  بـود  مالقـات  ایـن  از  بعـد  روز  چنـد 
چهارآسـیاب کـه مرکـز فرماندهی گلبدیـن حکمتیار بود، 
حملـه کردنـد و آنجـا را تصـرف کردند)۱۳ دلـو ۱۳7۳(. 
بـا تصـرف چهـار آسـیاب، تمـاس بـا طالبـان دوام پیـدا 
کـرد و قـرار شـد ایـن بـار بـه دیـدن رهبـران طالبـان به 
چهارآسـیاب برویـم. این بـار تنها مـن با مولـوی ظاهر به 

چهارآسـیاب رفتیـم. 
بایـد تذکـر دهـم کـه قبـل رفتن مـا نـزد طالبـان در خط 
اول، بیـن افـراد فرمانده حبیـب افغان و طالبـان در منطقۀ 
سنگ نوشـته یـک درگیـری مختصـر صـورت گرفتـه که 

در نتیجـۀ آن یـک طالـب کشـته شـده بود.
وقتـی  بـار دوم بـا رهبـری طالبـان در چهـار آسـیاب 
دیدیـم، مـال بورجان فرمانـده جنگ آن هـا عصبانی بود و 
سـخنان هشـدارآمیز گفت. مـا در جواب گفتیـم که وقتی 

دو نیـروی  مسـلح در تمـاس نزدیـک با هم باشـند چنین 
تصادماتـی محتمـل می باشـد. اما ایـن تصمیـم رهبری ما 
در مرکـز نیسـت و هـر دو طـرف بایـد تـالش کنیـم از 

تکـرار آن جلوگیـری کنیم.
بعـد  روی اصـل موضـوع کـه ادامـۀ مذاکرات بـود، گپ 
زدیـم و در اخیـر مـال بورجـان تقاضـا کرد که احمدشـاه 
مسـعود یـک بـار دیگـر بـه  چهارآسـیاب بیایـد تـا در 

این جـا بـا او مذاکراتـی داشـته باشـیم.
در این جـا مـن گفتـم کـه احمدشـاه مسـعود یک بـار در 
میدان شـهر نـزد شـما آمـد و درسـت آن اسـت کـه اینک 
شـما نـزد او برویـد. آن هـا پذیرفتنـد و در همـان مجلس 
سـه نفـر را تعییـن کردنـد که همـرای ما نـزد آمرصاحب 
بـرود کـه عبارت بودنـد از همین مال بورجـان٬ مالمحمد 

غـوث و عبدالواحـد باغرانـی فرمانـده سـابق جمعیت.
همـراه ایـن سـه شـخص بـه سـوی شـهر کابـل حرکت 
کردیـم و آن ها را نـزد آمرصاحب در کارتۀ پـروان بردیم. 
آمرصاحـب از آن هـا اسـتقبال و مهمـان داری گـرم کرد و 

دو روز در آن جـا ماندنـد.
و  نداشـتم  حضـور  صحبت های شـان  جریـان  در  مـن 
آمرصاحـب بـا آن هـا تنهـا  مالقـات داشـت. بعدهـا از 
آمرصاحـب شـنیدم کـه بـا طالبـان توافـق کـرده بـود که 
بـه زودی شـورایی از علمـای دو طـرف درکابـل جلسـه 
بگیرنـد، طـوری کـه هـر دو طـرف به ایـن شـورا اختیار 
کامـل بدهنـد و هرچـه آن هـا فیصلـه کردند، مـورد قبول 

باشـد. طرفین 
شـمس الرحمن خـان در اخیـر می گویـد تـا جایـی کـه 
مـن می دانـم، هیـأت طالبـان چنـد بـار دیگر هم بـه کابل 
ربانـی و آمرصاحـب مالقات هایـی  اسـتاد  بـا  آمدنـد و 
داشـتند امـا با کشـته شـدن عبدالعلـی مـزاری )22 حوت 
۱۳7۳( و وارد شـدن طالبـان بـه غـرب کابـل، سلسـلۀ 

شـد. متوقف  مذاکـرت 
در اینجـا مـن )ریگسـتانی( الزم می بینیـم تـا معلومـاِت 
دیگـری را هـم بـه ایـن بخـش اضافـه کنـم کـه مفیـد 

خواهـد بـود.
یکـی از مجاهدینـی کـه همـراه بـا احمدشـاه مسـعود به 
میدان شـهر رفت، فرمانده مسـلم از پنجشـیر اسـت. مسلم 
در دوران جهـاد از فرماندهـان  قطعـات مرکـزی شـورای 

نظـار بـود و فعـاًل در لنـدن زنده گـی می کند.

مـن در  صحبـت تلیفونـی از او  پرسـیدم کـه از چشـم دید 
خـود دربـارۀ سـفر آمرصاحـب به میـدان شـهر بگوید.

مسـلم گفت یک شـب آمرصاحـب مـرا در مهمان خانۀ نمبر 
یـک وزیراکبرخـان خواسـت و گفـت: قرار اسـت مـن فردا 
بـه میدان شـهر بـه دیـدن طالبـان بروم. تـو پیـش از حرکت 
مـن  همـراه مولوی ظاهـر و شـمس الرحمن خان بـه منطقه 

رفتـه، اوضـاع  را ارزیابی کنید.
مـا فـردا یـک موتـر پیکـپ سـرخ از ریاسـت سـوم امنیـت 
ملـی را گرفتیـم و همـراه با مولـوی ظاهر و شـمس الرحمن 

خـان به طـرف میـدان شـهر حرکـت کردیم. 
هنگامـی کـه بـه خـط اول دولت رسـیدیم، حاجی شـیرعلم 
سـفر  درجریـان  را  او  و  دیدیـم  را  اول  خـط   فرمانـده 
آمرصاحـب بـه میدان شـهر قـرار دادیـم. حاجی شـیرعلم از 
شـنیدن ایـن خبـر نگـران شـد و گفت مـن طـرف دار رفتن 
آمرصاحـب بـه منطقۀ تحت تسـلط طالبـان نیسـتم و این را 

بگویید. برایـش 
مـا بـه طـرف میدان شـهر حرکـت کردیـم و بعـد از عبـور 
از کوتـل بیـل کـه در دسـت طالبـان بـود، تا محـل مالقات 
رفتیـم. محـل مالقـات جایی بود حـدود سـه کیلومتر داخل 

طالبان. سـاحۀ 
در مسـیر راه  صدهـا طالـب مسـلح در کنـار جـاده دیـده 
می شـدند کـه معلـوم بود بـرای تأمیـن امنیت جابه جا شـده 

بودند.
محـل مالقـات جایـی بـود پنجصد متـر طرف راسـِت جاده 
بـاالی یـک تپـۀ کم ارتفـاع کـه بـاالی آن یک خانـۀ کوچک 

قرار داشـت.
 راسـتش محـل مالقـات را  جایـی نامناسـب بـرای رفتـن 
آمرصاحـب یافتـم و هنـگام برگشـت  نگرانـی خـود را از 
همراهانـم پنهـان نکـردم و گفتـم مـن به هیچ صـورت الزم 

نمی بینـم کـه آمرصاحـب آنجـا بـرود.
شـمس الرحمن خـان برعکس خوشـبین بـود و می گفت که 
این هـا مسـلمان انـد و انگیزه یـی بـرای صدمـه رسـاندن به 
آمرصاحـب ندارنـد و مـا و شـما نبایـد بدگمانی کنیـم و از 

ایـن قبیـل حرف ها.
شـده  تندتـر  شـمس الرحمن خان  بـا  مـن  گفت وگـوی 
می رفـت کـه متوجه شـدیم آمرصاحب سـِر سـرک ایسـتاده 

و منتظـر ماسـت.
از موتر که پایین شـدیم، مولوی ظاهر و شـمس الرحمن خان 
شـرایط را عـادی و مناسـب نشـان دادنـد امـا مـن در میـان 
حـرف آن هـا پریده گفتم که سـاحه برای رفتن شـما بسـیار 
خطرنـاک اسـت و اگـر حتمـی اسـت کـه برویـد، حداقـل 
فرمانـده بصیـر سـالنگی را که مسـوول یک نیـروی میکانیزه  
اسـت، بخواهیـد و چندیـن ماشـین زرهـی و امنیتـی باید با 

شـما باشد.
آمرصاحـب بـه طـرف چـپ جـاده حرکـت کـرد و گفـت 
همـراه مـن بیـا. مـن همراهـش حرکـت کـرده، بـار دیگـر 
تکـرار کـردم کـه منطقـه در عمـق سـه کیلومتـری تحـت 
سـیطرۀ طالبـان قـرار دارد و نبایـد بـه طالبـان اعتمـاد کـرد. 
سـپس از کشـته شـدن امیـر حبیـب اهلل کلکانـی یـادآوری 

کـردم کـه چطـور بـا عهـد قرآنـی فریبـش دادنـد. 
آمرصاحـب بـدون این کـه اعتنایـی بـه گپ هـای من نشـان 
بدهـد، پرسـید تفنگچـه داری. گفتـم کـه بلـی دارم.گفـت 
تفنگچـه ات را بـه مـن بـده. بعـد پرسـید شـاجور اضافـی 
کمربنـدش  پشـت  در  را  تفنگچـه  خیـر.  گفتـم  نـداری. 
گذاشـت و بـا قدم هـای تند به سـوی همراهانش کـه منتظر 

بودنـد برگشـت. 

صالح محمد ریگستانی
بخش دوم
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 بحث دربارۀ تفسیر
 آثار ادبی را نمی توان

 با پُرس وجو از
 نویسنده حل وفصل
 کرد. معنای یک اثر
 آن چیزی نیست که
 نویسنده در لحظۀ

 نگارش اثر در ذهن
 داشته است، یا

 نویسنده پس از پایان
 یافتِن نگارش فکر

 کرده که این معنا را
 دارد، بلکه در واقع
 آن چیزی است که

 نویسنده موفق شده
 در اثر بگنجاند. اگر

 در گفت وگوی روزمره
 اغلب معنای یک گفته

 را همان مقصوِد
 گوینده می دانیم، به
 این علت است که
 بیشتر عاقه مندیم

 بدانیم گوینده در آن
 لحظه چه فکر می کند،
 نه این که به واژه هایی
 که بر زبان می آورد،
 عاقه داشته باشیم؛

 اما ارزِش آثار ادبی به
 آن بنای خاِص ساخته
 از واژه هاست که در
جامعه انتشار می یابد

مترجم: فـرزانه طاهری

چـه چیـزی تعیین کننــدۀ معناسـت؟ گاه می گوییـم کـه 
معنـای یـک گفتـه چیزی اسـت کـه مـورد نظـِر گوینده 
بـوده، گویـی قصـِد گوینـده تعیین کننـدۀ معنا باشـد. گاه 
می گوییم که معنا در متن اسـت – ممکن اسـت قصدتان 
از گفتۀتـان »الـف« بوده باشـد، امـا آن چـه گفته اید عماًل 
بـه معنـای ب اسـت – گویـی کـه معنـا زادۀ خـودِ زبان 
اسـت. گاه می گوییـم کـه زمینـه تعیین کننـدۀ معناسـت: 
بـرای آن کـه بدانیم فـالن گفته چـه معنایـی دارد، باید به 
شـرایط یـا زمینـۀ تاریخی یـی کـه آن گفتـه پدیدار شـده 
اسـت، توجه کـرد. برخی نظریه پـردازان، چنان که پیشـتر 
گفتـم، مدعی انـد کـه معنـای یـک متـن همانـا تجربـۀ 
خواننـده اسـت. قصد، متـن، زمینه، خواننـده – کدام یک 

معنـا را تعییـن می کند؟
  خـوب، همیـن کـه اسـتدالل هایی لَـِه هـر چهـار عامل 
سـاخته و پرداختـه شـده، خـود نشـان می دهـد کـه معنا 
امـری اسـت پیچیـده و فـّرار، و نـه چیزی که بـا یکی از 
ایـن عوامـل بتــوان یک بـار بـرای همیشـه آن را تعیین 

 . کرد
نقـِش  بـه  ادبـی  نظریـۀ  در  دیرپـا  بحث هـای  از  یکـی 
قصـد در تعییـن معنـای ادبـی مربـوط می شـود. در مقالۀ 
مشـهور »مغالطـۀ قصـد مؤلـف« ایـن بحث مطرح شـده 
اسـت کـه بحـث دربـارۀ تفسـیر آثـار ادبـی را نمی تـوان 
بـا پرس وجـو از نویسـنده حل وفصـل کـرد. معنـای یک 
اثـر آن چیـزی نیسـت کـه نویسـنده در لحظـۀ نـگارش 
اثـر در ذهـن داشـته اسـت، یـا نویسـنده پـس از پایـان 
یافتـِن نـگارش فکـر کـرده کـه ایـن معنـا را دارد، بلکـه 
در واقـع آن چیـزی اسـت کـه نویسـنده موفـق شـده در 
اثـر بگنجانـد. اگر در گفت وگـوی روزمـره اغلب معنای 
یـک گفتـه را همـان مقصـودِ گوینـده می دانیـم، بـه این 
علت اسـت کـه بیشـتر عالقه مندیم بدانیـم گوینده در آن 
لحظـه چـه فکـر می کنـد، نـه این که بـه واژه هایـی که بر 
زبـان می آورد، عالقه داشـته باشـیم؛ امـا ارزِش آثار ادبی 
بـه آن بنـای خاِص سـاخته از واژه هاسـت کـه در جامعه 

انتشـار می یابـد. 
نویسـندۀ  آن چـه  بـه  اثـر  یـک  معنـای  کـردِن  محـدود 
آن احتمـاالً در ذهـن داشـته اسـت، همچنـان یکـی از 
اسـتراتژی های ممکـن در نقـد اسـت، امـا ایـن روزهـا 
معمـوالً ایـن معنـا را بـا قصـِد درونـِی نویسـنده گـره 
نمی زننـد، بلکـه آن را بـا تحلیـل شـرایط شـخصی یـا 
بـا  نویسـنده  ایـن  مرتبـط می کننـد:  نویسـنده  تاریخـی 
توجـه بـه وضعیـِت آن لحظـه با ایـن اثر چه نـوع عملی 
را انجام می داده اسـت؟ این اسـتراتژی پاسـخ های بعدی 
بـه اثـر را کم اهمیـت می شـمرد و تلویحـًا می گویـد کـه 
اثـر بـه دغدغه هـای لحظـۀ خلـِق خـود پاسـخ می دهـد 
و اگـر هـم پاسـخ گوی دغدغه هـای خواننـده گان بعـدی 

می شـود، صرفـًا از سـر تصـادف اسـت. 
   منتقـداِن مدافـع ایـن تصـور کـه قصـد تعیین کننـدۀ 
معناسـت، از قـرار می ترسـند کـه بـا انـکار ایـن مسـاله، 
خواننـده گان در جایگاهـی باالتـر از نویسـنده گان قـرار 
گیرنـد و حکم می دهنـد که در تفسـیر»هرچیزی می توان 
گفـت.« امـا اگر کسـی به تفسـیری رسـید، بایـد دیگران 
را هـم مجـاب کنـد کـه تفسـیرش به جاسـت، وااّل آن را 
رد می کننـد. هیچ کـس ادعـا نمی کنـد کـه »هـر چیـزی 
می تـوان گفـت.« و امـا در مـورد نویسـنده گان، آیـا بهتر 
نیسـت آن هـا را ارج بگذاریـم چون آفریده های شـان این 
قـدرت را داشـته اند کـه بی نهایـت فکرهـای گوناگـون 
برانگیزنـد و مجـال برای انـواع خوانش ها فراهم سـازند 
بـه عـوض این کـه ارج شـان را تنهـا در آن چیـزی بدانیم 
کـه بـه تصـور مـا معنای اصلـی و اولیـۀ اثر بوده اسـت؟ 
آن چـه گفتیـم بـه هیـچ وجـه بـه معنـای این نیسـت که 
اظهـارات نویسـنده گان در بـارۀ اثرشـان اهمیتـی نـدارد: 
در بسـیاری از پروژه هـای نقـد اظهـارات آن هـا ارزش 
ویژه یـی دارد و متونـی فراهـم مـی آورد کـه در کنار متن 
اثـر قرار می گیرنـد. برای مثـال، گفته های خود نویسـنده 
ممکـن اسـت در تحلیـِل تفکر او اهمیتی اساسـی داشـته 
باشـند، یـا در بحـث بـر سـر این کـه یک اثـر دیـدگاه یا 
قصـد اعـالم شـدۀ نویسـنده را چه گونـه بغرنج کـرده یا 

از ریشـه دگرگـون کرده اسـت.
در  نویسـنده  کـه  نیسـت  چیـزی  آن  اثـر  یـک  معنـای 

مقطعـی در ذهـن داشـته و فقـط هـم خاصـۀ متـن یـا 
تجربـۀ خواننـده نیسـت. معنـا تصـوری اسـت ناگزیر به 
ایـن دلیـل کـه چیـزی نیسـت کـه سـاده باشـد یـا بتوان 
آن را تعییـن کـرد. هـم تجربۀ یک سـوژه )ذهن شناسـا( 
اسـت و هـم خاصـۀ یـک متـن. هـم آن چیـزی اسـت 
کـه درک می کنیـم و هـم آن چیـزی اسـت در متـن کـه 
سـعی می کنیـم درکـش کنیـم. همیشـه می تـوان دربـارۀ 
معنـا بحـث و جـدل کـرد، و از ایـن نظـر معنـا تعییـن 
ناشـده اسـت، همیشـه مانـده تـا تعییـن شـود، موضـوِع 
نتیجه گیری هایـی اسـت کـه هرگز ملغا ناشـدنی نیسـتند. 
اگـر بخواهیـم کـه حتمـًا اصـل یـا فرمـوِل جامعـی را به 
کار بگیریـم، می تـوان گفـت کـه زمینـه معنـا را تعییـن 
می کنـد، زیـرا زمینـه دربرگیرنـدۀ قواعد زبـان، وضعیت 
نویسـنده و خواننـده، و هـر آن چیـزی اسـت کـه بتـوان 
ربطـی برایـش تصـور کـرد. اما اگـر بگوییم معنا وابسـته 
بـه زمینـه اسـت، بایـد ایـن را هم اضافـه کنیم کـه زمینه 
حـّد و مـرزی نـدارد: نمی تـوان پیشـاپیش معیـن کرد که 
چـه چیـزی را می تـوان جـزو زمینه بـه حسـاب آورد، و 
بـه چـه شـکلی اگـر زمینـه را گسـترده تر کنیـم، ممکـن 
اسـت آن چـه معنِی متـن تلقی می کنیـم، تغییر کنـد. معنا 

وابسـته بـه زمینـه اسـت، امـا زمینـه مرز نـدارد. 
در  نظـری  گفتمان هـای  کـه  را  اساسـی  تغییـرات     
تفسـیر ادبیـات بـه وجـود آورده انـد، می تـوان در واقـع 
نتیجـۀ توّسـع یـا توصیـف دوبـارۀ زمینـه دانسـت. برای 
مثـال تونـی ماریسـن ایـن بحـث را مطـرح می کنـد کـه 
ادبیـات امریکا عمیقـًا از حضور تاریخِی بـرده داری تأثیر 
پذیرفتـه اسـت، حضـوری که اغلب بـه آن اذعان نشـده 
اسـت، و اشـتغال ایـن ادبیات بـه مسـالۀ آزادی – آزادِی 
سـرزمین های مرزی)قلمـرو سرخ پوسـتان(، جـادۀ بـاز، 
تخیـل لجام گسـیخته ـ را بایـد در زمینۀ برده گـی خواند، 
چـرا کـه داللت هـای خـود را از ایـن زمینـه می گیـرد. و 
ادوارد سـعید هم گفته اسـت کـه رمان های جین آسـتین 
را بایـد بـا توجـه بـه آن پس زمینه یـی تفسـیر کـرد که از 
ایـن رمان هـا حـذف شـده اسـت: بهره کشـی امپراتوری 
انگلسـتان از مسـتعمرات کـه تمّکـن الزم بـرای تأمیـن 
تأمیـن  را  بریتانیـا،  زندهگی یـی شایسـته در وطـن، در 
می کـرد. معنـا وابسـته بـه زمینـه اسـت، امـا زمینـه مـرز 
بحث هـای  فشـارِ  زیـِر  اسـت  ممکـن  همـواره  نـدارد، 

نظـری دسـت خوِش دگرگونـی شـود.
   در تبیین هـای تأویـل  اغلـب از دو نـوع تأویـل سـخن 

مـی رود: تأویـِل بازیابنـده، کـه در صـدد اسـت تـا زمینۀ 
اولیـۀ یـک تولید را)شـرایط و قصد نویسـنده و معانی یی 
که یـک متن احتماالً بـرای خواننده گان اولیه اش داشـته( 
بازآفرینـی کنـد، و تأویـل مبتنـی بـر ظـن کـه در صـدد 
کنـد  برمـال  را  نشـده یی  وارسـی  برمی آیـد فرض هـای 
کـه یک متـن احتمـاالً بر آن ها اسـتوار اسـت)فرض های 
سیاسـی، جنسـی، فلسـفی، زبانـی.( اولـی ممکـن اسـت 
متـن و نویسـنده اش را بـر صـدر بنشـاند، زیـرا بـر آن 
اسـت کـه پیـام اصلـی اولیـه را در اختیـار خواننـده گاِن 
امـروز قـرار دهـد، حـال آن کـه در بـارۀ دومـی اغلـب 

می گوینـد کـه اقتـدار متـن را انـکار می کنـد. 
امـا ایـن نسـبت ها ثابـت و الیتغیـر نیسـتند و می تـوان 
بـه راحتـی معکوس شـان کـرد: تأویـل بازیابنـده، چـون 
متـن را بـه معنـای اصلـِی مفروضی کـه از دغدغه های ما 
دور اسـت محـدود می کنـد، ممکن اسـت از قدرت یک 
متـن بکاهـد، حـال آن کـه تأویـل مبتنـی بـر ظـن ممکن 
اسـت ارج یـک متـن را بـاال ببـرد بـه ایـن دلیـل کـه؛ 
بی این کـه نویسـنده خـود واقـف بوده باشـد، بـه طریقی 
مـا را درگیـر می کنـد و کمک مـان می کنـد تـا دربـارۀ 
کنیـم)و شـاید فرض هـای  بازاندیشـی  مسـایل حاضـر 
نویسـنده اش هـم در ایـن میـان زیـرورو شـود.( تمایـز 
پیش گفتـه  تمایـز  از  کـه  شـده اند  قایـل  هـم  دیگـری 
مقتضی تـر اسـت، تمایـز میـان تفسـیری کـه متـن را بـه 
دلیـل کارکـردش حـاوی حـرف ارزشـمندی می داند)که 
می توانـد هـم تأویـل بازیابنـده باشـد هم مبتنـی بر ظن( 
و تفسیر»نشـانه گانی« کـه با متـن چون نشـانه گاِن چیزی 
غیرمتنـی روبـه رو می شـود، چیـزی کـه فـرض می شـود 
»عمیق تـر« اسـت و منبـع واقعـی جذابیـِت متـن همـان 
اسـت، چه حیـات روانی نویسـنده باشـد چـه تنش های 
اجتماعـی یـک دوره یـا هـراِس مرضـِی جامعـۀ بـورژوا 
بـودن  خـاص  نشـانه گانی  تفسـیر  همجنس خواهـی.  از 
شـی یی را نادیـده می گیـرد ـ آن را نشـانۀ چیـز دیگـری 
می دانـد ـ و بنابرایـن بـه عنـوان شـیوه یی بـرای تفسـیر 
چنـدان ارضا کننـده نیسـت، امـا وقتـی کانـون توجـه را 
رویـۀ فرهنگی یـی قـرار می دهـد کـه اثـر ادبـی یکـی از 
رویـه  آن  توضیـح  بـه  می توانـد  اسـت،  آن  نمونه هـای 
کمـک کنـد. بـرای مثال، تفسـیر یک شـعر بـه منزلۀ یک 
نشـانه گان یـا نمونـۀ ویژگی هـای شـعر تغزلـی، ممکـن 
اسـت تأویلـی رضایت بخـش نباشـد، اما چیـزی مفید بر 

بوطیقـا می افزایـد.  

 مــرز نـدارد!زمینه
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حـزب  کـه  کـرد  تاییـد  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
کشـور  ایـن  شـرق  شـمال  در  اسـالمی،  ترکسـتان 
حضـور دارد ولـی در نتیجـه عملیات تـازۀ نیروهای 

اسـت. افغانسـتان تضعیـف شـده  امنیتـی 
فـواد امان، معاون سـخنگوی وزارت دفاع افغانسـتان 
می گویـد کـه بعـد از آغـاز عملیـات نظامـی عرصـه 
فعالیـت گـروه طالبـان و همچنیـن حـزب ترکسـتان 

اسـالمی محدود شـده اسـت.
او مدعـی شـد که گـروه طالبان زمینـه فعالیت حزب 
افغانسـتان  شـرق  شـمال  در  را  اسـالمی  ترکسـتان 

فراهـم کـرده و طالبـان »زمینه سـاز آمـدن گروه های 
تروریسـتی مختلـف در افغانسـتان هسـتند.«

آقـای امـان گفت کـه طالبان بـا این حـزب همکاری 
می کننـد تا آنان در افغانسـتان فعالیت داشـته باشـند.

ترکسـتان  حـزب  اعضـای  حضـور  طالبـان  گـروه 
اسـت. کـرده  رد  افغانسـتان  در  را  اسـالمی 

بـه  مربـوط  گزارش هـای  کـه  افـزوده  گـروه  ایـن 
حضـور مسـلحانه اعضـای حزب ترکسـتان اسـالمی 
در افغانسـتان »پروپاگنـد )تبلیغـات( محض اسـت و 
هـدف از آن ایجـاد بدبینـی میـان امـارت اسـالمی و 

کشـورهای همسـایه اسـت.«
 در روزهای گذشـته حزب ترکسـتان اسـالمی، که با 
القاعده مرتبط دانسـته می شـود و در سـوریه فعالیت 
دارد، ویدیـوی تازه ای را منتشـر کرد کـه جنگجویان 
ایـن گـروه را مشـغول جنـگ در افغانسـتان نشـان 

می دهـد.
ایـن ویدیـو که ظاهـرا مربوط به نوامبر 2۰۱9 اسـت، 
عمدتـا مونتـاژ عکس هایـی اسـت کـه جنگجویان و 

خانواده هـای ایـن گـروه را نشـان می دهد.
امـا ویدیـو همچنیـن ادوات نظامی را نشـان می دهد 
کـه ظاهـرا جنگجویان این گـروه از نیروهـای امنیتی 

افغانستان بدسـت آورده اند.
افـراط  سـازمان  یـک  ترکسـتان  اسـالمی  حـزب 
 گـرا اسـت کـه توسـط تنـدروان اویغـور در غـرب 
چیـن تاسـیس شـده اسـت و چیـن، اتحادیـه اروپـا، 
آمریـکا، بریتانیـا، روسـیه و پاکسـتان آن را یک گروه 

می داننـد. »تروریسـتی« 
اهـداف اعـالم شـده این گـروه ایجاد دولت مسـتقل 

»ترکسـتان شـرقی« در سـین کیانگ چین اسـت.
مرکـز ایـن گـروه در زمـان حاکمیـت طالبـان، کابـل 
پایتخـت افغانسـتان بـود و از همـان زمـان روابـط 

نزدیکـی بـا القاعـده داشـت.
در ویدیـوی تازه یـی کـه حـزب ترکسـتان اسـالمی 
منتشـر کـرده، ده هـا جنگجـوی این حزب بـا موترها 
نظامـی دیـده می شـوند کـه بـه نظـر می رسـد متعلق 

بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان اسـت.
در ایـن ویدیـو، اسـلحه های ضبـط  شـده از جملـه 
سـالح های نـوع MI۶ و M4 نیـز در دسـت ایـن 

می شـود. دیـده  جنگجویـان 

ــۀ  ــند بودج ــی س ــه کاپ ــس ک ــای مجل ــماری از اعض ش
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــت رس ش ــه دس ــی ۱۳99 ب ــال مال س
ــر  ــای کمت ــه والیت ه ــند ب ــن س ــه در ای ــد ک می گوین
ــت. ــورت نگرفته اس ــی ص ــچ توجه ــه هی ــاف یافت انکش
ــر  ــه اگ ــد ک ــدار می دهن ــده گان هش ــمار از نماین ــن ش ای
ــد،  ــان نیای ــه می ــل ب ــده تعدی ــال آین ــند بودجــه س در س
نــه تنهــا بــه آن رای مثبــت نخواهنــد داد بلکــه از وکالــت 

ــد. ــتعفا می دهن ــز اس نی
نماینــده گان همچنیــن می گوینــد کــه بیــش از 7 میلیــارد 
افغانــی از ســند بودجــه ســال گذشــته حیف ومیــل 
ــخ گو  ــورد آن پاس ــه در م ــای وزارت مالی ــده و مقام ه ش

نمی باشــند.
گل احمــد نــورزاد نماینــدۀ مــردم نیمــروز در گفت وگــو 
ــت  ــد والی ــه هرچن ــد ک ــادآور ش ــزاری آوا ی ــا خبرگ ب
نیمــروز از امنیــت خوبــی برخــوردار اســت امــا، کمتریــن 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــن والی ــرای ای ــافی ب ــه انکش بودج

شــده اســت.
ــن  ــۀ ای ــات اولی ــه ضروری ــه ب ــرد ک ــه ک ــورزاد اضاف ن
والیــت در بخــش معــارف و صحــت هیــچ توجــه 
صــورت نگرفتــه اســت و دانش آمــوزان مجبــور انــد تــا 

ــد. ــاز درس بخوانن ــای ب ــز در فض ــر نی ــال های دیگ س

ــاور او، کســانی کــه در طــرح بودجــه ســال آینــده  بــه ب
ــد  ــه فســاد و تعصــب آغشــته بوده ان ــته اند ب دســت داش
ــوب در  ــه خ ــدودی بودج ــای مح ــه والیت ه ــا ب و تنه

ــد. ــر گرفته ان نظ
ــورزاد هشــدار داد کــه اگــر بودجــه تعدیــل نشــود، او  ن
ــی، تحصــن و  ــای مدن ــه حرکت ه ــراض ب ــه رســم اعت ب

حتــی اســتعفا از مجلــس دســت خواهــد زد.
در همیــن حــال علی اکبــر جمشــیدی نماینــده دایکنــدی 
می گویــد کــه تــا زمــان معلــوم شــدن سرنوشــت قطعیــه 
ــال  ــه س ــورد بودج ــد در م ــان نمی توانن ــال ۱۳97 آن س

آینــده تصمیــم بگیرنــد.
ــته  ــال گذش ــه س ــه در بودج ــرد ک ــه ک ــیدی اضاف جمش
دســتبُردهای زیــادی صــورت گرفتــه  و سرپرســت 
ــی کشــور  ــوان عالی تریــن مقــام مال ــه عن ــه ب وزارت مالی
ــه  ــول ب ــن پ ــرف ای ــورد مص ــه در م ــت ک ــر نیس حاض

ــد. ــت ده ــس وضاح مجل
جمشــیدی همچنیــن بــا اشــاره بــه انتخابــات ســال ۱۳9۳ 
ــای  ــه تکت ه ــت ک ــده اس ــوم ش ــت: »مرس و ۱۳98 گف

انتخاباتــی کــه حکومــت را در دســت دارنــد و یــا مــورد 
حمایــت حکومــت می باشــند، بــا پــول بیت المــال 

ــد«. ــش ببرن ــه پی ــود را ب ــی خ ــای انتخابات کمپاین ه
او اضافــه کــرد کــه کــه در انتخابــات ششــم میــزان تکــت 
انتخاباتــی »دولت ســاز« کــه قــدرت را در اختیــار داشــت، 
بــا ســوء اســتفاده از صالحیــت هــای خــود وزیــر مالیــه 
ــادی را در  ــای زی ــد و پول ه ــرار دادن ــار ق ــت فش را تح

راســتای کمپایــن خــود مصــرف کرده اســت.
بــه گفتــۀ جمشــیدی، ایــن پول هــا بیشــتر از ســایر ُکدهــا 
ــز در  ــه نی ــد 9۱ منتقــل شــده اســت و وزارت مالی ــه ُک ب

مــورد آن بــه مجلــس پاســخ نــدارد.
جمشــیدی خاطــر نشــان کــرد کــه مجلــس تصمیــم دارد 
تــا تهدابــی را بگــذارد کــه دیگــر کســی حــق دســتبُرد بــه 

خزانــه ملــت را نداشــته باشــد.
ــه بودجــه ســال مالــی  او در ادامــه صحبت هــای خــود ب
۱۳99 اشــاره کــرد و گفــت کــه هرچنــد بودجه انکشــافی 
در ایــن ســند بســیار انــدک می باشــد؛ امــا در ایــن مقــدار 
ــت  ــت و عدال ــده اس ــه نش ــر گرفت ــوازن در نظ ــز ت نی

وجــود نــدارد.
ــی ســال ۱۳99  ــه ســند بودجــه مال ــان کردک او خاطــر ن
یــک ســند بســیار نــا متــوازن، نــا عادالنــه و پــروژه هــای 
انکشــافی انــدک اســت و ایــن بــرای مــردم افغانســتان و 

مناطــق مرکــزی نگــران کننــده اســت.
هــای  والیــت  در  جمشــیدی،  گفته هــای  براســاس 
مرکــزی )بامیــان، دایکنــدی، غــور( کــه ضــرورت جــدی 

ــت. ــده اس ــه نش ــچ توج ــد، هی ــاف دارن ــه انکش ب
او اشــاره کــرد کــه هم اکنــون 2۳۰ بــاب مکتــب در 
ــای  ــوزان در فض ــش آم ــد و دان ــر ندارن ــدی تعمی دایکن
بــاز، منابــر و مســاجد و حســینیه هــا مصــروف آمــوزش 

ــتند. هس
جمشــیدی اضافــه کــرد کــه در بخــش پروژه هــای 
بــزرگ عام المنفعــه نیــز امســال هیچ گونــه بودجــه 
ــز  ــه مرک ــرب را ب ــه غ ــوار ک ــردن دی ــرک گ ــرای س ب

متصــل می ســازد در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
طــرح بودجــۀ ســال مالــی ۱۳99 در مجمــوع 428 میلیارد 

و ۳8۰ میلیــون افغانــی می باشــد.
ــارد  ــده، 289 میلی ــی آین ــال مال ــۀ س ــوع بودج از مجم
ــارد و 279  ــوده و ۱۳9 میلی ــادی ب ــه ع ــی آن بودج افغان
میلیــون افغانــی باقــی مانــده را بودجــه توســعه یی 

می دهــد. تشــکیل 
از مجمــوع بودجــه توســعه یی نیــز ۶۳ میلیــارد افغانــی آن 
اختیــاری اســت یعنــی از عوایــد داخلــی تامیــن خواهــد 
شــد و 7۵ میلیــارد دیگــر غیــر اختیــاری اســت یعنــی از 

ــن خواهــد شــد. ــای خارجــی تامی ســوی کمک کننده ه

حضـور اویغورهـا در شـمال شـرق 
افغـانستان تأییـد شـد

نماینده گان مجلس:

بودجـه نامتـوازن است

غام حسن زاهدی

یت  یر اهمیت مـد
یتـی برخـود یا خـودمدیـر

مدیریت فرایند زنجیره یی است که باید به صورت متواتر و 
مداوم از جریان فعالیت ها و کارکردهای انسان انجام گیرد. 
اگر بخواهیم از خود مدیریتی تعریف داشته باشیم، می توان 
چنین بیان داشت: عبارت از شناسایي درست توانایي ها و 
استعدادها و تالش براي پرورش و شکوفایي آن ها است. در 
تعریف دیگري چنین آمده است که خود مدیریتي روشی 
است که به سیستم کمک مي کند تا به صورت خودکار خود 

را کنترل و هدایت کند.
اهمیت مدیریت برخود یکی از پدیده های جدید در عرصۀ 
افزوده  موضوع  این  اهمیت  بر  روز  هر  که  بوده  مدیریت 
می شود. جایگاه این نوع مدیریت، امروز برای انسان ها از 
هر زمان دیگر هویداتر شده و تاثیرات عمیق روی رفتار، 
به  برخود  مدیریت  وقتی  می گذارد.  انسان  کردار  و  گفتار 
این اندازه اهمیت دارد، نیاز جدی دانسته می شود تا در این 

راستا کارهای بنیادی صورت گیرد.
مدیریت برخود مزایای زیادی دارد که به صورت فشرده به 

بعضی شان اشاره می نمایم:
از فواید خود مدیریتی، کنترل  الف- مدیریت زمان: یکی 
داشته  دوست  را  خود  وقتی  شما  است.  زمان  مدیریت  و 
مصرف  بی جا  نرود،  هدر  وقت تان  می کنید  تالش  باشید، 
نشود، بی مورد سپری نشود، در امر غیرضروری ضایع نشود 
و تا از آن استفادۀ بهینه شود و در نتیجه به هدف مطلوب 
و قابل محسوس دست می یابید. زمان چیزی نیست که آن 

را باز آفرید.
خدای متعال روزانه به مقدار 8۶4۰۰ ثانیه به حساب بانکی 
ما وارز می نماید تا از آن برای امور استفاده اعظمی نماییم. 
بدون کدام فرق و تبعیض به تمام انسان ها به شکل یک سان 
زمان می دهد، تفکیک بین غریب و فقیر وجود ندارد، اما 

چه کسانی به امر مهم پی برده و اندیشیده است.
وقتی انسان به اهمیت این پدیدۀ مهم و حیاتی تفکر کرده 
باشد، تالش می کند از لحظه لحظه وقت خود استفاده کند و 
حتا در داخل موتر به مطالعه می پردازد. زیرا به اهمیت زمان 

پی برده و می خواهد نتیجه بگیرد.
ب- صرفه جویی: مدیریت خودی زمانی اهمیت پیدا می کند 
که خود را بشناسیم، یعنی از کجا آمدیم، برای چه آمدیم، 
چه کار کینم و در کجا خواهیم رفت. اگر به این پرسش ها 
پاسخ دقیق و کارشناسانه ارایه نماییم، صرفه جویی اهمیت 

و جایگاه پیدا می کند.
تمام  در  را  صرفه جویی  داشتیم،  برخود  مدیریت  وقتی 
کارهای خود از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، رفتار، کردار 
و گفتار پیشه می نماییم. دانشمندان صرفه جویی را یکی از 
این  به  صرفه جویی  است.  برشمرده  اقتصاد  اساسی  ارکان 
معنا نیست که هیچ مصرف ننمایم، بلکه مصرف به اندازه 

نیاز عبارت از صرفه جویی است.
ج- ظرفیت سازی: ارتقای ظرفیت، رسیدن به مدارج عالی 
انسانیت، صعود به قله های کمال و معرفت، نتیجه و برایند 
خود مدیریتی است. هنگامی انسان مدیریت برخود داشت، 
بهبود  توانایی،  ایجاد  ظرفیت سازی،  تالش  در  وقت  آن 
کیفیت زنده گی، کسب مهارت، شخصیت سازی، فراگرفتن 

و اندوختن دانش است.
د- حس آرامش: انسان زمانی به حس آرامش و آسوده گی 
خاطر دست پیدا می کند که مدیریت برخود داشته باشد. به 
این معنا که در تمام ابعاد زنده گی مانند مدیریت اقتصادی، 
گفتاری،  مدیریت  رفتاری،  مدیریت  اخالقی،  مدیریت 
مدیریت کرداری، مدیریت کاری، مدیریت عبادی، مدیریت 
باشیم.  داشته  کامل  تسلط   ... و  زمانی  مدیریت  فرهنگی، 
برایند مدیریت برخورد حس آرامش را به انسان می آفریند، 

زیرا تمام کارها به اساس برنامه پیش می رود.
نتيجهگيري

در یک جمع بندی کلی مدیریت برخود و یا خود مدیریتی 
حفظ  دارد.  انسان  برای  ویژه  جایگاه  و  اهمیت  نهایت 
فردي  استقالل  تحصیل  و  فردي  آزادي هاي  و  ارزش ها 
مهم ترین نتیجۀ خود مدیریتي است. خود مدیریتي در ایجاد 
قدرت در افراد براي مدیریت بر رفتار و عمل کردشان در 
حیطۀ فردي و سازماني، در جهت ارتقاي بهره وري فردي و 

سازماني نقش مهمي را در قرن معاصر ایفا مي کند.
در واقع مدیریت برخود می تواند ابعاد گوناگون داشته باشد 
انسان دارد  بر روی  اثرات عمیق  و در عین حال، مزایا و 
فواید  از مزایا و  تا  پیشنهاد می نمایم  به دوستان خوبم  که 
خود مدیریتی بهره مند شوند. به امید آن روز که باالی تمام 
فعالیت های خود کنترل و مدیریت داشته باشیم تا به نتیجۀ 

ملموس دست یابیم.
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درآمد
پیـش از ایـن کـه بـه بحـث انحطـاط وارد شـویم، باید 
دیـد کـه منظورمـان از انحطـاط فرهنگی چیسـت؟. در 
ایـن بـاب، ابتـدا بایسـتی از واژۀ انحطـاط آغـاز کـرد. 
در  وفرهنگ هـا  تمدن هـا  بشـری،  جوامـع  در  اساسـًا 
بسـتر تاریـخ حرکـت می کنند و ایـن حرکت در بسـتر 
تاریـخ همیشـه حرکِت صعودی نیسـت؛ یعنی، همیشـه 
حرکت هـا در یـک قـوس صعـودی واقـع نمی شـود، 
مسـیِر  یـک  در  گاهـی حرکت هـا  افتـد.  نمـی  اتفـاق 
موجـی راه می افتـد. بدیـن معنـا کـه جوامـع در یـک 
مقطـع تاریخ، در سـکوی تمدن، دانـش و فرهنگ تکیه 
می زنـد و در یـک مقطع دیگـری از تاریخ، در حضیض 
انحطـاط می افتـد و بعـد دوبـاره بـه پـا می ایسـتد و بار 
دیگـر احیـا می شـود و بـه یـک جامعـه و جغرافیـای 
)موضـوع(  بحـث  ایـن  می گـردد.  تبدیـل  پیـش رو 
عمدتـًا در فلسـفۀ تاریـخ زیـر نظریـۀ موجی بـه تاریخ 
بررسـی می  شـود. در برابـر ایـن دیـدگاه، دیدگاهی نیز 
هسـت کـه از آن بـه دیـدگاه خطـی بـه تاریـخ تعبیـر 
می شـود. در نگـرش خطـی بـه تاریـخ، تمدن هـا برای 
بـه  و  می پیوندنـد  ظهـور  بـه  می شـوند،  زاده  یک بـار 
اوج می رسـند و بعـداً می میرنـد و نابـود می شـوند و 
قابـل برگشـت و احیـا نیسـتند. در این نظریـه، تمدن ها 
شـبیه یـک ارگانیسـم زنده انـد، شـبیه یک انسـان زنده 
)جـان دار(. همان گونـه کـه یـک فـرد انسـانی مرحلـۀ 
نطفه گـذاری، جنیـن، تولـد، جوانـی و کهولـت دارد، تا 
اینکـه بـه مرحلـۀ وفـات ومـرگ می رسـد، تمدن ها نیز 

از چنیـن مراحلـی می گذرنـد. بنابرایـن، تمدن هـا غیـر 
قابـل بازگشـت اند و پـس از آنکـه می میرنـد و نابـود 
می شـوند، جـای و شانسـی بـرای برگشت شـان وجود 
نـدارد. ایـن دیدگاه چندان با شـواهد تاریخی پشـتیبانی 
نمی شـود. بـه دلیـل اینکـه تمدن هـای زیـادی بوده انـد 
کـه در  بسـتر تاریـخ افت وخیزهـای زیـادی را تجربـه 
کردنـد. از جملـه تمـدن اروپایی پس از عصر رنسـاس 
و پـس از سـده های شـانزدهم وهفدهـم پلـی می زنـد 
بـه یونـان قدیـم. بنابرایـن، رنسـاس در واقـع یک نوع 
تجدیـد حیـات علمـی و ادبـی  اسـت، متکـی و برپایـۀ 
آموزه هایـی کـه غـرب در عصـر یونـان باسـتان تجربه 
کـرده بـود. بـه یـک معنـا، تمـدن اروپایـی یـک تمدن 
تأسیسـی نیسـت، بلکـه تمدنی  اسـت که برپایـۀ )بنیاد( 
ویرانه هـای تمـدن یونانی بنا یافته اسـت. تمـدن یونانی 
بـار دیگـر خـودش را – البتـه بـا تفاوت هـای تاریخی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و معرفتـی- پـس از رنسـاس احیا 

می کنـد وزنـده می شـود. 

عواملانسانییامحيطیانحطاط؟
بنابرایـن، امـکان اعادۀ تمدن هـا وجـود دارد و تمدن ها 
دچـار  بلکـه  نمی میرنـد،  همیشـه  بـرای  و  یک بـار 
انحطـاط می شـوند و دوبـاره بـر می خیزنـد و می افتنـد 
و بـر می خیزنـد.... در افت و خیزهـای تمدنـی، نقـش 
اسـت.  تعیین کننـده  انسـانی  عوامـل  و  انسـان  ارادۀ 
بدین سـان، در شـکل گیری تمدن هـا نیـز نقـش عوامـل 
عوامـل  وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  تعیین کننـده  انسـانی 
بی تأثیـر  هـم  تمدن هـا  شـکل گیری  در  نیـز  طبیعـی 
میـان  بـه  انحطـاط  عوامـل  از  بحـث  وقتـی  نیسـت. 
می آیـد، عمدتًا بحث از عوامل انسـانِی انحطاط اسـت، 
نـه عوامـل طبیعـی آن. تمدن هایـی هـم بوده انـد که در 
اثـر یـک رویداد طبیعـی نابودشـده اند. مثـاًل: قرآن کریم 
از تمـدن سـبأ یـاد می کنـد که در اثـر حادثـۀ طبیعی که 
گویـی از طریـق حیوانـات )موش هـا( اتفاق افتـاد، فرو 
ریخـت. اینهـا می تواننـد عوامـل غیرانسـانی انحطـاط 
یـک تمـدن باشـند؛ امـا نکتـۀ مورد توجـه و ترکیـز ما، 
تاکیـد بر عوامل انسـانی شـکل گیری و انحطـاط تمدن 

و فرهنـگ اسـت. 

فرهنگورابطهیآنباتمدن
بـه عنـوان روِح  را می شـود  معنـا، فرهنـگ  بـه یـک 
جـاری در کالبـد تمـدن تعریـف کـرد. در واقـع تمدن 
یـک هویـت خارجـی و فیزیکـی دارد. مثـاًل: جاده های 
اینهـا  علمـی.  اکتشـافات  و  آسـمان خراش ها  پهنـاور، 
فرهنـگ  امـا  تمدن انـد؛  ظاهـری  رویه هـای  تمامـًا 
جنبه هـای درونـی تمـدن و روح نهفتـه و جـاری  در 
الیه  یـی  فرهنـگ  جهـت،  ایـن  از  اسـت.  آن  پیکـرۀ 
پنهانـی در مدنیت هاسـت و در یـک تعبیـر، زمینه سـاز 
فرهنـگ  مـی رود.  شـمار  بـه  تمدن هـا  شـکل گیری 
در یـک معنـای بسـیار معمـول از دوتـا کلمـۀ »فـر« و 
»هنـگ« گرفته شـده و بـه معنای آهنِگ رو به باالسـت. 

همـان کـه مولـوی مـی گفـت: 
او به سوی ِسفل می راند َفرس

گرچه سوی ُعلو ُجنباند َجرس 
ولـی  باالسـت،  بـه  رو  یک عـده صدای شـان  گویـی   
رفتـِن شـان رو بـه زمیـن. فرهنـگ یعنی، صـدای روبه 
معنـای  در  جامعه شناسـان  ترقـی.  بـه  رو  سـازِ  بـاال، 
اصطالحـی فرهنـگ بیشـتر از »۵۰۰« معنا ذکـر کرده اند 
و ایـن مسـأله، رسـیدن بـه یـک توافـق نظر )ُکلـی( در 
تعریـف اصطالحی فرهنگ را بسـیار دشـوار می سـازد. 
فرهنـگ بـه معنای مـورد نظر در ایـن جـا – البته برای 
آنکـه در حیطـه یـا در محـدود و قالـب اصطالحـات 
باقـی نمانیم- عبارت اسـت از: فرهنـگ مجموعه یی از 
عقایـد، باورها، رسـوم، عـادات وارزش هـای یک قوم، 
گـروه، یـک طیف و یـا یک مجموعـه. فرهنـگ به این 
معنـا، هم سـطح فکـر جامعـه، باورها و تلقیـات جامعه 
را شـامل می شـود و هـم رفتارهـا و بازتـاب تفکـر و 
باورهـای نهادینـه و تأسیس شـدۀ اجتماعـی را نشـان 
می دهـد. از ایـن جهـت، فرهنـگ هـم سـاحت پنهانی 
فکـر و اندیشـگی دارد و هـم رویه هـای آشـکاری کـه 
در رفتارهـای جوامـع و افـراد منتسـب بـه آن خـودش 

را نمـودار می کنـد.

مراحلانحطاطاسالمی
 حـاال ببینیـم که فرهنگ اسـالمی چگونه شـکل گرفت 
و چگونـه دچـار انحطـاط شـد؟. همـه می دانیـم کـه 
ظهـور دیـن مقـدس اسـالم از اتفاقـات بـزرگ تاریـخ 
بشـر اسـت. هیـچ دینـی در تاریخ، نـه به پیمانـۀ تمدن 
و فرهنـگ اسـالمی سـرعِت رشـد داشـته و نه هـم بـه 

پیمانـۀ فرهنـگ و تمـدن اسـالمی سـرعت سـقوط. از 
ایـن جهت اسـت کـه درطی »4۰« سـال -تقریبـًا چهار 
دهـه- اسـالم  یـک پـای اش بـه اروپـا می رسـد و پای 
دیگـرش بـه افریقـا، و تمـدن بزرگـی مثـل: فـارس در 
برابـر آن بـه زانـو در  می آیـد؛ ولی بعدهـا در قرن پنجم 
افـِت عجیـب  و ششـم می بینیـد کـه یک بـاره دچـار 
سـده های  تـا  حتـا  آن  دامنـۀ  کـه  می شـود  غریبـی  و 
هفدهـم همچنـان ادامـه پیـدا می کند و گاهـی هم گفته 
می شـود کـه تاسـدۀ نزدهـم. در ایـن سـده، چهره هـا 
دوبـاره  را  آن  تـا  می خیزنـد  پـا  بـه  دانشـمندانی  و 
بازسـازی شـود.  ایـن فرهنـگ دوبـاره  احیـا کننـد و 
بـا ایـن گفتـه، شـکل گیری فرهنـگ و تمـدن اسـالمی 
یکـی از وقایـع بـزرگ تاریـخ بشـر شـمرده می شـود. 
مسـلمانان  تاریخـی  افت وخیزهـای  بـاب  در  معمـوالً 
از دو مرحلـۀ انحطـاط سـخن بـه میـان می آیـد: یکـی 
مرحلـۀ اوِل انحطـاط، کـه از اواخـر قـرِن پنجـم آغـاز 
می شـود و مرحلـۀ دومِ انحطـاط مسـلمان ها، از قـرن 
هفدهـم تـا قـرن نزدهـم را احتـوا می کنـد کـه حـدود 
دوصدسـال بـه درازا می کشـد. بـه تعبیـر شـماری از 
مورخـان تاریـخ اسـالم، در خـالل ایـن دو سـده، یک 
دانشـمند قابـل شـمار در جهـان اسـالم ظهـور نکرد و 
ایـن فروافتاده گـی و انحطاط بسـیار وحشـتناکی  اسـت 
کـه بعدهـا تالش می شـود تـا جوامـع اسـالمی از این 

بن بسـت انحطـاط بیـرون شـوند. 

درِکمسألۀانحطاط
انحطـاط  -خـواه  انحطـاط  بـاب  در  اساسـی  مسـألۀ 
اقتصـادی-  و  سیاسـی  انحطـاط  خـواه  و  فرهنگـی 
برسـیم.  انحطـاط  مسـالۀ  درک  بـه  مـا  کـه  این سـت 
را  انحطـاط  اسـالمی  جوامـع  از  بسـیاری  متأسـفانه 
بـه عنـوان یـک مسـأله درک نکرده انـد یعنـی تصـور 
نمی کننـد کـه دچـار انحطاط شـده اند و انحطـاط دیگر 
برای شـان مسـأله نیسـت، پرسـش نیسـت، بلکه عمدتًا 
درگیـر مباحـث بسـیار جزئـِی جزئی اند. توضیـح اینکه 
آنچـه بـه عنـوان مسـألۀ ذهنـی در بسـیاری از جوامـع 
بلکـه  نیسـت،  »انحطـاط«  مطـرح  اسـت،  اسـالمی 
پرسـش ها بیشـترینه معطـوف بـه فروعات دین اسـت. 
مسـأله ها معطـوف، مثـاًل: بـه طهـارت اسـت، بـه نماز 
اسـت و مسـایل بسـیار فرعـی و جزئـی فقهـِی دیگـر. 
ابتـدا  مـا  کـه  شـود  تـالش  بایسـتی  کـه  اینجاسـت 
انحطـاط را بـه عنـوان یـک مسـأله مطـرح کنیـم. اگـر 
انحطـاط بـه عنـوان یـک مسـأله مطـرح نشـود، آنـگاه 
بحـث روی عوامـِل انحطـاط بسـیار جاذبـه دار نخواهد 
بـود. اتفاقـًا بشـیر احمـد انصـاری در سـفر اخیـری که 
بـه کابـل داشـت، در سـمیناری موضوعیـِت رابطه میان 
رمضـان و تمـدن سـخنان ارزش مندی ارایه کـرد. وقتی 
نوبـت بـه پرسـش ها رسـید. متوجـه شـدم کـه بـرای 
نسـل مـا، نسـل جـوان مـا، انحطـاط مسـأله نیسـت. 
پرسـش هایی کـه مطـرح می شـد، پرسـش از انحطـاط 
نبـود. مثـاًل: پرسـش از ایـن بـود کـه اگر کسـی در هوا 
نمـاز بخوانـد، آیا نمازش درسـت اسـت یا خیـر؟ و یا 
اینکـه خوانـدن نمـاز در حمـام چـه حکمـی دارد؟. در 
آنجـا متوجـه می شـوید کـه پرسـش نسـِل مـا پرسـش 
از امـر انحطـاط نیسـت. اصـاًل انحطاط مسـأله نیسـت 
و هنـوز بـه یـک پرسـش درنیامـده و بـه عنـوان یـک 
دغدغـۀ فکـری مطرح نیسـت و نبوده اسـت. برخالف، 
چیزهـای دیگـری بـه عنـوان یک مسـالۀ ذهنـی مطرح 
 انـد ، مسـأله هایی کـه طبیعتـًا آنـان نمی تواننـد راه عبور 
و بیرون شـِد مـا را از بن بسـِت انحطـاط نشـان دهند. ما 
بـه حـدی درگیـر جزئیات ایـم کـه سـپهر عمومی یی را 
کـه زیـر آن نفـس می کشـیم، از یـاد مـی بریـم. از این 
جهـت، تـالش بسـیار مهم ومیمون این سـت کـه الاقل 
انحطـاط ابتـدا بـه یـک مسـأله تبدیـل شـود و بعـداَ ما 
وارد مسـایل معطـوف بـه عوامـل انحطـاط در سـطوح 
مختلـِف فرهنگـی و اجتماعـی و اقتصـادی شـویم. از 
یکـی  الاقـل  می توانـد  گفت وگـو  ایـن  جهـت،  ایـن 
تالش هایـی باشـد بـرای مسـأله کـردن بحـِث انحطاط 
دسـِت کـم در جمِع دوسـتانی که اینجا تشـریف دارند.

 
عواملانحطاط

عوامـل  از  دسـته  دو  معمـوالً  انحطـاط  بـاب  در 
برجسـته اند: عده یـی معتقـد انـد کـه انحطاط اسـالمی 
محصـول عوامـل بومـی، درونـی و داخلـی  اسـت. در 
تفکـر دیگـر، انحطـاط محصـول عوامل خارجی  اسـت 
اسـتدالل  تاریـخ  از  شـواهدی  بـه  دیـدگاه  دو  هـر  و 
می کننـد و  بـه  واقعیت هایـی از تاریخ دسـت می یازند 
و اسـتناد مـی جوینـد. در ایـن بحـث کـه واقعـًا کـدام 
یـک از دو عامـل خارجـی یا داخلی در مسـألۀ انحطاط 

اصالـت دارد، می تـوان روی چند نکته مکـث کرد: اول 
ایـن کـه هیچ کـس نمی توانـد نقـش عوامـل خارجی را 
در انحطـاط جوامـع اسـالمی نادیـده بگیـرد. بـه همین 
صـورت کسـی نمی توانـد نقش عوامـل بومـی، عوامل 
اجتماعـی و سـنت های اجتماعـی، فرهنگـی و بومـی 
نادیـده  انحطـاط  صورت بنـدی  و  شـکل گیری  در  را 
بینـگارد. یعنـی دیـدگاه ُکلی این سـت که هـر دو عامل 
در امـر انحطـاط نقش داشـته و مسـألۀ اساسـی بر سـر 
ایـن دو عامـل اسـت. توضیـح  از  اصالـت هـر یـک 
اینکـه، یک عـده معتقدانـد کـه نقـش تعیین کننـده را در 
بحـث انحطـاط از آِن عوامـل خارجـی  اسـت و عده یی 
دیگـر، نقـش تعیین کننـده در امـر انحطاط را بـه عوامل 
داخلـی و درونـی می دهنـد. ذهـن مـن ایـن اسـت کـه 
دیدگاهـی کـه نقش عوامـل خارجی را در امـر انحطاط 
و  تاریخـی  دالیـل  بـا  چنـدان  می دانـد،  تعیین کننـده 
منطقـی پشـتیبانی نمی شـود و حتـا از منظـر دینـی هـم 
دارد.  قـرار  بسـیاری  نفض وشکسـت های  معـرض  در 
تاریخـی  بحث هـای  وارد  تاریخـی -وقتـی  لحـاظ  از 
جوامـع اسـالمی مـی شـویم- متوجـه می شـویم کـه 
معمـوالً عوامـل بومـی زمینه سـاز مداخـالت خارجـی 
بـوده اسـت. مداخله هـای خارجـی زمانـی فرصـت و 
شـانس بـرای ظهـور و جـوالن پیـدا کردند کـه عوامل 
بومـی، اجتماعـی و فرهنگـی زمینـه را از پیـش فراهـم 
کـرده بـود. شـاید یک عـده اسـتدالل کننـد کـه مثـاًل 
جنگ هـای صلیبـی از عوامـل مهـم انحطـاط تمـدن و 
فرهنـگ اسـالمی بـوده اسـت؛ اما وقتی شـما بـه تاریخ 
ریشـه های  کـه  می یابیـد  در  کنیـد،  مراجعـه  اسـالم 
انحطـاط فرهنگـی مسـلمانان پیش از وقـوع جنگ های 
صلیبـی ُرخ داده و اتفـاق افتاده بود. بـه همین صورت، 
زمینه هـای حملـۀ چنگیز و سـپاه ویران گر مغـول را در 
تاریـخ اسـالم از پیـش، انحطـاط فرهنگـی و انحطاط و 
گسسـت های  اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی فراهـم 
کـرده بـود. در عصر اسـتعمار نیـز، یعنی حـوادث پس 
از قـرن نزدهـم می بینیـد کـه از پیـش جوامـع اسـالمی 
مسـتعد مداخلـه و اسـتعمار شـده بودنـد و در واقـع، 
اسـتعداد و زمینه هـا را فراهـم کـرده بـود کـه اسـتعمار 
به سـاده گی بتوانـد تقریبـًا همـۀ جوامـع اسـالمی را در 
کام خـودش فـرو ببـرد. بنابرایـن، از لحـاظ تاریخـی، 
عوامـل بومی، عوامل اجتماعـی و در ُکل عوامل داخلی 
نقـش تعیین کننـده در امـر انحطـاط داشـته اند و دارنـد. 
نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت که اگـر مـا عوامـل خارجی را 
در امـر انحطـاط تعیین کننـده بدانیم و اصالت ببخشـیم، 
در نتیجـه دچـار یـک نـوع پرسـش های اخالقـی هـم 
می شـویم؛ گویـی که مـا موجـودات و انسـان های فاقد 
دیگـران  بوده ایـم.  اراده  فاقـد  و  آزادی  فاقـد  اختیـار، 
بایـد تعییـن می کردنـد کـه مـا چـه کاری بایـد انجـام 
بدهیـم و جامعـه بـه کـدام سـمت بایـد حرکـت کنـد. 
ایـن در حالـی  اسـت کـه انسـان ها موجـود مختـار اند 
و بحـث مسـوولیت اخالقی هـم ُمنبََعث و برخاسـته از 
اصـل کالمـِی اختیـار آدمـی اسـت. وقتی شـما موجود 
مختـار هسـتید، نمی توانیـد مسـوولیت تمام سرنوشـت 
عوامـل  بـه  کنیـد  واگـذار  دسـتی  دو  را  خودتـان 
خارجـی؛ در اینجـا تکلیـف شـما و مسـوولیت شـما 
چـه می شـود؟ اینجاسـت کـه مـا نمی توانیـم دیدگاهی 
را کـه در واکاوی انحطـاط بـه معنـای عـام کلمـه، بـر 
نقـش و عوامـل تعیین کننـدۀ خارجـی تأکیـد می کنـد، 
از نظـر تاریخـی و کالمـی توجیـه کنیـم. از نظـر دینی 
هـم، شـما بـا آیه هـای متعـددی از قـرآن برمی خوریـد 
کـه انسـان ها را مسـوول سرنوشـت خودشـان معرفـی 
می کنـد. مثـاًل: در آیـه ای از قرآن کریـم می خوانیـد کـه: 
َ اَل یَُغیِّـُر َمـا بَِقْومٍ َحتَّیٰ یَُغیُِّروا َما بَِأنُفِسـِهْم«﴿رعد:  »إِنَّ اهللَّ
۱۱﴾  ترجمـه: خداونـد سرنوشـت هیـچ قـوم )و ملتی( 
را تغییـر نمی دهـد مگـر آنکه آنان آنچه را در خودشـان 
اسـت تغییـر دهنـد.  شـما خودتـان را تغییـر بدهیـد تا 
ایـن تغییـر زمینه یـی شـود و مبنایـی شـود بـرای تغییر 
کـه:  می خوانیـد  دیگـری  جـای  در  شـما.  سرنوشـِت 
»انمـا اعمالکـم تـرد إلیکـم« ایـن اعمـال شماسـت که 
بـه شـما برگشـت می کنـد. می بیند کـه وقتی گنـه کاران 
خـود  گمراهـی  مسـوول  را  شـیطان  رسـتاخیز  در 
َولُوُمـوا  تَُلوُمونِـي  »َفـاَل  می گویـد:  قـرآن  می خواننـد، 
أَنُفَسـُکم«﴿ابراهیم: 22﴾ ترجمـه: بنابرایـن، مرا سـرزنش 
نکنیـد؛ خود را سـرزنش کنیـد. بنابراین، کسـی مالمت 
نکنـد مگـر خـودش را و به تعبیر قـرآن: »َفـاَل تَُلوُمونِي 
َولُوُمـوا أَنُفَسـُکم« ﴿ابراهیـم: 22﴾ ترجمـه: مرا سـرزنش 

نکنیـد؛ خـود را سـرزنش کنید.

انحطاط فکری- فرهنگی 
در جوامع اسالمی

عبدالبشیر فکرت

بخش نخست

 مسألۀ اساسی در باب انحطاط -خواه انحطاط فرهنگی و خواه انحطاط سیاسی و اقتصادی- این ست که ما به درک
 مسالۀ انحطاط برسیم. متأسفانه بسیاری از جوامع اسامی انحطاط را به عنوان یک مسأله درک نکرده اند یعنی
ً بلکه عمدتا انحطاط دیگر برای شان مسأله نیست، پرسش نیست،  انحطاط شده اند و   تصور نمی کنند که دچار 
 درگیر مباحث بسیار جزئِی جزئی اند. توضیح اینکه آنچه به عنوان مسألۀ ذهنی در بسیاری از جوامع اسامی
 مطرح  است، »انحطاط« نیست، بلکه پرسش ها بیشترینه معطوف به فروعات دین است. مسأله ها معطوف، مثاً:
 به طهارت است، به نماز است و مسایل بسیار فرعی و جزئی فقهِی دیگر. اینجاست که بایستی تاش شود که ما
 ابتدا انحطاط را به عنوان یک مسأله مطرح کنیم. اگر انحطاط به عنوان یک مسأله مطرح نشود، آنگاه بحث روی
 عوامِل انحطاط بسیار جاذبه دار نخواهد بود. اتفاقاً بشیر احمد انصاری در سفر اخیری که به کابل داشت، در
 سمیناری موضوعیِت رابطه میان رمضان و تمدن سخنان ارزش مندی ارایه کرد. وقتی نوبت به پرسش ها رسید.
 متوجه شدم که برای نسل ما، نسل جوان ما، انحطاط مسأله نیست. پرسش هایی که مطرح می شد، پرسش از

 انحطاط نبود. مثاً: پرسش از این بود که اگر کسی در هوا نماز بخواند، آیا نمازش درست است یا خیر؟
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حکومـت  کـه  می گوینـد  آگاهـان 
افغانسـتان در دور تـازۀ از گفت وگوهـای 
صلـح میان امریـکا و طالبان نقشـی ندارد 
و گـروه خلیـل زاد طبـق راهبـرد تعریـف 
شـدۀ امریـکا بـا طالبـان مذاکـره می کنند. 
آنـان با اشـاره به ایـن موضـوع می گویند 
خـالف  صلـح  مذاکـرات  رونـد  کـه 
جهـان«  صلـح  »مذاکـرات  معیارهـای 
معلـوم  جنـگ  طرف هـای  زیـرا  اسـت؛ 
هسـتند، امـا درمیـز مذاکـره یکـی از این 

نـدارد.  حضـور  طرف هـا 
 در همیـن حـال، یـک منبـع امریکایـی 
گفتـه  اسـت، دور تـازۀ از گفت وگوهـای 
امریـکا بـا طالبـان در دوحـه آغـاز شـده 
اسـت. منبـع افـزوده کـه در ایـن دور از 
خشـونت  ها،  کاهـش  روی  گفت و گوهـا 
و  و  »بین االفغانـی«  گفت گوهـای  آغـاز 

می شـود. تمرکـز  آتش بـس 
ایـن در حالی اسـت کـه زلمـی خلیل زاد 
بـرای  متحـده  ایـاالت  ویـژۀ  نماینـده 
مصالحه افغانسـتان، قبل از عازم شـدنش 
بـه دوحـه، بـرای از سـرگیری مذاکـرات 
 ۱۳( شـنبه  چهـار  روز  بـه  طالبـان،  بـا 
قـوس( برای دیـدار با مقامـات حکومت 

افغانسـتان وارد کابـل شـد.
وزارت خارجـۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
اعـالم کرده اسـت کـه خلیلـزاد، مقامات 
حکومـت افغانسـتان و دیگـر رهبران این 
کشـور در کابـل خواسـتار این شـدند که 
چگونـه تالش هـای تسـریع شـده را بهتر 
حمایـت کننـد تـا همـه طرف هـا را وارد 

مذاکـرات »بیـن االفغانی« بسـازند.
بـا  جداگانـه  دردیدار هـای  خلیـل زاد 
حکومـت  رییـس  غنـی  محمداشـرف 
عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  ملـی،  وحـدت 
رییـس اجرایـی، احمـد مسـعود، فرزنـد 
شـهید احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملـی 
معیـن  خلیل کـرزی  حکمـت  کشـور، 
پیشـین سیاسـی وزارت خارجـه و برخی 
چگونه گـی  روی  سیاسـیون  از  دیگـر 
پیش بـرد رونـد تـازۀ از مذاکـرات صلـح 

کـرد.  گفت وگـو 
در  سیاسـی  آگاه  زواک،  جیالنـی  غـالم 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید 
امریـکا   – طالبـان  مذاکـرات  در  کـه 
نیسـت؛  افغانسـتان  صلـح  بـه  اولویـت 
مذاکـرات طالبـان و امریـکا طبـق راهبرد 

واشـنگتن بـه پیـش مـی رود. 
طالبـان  تأکیـد  کـه  افـزود  زواک  آقـای 
بـه اسـاس تعریـف افراطـی خودشـان از 
قانـون اسـالم، خـود یـک نـوع چالـش 
اسـت؛ زیـرا در این مـورد قانون اساسـی 
افغانسـتان و دیـد گاه سـایر گـروه در نظر 

نشده اسـت.  گرفتـه 
در  افغانسـتان  حکومـت  او،  گفتـۀ  بـه 
رونـد مذاکـرات طالبـان و امریکا  شـامل 
نیسـت؛ ایـن تصمیـم امریکایی هـا اسـت 

کـه خـود اجرایـی می کننـد. 
آقـای زواک بـا انتقـاد از رفتـن غنـی بـه 
دیـدار دونالـد ترامـپ در فـروگاه نظامی 
امریکایی هـا در بگـرام، گفـت: ایـن رفتن 
خـالف معیارهـای دیپلوماتیـک بـو د و 
حتـا بـه حیثیـت ریاسـت جمهـوری بـه 
عنـوان اقتـدار سیاسـی افغانسـتان صدمه 

وارد کـرده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه دونالـد ترامپ، 
رییـس جمهـوری ایـاالت متخـدۀ امریکا 
سـربازان  از  دیـدار  بـرای  پیـش  هفتـۀ 
امریکایـی در افغانسـتان بـه فـرودگاه و 
ایـن کشـور در  نظامـی  از مراکـز  یکـی 

بگـرام آمـده بـود.
دولـت امریـکا ایـن سـفر را تبریکی عید 
خوشـی بـا سـربازان امریکایـی خوانـد. 
دونالـد ترامـپ در ایـن دیـدار بـا اشـاره 
بـه آغـاز دوبـارۀ رونـد مذاکـرات صلـح 
نقـش  افغانسـتان  دولـت  کـه  می گویـد 
خواهـد  مذاکـرت  دور  ایـن  در  عمـده 

داشـت. 
سـربازان  بـه  خطـاب  ترامـپ  آقـای 
کشـورش گفت کـه مـا روی توافق نامۀ با 
طالبـان کار می کنیـم کـه تـا بـه زودترین 
فرصـت شـما بـه خانه هایتـان برگردیـد. 

هم پیمانان آینده
اسـداهلل ندیـم، آگاه نظامـی در گفت وگـو 
بـا روزنامۀ ماندگار با اشـاره بـه 9 دور از 
گفت وگوهـای طالبـان و امریـکا در قطـر 
می گویـد کـه امریـکا و طالبان به اسـاس 
راهبـرد تعریـف شـدۀ امریـکا گفت وگـو 
می کننـد تـا در آینده حامی  موفق باشـند. 
خـالف  صلـح  مسـیر  کـه  گفـت  او 
معیارهـای معمـول مذاکـرات در جهـان 
جنـگ  طرف هـای  زیـرا  میـرود؛  پیـش  
معلـوم هسـتند، امـادر میـز مذاکـرۀ صلح 
حضـور  طـرف  یـک  دو  ایـن  از  یکـی 

نـدارد. 
او گفـت کـه افـراد برجسـتۀ از سـازمان 

اسـتخباراتی امریـکا بـا طالبـان در قطـر 
گفت وگـو می کننـد و تـالش می کننـد تا 
طالبـان را بـه عنـوان یـک دوسـت قابـل 
اعتمـاد در آینـده بـا خود داشـته باشـند.  
می گویـد  همچنـان  سیاسـی  آگاه  ایـن 
کـه تیـم مذاکـره کننـدۀ بـا طالبـان بایـد 
بـه اسـاس منطـق تعیـن شـود؛ تیم هـای 
زیـرا   نبودنـد؛  اسـاس  ایـن  بـه  پیشـین 
طالبـان بـا کسـانی می جنگنـد بایـد صلح 
کننـد، طالبان با کسـانی مشـکل دارند که 
در برابـر هـم قرار داشـتند و بایـد با آن ها 

گفت وگوکننـد. 
دبیـر  سـتنبرگ،  ینـس  ایـن،  از  پیـش 
)ناتـو(  شـمال  اتالنیـک  پیمـا  عمومـی 
ناتـو  خارجـه  وزرای  نشسـت  در  نیـز 
بـا اشـاره بـه آغـاز دوبـارۀ  در برکسـل 

مذاکـرات  بـا طالبـان گفته اسـت که ناتو 
بـه حمایـت از افغانسـتان ادامـه می دهد. 
دبیـر عمومـی ناتـو افـزده کـه از رونـد 
می کننـد  حمایـت  صلـح  مذاکـرات 
افغانسـتان  آینـده  بـه  صلـح  بهتریـن  و 
حمایـت و مشـورت دهـی از قوت هـای 

اسـت.  کشـور  ایـن  نظامـی 
او گفتـه اسـت کـه طالبـان ایـن را درک 
کـرده انـد کـه از طریـق نظامـی موفـق 
نمی شـوند و باید به روندصلـح بپیوندند.
قریشـی،  محمـود  شـاه  هـم،  سـویی  از 
بـا  دیـدار  در  پاکسـتان  خارجـه  وزیـر 
پـاول جونـز، سـفیر امریکا در اسـالم آباد 
گفتـه اسـت، اسـالم آباد نقـش خـود در 
صلـح افغانسـتان را بـه عنوان تسـهیل  گر 
و میانجـی صلـح در ایـن کشـور ادامـه 

داد. خواهـد 
روزنامـۀ پاکسـتانی دان نیـوز، گفته اسـت 
کـه اسـالم آباد از آغـاز مذاکـرات میـان 
گـروه طالبـان و امریـکا در دوحـه بـرای 
ایـن  و  می کنـد  اسـتقبال  صلـح  توافـق 
و  ثبـات  و  منطقـه  در  را  صلـح  کشـور 
آرامـش  را در افغانسـتان یـک نیاز جدی 

می دانـد. 
پژوهش هـای  در  بین المللـی  نهادهـای 
انـد کـه پـس از صلـح  جداگانـۀ یافتـه 
افغانسـتان بـا طالبـان، ایـن کشـور نیاز به 

دارد. بین المللـی  جـدی  همـکاری 
نشـان  جهانـی  بانـک  یافته هـای  نتایـج 
میدهـد که افغانسـتان بـرای تامین بودجه 
مـورد نیـاز بـرای ارایـه خدمـات اولیـه، 
حمایـت از تسـریع روند رشـد اقتصادی 

و فراهـم سـازی شـرایط مطلـوب بـرای 
کاهـش خشـونت ها و تـداوم توافق صلح 
پـس از توافـق سیاسـی ممکنه بـا طالبان، 
سـاالنه بـرای حدود ۶ تـا 8 میلیـارد دالر 
کمـک مالـی جامعـه جهانی نیـاز خواهد 

داشت.
همچنـان، نظرسـنجی سـاالنه بنیـاد آسـیا 
هفتـه  کـه  سانفرانسیسـکو  در  مسـتقر 
گذشـته منتشـر شـد، حاکـی از حمایـت 

بیـش از حـد صلـح بـا طالبـان بـود.
در ایـن نظرسـنجی آمده اسـت کـه 88،7 
تالش هـای  از  افغانسـتانی ها  از  درصـد 
مصالحـه  بـا طالبـان زیـاد و یـا انـدک 

کرده انـد. حمایـت 

آگاهان:
حکـومت در دور جـدید مـذاکرات 

نیـز نقـش نـدارد

ــه  ــی ک ــر جاپان ــورا امدادگ ــِر ناکام پیک
ــته  ــار کش ــش در ننگره چنــد روز پی
ــال  ــان انتق ــه جاپ ــروز ب ــود، دی شــده ب
ــش همســر  ــود. دو روز پی ــده ب داده ش
و دختــر ناکامــورا بــرای تســلیمی پیکــر 

ــد. ــده بودن ــه افغانســتان آم او ب
در عیــن حــال، نماینــده گان  مجلــس به 
پــاس خدمــات و نشــانه همــدردی بــه 
مناســبت قتــل داکتــر ناکامــورا امدادگــر 
افغانســتانی جاپانی االصل ده ثانیــه بــه 

پــا ایســتاده و ســکوت کردنــد.
میــر رحمــان رحمانــی رییــس مجلــس 
دیــروز  نشســت  در  نماینــده گان  
ــر  ــل داکت ــه قت ــت ک ــس گف ــن مجل ای

ــت. ــش نیس ــل بخش ــورا قاب ناکام
عکــس داکتــر ناکامــورا بــه نشــانۀ یــاد 
بــود در صحــن مجلــس افغانســتان 
مزیــن شــد و نیــز نماینــده گان  ده ثانیــه 
در ســوگ او بــه پــا ایســتاده و ســکوت 

ــد. کردن
گــروپ پارلمانــی برلیــک نیــز با اشــاره 
بــه کارنامه هــای داکتــر ناکامــورا تاکیــد 
ــر  ــادی از عم ــش زی ــه او بخ ــرد ک ک
ــه  ــک ب ــت و کم ــرای خدم ــود را ب خ
ــار  ــان در ننگره ــت افغ ــردم بی بضاع م
همیــن  دلیــل  بــه  و  کــرد  ســپری 
دشــمنان  ســوی  از  بشردوســتی اش 

ــد. ــته ش ــتان کش ــردم افغانس م
ــردم  ــده گان  م ــود، نماین ــن وج ــا ای ب
یــادآور  نیــز  مجلــس  در  ننگرهــار 
ــل  ــه دلی ــورا ب ــر ناکام ــه داکت ــدند ک ش
مهــار آب دریــای کنــر توســط عوامــل 
پاکســتان کشــته شــده  اســتخبارات 

ــت. اس
ــده گان   ــی از نماین ــی یک ــرت عل حض
ناکامــورا  »داکتــر  گفــت:  ننگرهــار 
بخاطــر مهــار آب دریــای کنــر بــه 
 ۵ کــردن  گزیــن  مســکن  منظــور 
هزارخانــواده بی بضاعــت در دشــت 
گمبیــری کشــته شــد و قتــل او هماننــد 

ــه  ــک دسیس ــرال رازق ی ــهادت جن ش
ــود.« ــی ب سیاس

ایــن عضــو مجلــس بــا اشــاره بــه 
این کــه داکتــر ناکامــورا در نزدیکــی 
ــاد و  ــهر جــالل آب ــت در ش ــام والی مق
ــی  ــن پاســگاه امنیت ــه چندی ــی ک درجای
در اطرفــش موقعیــت دارد کشــته شــده 
گفــت کــه ایــن مســاله بایــد بــا جدیت 

ــود. ــی ش ــت بررس ــوی دول از س
نماینــده گان   دیگــر  احمــدی  لیلمــا 
ــر  ــل دکت ــت: »در قت ــز گف ــار نی ننگره
ــت  ــی دس ــتخبارات بیرون ــورا اس ناکام
دارد؛ زیــرا او بــا مهــار آب دریــای 
ــنگی  ــار را از گرس ــردم ننگره ــر م کن
ــی  ــتخبارات بیرون ــی داد و اس نجــات م
کــه  نمی خواهنــد  هیچ گاهــی 

افغان هــا از فقــر نجــات یابــد.«
داکتــر ناکامــورا بــا پنــج  همــکار خــود 
صبــح چهارشــنبه هفتــه گذشــته در 
یــک حملــه مســلحانه در شــهر جــالل 

ــاد کشــته شــد. آب
ناکامــورا ریاســت یــک موسســه امــداد 
رســان جاپانــی را برعهــده داشــت 
و ۳۰ ســال از عمــر خــود را بــرای 
ــرف  ــار ص ــردم ننگره ــه م ــت ب خدم
ــر امدادگــر  ــود. قتــل ایــن داکت کــرده ب
ــات را در  ــترده ای از اعتراض ــوج گس م
شــبکه های اجتماعــی در افغانســتان بــه 

ــت. ــود آورده اس وج
دشــت  بــه  کانــال  یــک  کشــیدن 
کارنامه هــای  مهمتریــن  از  گمبیــری 
او در ننگرهــار خوانــده می شــود. در 
ایــن پــروژه ۶هــزار هکتــار زمیــن زیــر 
ــزار  ــه و ۵ ه ــرار گرفت ــش آب ق پوش
فامیــل فقیــر در آن مســکن گزیــن 

ند. شــده ا
ــل همیــن  دولــت افغانســتان بــه دلی
خدمــات آقــای ناکامــورا بــه او تابعیــت 

ــود. ــتان را داده ب ــاری افغانس افتخ

پیـکِر ناکـامـورا 
به جـاپان انتـقال داده شـد

ابوبکر صدیق


