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امریکا تصویر روشنی 

از جنگ افغانستان ندارد
بـاخِت غنــی 

در معـادلۀ صـلح
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ــد  ــکا می گوی ــده امری ــاالت متح ــفیر ای ــس س جان ب
کــه افغانســتان برخــی دســتاوردهای در بخــش مبــارزه 
بــا فســاد اداری داشــته امــا آنگونــه کــه نیــاز بــود، بــا 

ــارزه نشــده اســت. فســاد اداری مب
ــل  ــکا در کاب ــده امری ــاالت متح ــفیر، ای ــس س جان ب
دیــروز کــه در برنامــه ملــی مبــارزه بــا فســاد اداری در 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی صحبــت می کــرد، 
گفــت کــه افغانســتان برخــی دســتاوردهای در بخــش 
مبــارزه بــا فســاد اداری داشــته، امــا بیــان داشــت کــه 
ــت  ــور اس ــن کش ــه ای در ای ــا گزین ــاد اداری تنه فس
ــوس ســاخته  ــاالت متحــده را مای ــده گان ای ــه نماین ک

اســت.
احتمالــی صلــح  توافــق  مــورد  بــس، در  آقــای 
افغانســتان بــا طالبــان گفــت: »می توانــد ایــن موافقــه 
ــر،  ــای دیگ ــا، دولت ه ــت م ــون دول ــود؛ چ ــاکام ش ن
ــی بین المللــی آمــاده نیســتند کــه  ســایر نهادهــای مال
کمــک مالــی الزم را ارایــه کننــد کــه ایــن موافقــه بیــن 
دو طــرف کامیــاب شــود، بــه خاطــری کــه دولت هــا، 
نهادهــا و ســکتورهای خصوصــی مــا اعتمــاد خــود را 

ــد«. از دســت داده ان
ــتردۀ  ــاد اداری گس ــه فس ــرد ک ــد ک ــس تاکی ــای ب آق

فــراراه  بــزرگ  مانــع  افغانســتان  حکومــت  در 
کمک هــای جامعــۀ جهانــی بــه ایــن کشــور اســت و 
ــه  ــرد ک ــمه می گی ــر چش ــا س ــاوری از آنج ــن بی ب ای
ــه  ــای ک ــه جاه ــور ب ــن کش ــی در ای ــای کمک پول ه
ــه منافــع شــخصی  ــود مصــرف نشــد، بلکــه ب ــاز ب نی
چنــد شــخص انگشــت شــمار اســتفاده شــده اســت.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: »هــر پیشــنهاد معقــول، موثــر و قابــل پیمایــش 
کــه از طــرف جامعــۀ جهانــی...       ادامــه صفحــه 6

ــخ از محاصــره  ــی بل ــای امنیت مقام ه
قیصــاری،  نظام الدیــن  منــزل 
ــار  ــوالی قیص ــین ولس ــده پیش فرمان
خبــر  مزارشــریف  در  فاریــاب 

. هنــد می د
پولیــس بلــخ می گویــد کــه چندیــن 
واحــد امنیتــی بــه شــمول نیروهــای 
بازداشــت  بــرای   ۸۸۸ قطعــه 
ــد؛  ــده بودن ــدام ش قیصــاری وارد اق
امــا بــا مقاومــت نیــروی وابســته بــه 

ــن  ــده و در ای ــرو ش ــاری روب قیص
درگیــری یــک نیــروی امنیتــی زخــم 

ــت. ــته اس برداش
ســخنگوی  عــادل  شــاه  عــادل 
ــکا  ــدای امری ــه ص ــخ ب ــس بل پولی
گفــت کــه درگیــری ســاعت ۱۲ 
ــداد  ــا بام ــد و ت ــاز گردی ــب آغ ش

داشــت. ادامــه  یکشــنبه  روز 
نهادهــای  طــرف  »از  افــزود:  او 
عدلــی و قضایــی مکتوبــی مواصلــت 

کــرد و بــا تشــریک تمامــی نیروهای 
محاصــره  را  خانــه اش  امنیتــی 
ــا  ــا نیروهــای قیصــاری ب ــد؛ ام کردن
ــب  ــد. از ۱۲ ش ــخ دادن ــه پاس گلول
ــه  ــی ادام ــکل وقفه ی ــه ش ــگ ب جن
ــق  ــه طری ــم ب ــاش داری ــته و ت داش
ــوول  ــلح غیرمس ــراد مس ــن اف ممک
قیصــاری بــه شــمول نظام الدیــن 
ــون  قیصــاری بازداشــت شــود و قان

ــود«. ــق ش ــان تطبی ــاالی ش ب
منــزل نظــام الدیــن قیصــاری در 
ناحیــه پنجــم مزارشــریف قــرار دارد. 
ــد  ــریف می گوین ــاهدان در مزارش ش
ــح  ــا صب ــب ت ــای ش ــه از نیمه ه ک
ــان داشــت و  ــری جری ــروز درگی دی
ــنگین  ــبک و س ــلحه س ــدای اس ص

شــنیده می شــد.
ســخنگوی پولیــس بلــخ گفــت کــه 
پیــش از ایــن شــکایاتی را مبنــی بــر 
باج گیــری...         ادامــه صفحــه3

مانـدگار: منابـع آگاه می گویند ترامـپ قصد دارد 
ابتـدای هفتـۀ آتـی خبـر خـروج ۴ هـزار نظامـی 
امریکایـی از خـاک افغانسـتان را اعـام کنـد و 
ایـن رونـد بـه طـور مرحله یـی و ظرف چنـد ماه 

محقـق خواهد شـد.
ان.بی.سـی نیـوز به نقـل از ۳ مقام سـابق و فعلی 
دولـت واشـنگتن اعـام کـرد کـه دونالـد ترامپ 
اوایـل  تـا  دارد  قصـد  امریـکا  رییس جمهـوری 
هفتـۀ آتـی میـادی خبـر خـروج ۴ هـزار نظامی 

ایـن کشـور از افغانسـتان را اعـام کند.
بـه ایـن ترتیـب، حـدود ۸ تـا ۹ هـزار نظامـی 
کـه  می ماننـد  افغانسـتان  خـاک  در  امریکایـی 

ادعـا می شـود آنهـا نیـز تـا برگـزاری انتخابـات 
ریاسـت جمهوری در نوامبـر ۲۰۲۰، خـاک ایـن 

می کننـد. تـرک  را  کشـور 
اعـام ایـن خبـر در حالـی انجـام می شـود کـه 
چنـد روز پیـش زلمـی خلیـل  زاد نماینـدۀ ویـژه 
امریـکا در امور افغانسـتان بار دیگـر به مذاکرات 
دیپلماتیـک بـا طالبـان روی آورد حـال آنکه این 
رونـد نیـز بعـد از حملـه در حوالی پایـگاه بگرام 

امریـکا، بـا وقفه مواجه شـد.
منابعـی کـه بـا ان.بی.سـی گفت وگـو کردنـد، از 
زمـان اجـرای تصمیـم ترامـپ مبنـی بـر کاهـش 
احتمـال  آنکـه  حـال  نیسـتند  مطلـع  نظامیـان 
بـه صـورت مرحله یـی و  اقـدام  ایـن  می دهنـد 

طـی چنـد مـاه انجـام شـود.
حتـا احتمـال مـی رود شـماری از نظامیـان خارج 
بـا شـماری  قالـب چرخشـی  در  شـده مجـدداً 
نیـروی دیگـر جایگزیـن شـوند حـال آنکـه این 

قضیـه دربـارۀ سـایرین صـدق نخواهـد کـرد.
از  امریکایـی  رسـانه های  برخـی  کـه  حالـی  در 
کاهـش چهـار هـزار نفـری نظامیـان این کشـور 
در افغانسـتان گـزارش می دهنـد امـا فرماندهـی 
نیروهـای امریکایـی اظهارداشـت کـه دسـتوری 
در ایـن رابطـه بـه نظامیـان مسـتقر در افغانسـتان 
نرسـیده اسـت....               ادامـه صفحـه 6

ترامپ بدون دستور 4 هزار نیرو را از افغانستان خارج می کند

سفیر امریکا در کابل: عملیات زمینی و هوایی به خاطر بازداشت قیصاری

با فسـاد اداری در افغـانستان مبـارزه نشـده است

با واشنگتن در مذاکرات صلح 
موقف مشترک داریم

در سـفارت افغـانستان 
در پاکستـان چه مـی گـذرد؟

بحران انتخاباتی چگونه حل می شود؟

کمیـسیون داور صـادق نیست

ــی دو  ــه یک باره گ ــاه کمیســیون ب ــس از دو م ــد، پ ــه یاب ــات ادام ــه  پروســۀ انتخاب ــی دســتور داده شــد ک وقت
ــه  ــی و خارجــی ب ــط داخل ــای ذیرب ــات و نهاده ــی، حلق ــای انتخابات ــدادی از تکت ه ــا تع ــم را ب جلســۀ پیه

عجلــه برگــزار کــرد.
ــر  ــرف دیگ ــا ط ــایر تکت ه ــل، س ــرف و در مقاب ــی یک ط ــم دولت ــا تی ــیون ب ــد، کمیس ــی ش ــات جنجال جلس
دعواهــای پُرتنــش موضــع گرفتنــد، مشــت های بســته بــاز گردیــد و پــردۀ اعتمــاد کامــًا دریــده شــد. مــوارد 
و نحــوۀ گزارش دهــی کمیســیون، عکس العمل هــای شــدید طرف هــا و روحیــۀ گناهکارانــۀ مســوولین 
ــن  ــش از ای ــات بی ــیون انتخاب ــه کمیس ــاخت اینک ــدل س ــن مب ــه یقی ــا را ب ــدس و گمان ه ــیون، ح کمیس

نمی توانــد...



بـا آن کـه از سـرگیری گفت وگوهـای صلـح 
بـا خوش بینی هـای  طالبـان  و  امریـکا  میـان 
یـک  کـه  حـاال  ولـی  بـود،  همـراه  زیـادی 
مـدِت  بـرای  گفت وگوهـا  ایـن  دیگـر  بـارِ 
نامشـخصی متوقـف شـده، به نظر نمی رسـد 
کـه انتظـار زیـادی بتـوان از ایـن گفت وگوها 
وزارت  نماینـدۀ  خلیـل زاد  زلمـی  داشـت. 
خارجـۀ امریـکا کـه اصلی ترین عضـو هیأِت 
مذاکره کننـدۀ ایـن کشـور بـا طالبـان اسـت، 
دلیـل توقـِف گفت وگوهـای صلـح را »وقفه« 
در ایـن رونـد خوانـده تـا »هیـأت طالبـان با 
رهبـران خـود گفت وگـو کننـد«. اما پرسـش 
توقـف گفت وگوهـا  واقعـًا  کـه  این جاسـت 
بـه همیـن دلیـل صـورت گرفتـه و یـا این که 
دالیـِل دیگـری دارد کـه آقـای خلیـل زاد و 
طفـره  آن هـا  بیــاِن  از  طالبـان  سـخنگویاِن 

می رونـد. 
بیشـتر  صلـح  گفت وگوهـاِی  حال وهـوای 
را  ایـن گفت وگوهـا  واقعیـت  کـه  آنچـه  از 
رسـانه یی  بحث هـای  می دهـد،  تشـکیل 
می کننـد  تـاش  طـرف  دو  هـر  کـه  اسـت 
وقتـی  ببرنـد.  را  اسـتفاده  بیشـترین  آن  از 
نـگاه  نزدیـک  از  صلـح  گفت وگوهـای  بـه 
بودریـار  ژان  مشـهور  سـخِن  همـان  شـود، 
بـه  فرانسـه یی  پست مدرنیسـِت  فیلسـوِف 
ذهـن متبـادر می شـود کـه جنـگ خلیـج را 
»توهـم رسـانه یی« خوانـده بود. حـاال به نظر 
می رسـد کـه گفت وگوهـای صلـح طالبـان با 
امریـکا نیـز بـه توهـِم رسـانه یی دچـار شـده 
گفت وگوهـا  واقعیـِت  اصـل  این کـه  اسـت. 
چیسـت و چـه مسـایلی در ایـن گفت وگوها 
تـه و بـاال می شـود، یـک چیـز انـد و آنچـه 
آن   مـورد  در  غربـی  رسـانه های  در  کـه 
روز  یـک  دیگـر.  چیـزی  می شـود،  نوشـته 
گفتـه می شـود کـه گفت وگوهـای صلـح بـا 
بـه  گفت وگوکننـده  طرف هـای  خشـنودی 
پیـش مـی رود. روز دیگـر گفتـه می شـود که 
بـه زودی سـندی میـان دو طرف بـه امضا می 
رسـد. روز سـوم می گوینـد کـه در مـورد جا 
و شـرکت کننده گان امضـای توافق نامـه بحث 
می شـود، امـا در روز چهـارم همـه چیـز در 
می رسـد  بن بسـت  بـه  نامعلومـی  وضعیـِت 
و چنـان بـه نظـر می رسـد کـه هیـچ اتفـاِق 

خاصـی طی ایـن گفت وگوهـا نیفتاده اسـت. 
کننـده  گفت وگـو  طـرِف  دو  این کـه  در 
خواهـان رسـیدِن فـوری بـه نتیجـه نیسـتند، 
حـاال جـای شـک باقـی نمانـده اسـت. یـک 
بـار پـس از نُه مـاه گفت وگو، دونالـد ترامپ 
رییس جمهـوری امریـکا گفت وگوهای صلح 
بـا طالبـان را بـه دلیل کشـته شـدن ۱۲ تن در 
کابـل در یـک حملـۀ انتحـاری گـروه طالبان 
کـه یـک امریکایـی نیـز جـزِو کشته شـده گان 
بـود، برای سـه مـاه متوقف کـرد و پس از آن 
بـا حمـات شـدید هوایـی، دمـار از روزگار 
مـاه دیگـر هـم،  اگـر چنـد  طالبـان کشـید. 
امریـکا همچنـان بـه حمات هوایـی خود بر 
مواضـع طالبـان ادامه مـی داد، می تـوان گفت 
کـه اگـر کامـًا بـه ریشـه کن شـدِن ماشـین 
دیگـر  ولـی  نمی انجامیـد،  طالبـان  جنگـی 
از  را  نظامـی  مانوردهـی در صحنـۀ  قـدرت 
ایـن گـروه گرفته بـود. ولی ناگهـان حمات 
دوبـارۀ  آغـاز  از  امریـکا  و  شـد  متوقـف 
گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان خبـر داد. 

بـه  سـفرش  در  ترامـپ  دونالـد  سـخنان 
افغانسـتان نیـز بسـیار امیدوارکننـده بـه نظـر 
می رسـید. بسـیاری ها بـه ایـن نتیجـه رسـیده 
بودنـد که بـا توجه به حمـات هوایی امریکا 
و ضرباتـی که طالبـان از این حمات متحمل 
شـده اند، بـه زودی گفت وگوهـاِی صلـح بـه 
نتیجـه می رسـد؛ ولـی بازهـم وقفه یـی تـازه 
یـک  آمـد.  میـان  بـه  گفت وگوهـا  ایـن  در 
روز پیـش از توقـف دوبـارۀ گفت وگوهـای 
صلـح، طالبـان بـه پایـگاه بگـرام در پـروان 
حملـه کردنـد کـه بـه گفتـۀ خلیـل زاد، همین 
موضوع سـبب شـد که او مراتِب خشـِم خود 
و کشـورش را بـا طالبـان در میـان بگـذارد و 
بـرای رسـاندن پیـام او بـه رهبـراِن طالبـان 
گفت وگوهـا را متوقـف کنـد. از ایـن طـرف، 
طالبـان نیز چنـدان رغبتـی بـه گفت وگوهای 
صلـِح ثمربخـش ندارنـد. ایـن گـروه نیـز در 
بـا گفت وگوهـای صلـح  تـاش اسـت کـه 
در قطـر ضمـن این کـه جنـِگ خـود را ادامـه 
سـطح  در  خـود  بـرای  همچنـان  می دهـد، 
بین الملـل جایـگاه سیاسـی دسـت وپا کنـد. 
طالبـان بـه صلـح بـا حکومـِت افغانسـتان به 
هیـچ صـورت راضی بـه نظر نمی رسـند. این 

گـروه فکـر می کنـد و حتـا چنیـن فکـری از 
طریـق کشـورهای حامـِی آن بـه ایـن گـروه 
تلقیـن می شـود کـه در جنـگ افغانسـتان بـه 
نبایـد بـا یـک  پیـروزی نزدیـک شـده اند و 
معاملۀ سـاده در آخرین دقایق، دسـتاوردهای 

هجده سـالۀ خـود را بـه قمـار بگذارنـد. 
گفت وگوهـای طالبـان بـا امریـکا، در مـورد 
نیسـت.  آن  آینـدۀ  و  افغانسـتان  وضعیـِت 
بحـث   می گوینـد  گزارش گـران  از  بسـیاری 
بیـرون  صلـح،  گفت وگوهـای  در  اصلـی 
و  افغانسـتان  از  امریکایـی  نظامیـاِن  شـدن 
آتش بـس میـان امریـکا و طالبـان اسـت و نه 
آتش بـس میـان طالبـان و دولـت افغانسـتان. 
طالبـان آتش بـس میـان این گـروه و نیروهای 
موکـول  دیگـر  زمانـی  بـه  را  افغانسـتان 
کرده انـد، بـه زمانـی کـه معلـوم نیسـت چـه 
گـروه  ایـن  فعـًا  امـا  می رسـد.  فـرا  وقـت 
بـه  و  می جنگـد  فقـط  نظامـی  صحنـۀ  در 
حمـاِت خـود ادامـه می دهـد. امریکایی هـا 
نیـز نمی تواننـد و یـا نمی خواهنـد کـه ایـن 
گـروه را بـه کاهـش خشـونت ها وادار کننـد. 
بحـث آن هـا بیشـتر حـول مسـایِل خودشـان 
را  افغانسـتان  چگونـه  این کـه  و  می چرخـد 
»آبرومندانـه« تـرک کننـد، پیـش از آن کـه بـه 
سرنوشـت شـوروِی پیشـین گرفتـار شـوند. 
هرچنـد کـه همیـن حـاال نیـز وضعیتـی بهتر 
از شـوروی پیشـین در افغانسـتان بـرای خود 

نزده انـد. رقـم 
بـه  را  مسـایل  ایـن  حامیان شـان  و  طالبـان   
صـورِت دقیـق رصـد می کننـد و بـه همیـن 
توافـق  بـه  رسـیدن  گـروه  ایـن  بـه  دلیـل 
توصیـه  فـوری  صـورِت  بـه  را  امریـکا  بـا 
نمی کننـد. از ایـن طرف، در داخل افغانسـتان 
نیـز وضعیـت چنـدان امیدوارکننـده بـه نظـر 
نمی رسـد. انتخابـات بـه بُن بسـت خـورده و 
احتمـال این کـه بحـران انتخاباتـی بـه جنگی 
تمام عیـار تبدیـل شـود، بسـیار زیـاد اسـت. 
خواهـان  کـه  او  اطرافیـاِن  و  اشـرف غنی 
رسـیدِن دوبـاره بـه قـدرت سیاسـی بـه هـر 
وسـیلۀ ممکـن انـد، می خواهنـد کشـور را به 
سـمت بحــراِن مهارناپذیـر ببرنـد. البته آقای 
غنـی فکـر می کند که تـوان مهـارِ وضعیت را 
دارد و می توانـد بـا رسـیدن به پیــروزی، هم 
جلـو معترضـان بـه تقلـب را بگیـرد و هـم با 
طالبـان بـه نحوی به نتیجه برسـد؛ چـه از راه 

صلـح و چـه از راه جنـگ. 
قـدرت، تعقـِل انسـان را از او سـلب می کنـد 
رسـیده  موقعیتـی  چنیـن  بـه  غنـی  آقـای  و 
اسـت. او از زمانـی کـه طعـم و مـزۀ قـدرت 
را چشـیده، دیگر با تعقل بیگانه شـده اسـت. 
نیـز  تاریـخ  سراسـِر  دیکتاتورهـای  مشـکل 
همیـن بوده اسـت که فکـر می کرده انـد مردم 
حاضـر انـد بـه خاطـر امیال شـان جان هـای 
خود را قربان کننــد. از نرون و چنگیز گرفته 
تـا هیتلر و اسـتالین و یـا جوجه دیکتاتورهای 
خاورمیانـه، همـه به قـدرِت خـود می نازیدند 
ولـی متوجـه نبودنـد کـه قدرت شـان چنـان 
پوشـالی و عوام فریبانـه اسـت کـه بـا وزیدن 
یـک شـمال نیـز ممکـن اسـت ویران گـردد. 
آقـای غنـی از جملـۀ قدرتمنـداِن پوشـالی یی 
اسـت کـه می خواهـد بـا چنـد سـطر نوشـتۀ 
بـه  بی سـواد  حواریـوِن  توسـط  فیسـبوکی 

دهد.  ادامـه  حکمروایـی 
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بــه انتخابــات ریاســت جمهوری ششــم میــزان ۱۳۹۸ از 
ــی  ــوان از آن نتیجه ی ــود، نمی ت ــگاه ش ــه ن ــی ک ــر زاویه ی ه
بیــرون داد کــه در آن یــک نفــر پیـــروزِ میدان معرفی شــود و 
ســایر جریان هــای سیاســی ـ انتخاباتــی و جامعــۀ افغانســتان 
نیــز بتواننــد آن را بــه رســمیت بشناســند و بحــران انتخاباتــی 
خاتمــه یابــد. متأســفانه ایــن انتخابــات بــه ســه دلیــِل عمــده 
از مشــروعیت تهــی شــده اســت: دلیــِل اول میــزان مشــارکِت 
بســیار پاییــِن مــردم در آن؛ دلیــل دوم طوالنــی شــدِن بیش از 
انــدازۀ اعــام نتایــج؛ و دلیــل ســوم تبدیــل شــدِن کمیســیون 

انتخابــات بــه ابــزار دســِت حکومــت بــوده اســت. 
ایــن ســه دلیــل در کنــار هــم از انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــروعیت زدایی کرده ان ــزان مش ــم می شش
دالیــِل دوم و ســوم بــه میــان نمی آمدنــد و نتایــج انتخابــات 
در یــک بــازۀ زمانــِی محــدود و منطقــی در ســایۀ اســتقالیِت 
ــِن  ــیار پایی ــطح بس ــد؛ س ــام می ش ــات اع ــیون انتخاب کمیس
ــاض و چشم پوشــی  ــل اغم ــز قاب ــردم در آن نی مشــارکِت م
بــود. امــا اکنــون این همــه تأخیــر و تقلــب در رونــد اعــام 
نتایــج توســط کمیســیون و حکومــت، در پهلــوی مشــارکِت 
ــدار  ــه را هش ــن نکت ــات، ای ــردم در انتخاب ــز م ــیار ناچی بس
می دهــد کــه ایــن انتخابــات نمی توانــد یــک برنــده و 
ــز  ــی نی ــای سیاس ــردم و جریان ه ــد و م ــته باش ــروز داش پی
ــد؛  ــی را بپذیرن ــن نتیجه ی ــد چنی ــًا نمی توانن ــًا و اخاق قانون
نتیجه یــی کــه در آن حکومــِت موجــود خــود را بــاری 
دیگــر بــر مــردم تحمیــل کنــد؛ حکومتــی کــه در پنــج ســاِل 
ــی  ــرای افغانســتان ارمغان ــی ب ــی و بدنام گذشــته جــز ناکام

نداشــته  اســت. 
تصویــر حکومــِت موجــود از بحــران انتخاباتــی، بــه رقابــِت 
ــِی  ــِم انتخابات ــِی دو تی ــاد و بی عدالت ــواِع فس ــه ان ــوده ب آل
ــود  ــدام خ ــه هرک ــود ک ــه می ش ــدرت خاص ــامل در ق ش
ــرده  ــاش ک ــون ت ــا اکن ــدان می تراشــیدند و ت ــروز می را پیـ
بودنــد کــه یکدیگــر را کنــار بگذارنــد امــا حــاال کــه ایــن کار 
ــرد را  ــد نتیجــۀ برد-ب ــت می خواهن ــا رفاق ممکــن نشــده، ب
بــرای یکدیگــر مهندســی و تضمیــن کننــد. اما تصویــر اصلی 
ــی  ــرِت عمومی ی ــار و نف ــی، انزج ــران انتخابات ــزرِگ بح و ب
ــه حکومــِت موجــود  اســت کــه مــردم افغانســتان نســبت ب
بــه عنــوان کارگــزار فرهنــِگ فســـاد و تقلــِب انتخاباتــی پیدا 
ــدام از تیم هــای  ــروز شــدِن هرک ــه پی ــد ک کــرده  و دریافته ان
حکومتــی یعنــی پیــروزی تقلــب، و رفاقــِت هــر دوی این هــا 
بــرای تقســیم پیــروزی، یعنــی فربــه شــدِن فرهنــگ فســاد و 
تقلــب و تمدیــِد بحران هــای جــاری بــرای ســال های آتــی.
بحــران انتخاباتــی، محصــول تقلــب و تزویــِر تیم هــای 
حکومتــی بــوده اســت؛ از ایــن رو بســیار غیرمنطقــی و 
ناعادالنــه اســت کــه بــا رفاقــِت این هــا انتظــار داشــت کــه 
ایــن بحــران خاتمــه یابــد. رفاقــِت دو تیــِم متقلب و تقســـیم 
ــه  ــِم بســیاربزرگی اســت ک ــورد ادعای شــان، ظل ــروزِی م پی
جامعــۀ افغانســتان و ســایر جریان هــای سیاســی ـ انتخاباتــی 
اخاقــًا و قانونــًا آن را نمی پذیرنــد. ایــن عــدم پذیــرش، بــه 
ــی در  ــِق بی نظم ــروعیت و تعمی ــراِن مش ــۀ بح ــای ادام معن
کشــور خواهــد بــود. از ایــن رو گزینــۀ منطقی تــر، عملی تــر 
ــی  ــراِن انتخابات ــن بح ــه ای ــل از این ک ــر، قب و کوتاه مدت ت
همــۀ  توافــِق  کنــد،  پیـــدا  بیشــتری  شــاخ وپنجه های 
ــور  ــترِک عب ــزمِ مش ــک  میکانی ــی روی ی ــای انتخابات تکت ه

ــد.  ــی می باش ــران انتخابات از بح
نتایــِج حاصــل از توافــِق تکت هــا کــه می توانــد مولفه هــای 
تــداوم  تفاهمــی،  دموکراســی  مشــارکت،  مشــروعیت، 
ــار  ــن مه ــد، ضم ــته باش ــود داش ــازی را در دروِن خ نظام س
ــل قبــول، فراگیــر و  بحـــران، باعــث تشــکیل حکومتــی قاب

پاســخ گو در افغانســتان نیــز می گــردد. 
ــرون  ــت بی ــابات از دو  حال ــن انتخـ ــد ای ــر آن، پیام در غی

ــود:  ــد ب نخواه
ــی  ــه کس ــع چ ــه نف ــج ب ــه نتای ــته از این ک ــت، گذش نخس
ــه دار در کشــور  ــای دامن ــر، بحران ه ــا خی ــود ی ــام می ش اع

ــت؛  ــد یاف شــدت خواهن
دوم، تیــم یــا تیم هــاِی پیــروز در نهایــِت امــر می بایــد 
قــدرت را طــی فورمولــی جدیــد بــه دیگــران واگذار شــوند. 

بحـران انتخـاباتی
 با رفاقِت تیم های حکومتی نیز حل نخواهد شد

خِت غنـی  با
در معادلۀ صـلح

احمـد عمـران

گفت وگوهای طالبان با امریکا، 
در مورد وضعیِت افغانستان 
و آیندۀ آن نیست. بسیاری 
از گزارش گران می گویند 
بحث  اصلی در گفت وگوهای 
صلح، بیرون شدن نظامیاِن 
امریکایی از افغانستان و 
آتش بس میان امریکا و 
طالبان است و نه آتش بس 
میان طالبان و دولت 
افغانستان. طالبان آتش بس 
میان این گروه و نیروهای 
افغانستان را به زمانی دیگر 
موکول کرده اند، به زمانی که 
معلوم نیست چه وقت فرا 
می رسد. اما فعالً این گروه در 
صحنۀ نظامی فقط می جنگد و 
به حمالِت خود ادامه می دهد. 
امریکایی ها نیز نمی توانند و 
یا نمی خواهند که این گروه 
را به کاهش خشونت ها وادار 
کنند. بحث آن ها بیشتر حول 
مسایِل خودشان می چرخد و 
این که چگونه افغانستان را 
»آبرومندانه« ترک کنند
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ریاسـت حکومـت وحـدت ملی، می گویـد که موقـف کابل 
- واشـنگتن در رابطه به روند صلح واحد و مشـترک اسـت. 
مسـووالن در دفتـر سـخنگوی ریاسـت حکومـت وحـدت 
ملـی بـا اشـاره بـه متوقف  شـدن رونـد مذاکـرات طالبان و 
امریـکا در قطـر می گوینـد کـه طالبـان در جریـان مذاکـرات 
بی پروایـی کرده انـد  و دلیـل توقـف هـم همین بـر پروایی و 

انفجـار در بیمارسـتان در پـروان بوده اسـت. 
ایـن در حالی اسـت که برخی از سـناتوران، رونـد مذاکرات 
در دوحـه بـدون حضور نمایندۀ از دولت افغانسـتان مشـکل 

گشـا نمی خواننـد و حکومت منفعـل می دانند.
چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته یـک موتر مملـو از مـواد انفجاری 
در بیمارسـتانی در نزدیـک پـادگاه هوایی نظامیـان امریکایی 
واقـع در بگـرام، انفجـار کـرد و دو تن کشـته و 7۰ تن دیگر 

زخمی شـدند. 
زلمـی خلیـل زاد، مسـوول گـروه مذاکـره کننـدۀ طالبـان در 
قطـر پـس از آن در حسـاب تویتـرش نگاشـت کـه بـه دلیل 
بی پروایـی طالبـان رونـد مذاکـرات تـا مـدت کوتـاه متوقف 

می شـود. 
آقـای خلیـل زاد، انفجـار در رونـد نزدیـک فـرودگاه نظامـی 
امریکایی هـا دربگـرام را بی پروایـی طالبـان خوانـده اسـت. 
ریاسـت حکومـت  سـخنگوی  معـاون  مینه پـال،  خـان  دوا 
وحـدت ملـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
حکومـت افغانسـتان و ایـاالت متحـدۀ امریـکا به عنـوان دو 

شـریک در رابطـه بـه رونـد صلـح موقـف مشـترک دارند.
آقـای مینه پـال، می گویـد کـه در ایـن دور از گفت وگوهـا 
بـا طالبـان روی کاهـش خشـونت ها و آتش بـس و همچنـان 
آغـاز گفت وگوهـای داخلـی ) بین االفغانـی( تمرکـز شـده 
برنامه هـای گـروه مذاکـره  اولویـت  اسـت و آتش بـس در 

کننـدۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا با طالبـان قـرار دارد.
بـه گفتـۀ معـاون سـخنگوی رییـس حکومت وحـدت ملی، 
متوقـف شـدن مذاکرات در قطـر به دلیل انفجـار موتر بم در 
نزدیـک پایـگاه امریکایی ها در فـرودگاه نظامی بگـرام بود تا 
طالبـان بـه کاهش خشـونت ها بـا فرماندهان شـان مشـورت 

کننـد و صـف واحد را تشـکیل دهند. 
آقـای مینه پـال، رونـد جدید مذاکـرات دوحـه را متفاوت  از 
گذشـته می دانـد و می افزایـد کـه در ایـن دور از مذاکـرات 
بـا طالبـان  موقـف واشـنگتن- کابـل در رابطـه بـه صلـح 
مشـترک اسـت و ایـن دیـده واحـد می توانـد نتیجـۀ بخـش 

 . شد با
در همیـن حال، سـناتوران در نشسـت عمومی روز یکشـنبه 
)۲۴ قـوس( امریـکا متهـم بـه شکسـت می کننـد و می گوید 
کـه ایـن کشـور تـاش دارد تـا شکسـت خـود را بـه بهانـه 

کند. پنهـان 
 اعضـای مجلـس سـنا می گویند که صلـح یک جانبـه امریکا 
بـا طالبـان بـدون حضـور نماینـدۀ حکومـت افغانسـتان در 
گفت وگوهـای صلـح، »جـوی خـون« را در کشـور جـاری 

سـاخت. خواهند 
کامل بیـگ حسـینی، سـناتور انتصابـی والیـت بدخشـان نیز 
اظهـار داشـت: گفت وگوهـای صلـح در قطـر هیـچ ربطی به 
مـردم افغانسـتان نـدارد و کمکـی در راسـتای کاهـش جنگ 

در کشـور نیـز نمی کند.
بـه گفتـۀ او، زمانـی ایـن گفت وگوهـا به مـا مربوط می شـد 
قطـر  نشسـت های  در  افغانسـتان  حکومـت  نماینـدۀ  کـه 
حضـور می داشـت و خواسـت های معقـول و مشـروع ما را 

در ایـن نشسـت ها تمثیـل می کـرد.
رحمـت اهلل اچکـزی، سـناتور والیـت قندهـار نیـز عنـوان 
کـرد: هرچند مـردم از آغاز دوبـاره گفت وگو میـان طالبان و 
امریـکا اسـتقبال می کننـد؛ اما اظهـارات مقام هـای طالبان در 
مـورد جنگ آنـان با دولت افغانسـتان بعد از برقـراری صلح 

با امریـکا نگـران کننده می باشـد.
را  امریکایی هـا  خـود  صحبت هـای  ادامـه  در  اچکـزی 
امریکایی هـا  نـاکام خوانـد و گفـت:  افغانسـتان  در جنـگ 
بـرای مـا داعـش، حمـات انتحـاری، ماین گـذاری و ده هـا 
جنایت دیگـر را تحفـه دادنـد، امنیت نسـبی کشـور را از بین 
بردنـد و اکنـون می خواهنـد شکسـت خود را پُشـت برنامـه 

کنند. پنهـان  صلـح 

محمـد حنیـف حنفـی، سـناتور والیـت ارزگان نیـز ابـراز 
امریـکا،  از گفت وگـوی طالبـان و  داشـت: صلـح حاصـل 
صلـح واقعـی نیسـت و خطرناک تـر از جنـگ طالبـان بـا ما 

می باشـد.
ایـن درحالـی اسـت که پیـش از این شـورای امنیت کشـور، 

از ایجـاد دو سـته گی در میـان طالبـان خبر داده اسـت. 
شـورای امنیت گفته اسـت میـان فرمانده هـان جنگی و گروه 
سیاسـی ایـن جریـان دو دسـته گی ایجـاد شـده اسـت و این 
نگرانـی وجـود دارد کـه فرمانده هان خط نبـرد، پس از صلح 
سـاح خـود را بـه زمین نگذارنـد.  اما این سـخنان از طرف 

گروه طالبان رد شـده اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه یک خبرنـگار در حسـاب تویترش 
نگاشـته اسـت کـه »یکـی از موضوعـات بحـث در نشسـت 

دوحـه ناامیـدی از حکومـت افغانسـتان بوده اسـت.
آویـک سـین، خبرنـگار کـه بـا موضوعـات خبـری را در 

کشـورهای منطقه یـی دنبـال می کنـد، ادامـه داده اسـت کـه 
ایـن تـاش بـرای بی اعتبـار سـازی حکومـت افغانسـتان در 
حالـی اسـت کـه رونـد مذاکـرات میـان طالبـان و امریـکا 

دارد. جریـان 
صدیـق صدیقـی، سـخنگوی غنـی، بـه شـدت ایـن موضوع 
مـورد نکوهـش قـرار داده اسـت و گفتـه کـه بـرای درک از 
وضعیـت افغانسـتان بررسـی موسسـه »ایشـیا فوندیشـن« را 

بایـد مطالعـه کنند.
شـمار سـربازان امریکایـی در افغانسـتان بین ۱۲ تـا ۱۳ هزار 
نفـر می رسـد. رونـد مذاکرات طالبـان و امریکا سـه ماه پیش 
بـه دلیـل حملـۀ طالبـان بـه کابل کـه توسـط دونالـد ترامپ 
متوقـف شـد، امـا حـدود ۱۰ روز پیـش دوبـاره آغـاز شـده 
و ایـن دومیـن توقـف رسـمی در رونـد مذاکـرات امریکا - 

اسـت. طالبان 

یـک منبـع در وزارت امـور خارجـه در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد عاطـف مشـعل که 
از یک سـال به اینسـو سـفیر افغانسـتان در پاکستان 
اسـت، ۲۵ کارمنـد محلـی ایـن سـفارت را برکنار 
کـرده و افراد خویش را که »سـواد بسـیار ضعیف« 

دارنـد مقرر کرده اسـت.
دلیـل  بـه  مشـعل  عاطـف  کـه  می افزایـد  منبـع 
نزدیکـی با محمداشـرف غنی، بـه وزارت خارجه 
نیز پاسـخگو نیسـت. او می گوید که سـفیر مشـعل 
مستشـار سیاسـی سـفارت را دو مـاه پیـش برکنار 
کـرد و هرچنـد وزارت خارجـه مکتـوب ابقایـش 
را داده بـود، امـا بـه آن اعتنـا نکرد و نگذاشـت به 

دهد. ادامـه  کارش 
ایـن منبـع کـه بـه شـرط ذکـر نشـدن نامـش در 
ایـن گـزارش بـه مـا اطاعـات داد، مدعـی شـد 
کـه عاطـف مشـعل، اصـول، معیارها و تشـریفات 
دیپلماتیـک را نمی دانـد و هـر کار را بـه سـلیقۀ 
خـود انجـام می دهـد. بـه گفتـۀ منبـع: مشـعل در 
هـر مـاه حداقـل پانـزده روز در مأموریت نیسـت 
و سـفارت های مقیـم اسـام آباد حیـران انـد کـه 

کی سـت؟ سـفارت  سرپرسـت 
منبـع همچنـان مدعـی اسـت که سـفیر افغانسـتان 
بـا  کـه  می شـود  یک سـال  از  بیـش  پاکسـتان  در 
دیـدار  حتـا  پاکسـتان  عمـران خـان، صدراعظـم 
تعارفـی نکـرده اسـت. منبـع اضافـه می کنـد کـه 
بـه همیـن دلیـل، روابـط سـفارت افغانسـتان بـا 

اسـت. »تقابلـی«  پاکسـتانی  مقام هـای 
بـه گفتـۀ منبـع: سـفیر افغانسـتان حتـا در محافـل 
تحقیقاتـی  مراکـز  نشسـت های  و  دیپلوماتیـک 
نیـز اشـتراک نمی کنـد و تـا کنـون بـا هیچ رسـانۀ 

پاکسـتانی مصاحبـه نکـرده اسـت. 
امـا وزارت خارجـه با رد ایـن اتهام ها بـه روزنامۀ 
از  ناشـی  گفته هـا  ایـن  کـه  می گویـد  مانـدگار 
و  شـده  برکنـار  محلـی  کارمنـدان  »عقده هـای 
عقده های شـخصی« اسـت. زبیـر جوینـده، معاون 
کـه  می گویـد  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
افغانسـتان  سـفارت خانه های  تمـام  فعالیت هـای 

زیـر زره بیـن وزارت خارجـه اسـت.
آقـای جوینده بیان مـی دارد که برکنـاری کارمندان 
محلـی یـک امـر معمـول بـوده و اصـوالً بعـد از 

بررسـی فعالیت هـای کارمنـدان ایـن کار صـورت 
می گیـرد. او بیـان کـرد کـه در هـر سـفارت یـک 
بـورد مشـورتی وجـود دارد و پـس از مشـوره و 

رأی زنـی کارمنـدان ابقـا و برکنـار می شـوند.
او در مورد برطرفی »غیرقانونی« مستشـار سیاسـی 
سـفارت پاکسـتان می گویـد کـه رحیـم اهلل قطـره 
برطـرف نشـده، بلکه به عنـوان سرپرسـت جنرال 
تبدیـل  پاکسـتان  کراچـی  در  افغانسـتان  قنسـل 
شـده اسـت. معـاون سـخنگوی وزارت خارجـه 
در تقابـل بـودن سـفارت افغانسـتان بـا مقام هـای 
پاکسـتانی را نیـز رد می کنـد و می گویـد کـه رفتار 
در چـوکات آداب و تشـریفات دیپلماتیک یکی از 
اصـول رفتاری سـفرا و نماینـده گان افغانسـتان در 

اسـت. کشـور  سـفارت خانه های 
عاطـف مشـعل، بـه تاریـخ ۲6 سـنبلۀ سـال ۱۳۹7 
بـه عنـوان سـفیر افغانسـتان در پاکسـتان گماشـته 
شـد. او پیـش از آن رییـس هیـات کریکـت بـورد 
افغانسـتان بود و پس از اسـتعفای عمـر زاخیلوال، 
سفیر سـابق افغانسـتان در اسـام آباد برای رهبری 

ایـن جایگاه گماشـته شـد.

در سفارت افغانستان در پاکستان چه می گذرد؟

ریاست حکومت وحدت ملی:
با واشنگتن در مذاکرات صلح موقف مشترک داریم ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد

عملیات زمینی و هوایی...
و زورگویی آقای قیصاری دریافت کرده بودند.

تاهنوز آقای قیصاری درین باره ابراز تظر نکرده است .
قــرار بــود دیــروز نظام الدیــن قیصــاری نشســت خبــری برگــزار 

. کند
ــای  ــه نیروه ــد ک ــی گوین ــی م ــای محل ــن، مقام ه ــان باای همزم
ــت  ــخ دس ــاری در بل ــن قیص ــت نظام الدی ــرای بازداش ــی ب هوای

ــد. ــات زده ان ــه عملی ب
ــان  ــا بی محمدامیــن دره صوفــی، عضــو شــورای والیتــی بلــخ ب
ــه رســانه ها گفتــه اســت: “هلی کوپترهــا در فضــای  ایــن خبــر ب

بلــخ بــه پــرواز درآمــده انــد”.
دره صوفــی افــزود، ایــن چرخبال هــا چندیــن شــلیک بــر 
ــال انجــام داده  ــاغ شــهر کم ــن قیصــاری در ب ــرارگاه نظام الدی ق

ــد. ان
ــات  ــون از تلف ــزود، تاکن ــری اف ــن درگی ــات ای ــورد تلف او در م
ــه نظام الدیــن قیصــاری گزارشــی در دســت  ــادار ب نیروهــای وف
ــری  ــن درگی ــی در ای ــای امنیت ــن از نیروه ــار ت ــا چه نیســت، ام

ــد. زخمــی شــده ان
ــی اســامی افغانســتان  ــش مل ــان ســخنگوی حــزب جنب همچن
ــد،  ــر فرهمن ــه ریاســت باب ــن حــزب ب ــات ای ــه هی ــد ک می گوی
امنیتــی و نظام الدیــن  نیروهــای  بــرای میانجی گــری میــان 

ــرده اســت. ــفر ک ــخ س ــت بل ــه والی قیصــاری ب
ــه  ــه خبرنام ــر، ب ــن خب ــان ای ــا بی ــروز ب ــج دی ــه ین بشــیراحمد ت
ــات  ــم نشــود و تلف ــت وخی ــه وضعی ــن ک ــل ای ــه دلی گفــت: “ب
بــه بــار نیایــد، معــاون صاحــب اول هدایــت دادنــد کــه عنایــت 
ــزرگان حــزب جنبــش در شــهر  ــا تعــدادی از ب ــد ب ــر فرهمن باب
مزارشــریف میــان نظام الدیــن و نیروهــای امنیتــی وســاطت 

ــد.” کنن
ــرال  ــت جن ــر هدای ــی ب او بعضــی گزارش هــای نشــر شــده مبن
ــرد و  ــاری را رد ک ــن قیص ــت نظام الدی ــرای بازداش ــتم ب دوس
ــاس  ــر اس ــی ب ــای امنیت ــوی نیروه ــدام از س ــن اق ــت، ای گف
ــه و معــاون اول هیــچ نقشــی در  شــکایت مــردم صــورت گرفت

ــدارد. ــان ن ــن می ای
نظام الدیــن قیصــاری پیــش از ایــن نیــز در اواســط مــاه ســرطان 
ســال گذشــته خورشــیدی، بــه دلیــل آنچــه رویکــرد خشــن بــا 

مقام هــای امنیتــی خوانــده شــده؛ بازداشــت شــده بــود.
ــۀ  ــاه جــدی همــان ســال مشــروط آغــاز شــد، ارای ــا او در م ام
ضمانــت معتبــر، ممنوع الخــروج شــدن و نیــز تعلیــق وظیفــه اش، 
ــرایط آزادی  ــه وی، ش ــات علی ــل اتهام ــی کام ــان بررس ــا زم ت

ــود. ــه شــده ب قیصــاری گفت
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پیـرس )۱۹۱۴- ۱۸۳۹( و ژان پـل سـارتر  چارلـز 
)۱۹۸۰- ۱۹۰۵( دو تـن از چهره هـای برجسـته در 
حـوزۀ فلسـفه بودنـد کـه بـا موضوعـاِت آگاهـی و 
خـود یـا خویشـتن عمیقـًا درگیـر بودنـد. ایـن دو 
مبحـث، مدت هاسـت کـه فلسـفه دانان را مشـغول 
خـود کـرده اسـت و سـبب اختاف نظـر در میـان 
مکتب هـای مختلـِف فکـری گردیـده اسـت. شـرط 

آگاهـی کـدام اسـت؟ ماهیـِت خویـش چیسـت؟
 هـم پیرس بـه عنوان یـک عمل گرا و هم سـارتر به 
عنـوان یک پدیدارشـناس، بـا توجه بـه اصول گرایی 
آنـان در مـورد عاقه مندی هـای بعدی شـان، از قبـل 
موضـوع  دو  ایـن  بـه  فلسفی شـان  مشـی  در خـط 
توجـه نشـان داده انـد. به عـاوه، ایـن دو موضـوع 
هسـته و اسـاِس عمل گرایـی و پدیدار شناسـی بوده 
و هسـتند. کنـکاش بیشـتر در مـورد آن هـا می توانـد 
باعـث شـناخِت بیشـتر ایـن دو مکتب فکـری گردد 
و پُـل ارتباطـی تلقی شـود میـان ایـن دو تفکر و در 
واقـع محـور اصلـِی یـک بحـِث نتیجه بخـش میـان 

ایـن دو مکتب شـود.
 

پیرس و موضوع »خود«
پیرس در مورد قوای قطعی انسـان، مسـالۀ شـهود را 
در نظـر گرفتـه اسـت. او، این عقیده را کـه ما دارای 
قوۀ شـهودی- ذهنی هسـتیم کـه برخاسـته از دانش 
اولیـۀ ماسـت و مسـتقل از هرگونـه تجربـۀ قبلـی یا 
اسـتدالِل مـا از نشانه هاسـت را بـه چالش می کشـد. 
و  دکارت  خودگرایـی  مقابـل  در  پیـرس  بنابرایـن 
فلسـفۀ تعالی گرایـی کانـت کـه هـر دوِی آن هـا در 
سـبک و سـیاق متفاوت شـان به طـور ضمنـی به این 
پیـرس  اشـاره کرده انـد، جبهه گیـری می کنـد.  قـوا 
هفـت سـوال را در رابطـۀ ایـن چالـش بـا شـهود 

مطـرح می سـازد.
بـا یـک برداشـت  آیـا مـا می توانیـم  سـوال یـک: 
هرگونـه  از  مسـتقل  و  شـناخت  مسـالۀ  از  سـاده 
دانـش قبلـی و اسـتدالل از نشـانه ها قضـاوت کنیـم 
کـه آیـا آن شـناخت از یـک شـناخت قبلـی حاصل 
شـده اسـت یـا مسـتقیمًا به موضـوع خودش اشـاره 
دارد؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا مـا می توانیـم به طـور 
شـمی بفهمیـم که شـناخت یـک موضوع خـاص از 
خـودش حاصـل شـده اسـت یـا از چیـز دیگـری؟

 پاسـخ پیـرس بـه ایـن مسـأله این اسـت کـه وظیفۀ 
اثبـات ایـن موضـوع به عهدۀ کسـانی اسـت که ادعا 
می کننـد قـوای شـهودی وجـود دارد. بـه عقیـدۀ او 
آن هـا می تواننـد چنیـن چیـزی را ثابـت کننـد. او 
می گویـد: »هیـچ مدرکـی دال بـر این کـه مـا چنیـن 
قوایـی را داریـم وجـود نـدارد مگـر تصـور این کـه 

فکـر کنیـم کـه داریم.«
 هرچنـد کـه ایـن حـس کامًا بـه قدرت تشـخیص 
مـا از همیـن حس بسـته گی دارد کـه آیا ایـن نتیجۀ 
دانـش مـا، همکاسـی های ما و ... اسـت یـا حاصل 
یـک شـناخت شـهودی می باشـد؟ مقـاالت مربوطه 

)۵/۲۱۴(
بـه عبـارت دیگـر، بـرای ایجـاد حـس شـهودمان 
بـه عنـوان اسـاس ایـن نتیجه گیـری کـه قوۀ شـهود 
وجـود دارد، قضیـه مسـلم فـرض می شـود؛ زیـرا 

حـس شـهود، خـودش هـم شهودی سـت.
 البتـه، پیـرس ثابت نکرد که قوۀ شـهود وجود ندارد 
یـا نمی توانـد وجـود داشـته باشـد، بلکـه اسـتدالل 
کـرد کـه بحـث در مـورد شـهود اساسـًا نادرسـت 
اسـت. او مباحثـی را مطـرح می کنـد مثـل خواب ها، 
ادراک هـا و احسـاس ها و تـاش می کند نشـان دهد 
کـه آن هـا به طـور شـهودی درک نمی شـوند و نتیجه 
می گیـرد کـه دالیـل بسـیار محکمـی بـرای رد قـوۀ 

شـهودی وجود دارد.
بـا رد فـرض شـهود، پیـرس پرسـش دوم را طـرح 
می کنـد: آیـا مـا یـک خودآگاهـی شـهودی داریـم؟ 
پاسـخ او منفـی اسـت. پیـرس خودآگاهـی را بدین 
خودمـان،  از  »آگاهـی  می کنـد:  تعریـف  صـورت 
نـه یـک برداشـت ذهنـی تنهـا از آگاهـی، بلکـه از 
و  تأکیـد  یـک  آن،  کامـل  درک  خودهای مـان«. 
پافشـاری در مـورد خویشـتن می باشـد. خودآگاهی 
در این جـا بـه معنـی بـه رسـمیت شـناختن خـود 
شـخصی مان اسـت. مـن می دانـم کـه وجـود دارم. 

آیـا مـا یـک خودآگاهـی شـهودی داریـم؟
بدهیـم؟  را  پرسـش  ایـن  جـواب  بایـد  چگونـه 
بـرای پیـرس، این کـه مـن می دانـم کـه وجـود دارم 
شـهودی  روش  و  راه  هیـچ  زیـرا  نیسـت؛  بدیهـی 
بـرای شـناخت یـک حالـت شـهودی شـناخت کـه 
از شـناخت های دیگـر شـکل گرفتـه باشـد، وجـود 

نـدارد.
 نتیجتـًا مـا بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
خودآگاهـی به صورِت شـهودی شـناخته می شـود یا 
خیـر، نیـاز به مسـتنداتی داریم. اسـتنادی کـه پیرس 
از آن اسـتفاده می کنـد، تجربـی )آزمایشـی( اسـت. 
شـده  شـناخته  خودآگاهـی  یـک  می کـرد  ادعـا  او 

 به کودک گفته می شود که
 اجاق گاز داغ است، اما او
 می گوید که داغ نیست و
 به راستی این کودک نیست
 که اجاق را لمس می کند و
 آنچه که او لمس می کند،
 گاهی سرد و گاهی داغ
 است. اما او آن را لمس
 کرده و این موضوع برایش
 به روشنی تأیید می گردد.
 به این ترتیب، او متوجه
 یک جهل می شود و خود را
 به گونه یی تصور می کند
 که این جهل ذاتی است.
 بنابراین تأیید این موضوع،
 آغاز شروِع یک خودآگاهی
 برای او می گردد. عالوه بر
 این جهل، خطا نیز خود را
 تحت تأثیر قرار می دهد؛
 زیرا خطا مستلزم یک خود
 اشتباه کننده است. خطا
 به طور ضمنی اشاره به
 موضوع مستقل از فرد
 اصلی دارد و اشاره به
 بیرون و دنیایی که با تجربه
 شناخته شود، دارد و در
 طیف وسیع آن از طریق
گیرد زبان صورت می

کـه شـناخت کـودکان بـا آن شـکل بگیـرد وجـود 
نـدارد. عـاوه بـر ایـن، وقتی کـودکان قـدرت فکر 
را بافاصلـه آشـکار می سـازند، آن معمـوالً جنبـه 
بیرونـی بـه سـمت اشـیاء و وقایـع دیگـر در جهـان 

دارد.
کودکـی  وقتـی  می گفـت:  پیـرس  کـه  همان طـور   
صدایـی را می شـنود بـه خودش بـه عنوان شـنوندۀ 
صـدا فکـر نمی کنـد، بلکـه بـه زنـگ یـا شـیئی کـه 
صـدا را تولیـد کـرده اسـت، توجـه می کنـد. وقتـی 
بدهـد  حرکـت  را  میـزی  می کنـد  اراده  شـخصی 
موضـوع چگونه اسـت؟ آیـا او به خـودش به عنوان 
اراده کننـده فکـر می کنـد یـا فقـط بـه میز بـه عنوان 
وسـیله یی کـه باید حرکـت داده شـود می اندیشـد؟ 
این کـه او بـه دومـی فکـر کنـد فـرای ایـن پرسـش 
اسـت کـه او ملزم اسـت تـا وجود یـک خودآگاهی 
شـهود را ثابـت کنـد، خـواه یـک فـرض اختیـاری 

باشـد یـا برخاسـته از یـک پنـدار بی اسـاس.
 کـودکان بافاصلـه آگاه می شـوند امـا نمـی تـوان 
اثبـات کـرد که آن هـا بافاصلـه خودآگاه می شـوند. 
به  راسـتی بـرای پیـرس، خودآگاهـی مفهـوم خود را 
بـه همـراه دارد و این کـه بـه عقیـدۀ او همان اسـت 
بـا زبان آمـوزی آغـاز می گـردد. هم زمـان کـه  کـه 
کـودک شـروع بـه آموختـن زبـان می کنـد، ارتباطی 
میـان اصـوات و وقایـع در ذهـن او شـکل می گیرد. 
ارتباطـی میـان آنچـه کـه او شـخص یـا فـرد اصلی 
)همـان کـودک( و دیگـران نـام نهـاد و هم زمـان بـا 
زبان آمـوزِی کـودک دیگـران هـم وارد ایـن حیطـۀ 
یادگیـری می شـوند. خصوصـًا این که قیـاس منطقی 
کـودک از خـود، از همیـن تعامـل زبانـی میـان او و 

دیگـران حاصـل می شـود.
 پیرس مثال دیگری را مطرح می سازد:

بـه کـودک گفتـه می شـود که اجـاق گاز داغ اسـت. 
امـا او می گویـد کـه داغ نیسـت و به راسـتی ایـن 
کـودک نیسـت کـه اجـاق را لمـس می کنـد و آنچه 
او لمـس می کنـد، گاهـی سـرد و گاهـی داغ  کـه 
اسـت. امـا او آن را لمـس کـرده و ایـن موضـوع 
برایـش به روشـنی تأییـد می گـردد. بـه ایـن ترتیب، 
او متوجـه یـک جهل می شـود و خود را بـه گونه یی 
تصـور می کنـد کـه ایـن جهل ذاتـی اسـت. بنابراین 
تأییـد ایـن موضـوع، آغـاز شـروِع یـک خودآگاهی 
ایـن جهـل، خطـا  بـر  عـاوه  می گـردد.  او  بـرای 
نیـز خـود را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد؛ زیـرا خطا 
مسـتلزم یـک خود اشـتباه کننده اسـت. خطـا به طور 
ضمنی اشـاره به موضوع مسـتقل از فـرد اصلی دارد 
و اشـاره بـه بیـرون و دنیایـی که بـا تجربه شـناخته 
شـود، دارد و در طیـف وسـیع آن از طریـق زبـان 

می گیرد. صـورت 
 پـس آنچـه پیـرس اشـاره می کنـد، بحثـی اسـت 
بیـن این کـه چگونـه بتوانیم یـک خودآگاهی داشـته 
شـکل  چگونـه  خـود  ایـن  عبارتـی  بـه  و  باشـیم 

می گیـرد.
خـود مسـلم اسـت زیـرا بیـن مـا و جهـان تعامـل 
وجـود دارد و خودآگاهـی نیـز بـه دنبـال آگاهـی 
می کنـد  اشـاره  آن  بـه  پیـرس  کـه  آنچـه  می آیـد. 
بحثـی اسـت در مـورد این کـه چگونـه مـا بـه ایـن 
خودآگاهـی نایل شـویم و آن از طریق تجربه شـکل 
می گیـرد نـه شـهود و ایـن دانـش تجربـی از ارتباط 

مسـتقیم بـا جهـان به دسـت می آیـد.
 در سـوال باقی مانـده کـه پیـرس در مـورد قـوای 
ذهنی مطرح می سـازد، به مسـالۀ شـهود اشـاره دارد 
و اشـارۀ مسـتقیِم کمتری هم به موضـوع خود دارد. 
هرچنـد کـه یکی از پرسـش ها بـا آن مرتبط اسـت، 
پرسـش پنجـم این اسـت که آیـا ما می توانیـم بدون 
نشـانه فکـر کنیـم؟ پاسـخ او ایـن اسـت کـه: خیـر. 
بـه اعتقـاد او تفکـر همیشـه فکـر کـردن در مـورد 
چیـزی را شـامل می شـود. مـا تفکـر خالـی نداریم. 
مثـًا تفکـر بـدون فکر کـردن بـه یک شـیء یا یک 

موضوع.
 هـر تفکـری یـک نشـانه اسـت؛ زیـرا هـر تفکـری 
یـک موضـوع بایـد داشـته باشـد کـه فکـر کـردن 

پیرامـون آن موضـوع بایـد شـکل بگیـرد.
پیـرس در مقاله اش، »پیامدهـای ۴ ناتوانی« به ارتباط 
میـان ایدۀ تفکر در عایم و ماهیـت خود می پردازد. 

اسـاس ایـن ارتبـاط، اعتقاد او به این موضوع اسـت که 
زنده گـی انسـان از سلسـلۀ تفکـرات شـکل می گیـرد. 
ایـن ایـده از برداشـت پیـرس از حقایق تجربـی دربارۀ 
ماهیـت تفکـر حاصـل می شـود. در هـر لحظه، مـا تنها 
بـه بخـش کوچکـی از همـۀ آنچـه کـه در ذهن مـان 
داریـم، دسترسـی داریـم. وقـوع هرگونـه شـناخت یـا 

تجربـۀ جدید بـه تنهایـی صـورت نمی گیرد.
وقـت  صـرف  باعـث  واقعـه  ایـن  ایـن،  بـر  عـاوه 
اسـت.  همـراه  مـداوم  رونـد  یـک  بـا  کـه  می شـود 
همیشـه یک سلسـله افـکار وجـود دارد. به عـاوه این 
سلسـله افـکار یـک ارتبـاط دوره یـی سـاده از افـکار 
شـخصی نیسـت کـه در ذهـن نقـش می بنـدد؛ بلکـه 
ارتباطـی از وضعیت هـای ذهـن اسـت )مثـل تفکـرات 
یـا مداخـات( کـه ارزش تفکـرات شـخصی واقعـی 
را تشـکیل می دهـد. پـس بـه طـور نزدیکـی بـا عمـل 
و هویـت ارتبـاط دارد. این کـه مـن کیسـتم بـه آنچـه 
کـه انجـام می دهـم بسـتگی دارد و آنچـه کـه انجـام 

می دهـد.  نشـان  مـرا  ارادۀ  همـان  می دهـم، 
در خاصـه، پیـرس خـود را آن چیـزی می دانـد که ما 
بـا تجربـه از طریـق تعامـل با دنیـا و در واقـع از تعامل 
بـا مـردم و با اسـتفاده از زبـان به دسـت می آوریم. یک 
تحلیـل و بررسـی از فکـر آن را از موضـوع آن فکـر و 
ارتباطـی که بـا افکار دیگر دارد نشـان می دهد. سـارتر 

به نتایج مشـابه روشـنی می رسـد.
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رمان نویـس کیسـت؟ بـه نظـر فلوبـر، رمان نویـس آن کسـي 
اسـت کـه مي خواهـد در پـِس اثِر خـود ناپدیـد شـود. ناپدید 
شـدن در پـس اثـر خویشـتن، بـه معنـاي چشـم پوشـیدن از 
نقـش شـخصیِت وجیه الملـه اسـت. امـروز، ایـن کار آسـاني 
نیسـت؛ زیـرا هـر چیـز، هـر قـدر کم اهمیـت هـم باشـد، باید 
از صحنـۀ رسـانه هاي همه گانـي کـه بـه گونه یـي تحمل ناپذیر 
روشـن شـده اسـت، عبـور کنـد؛ رسـانه هاي همه گاني یـي که 
برخـاف نیـت فلوبـر، اثـر را در پـس تصویـر نویسـنده اش، 
ناپدیـد مي کننـد. در ایـن موقعیـت کـه هیچ کـس نمي توانـد 
کامـًا از آن بگریـزد. اظهـار نظـر فلوبر، به دیدۀ مـن، همچون 
هشـدار مي آیـد. رمان نویـس، با تـن دردادن به نقش شـخصیت 
کـه  اثـري  مي انـدازد؛  خطـر  بـه  را  خـود  اثـر  وجیه الملـه، 
بدین سـان ممکـن اسـت همچـون زایـدۀ سـاده یي از حرکات 
موضع گیري هایـش،  از  و  بیاناتـش  از  رمان نویـس،  در  خـود 
تلقـي شـود. امـا رمان نویـس سـخنگوِي هیچ کـس نیسـت و 
مـن تـا آن جـا روي ایـن حـرف تأکیـد مي کنـم کـه بگویـم 
او حتـا سـخنگوي افـکار خـاِص خـودش هـم نیسـت. وقتي 
تولسـتوي نخسـتین روایـت »آناکارنین« را طرح کـرد، آنا زني 
بـس نفرت انگیـز بـود و عاقبـت فاجعه آمیزش موجه و به سـزا 
مي نمـود. روایـت نهایـِي رمـان بسـیار متفـاوت اسـت. اما من 
گمـان نمي کنـم کـه تولسـتوي در این فاصلـه، عقایـد اخاقِي 
خـود را تغییـر داده باشـد. مـن مرجحـًا مي گویـم کـه او، در 
حیـن نوشـتن، به صـداي دیگري به غیـر از صـداي اعتقادات 
اخاقـي شـخصِي خـودش، گـوش داده اسـت. تولسـتوي بـه 
ندایـي گـوش داده اسـت که مـن مایلم آن را خرد رمـان بنامم. 
همـۀ رمان نویسـاِن حقیقـي گـوش بـه فرمـاِن ایـن خـرد فوق 
شـخصي دارنـد، و ایـن نشـان مي دهـد کـه چـرا رمان هـاي 
بـزرگ همیشـه کمـي هوشـمندتر از نویسـنده گان خویش اند. 
حرفـۀ  بایـد  آثارشـان اند،  از  هوشـمند تر  کـه  رمان نویسـاني 

خـود را تغییـر دهند.
امـا ایـن خرد چیسـت؟ رمان چیسـت؟ ضرب المثلي سـتودني 
مي گویـد: »انسـان فکـر مي کنـد، خداونـد مي خنـدد.« بـا الهام 
از ایـن کام، دوسـت دارم تصـور کنم که فرانسـوا رابله روزي 
خندۀ خداوند را شـنیده اسـت و بدین سـان اندیشـۀ نخسـتین 
رمـان بـزرگ اروپایـي پدید آمده اسـت. براي مـن لذت بخش 
اسـت کـه فکـر کنم رمـان هم چـون پـژواک خنـدۀ خداوند به 

ایـن جهان آمده اسـت.
امـا چـرا خداونـد از دیـدن انسـاني کـه مي اندیشـد، بـه خنده 
درمي آیـد؟ زیرا انسـان مي اندیشـد و بـه حقیقت پـي  نمي برد. 
زیـرا هرچه انسـان ها بیشـتر مي اندیشـند، اندیشـۀ ایـن یک از 
اندیشـۀ آن دیگـري دورتـر مي شـود. و سـرانجام، زیرا انسـان 
هرگـز آن چیـزي نیسـت که مي اندیشـد هسـت. در سـپیده دم 
عصـر جدیـد اسـت کـه ایـن موقعیـت بنیادي انسـان، انسـان 
بیـرون آمـده از قـرون وسـطا، متجلـي مي شـود: دن کیشـوت 
مي اندیشـد، سـانجو مي اندیشـد، و نـه فقـط حقیقـت جهـان 
بلکـه حقیقـت خویشـتن خویـش را درنمي یابنـد. نخسـتین 
رمان نویسـان اروپایـي ایـن موقعیـت تـازۀ انسـان را دیـده و 
دریافته انـد و بـر پایـۀ آن، هنـر جدیـد، یعنـي هنر رمـان را بنا 

نهاده انـد.
فرانسـوا رابلـه بسـیاري کلمه هـاي جدیـد ابـداع کـرده اسـت 
کـه در زبـان فرانسـه و در زبان هـاي دیگـر وارد شـده اند. امـا 
یکـي از ایـن کلمه هـا فرامـوش شـده اسـت و ایـن تاسـف بار 
اسـت. ایـن کلمه، »اژالسـت« اسـت کـه از یوناني گرفته شـده 
و معنـاي آن چنیـن اسـت: کسـي کـه نمي خنـدد، کسـي کـه 
حـس شـوخ طبعي نـدارد. رابلـه از اژالسـت نفرت داشـت و 
از آنـان مي ترسـید. رابلـه از آن مي نالیـد کـه براثـر بي رحمـي 
و سـفاکي اژالسـت ها نزدیک بود از نوشـتن دسـت بشـوید، و 

آن هـم براي همیشـه.
نـدارد.  وجـود  اژالسـت  و  رمان نویـس  میـان  امـکان صلـح 
اژالسـت ها کـه هرگـز خنـدۀ خداونـد را نشـنیده اند، برایـن 
عقیده انـد کـه حقیقـت روشـن اسـت، که همـۀ انسـان ها باید 
یک سـان بیاندیشـند و خود آنان درسـت همان چیزي هسـتند 
کـه فکـر مي کننـد، هسـتند. امـا در عین حـال قلمرویي اسـت 
کـه همـه گان هم »آنـا« و هم »کارنیـن«، حق دارند کـه فهمیده 

ند. شو
پانـارژ،  پانتاگروئـل؛  و  گارگانتـوا  کتـاب  جلـد  سـومین  در 
نخسـتین شـخصیت بـزرگ رمان کـه اروپا شـناخته اسـت، از 
ایـن مسـاله رنـج مي بـرد کـه آیـا بایـد ازدواج کنـد یا نـه؟ او 
بـا پزشـکان، طالع بینـان، اسـتادان، شـاعران و فیلسـوفاني کـه 
بـه نوبۀ خـود از بقراط، ارسـطو، هومـر، هراکلیـت و افاطون 
نقـل قـول مي کننـد، بـه مشـورت مي نشـیند. امـا پـس از ایـن 
تحقیقـات عظیـم حکیمانـه کـه سراسـر کتـاب را مي گیـرد، 
پانـارژ هم چنـان نمي دانـد کـه بایـد ازدواج کنـد یـا نـه؟ مـا، 
خواننـده گان نیـز نمي دانیـم، امـا در عوض، از همـۀ زاویه هاي 
ممکـن، وضـع مضحـک و در عیـن حـال سـادۀ کسـي را کـه 

نمي دانـد بایـد ازدواج کنـد یـا نـه، کاویده ایـم.
بنابرایـن، فرهیخته گـي رابلـه، هرقـدر عظیـم باشـد، معنایـي 
به جـز فرهیخته گـي دکارت دارد. خـرد رمـان بـا خـرد فلسـفه 
متفـاوت اسـت. رمـان نـه از قریحـۀ نظـري، کـه از ذوق هزل 
و مطایبـه پدیـد مي آیـد. یکـي از ناکامي هـاي اروپـا آن اسـت 
کـه اروپایي تریـن هنـر، یعنـي رمـان، را هرگـز درک نکـرده 
اسـت؛ نـه روح آن را، نـه شـناخت ها و اکتشـافات عظیـم آن 
را، نـه اسـتقال تاریـخ آن را. هنري که از خنـدۀ خداوند الهام 
مي گیـرد، به حسـب ذات خـود، تابـع یقین هـاي ایدیولوژیک 
نیسـت، بلکـه نقیـض آن هاسـت. ایـن هنـر، هماننـد پنه لـپ، 
رشـته اند،  بامـدادان  دانشـمندان  و  فیلسـوفان  کـه  را  آن چـه 

شـبانگاه پنبـه مي کننـد.
در ایـن اواخـر، بدگویـي از قـرن هجدهـم رسـم شـده اسـت 
تیره بختـي  کـه  مي شـود  گفتـه  طوطي وارانـه  کـه  آن جـا  تـا 
توتالیتاریسـم روس کار اروپـا، به ویـژه کار ِخردکیشـي قـرن 
روشـنگري و اعتقـاد آن بـه همه توانـي عقـل اسـت. مـن خود 

را بـراي بحـث و جدل با کسـاني کـه ولتر را مسـوول گوالگ 
مي شـمارند، صالـح نمي دانـم. امـا در عوض ایـن صاحیت را 
در خـود مي بینـم کـه بگویـم: قرن هجدهـم فقط قرن روسـو، 
ولتـر و هولبـاک نیسـت، بلکه قـرن فیلدینگ، اشـترن، گوته و 

اللکـو نیز هسـت.
مـن در میـان همـۀ رمان هاي این دوره »تریسـترام شـاندي« اثر 

الرنس اشـترن را ترجیـح مي دهم.
اشـترن،  اسـت.  شـگفت انگیز  رمانـي  شـاندي«،  »تریسـترام 
بـا یـادآوري شـبي کـه نطفـۀ تریسـترام بسـته شـد، رمـان را 
آغـاز مي کنـد، امـا بـه محـض این کـه بـه سـخن گفتـن از آن 
مي پـردازد، بي فاصلـه فکـر دیگـري او را مجـذوب مي کنـد 
را  دیگـري  فکـر  افـکار،  تسلسـل  طریـق  از  فکـر،  ایـن  و 
فرامي خوانـد، و سـپس بـه قصـۀ دیگـري، بـه گونه یـي کـه 
موضوعـي بـه دنبـال موضوعـي دیگـر مي آیـد، و تریسـترام، 
قهرمـان کتـاب، در طول صد صفحـۀ تمام، فراموش مي شـود. 
ایـن شـیوۀ تصنیـف رمـان، مي توانـد هم چـون بازي سـاده یي 
بـا شـکل آن بـه نظر رسـد. اما، در هنر، شـکل همـواره چیزي 
بیـش از شـکل اسـت. هـر زمـان، خـواه ناخـواه، در برابر این 
پرسـش کـه وجـود انسـاني چیسـت و جذبـۀ شـاعرانه اش در 
کجـا نهفته اسـت، پاسـخي عرضه مـي دارد. معاصران اشـترن، 
فوق العـادۀ  از جذابیـت  به ویـژه  توانسـته اند  فیلدینـگ،  مثـًا 
عمـل و ماجـرا لـذت برنـد. پاسـخ مسـتتر در رمـان اشـترن 
متفـاوت اسـت: بـه نظر او، جذبۀ شـاعرانه نه در عمـل، که در 

»گسـیخته گي عمـل« نهفتـه اسـت.
غیـر مسـتقیم، گفت وشـنودي  به طـور  این جـا،  در  بسـا  چـه 
بزرگ میان رمان و فلسـفه در گرفته اسـت. خردکیشـي مرسوم 
در قـرن هجدهـم بـر پایـۀ جملـۀ مشـهور الیب نیتس اسـتوار 

اسـت؛ هیچ چیـز از آن چـه وجـود دارد، بـدون علـت نیسـت. 
ایـن اعتقـاد علـم را برمي انگیـزد تـا بـا ولـِع بسـیار »چرایـي« 
همـۀ چیزهـا را بیازمایـد به طـوري که هـر آن چه وجـود دارد، 
بـه نظـر شـرح دادني و بنابرایـن محاسـبه پذیر آید. انسـاني که 
مي خواهـد زنده گـي اش معنایـي داشـته باشـد، از هـر حرکت 
بـدون علـت و هـدف، چشـم مي پوشـد. همـۀ زنده گي نامه ها 
بدین سـان نوشـته شـده اند. زنده گـي هم چـون خـط  سـیري 
نورانـي از علت هـا، معلول هـا، شکسـت ها و موفقیت هـا، بـه 
نظـر مي آید، و انسـان کـه نگاه ناشـکیبایي خود را بر تسلسـل 
علـت و معلولـِي افعالـش دوختـه اسـت، سـرعت دیوانـه وار 

خـود را به سـوي مـرگ بازهـم تندتـر مي کنـد.
بـه تسلسـل علـت و معلولـي  تقلیـل جهـان  ایـن  برابـر  در 
رویدادهـا، رمـان اشـترن، تنها با شـکل خـودش، ایـن نکته را 
تاکیـد مي کنـد کـه جذبـۀ شـاعرانه در عمـل نیسـت، بلکه در 
جایـي اسـت کـه عمـل متوقـف مي شـود؛ آن جـا که پـل میان 
علـت و معلـول در هـم شکسـته مي شـود و آن جا که اندیشـه 
در آزادي شـیرین بي قیـد و بنـد، پرسـه مي زنـد، رمان اشـترن 
مي گویـد، جذبـه شـاعرانۀ زنده گـي در »گریـز از خط پیوسـته 
محاسـبه ناپذیر  در چیـز  اسـت. جذبـۀ شـاعرانه  مسـتقیم«  و 

اسـت. جذبـۀ  آن سـوي علیـت  اسـت، جذبـۀ شـاعرانه در 
شـاعرانه بدون علت اسـت. جذبۀ شـاعرانه در آن سـوي گفتۀ 

اسـت. الیب نیتـس 
بنابرایـن نمي تـوان دربـارۀ روح یـک قـرن منحصراً به  حسـب 
ایده هـا و مفاهیـم نظـري آن، بـدون در نظـر گرفتـِن هنـر و به 
ویـژه رمـان، داوري کـرد. قـرن نوزدهـم قطـار  هـن را اختراع 
کـرد، و هـگل اطمینـان داشـت کـه روح تاریـخ جهانـي را 
دریافتـه اسـت. فلوبـر حیوانیـت را کشـف کـرده اسـت، بـه 
جـرات مي توانیـم بگویـم کـه ایـن بزرگ تریـن کشـف قرنـي 

اسـت کـه آن همـه بـه عقـل علمـِي خـود مي بالد.
البتـه، پیـش از فلوبـر نیـز کسـي در وجـود حیوانیـت تردیـد 
نداشـت، امـا آن را اندکي متفـاوت درمي یافتنـد؛ بدین معنا که 
حیوانیـت هم چون فقـدان سـادۀ آگاهي ها تلقي مي شـد، عیب 
و نقصـي کـه بـا آمـوزش اصاح پذیـر بـود. امـا در رمان هاي 
فلوبـر، حیوانیـت یکي از ابعـاد جدایي ناپذیر از وجود بشـري 
اسـت. حیوانیـت، امـاي بیچـاره را در خال عمرش، تا بسـتر 
عشـق و تـا بسـتر مـرگ، همراهـي مي کنـد؛ در حالـي کـه دو 
تن اژالسـت وحشـت ناک، بـه نام امـه و چورنیزییـن بر باالي 
بسـتر مـرگ او، مهمـات خـود را هم چنـان بـه تفصیـل بـه 
عنـوان نوعـي مرثیه خوانـي، بـا یکدیگـر رد و بـدل مي کننـد. 
امـا تکان دهنده تریـن و رسـوا کننده ترین نکته یـي کـه در دیـد 
فلوبـر راجـع به حیوانیـت وجـود دارد چنین اسـت: حیوانیت 
نـه تنهـا در برابـر علـم، فنـون، پیشـرفت و تجـدد از میـان 
نمـي رود؛ بلکـه برعکـس، بـه همـراه پیشـرفت، خـودش نیـز 

پیشـرفت مي کنـد.
فلوبر، با شـور و حرارتي شـیطنت آمیز، فرمول هاي یک دسـت 
و یک نواختـي را کـه مـردم پیرامونـش، بـه منظور هوشـمند و 

مطلـع نشـان دادن خـود، بیـان مي کردنـد، گـرد مـي آورد. او 
بـا ایـن فرمول هـا »لغت نامـۀ ایده هاي پذیرفته شـدۀ« مشـهور 
خـود را تصنیـف کـرده اسـت. از ایـن عنـوان بـراي گفتـن 
این کـه حیوانیـت جدیـد نـه به معنـاي نادانـي، که بـه معناي » 
بي اندیشـه گي ایده هـاي پذیرفته شـده«، اسـت، اسـتفاده کنیم. 
کشـف فلوبـر بـراي آینـدۀ جهـان مهم تـر از منقلب کننده ترین 
ایده هـاي مارکـس یا فروید اسـت. زیـرا آیندۀ جهـان را بدون 
مبـارزۀ طبقاتـي یـا بـدون روان کاوي مي تـوان تصویـر کـرد، 
امـا بـدون گسـترش مقاومت ناپذیـر ایده هـاي پذیرفتـه شـده، 
نمي تـوان. ایـن ایده هـا کـه در کمپیوترهـا نوشـته مي شـوند و 
از طریـق رسـانه هاي همه گانـي انتشـار مي یابند، ممکن اسـت 
بـه زودي مبـدل بـه نیرویي شـوند که تمامـي اندیشـۀ اصیل و 
فـردي را درهـم کوبـد و بدیـن ترتیـب رشـد جوهـر فرهنگ 

اروپایـي عصـر جدیـد را مانع شـود.
تقریبـا هشـتاد سـال پـس از آن کـه فلوبـر، مـادام بـوارِي خود 
را خلـق کـرده اسـت، در دهۀ سـي قرن بیسـتم هرمـان بروخ، 
رمـان  قهرمانانـۀ  تـاش  از  دیگـر،  بـزرگ  رمان نویـس  ایـن 
جدیـد سـخن مي گویـد، رمـان جدیـدي کـه بـه مقابلـه بـا 
مـوج »کیـچ« برمي خیـزد امـا سـرانجام مغلـوب کیـچ خواهـد 

شـد. کلمـۀ »کیـچ«، نگـرش آن کسـي را نشـان مي دهـد کـه 
مي خواهـد، بـه هر قیمت، خوشـایند بیشـترین تعـداد از مردم 
واقـع شـود. بـراي خوشـایند بـودن، بایـد آن چـه را کـه همـه 
خواسـتار شـنیدن آن انـد، تاییـد کـرد و بـه خدمـت ایده هـاي 
پذیرفتـه شـده، درآمـد. »کیـچ«، برگـردان حیوانیـت ایده هـاي 
پذیرفتـه شـده، به سـان زیبایـي و هیجـان اسـت. »کیچ« اشـک 
تاثـر مـا را دربـارۀ خودمـان، دربـارۀ چیزهـاي مبتذلـي کـه 
مي اندیشـیم و احسـاس مي کنیـم، درمـي آورد. جملـۀ بـروخ، 
بـا  بازهـم حقیقي تـر مي شـود.  پنجـاه سـال  از  پـس  امـروز 
توجـه بـه ضـرورت آمرانـۀ خوشـایند بـودن، و بدین سـان، 
توجـه تعداد بیشـتري از مـردم را جلب کردن، زیبایي شناسـي 
همـان  اجتناب ناپذیـر،  گونه یـي  بـه  همه گانـي  رسـانه هاي 
زیبایي شناسـي »کیـچ« اسـت؛ و بـه تدریـج کـه رسـانه هاي 
را  مـا رخنـه مي کننـد و آن  همه گانـي در سراسـر زنده گـي 
دربرمي گیرنـد، »کیـچ« بـه زیبایي شناسـي و اخـاق روزانـۀ ما 
مبـدل مي شـود. تـا همیـن دورۀ اخیـر، تجدد گرایي بـه معناي 
طغیانـي سـازش ناپذیر برضـد ایده هـاي پذیرفته شـده و برضد 
»کیـچ« بـود. امروز، تجـدد با جنب وجـوش عظیم رسـانه هاي 
همه گانـي یکـي گرفتـه مي شـود، و متجـدد بـودن بـه معنـاي 
کوششـي لگام گسـیخته اسـت بـراي بـاب روز بـودن. بـراي 
همسـاز بودن، و حتا همسـازتر از همسـازترینان بـودن، تجدد 

بـه جامـۀ کیـچ درآمده اسـت.
»کیـچ«،  و  پذیرفته شـده،  ایده هـاي  بي اندیشـه گي  اژالسـت، 
هم چـون  کـه  هنـري  هنرنـد.  سه سـِر  دشـمِن  یگانـه  همانـا 
پـژواک لبخنـد خداونـد پدیـد مي آیـد، هنـري کـه توانسـته 
اسـت ایـن فضاي مسـحورکنندۀ تخیلـي را بیافرینـد که در آن 
هیچ کـس مالـک حقیقـت نیسـت و در آن هرکـس حـق دارد 

کـه فهمیـده شـود. ایـن فضـاي تخیلـي که بـه همـراه اروپاي 
جدیـدي پدیـدار مي شـود، تصویر اروپـا، یا دسـت کم، رویاي 
مـا از اروپاسـت، رویایـي که بارها بـه آن خیانت شـده ولي با 
این همـه بـه انـدازۀ کافـي نیرومنـد بوده اسـت کـه بتواند همۀ 
مـا را در حلقـۀ اخوتـي کـه از قـارۀ کوچـِک مـا بسـي فراتـر 

مـي رود، متحـد مي سـازد.
مي دانیـم جهانـي کـه در آن فـرد محتـرم شـمرده مي شـود، 
شـکننده و زوال پذیر اسـت. سـپاهیان اژالسـت ها که در کمیِن 
مـا نشسـته اند در افـق دیـده مي شـوند. و درسـت در همیـن 
دوران جنـگ اعـام نشـده و مسـتمر، بـر آن شـده ام کـه جـز 
دربـارۀ رمـان سـخن نگویم. زیرا اگـر فرهنگ اروپایـي امروز، 
بـه دیدۀ مـن، دسـت خوش تهدیدي اسـت؛ اگر ایـن فرهنگ، 
یعنـي  جنبه هایـش  ارزشـمند ترین  در  درون،  و  بیـرون  از 
احتـرام بـه فـرد، احتـرام به اندیشـۀ اصیل فـرد، و قایـل بودن 
حـق زنده گـي خصوصـِي تعرض ناپذیـر بـراي فـرد، تهدیـد 
مي شـود؛ در آن صـورت بـه نظـر مـن چنیـن مي آیـد کـه این 
گوهـر گران بهـا ي روح اروپایـي، گویـي در جعبه یي سـیمین، 
در تاریـخ رمـان، در خـرد رمـان، بـه امانت گذاشـته مي شـود. 

مـن ایـن خـرد را مي سـتایم و بـه آن درود مي گویـم.

میالن کوندرا/ برگردان: پرویز همایون پور
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بحـران انتخاباتـی نـه بـا رقابـت دو تیـم حکومتـی حـل 
می شـود، نـه بـا رفاقت شـان.

وقتی دسـتور داده شـد کـه  پروسـۀ انتخابات ادامـه یابد، 
بـه یک باره گـی دو جلسـۀ  مـاه کمیسـیون  دو  از  پـس 
پیهـم را بـا تعـدادی از تکت هـای انتخاباتـی، حلقـات و 
نهادهـای ذیربـط داخلـی و خارجـی بـه عجلـه برگـزار 

. د کر
دولتـی  تیـم  بـا  کمیسـیون  شـد،  جنجالـی  جلسـات 
دیگـر  طـرف  تکت هـا  سـایر  مقابـل،  در  و  یک طـرف 
بسـته  مشـت های  گرفتنـد،  موضـع  پُرتنـش  دعواهـای 
بـاز گردیـد و پـردۀ اعتمـاد کامـًا دریده شـد. مـوارد و 
نحـوۀ گزارش دهـی کمیسـیون، عکس العمل های شـدید 
کمیسـیون،  مسـوولین  گناهکارانـۀ  روحیـۀ  و  طرف هـا 
حـدس و گمان هـا را بـه یقیـن مبـدل سـاخت اینکـه 
آدرس  نمی توانـد  ایـن  از  بیـش  انتخابـات  کمیسـیون 
مطمیـن اعـام نتایـج انتخابات باشـد و بـا آمـار و ارقام 
مهندسـی شـده، بحران انتخابـات هرگز خاتمـه نمی یابد.
اکنـون ایـن بحـران نـه بـا رقابـت دو تیـم حکومتی حل 

می گـردد و نـه هـم بـا توافـق دوتیم کـه حکومـت داری 
پنـج سـال اخیرشـان، عامـل و حامـل وضعیـت بحرانـی 

کشـور بـوده، عبرت آمـوز اسـت.
از  پیـش  مدت تـر،  کوتـاه  عملی تـر،  منطقی تـر،  گزینـۀ 
اینکـه ایـن بحـران شـاخ و پنجه هـای بیشـتر می کشـد، 
توافـق همـه تکت هـای انتخاباتـی روی یـک  میکانیسـم 

مشـترک عبـور از بحـران انتخاباتـی می باشـد.
نتایـج حاصلـه از توافـق تکت هـا می توانـد مولفه هـای 
تـداوم  تفاهمـی،  دموکراسـی  مشـارکت،  مشـروعیت، 
نظام سـازی را در درون خود داشـته باشـد، نه تنها باعث 
مهـار بحـران می گـردد، همچنـان باعث ایجـاد حکومت 

قابـل قبـول، فراگیـر و پاسـخ گو نیـز می شـود.
در غیـر آن پیامـد ایـن انتخابـات از دو  حالـت بیـرون 
نخواهـد بـود؛ اول، گذشـته از اینکـه نتایـج بـه نفـع چه 
بحران هـای  تشـدید  خیـر،  یـا  می شـود  اعـام  کسـی 
دامنـه دار را بـه همراه خواهـد داشـت. دوم، دولت مردان 
بایـد انتظـار تحویل دهـی قـدرت را بـه فورمـول کامـًا 

جدیـد داشـته باشـند.

روزنامــۀ گاردیــن در یادداشــتی بــه قلــم »پتــر بامونــت« 
خبرنــگار ارشــد جنــگ نوشــته اســت، زمانــی کــه تعداد 
نیروهــای امریکایــی در افغانســتان افزایــش پیــدا کــرد، 
ــک  ــی« نزدی ــۀ »پنجوای ــی منطق ــزرگان قوم ــی از ب یک
مــرز پاکســتان بــه نیروهــای خارجــی گفــت کــه شــما 
روزهــا بــه اینجــا می آییــد، امــا در طــول شــب طالبــان  
شــب نامه های خــود را توزیــع کــرده و می گوینــد 
ــد  ــا نیروهــای خارجــی همــکاری کنن ــه ب ــرادی را ک اف

ــد کــرد. را مجــازات خواهن
ــد  ــرو همانن ــه می دهــد: افزایــش نی ــن یادداشــت ادام ای
در  جنــگ  پایــان  بــرای  امریــکا  ابتــکارات  ســایر 
ــزرگ مطــرح  ــتاورد ب ــک دس ــان ی افغانســتان در آن زم
شــد، امــا در حــال حاضــر بعــد از افشــاگری روزنامــه 
ــب و شکســت  ــه فری واشنتگن پســت مشــخص شــد ک

ــوده اســت. ــری ب ــزرگ دیگ ب
اســناد  از  مجموعــه ای  »واشنگتن پســت«  روزنامــۀ 
می دهــد  نشــان  کــه  کــرده  منتشــر  را  محرمانــه 
ــورد  ــری در م ــس از دیگ ــی پ ــکا یک ــای امری دولت ه
ــود دروغ  ــردم خ ــه م ــتان ب ــگ در افغانس ــات جن واقعی
ــن مناقشــه  ــورد ای ــود در م ــات خ ــا تصمیم ــد ت گفته ان

ــد. ــه کنن را توجی
همچنیــن مصاحبــه بــا افــرادی بســیار کــه نشــان 
می دهــد کــه چگونــه ۳ رئیــس جمهــور امریــکا افــکار 
ــال  ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی ــور را ب ــن کش ــی ای عموم
ملت ســازی در افغانســتان نیســتند، فریــب داده و در 
ــه  ــد ک ــن و ناکاردآم ــد، خش ــت فاس ــک دول ــل ی عم
ــق  ــتان خل ــت در افغانس ــان امریکاس ــه نظامی ــته ب وابس

ــد. کردن
سیاســت های  هماهنگــی  معــاون  هــاس  ریچــارد 
امریــکا بــرای افغانســتان در دوران بــوش می گویــد: »از 
همــان ابتــدای امــر دولــت بــوش تمایلــی بــه تحــوالت 
ــان  ــود نش ــان از خ ــرنگونی طالب ــد از س ــتان بع افغانس

ــی داد«. نم
وی می افزایــد: »دولــت بــوش در مــورد ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری  ــن س ــه از ای ــی ک ــتان و ماحصل در افغانس

ــود«. عایــد امریــکا می شــود، بدبیــن ب
از ســوی دیگــر، ریچــارد بوچــر معــاون پیشــین وزیــر 
امــور خارجــه امریــکا در امور اســیای مرکــزی و جنوبی 
ــت  ــکا شکس ــتراتژی امری ــر اس ــه اگ ــت ک ــد اس معتق
طالبــان، کــه  بــا توجــه بــه شــرایط بومــی، منطقــه ای و 
مــرزی واشــنگتن قــادر بــه انجــام آن نخواهــد بــود یــا 
ایجــاد دولتــی بــا ارزش هــای امریــکا بــرای حکمرانی در 
افغانســتان اســت، بایــد در نظــر داشــتیم باشــیم کــه ایــن 

۲ راهبــرد در حــال حاضــر شکســت خــورده اســت.
بوچــر تاکیــد کــرد: »مــا نمی دانســتیم کــه چــه کاری را 

بایــد در افغانســتان انجــام دهیــم«.
بامونــت در بخشــی دیگــری از ایــن یادداشــت نوشــت: 
نبــود یــک دیــد کلــی از جنــگ افغانســتان باعــث شــد 
ــه  ــب توج ــرای جل ــش ب ــاالت متحــده و متحدان ــا ای ت
افــکار عمومــی امریــکا بــه ســرعت بــه عــراق در 
ــکا  ــت های امری ــا سیاس ــد، ام ــه کنن ــال ۲۰۰۳ حمل س

ــان و  ــن  طالب ــدرت گرفت ــرای ق ــد ب ــال های بع در س
ــرد. ــر ک ــروه اوضــاع را بدت ــن گ شکســت ای

ــده  ــا ش ــند افش ــه در س ــس ک ــات انگلی ــان مقام در می
ــرال  ــده، ژن ــرده ش ــام ب ــا ن ــت از آنه ــنگتن پس از واش
ــن  ــتان بی ــو در افغانس ــده نات ــارد«، فرمان ــد ریچ »دیوی

ســالهای ۲۰۰6 و ۲۰۰7 اســت.
ــد  ــتراتژی منســجم بلن ــچ اس ــه هی ــد اســت ک وی معتق
مدتــی در افغانســتان وجــود نــدارد و کشــورهایی کــه در 
عملیــات ناتــو در ایــن کشــور حضــور داشــتند ســرباز 
کافــی بــرای انجــام عملیــات خــود در اختیــار نداشــتند.

همچنیــن آســیتن رایت که کارشــناس مســایل افغانســتان 
اســت، در ایــن بــاره می گویــد: »بســیاری از کســانی کــه 
ــد  در مصاحبــه ســیگار حضــور داشــتند، رهبرانــی بودن
ــان را  ــداف طالب ــی و اه ــورد توانای ــات در م ــه اطاع ک

نتوانســته  بودنــد بــه خوبــی تحلیــل کننــد«.
ــو  ــکا و نات ــان امری ــات نظامی ــت اطاع ــد اس وی معتق

نشــان می دهــد کــه عقب نشــینی طالبــان از برخــی 
ــتباه  ــه اش ــا ب ــوا و ی ــد ق ــرای تجدی ــتر ب ــق بیش مناط
ــروه  ــن گ ــت ای ــی از شکس ــان امریکای ــن نظامی انداخت

ــت. ــوده اس ب
رایــت در ادامــه می افزایــد: طالبــان بســیار صبــور 
ــا اســتاد  ــد، آنه ــگ دارن ــردی در جن ــگاه راهب ــوده و ن ب
دســتکاری اطاعــات میــدان نبــرد بــرای اهــداف 

ــتند. ــی هس سیاس
ــه یادداشــت خــود  ــن در ادام ــۀ انگلیســی گاردی روزنام
می نویســد: اعترافــات جنــگ افغانســتان بــه افــراد 
مصاحبــه شــده در واشــنگتن پســت محــدود نمی شــود، 
ــن  ــی در ای ــات انگلیس ــک دیپلم ــال ی ــوان مث ــه عن ب
رابطــه بــه مجلــه آبــزورو گفتــه بــود کــه زمانــی کــه وی 
ــا  ــه آنه ــودم میگفت ــا خ ــرده، ب ــر می ب ــد به س در هلمن
قــادر هســتند ماموریــت خــود را هــر چــه هســت انجــام 

دهنــد.
وی افــزود: »هــر چنــد مــا ماموریــت خــود را در 
هلمنــد انجــام دادیــم، امــا بایــد یــک راهبــرد و تصویــر 
بزرگتــری بــرای انجــام کار وجــود داشــته باشــد، در این 
ــه  ــراق حمل ــه ع ــکا ب ــه امری ــی ک ــی، هنگام ــه زمان بره
کــرد، »حامــد کــرزی« رئیــس جمهــور وقــت افغانســتان 
ــه  ــد ک ــم  می دیدن ــردم ه ــده و م ــد ش ــرب ناامی از غ

ــان در حــال بازگشــت اســت«. طالب
ایــن یادداشــت همچنیــن بــا از قــول ژنــرال »دان مــک 
ــرد  ــاره راهب ــال ۲۰۰۲ درب ــو در س ــده نات ــل« فرمان نی
ــه  ــزام ب ــان اع ــت: »در زم ــتان نوش ــکا در افغانس امری
افغانســتان نتوانســتم، کســی را پیــدا کنــم کــه پیــروزی 
در جنــگ افغانســتان را توضیــح دهــد، اگــر مــا نتوانیــم 
ــادر  ــه ق ــم چگون ــح دهی ــگ را توضی ــروزی در جن پی
ــم«. ــف کنی ــگ را تعری ــت در جن ــود شکس ــم ب خواهی

ــه  ــاره ب ــتان دوب ــه افغانس ــرای آنک ــاد وی ب ــه اعتق ب
ــرای جهــان تبدیــل نشــود، بهتریــن راهــکار  مشــکلی ب
ــدت  ــی م ــوزش طوالن ــا آم ــه ب ــم در رابط ــدات ک تعه

ــت. ــور اس ــن کش ــان ای نظامی

بحران انتخاباتی چگونه حل می شود؟

کمیـسیون داور صـادق نیست

گاردین:

 امریکا تصویر روشنی از جنگ افغانستان ندارد

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری

ترامپ بدون دستور 4 هزار...
سـخنگوی نیروهـای امریکایـی امـا در این بـاره گفت: نیروهـای امریکایی در افغانسـتان دسـتوری را 
بـرای کاهـش سـطح نیروهـا در افغانسـتان دریافـت نکرده انـد. ما کامـًا بـه ماموریت حمایـت قاطع 
و شـرکای افغانسـتانی خـود متعهـد می مانیـم و تمرکـز اصلـی مـا نیـز بـر ایـن اسـت کـه افغانسـتان 
هرگـز بـه عنـوان پناهـگاه امنـی بـرای تروریسـت ها تبدیل نشـود که امریـکا، متحـدان مـا و منافع ما 

را تهدیـد کند.
ایـن در حالـی اسـت که هفته گذشـته مارک اسـپر  وزیر دفـاع امریکا گفتـه بود که کاهـش نیروها در 
افغانسـتان حتـا در صـورت عـدم توافق با طالبان نیـز رخ خواهد داد و ژنرال »اسـکات میلـر« فرمانده 
نیروهـای امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان نیـز تاکیـد کـرده بـود کـه کاهش ایـن نیروهـا در ماموریت 

نظامـی امریکا در افغانسـتان مشـکلی ایجـاد نخواهد کرد.
در مـاه اکتبـر نیز اسـپر گفتـه بود که امریـکا می تواند بـدون تحت تاثیر قـرار گرفتن ماموریـت مبارزه 

با تروریسـم سـطح نیروهـا را به ۸6۰۰ نفـر کاهش دهد.
دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریـکا پیشـتر ایـن موضـوع را در سـفر سـرزده یی کـه اخیـراً بـه 
افغانسـتان داشـت، مطـرح کـرده بـود و مـارک اسـپر وزیـر دفـاع دولـت وی نیـز هفتـه گذشـته طی 
اظهاراتـی مدعـی شـد حتـی اگـر طالبان حاضـر به مذاکره نشـود، بـاز هم خـروج نظامیـان امریکایی 

از افغانسـتان محقـق می شـود.
ایـن در حالـی اسـت که خـروج بیگانـگان از خاک افغانسـتان همـواره یکی از شـروط اصلـی طالبان 

بـرای مذاکره بوده اسـت.

با فسـاد اداری در افغـانستان...
می شــود، بــه حیــث انتقــاد تلقــی نمی شــود، بــه حیــث یــک اقــدام مثبــت، کارا بیــن دو شــریک بنیــادی کــه 
منافــع مشــترک داریــم و آینــده مــا بــه اســاس همــکاری مــا هــم در مبــارزه بــا تروریــزم بین المللــی و هــم 

ــًا فســاد اداری اســت«. ــا شــبکه های جرمــی و خاصت ب
وی همچنــان در ایــن نشســت بــه سرپرســت وزارت امــور داخلــه گفــت کــه زمــری پیــکان بایــد بازداشــت 

شــود و ایــن یــک امــر اســت و بایــد هــر چــی زودتــر عملــی گــردد.
وی همچنان گفت که دیگر تحمل آن نمانده که مرکز عدلی و قضایی امر کند و آن امر اجرا نشود.

او افــزود: »پولیــس بایــد قــوی شــود. بــه خاطــر عــدم بازداشــت زمــری پیــکان، شــهرت و اراده ی سیاســی 
دولــت افغانســتان روزانــه نــزد جامعــۀ جهانــی زیــر ســوال مــی رود. زمــری پیــکان، یــک نهــاد سراســری کــه 

نظــم عامــه بــود را بــه یــک منبــع فســاد بــدل کــرده بــود«.
آقــای غنــی از کمک هــای جهانــی قدردانــی کــرد و بیــان داشــت کــه افغانســتان و جامعــۀ جهانــی شــرکایی 

ــد. ــن کشــور ریشــه کن کنن ــد فســاد را در ای ــه می خواهن ــد ک ان
آقــای غنــی گفــت: »هــر پیشــنهاد معقــول، موثــر و قابــل پیمایــش کــه از طــرف جامعــۀ جهانــی می شــود، بــه 
حیــث انتقــاد تلقــی نمی شــود، بــه حیــث یــک اقــدام مثبــت، کارا بیــن دو شــریک بنیــادی کــه منافــع مشــترک 
ــا شــبکه های  ــا تروریــزم بین المللــی و هــم ب ــارزه ب ــه اســاس همــکاری مــا هــم در مب داریــم و آینــده مــا ب

جرمــی و خاصتــًا فســاد اداری اســت«.
ــی توســط  ــه تنهای ــاه مــدت و ب ــا فســاد در کوت ــارزه ب ــه مب ــد کــرد ک ــی تاکی رییــس حکومــت وحــدت مل
حکومــت افغانســتان موفــق نخواهــد بــود؛ مگــر اینکــه حکومــت، نهادهــای مدنــی و مــردم در ایــن بخــش 

ــد. ــد انجــام دهن کار مســتمر و هدفمن



سال l11 شمارۀ مسلسل l2633  دوشنبه 25 قوس/ آذر l1398 18 ربیع الثانی l1441 16 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

چیستی امنیت 
   امنیـت یـک مفهـوم آشـنا و قابـل شـناخت 
بـرای تمـام جوامـع بشـری از جوامـع انسـانی 
اعـم از قبایل کوچـک تـا امپراتوری های بزرگ 
جهـان بوده اسـت و بـه همین صـورت امروزه 
نیـز تـاش بـرای رسـیدن بـه وضعیـت امـن و 
سیاسـت های  نخسـت  اولویـت  یـا  و  ثبـات 
داده  تشـکیل  را  مختلـف  سیاسـی  واحدهـای 
در  خاصـی  جایـگاه  از  آن  تأمیـن  راه هـای  و 
در  دولت هـا  امنیتـی   سیاسـت گذاری های 
قالـب امنیـت ملـی برخـودار اسـت. بـه ایـن 
صـورت، می تـوان گفـت کـه تأمیـن امنیـت و 
راه هـای دسـتیابی بـه آن از جملۀ سـنگ بناهای 
شـکل گیری واحدهای سیاسـی از نگاه تاریخی 
بـوده تـا از ایـن طریق اعضـای جوامـع مذکور  
بتواننـد بـه کمـک همدیگـر بـه مهمتریـن نیـاز 
شـان کـه تأمیـن امنیـت اسـت، دسـت یابند.اما 
آنچـه در جوامـع اولیـه و حتـا تـا ایـن اواخـر 
یعنـی تـا اواخر دهـه ۱۹۸۰ میـادی مطرح بود 
یـک دیـدگاه محـدود بـه امنیـت بـود، طـوری 
نظامـی  موضوعـات  روی  امنیـت  بحـث  کـه 
متمرکـز بـود یعنی یک نـوع  دیـد تقلیل گرایانه 
نسـبت بـه امنیـت حکم فرمـا بـود و امنیـت را 
در توانایی هـای نظامـی و برقـراری صلـح بعـد 
از جنگ هـا جسـتجو می کردنـد.  امـروز امنیت  
بـر خـاف گذشـته در حـوزۀ وسـیع تر قابـل 
بحـث اسـت و دیگـر محـدود بـه آرامـش پس 
از جنـگ و توانایـی نظامـی نشـده؛ بلکـه بـه 
تمـام سـطوح زنده گـی انسـان امـروز راه  پیـدا 
کـرده  و مربـوط می شـود. در وضعیـت کنونـی 
مفهـوم امنیـت تنهـا مسـایل نظامـی را در بـر 
نمی گیـرد، بلکـه  معطـوف بـه تمـام بخش های 
سـرزمینی،  فرهنگـی،  اقتصـادی،  زنده گـی 
جـان  و  فکـر  اندیشـه،  فرهنگـی،  تمدنـی، 
انسـان ها می گـردد و در تمـام ابعـاد زنده گـی 
انسـان تجلـی و راه  پیـدا می کنـد. از همین رو، 
تحـول مهمـی در این مفهـوم به وجـود آمده که 
بـه تعریـف جدیـد امنیت یعنـی امنیـت فراگیر 
تأکیـد می گـردد. بنابرایـن، تحـوالت به وجـود 
آمـده نه تنهـا موجـب  تغییـر در  مفهـوم امنیت 
و  اسـتراتژی ها  بلکـه   گردیـده  آن  ابعـاد  و 
ابزارهـای تأمیـن امنیـت را نیز دگرگون سـاخته 
اسـت. تعریف کاسـیک امنیت نیز دسـتخوش 
دگرگونـی و تحـول گردیـده اسـت. امنیـت بـه  
حالتـی فراغـت نسـبی از تهدیـد یـا حملـه و 
یـا آماده گـی بـرای رویارویـی بـا هـر تهدیـد و 
حملـه اطاق می شـود. امنیـت از ضروری ترین 
نیازهـای یـک جامعه اسـت، امنیـت در گفتمان 
بـر  تهدیـدات  و  خطـر  فقـدان  بـر  سـلبی 
می گـردد. امـا  در گفتمـان ایجابـی  امنیـت بـه 
تأمیـن و تضمین آسـایش و آسـوده گی معطوف 
عیـن  در  و  تازه تریـن  در  بنابرایـن،  می شـود. 
حـال، رایج تریـن برداشـت امنیـت برابر اسـت  
بـا کاهـش تهدیدهایـی کـه متوجـه ارزش های 
گـران قـدر می شـود؛ به ویـژه تهدیدهایـی  کـه 
اگـر مهـار نشـوند بقـای موضوع خاصـی را در 
آینـدۀ نزدیـک به خطـر می انـدازد. رابطـه میان 
امینـت و بقـا را می تـوان رابطـۀ غیـر متـرادف 
دانسـت. بقـا بـه نوعـی شـرایط وجـودی تعلق 
می گیـرد، امـا امنیـت متضمـن توانایـی پیگیری 
اجتماعـی  موضوعـات گـران قـدر سیاسـی و 
اسـت. بـه قـول کـن بـوث امنیـت را بقـا بـه 
عـاوه چیـزی دیگـر بدانیم کـه آن  چیـز دیگر 
بـه دور بـودن از تهدیدهـای مرگ بـار و نابـود 
کننـده  و بنابرایـن، برخـورداری از برخـی از 
مـا  بنـاًء  دانسـت.     زنده گـی  در  انتخاب هـا 
بـا گونه هـای از امنیـت ماننـد: امنیـت فـردی، 
خانـواده، اجتماعـی، اقتصـادی، روانـی، محلی، 
فکـری و ذهنـی، اندیشـه، بیان، ملـی، منطقه یی 

و بین المللـی مواجـه اسـتیم.
سخن از امنیت چه و یا کی در میان است

سـخن از امنیـت چـی کسـی برمـی گـردد بـه  
ارایـه پاسـخ بـه اینکـه

۱.  موضوع امنیت چیست و یا کیست؟  
۲.  ابزار تأمین امنیت  کدام است؟ 

۳.  مرجع امنیت کیست؟
امنیـت  بـا  بیـان  و  اندیشـه  میـان  رابطـه    .۴

؟ چیسـت
بـر اسـاس یک پش فـرض دولـت منشـأ اصلی 
همچنـان  اسـت.  افـراد  امنیـت  نیـز  و  تهدیـد 
افـراد، علـت اصلـی و نیـز سرمنشـأ برخـی از 
کـه  دولـت  فعالیت هـای  بـرای  محدودیت هـا 
بنـاًء  هسـتند.  می دهـد،  انجـام  امنیـت  جهـت 

افـراد منبـع اولیـه ناامنـی یکدیگـر هسـتند. 
 بنـا بـر توجه بـه بحث فـوق موضـوع اصلی و 
اساسـی امنیـت دولـت و مـردم  رفتـار و کنش 

انسـانی در جامعـه می باشـد و دولـت در کنـار 
و  تأمیـن  جهـت  در  مـردم  از  شـدن  متشـکل 
تحدیـد امنیـت در جامعـه نقش دارد. مـردم نیز 
بـر اسـاس مسـتعد بـودن انـواع کنـش معطوف 
بـه تهدیـد می توانـد موضـوع مطالعـات امنیت 

گردد. واقـع 
رابطۀ آزادی و امنیت

 یکـی از مـواردی که بعضًا مسأله سـاز می شـود 
مسـأله رابطه میان آزادی و امنیت اسـت. برخی 
امینـت  از نظام هـای سیاسـی بـه دلیـل حفـظ 
و جلوگیـری از ناامنـی و بی ثباتـی اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصـادی و حفـظ تعـادل و پایداری 
در کشـور اقـدام به اعمال محدودیـت بر برخی 
از آزادی هـای انسـانی را تجویـز می کنند. مبنای 
ایـن گونـه عملکردشـان نـوع جامعه شناسـی و 
فیلسـوفان  توسـط  کـه  اسـت  انسان شناسـی 
سیاسـی ریالیسـت مطـرح شـده اسـت. ماننـد 
جوهـرۀ دیـدگاه ریالیسـت ها که همـواره امنیت 
گفتـه  والتـس  دانسـته اند.  آزادی  بـر  مقـدم  را 
اسـت کـه »اگـر آزادی می خواهـی بایـد ناامنی 
را هـم بپذیـری«  در کنـار آن، نوعـی تفـاوت 
میـان دیدگاه هـا این گونـه ظاهـر می شـود کـه 
بایـد بـه آزادی هـا  مجـدداً نظـر انداخـت و از 
یـک چارچـوب دیگـر بـه آن توجه کـرد. آیزیا 
بـه  روسـی االصل  انگلیسـی  فیلسـوف  برلیـن 
دو نـوع آزادی باورمنـد اسـت. آزادی مثبـت و 
آزادی منفـی. آزادی زمانـی منفـی می شـود کـه 
گرایش به سـمت نامحدود شـدن داشـته باشد، 
کسـی جلـوش را نگیـرد. ماننـد آزادی سـرمایه 
نامحـدود سـرمایه داران کـه آزادی کارگـران را 
از بیـن می بـرد. باید میـان آزادی مثبـت و منفی 
تعـادل وجـود داشـته باشـد. نبایـد بـه گـرگ 
و گوسـفند یـک نـوع آزادی در نظـر گرفـت. 
اگـر قـوه قهریـه دولـت دخالـت نکنـد گرگ ها 
گوسـفندان را می درنـد.  البتـه اینهـا نقدهای اند 

کـه بـر آزادی منفـی برلیـن مطرح اسـت.
سیاسـی  بـزرگ  فیلسـوفان  از  هابـز  تومـاس 
اسـت کـه در مـورد تقـدم  و اولویـت امنیت بر 
آزادی  تأکیـد و نظریه پـردازی کـرده و صاحب 
دیـدگاه جـدا گانـه و در عیـن حـال  تأثیرگذار 
می باشـد. هابـز بر اسـاس نوعی هستی شـناختی 
و شناخت شناسـی اش روش شناسـی یی را برای 
تـداوم سیاسـت در جوامـع انسـانی پی ریـزی 
کـرد کـه در آن بـرای حفـظ جامعـه از سـقوط 
و جلوگیـری از بدبختـی انسـان و جلوگیری از 
ادامـۀ وضعیـت طبیعی و در عیـن حال، حرکت 
بـه سـمت وضعیت مدنـی نیاز جدی به داشـتن 
امنیـت و جلوگیـری از آزادی هـای انسـانی بـه 
وسـیلۀ  یک قـدرت  می باشـد. از نظر دسـتگاه 
الزامی  انـد،  کنش هـا  همـه  هابـز،  فلسـفی 
ضـرورت  خارجـی  علت هـای  بـه  همـه  امـا 
نمی یابنـد. آزادی یـا رهایـی اموری انـد کـه بـا 
اجبـار بیرونـی و خارجـی در تضـاد می باشـند. 
وی اینهـا را در مهمتریـن کتابش به نـام  لویاتان 
مطـرح کـرده اسـت. وی در این کتاب نخسـت 
شـرایط الزم برای آرامش  و امنیت  را بررسـی 
می کنـد. بعـد بـه قـرار داد اجتماعـی و ایجـاد 
دولـِت  مطلـوب  برای ایـن شـرایط می پردازد.
بـه  عقیـدۀ او، مسـألۀ اجتماعـی آن اسـت کـه 
انسـان بـه موجـب ماهیـت و طبیعـت خـود به 
دنبـال صیانت و سـعادت خـود بـوده  و هرگاه 
دو روح دو انسـان بـه یـک چیـز مایـل شـوند، 
آن دو دشـمن یکدیگر می شـوند و اگر دشـمن 
میـان  از  را  یکدیگـر  تـا  می کوشـند  شـدند، 
بردارنـد و یـا یکـی تسـلیم دیگـری شـود. بـه 
عقیـدۀ هابـز، انسـان ها اساسـًا در جهـت حفظ 
منافـع خـود هسـتند و بر این اسـاس بـا هم در 
رقابـت و سـتیز  قـرار دارنـد. از ایـن روسـت 
امـری  هرج ومـرج  کـه  می اندیشـید  وی  کـه 
طبیعـی اسـت. در حالـی کـه جامعـۀ منظـم و 
سـازمان یافته امـر ابداعـی و تصنعی اسـت. بناًء 
پایـه اساسـی تأسـیس جامعـه سیاسـی ایجـاد 
از  طبیعـی  قانـون  آن  در  کـه  اسـت  شـرایطی 
سـوی همـگان متابعـت  شـود و از حـق اولیـه 
و طبیعـی صیانـت نفس پاسـداری شـود. چنین 
شـرایطی تنهـا بـا ایجـاد جامعه مدنـی و دولت  
امـکان  پذیـر می گـردد.    و راه حـل گـذار از 
حالـت  طبیعـی بـه شـرایط مدنی این اسـت که 
دولتـی دارای حاکمیـت ایجـاد و حفـظ شـود. 
و  تـرس  نوعـی  مولـود  وضعیـت  ایـن  یعنـی 
اجبار اسـت کـه مردم بـا انعقاد نوعـی از پیمان 
امنیتـی بـا مشـارکت یکدیگـر امنیـت خـود را 

کرد. تأمیـن خواهنـد 
 وضعیت طبیعی و آزادی انسان

از نظـر هابز وضـع طبیعی یک فرضیـه تاریخی 
نبـوده بلکـه بر مبانـی خردمندانۀ واقعی اسـتوار 

می باشـد کـه در تجربـه تاریخـی انسـان ریشـه 
داشـته و یـا بـه نوعـی  به تجربۀ زیسـتۀ انسـان 
وضـع  در  اسـت  معتقـد  هابـز  می گـردد.  بـاز 
منافـع  بـا  دارد کـه  منافعـی  فـرد  طبیعـی هـر 
دیگـران در تضـاد دایمـی قـرار دارد. بنابرایـن، 
هـر کـس مجـاز اسـت پیـش از آنکـه مـورد 
حملـه قـرار گیـرد بـه همسـایگان خـود حمله 
کنـد و آزادی الزم را نیـز دارد. بـه بـاور هابـز، 
را  انسـانی  جوامـع  عقـل  حکـم  بـه  انسـان ها 
ایجـاد می کننـد و در ایـن راه بـه افـراد و یـا 
گروه هایـی اقتـدار می دهنـد. ایـن اقتـدار بـرای 
ایجـاد امنیت و مصونیت  بـه محدودیت آزادی 
گفـت  می تـوان  بنابرایـن،  می انجامـد.  انسـان 
کـه از نظـر هابـز وضـع طبیعی بـرای انسـان ها 
طبیعـی اسـت، امـا عقا نی نیسـت، در حالی که 
جامعـه عقا نـی اسـت ولـی طبیعی نیسـت، اما 
می تـوان تضاد میـان عقل و طبیعـت را برطرف 
بـا  اسـت.  بشـر موجـود عقا نـی  زیـرا  کـرد، 
ایـن حـال، طبیعـت غیرعقا نـی انسـان همواره 
او را بـه سـوی وضـع طبیعـی سـوق می دهـد 
و بـا حکـم وضـع طبیعـی، امنیـت بـه شـدت 
تهدیـد می شـود. بنابرایـن، هابز عاوه بـر آنکه 
دولـت را نتیجـۀ صنع بشـر به حسـاب می آورد 
در عیـن حـال، بـر ایـن روال رفـت کـه انسـان 
دولـت را بر اسـاس الگوبـرداری از جایـی یا با 
اتـکا بـه عقلـی بیـرون از عقل بشـری نسـاخته 
اسـت. هابـز می خواسـت دولـت را بـه عنـوان 
توجیـه  دارای  کـه  کنـد  تحلیـل  دسـتگاهی 
عقانـی اسـت و افـراد باید نـه به طـور انفعالی 
بلکـه بـه صـورت فعـال از آن اطاعـت کننـد 
و چنیـن اطاعتـی را معقـول بـه شـمار آورنـد.   
ایـن اطاعـت قطعـًا باید بـر مبنای تأمیـن امنیت 

گیرد. صـورت 
مفهـوم آزادی و امنیـت در اندیشـۀ توماس هابز 

و جان ال ک 
جـان ال ک معتقد اسـت، انسـان در وضع طبیعی 
از آزادی برخـوردار اسـت و می تواند هر کاری 
را بـرای زنده گی و سـعادت خـود ال زم می داند، 
بـدون اجـازه گرفتن از کسـی یا مقامـی  آزادانه 
انجـام دهـد بـه این شـرط کـه از حـدود قانون 
بـر آزادی  تأکیـد الک  طبیعـت تجـاوز نکنـد. 
و  حیـات  انسـان ها، حـق  طبیعـی  برابـری   و 
مالکیـت آدمیـان، حکومـت محدود و مشـروط 
بـه قانـون طبیعـی و رضایـت مـردم، تسـاهل 
دینـی، تفکیک قـوای حکومتی، اصالـت جامعه 
در مقابـل دولـت و حق شـورش بـر ضد حکام 
خـود کامـه  بود. بـه عقیدۀ الک، قانـون طبیعت 
عبـارت اسـت از ایـن حکـم عقلـی و اخا قـی 
کـه همـه افـراد بشـر بـه یـک انـدازه از حقوق 
طبیعـی برخـور دارنـد و هیچ کـس نمی تواند به 
بهانـۀ اسـتفاده از آزادی بـه آزادی دیگری لطمه 
بزنـد. ال ک ایجـاد جامعۀ سیاسـی و حکومت را 
بهتریـن درمـان نابسـامانی های ناشـی از وضـع 
هیـچ  اسـت،  معتقـد  او  امـا  می دانـد،  طبیعـی 
انسـانی ماهیتـًا و بـه طـور فطـری محکـوم و 
متبـوع قدرت سیاسـی انسـانی دیگـر و یا گروه 
دیگـری نیسـت. از اینجـا ال ک نتیجـه می گیـرد 
کـه حاکمیـت سیاسـی تنهـا می توانـد بـر پایـه 
رضایـت کسـانی ایجـاد شـود کـه پیـرو آن بـه 
شـمار می آینـد، یعنـی تنهـا کسـانی کـه راضی 
سیاسـی اند،  حاکمیـت  یـک  شـکل گیری  بـه 
ایـن  اعضـا و متبـوع آن محسـوب می شـوند. 
کـه  اجتماعـی   داد  قـرار  نوعـی  از  وضعیـت 
میـان دولـت و مـردم برقـرار می شـود بـه میان 
می آیـد. مهمتریـن مسـوولیت دولت هـم تأمین 

امنیـت و آزادی اسـت.
ال ک در دو رسـاله در بـارۀ حکومت می نویسـد: 
مسـتقل  و  برابـر  آزاد،  ماهیتـًا  انسـان ها  همـه 
هسـتند. هیچ کـس را نمی تـوان بیـرون از ایـن 
شـرایط دانسـت و یا بـدون رضایـت، او را تابع 
قـدرت سیاسـی کـس دیگـری قـرار داد. تنهـا 
راهـی که وجود دارد تا کسـی خود را از آزادی 
جـدا کنـد و در محدوده هـای آزادی مدنی قرار 
دهـد، راه گفت وگـو و بحـث بـا دیگـران برای 
پیوسـتن در یـک اجتمـاع اسـت، آن هـم بـه 
منظـور آسـایش، امنیـت و زنده گـی صلح آمیـز 
بـا یکدیگـر و در شـرایط امـن بـرای بهره گیری 
از دارایی هـای خـود و شـرایطی امن تـر بـرای 

کسـانی کـه بـا آنها نیسـتند. 
یـک  بـه  رضایـت  اعـا م  از  انسـان ها  منظـور 
بـرای  ابـزاری  آوردن  دسـت  بـه  حکومـت، 
کسـب و حفظ چیزهایی اسـت که حـق طبیعی 
آنهاسـت، امـا در اینجـا پرسـش مهمـی  به ذهن 
می آیـد و ایـن اسـت که کسـی که بـه حکومتی 
رضایـت می دهد، خـود را در چارچوب  قانونی 
آن محـدود می کنـد و این گونـه محدودیت هـا 

 محمد شکیب اندیشه

بخش دوم 

پیـش از آنکـه آزادی او را تضمیـن کننـد، با 
آن ناسـازگار اند. ال ک برای رفع این مشـکل 
دو گونـه آزادی طبیعـی و آزادی مدنـی را از 
هـم جـدا و متمایـز می کند. نزد هابـز، آزادی 
طبیعـی بـه معنـای فقـدان قـدرت بیرونی در 
انجـام کاری اسـت کـه فرد می خواهـد انجام 
دهـد و آزادی مدنـی بـه معنـای آزادی انجام 
دادن اعمالـی اسـت کـه از سـوی حاکمیـت 
در  را  طبیعـی  آزادی  ال ک،  نیسـت.  ممنـوع 

شـرایطی می دانـد کـه انسـان از قیـد هرگونه 
قـدرت برتـر روی زمین آزاد باشـد و در بند 
ارادۀ انسـان دیگـری قـرار نگیـرد و آزادی 
مدنـی، آزادی انسـان در جامعـه اسـت، بـه 
قـدرت  هیـچ  حاکمیـت  زیـر  آنکـه  شـرط 
دیگـری جـز قدرتـی که بـدان رضایـت داده 

نباشد.  اسـت، 
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گویند، 
پـس از بازشـماری آرا هفـت والیت شـمالی 
انتخابـات را  ابتدایـی  نتایـج  و شمال شـرقی 

اعـام می کننـد.
کمیسـیون  سـخنگوی  ابراهیمـی  عزیـز 
انتخابـات در گفت وگـو بـا روزنامـۀ ماندگار 
گفـت: بـه زودی و پـس از بازشـماری آرای 
ابتدایـی  نتایـج   شـمالی  والیـت  هفـت 

می شـود. اعـام  انتخابـات 
و  تفتیـش  رونـد  ابراهیمـی:  گفتـۀ  بـه 
باقـی  والیـت  هفـت  در  را  آرا  بازشـماری 
شـمال و شمال شـرفی آغاز شـده و تا دو روز 
دیگـر پایـان میابـد و بـرای بازشـماری آرای 
والیت هـای بغان، بدخشـان، تخار، سـرپل، 
جوزجـان، فاریـاب و پنجشـیر آماده گی هـای 

شده اسـت.  گرفتـه  تخنیکـی 
ایـن درحالـی ا سـت کـه داکترعبـداهلل عبداهلل 
همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـتۀ  رهبـر 
اجـازه داد تـا رونـد بازشـماری آرا در هفـت 
والیـات شـمالی از روز یکشـنبه هفتـه روان 

شـود. آغاز 
رونـد بازشـماری آرا کـه در ۱۸ عقرب سـال 
روان آغـاز شـده بـود، از آغـاز بـا مخالفـت 
چـون  انتخاباتـی  تیم هـای  از  شـماری 
ثبات وهم گرایـی همـراه بـود و هـواداران این 
تیـم اجازه نـدادن تا در هفت والیت شـمالی 

آرا بازشـماری شـود.
اکنـون داکتـر عبداهلل در سـفری بـه بغان در 
میـان هوادارانـش گفت: اجـازه داده اسـت تا 
رونـد بازشـماری در هفـت والیـت شـمالی 
آغـاز شـود، اما به هیـچ عنوان اجـاز نخواهد 
داد تـا ریییس جمهـور آینـده از راه تقلـب به 

کرسـی ریاسـت جمهوری برسـد.
در عیـن حـال، مجلـس سـنا از تصمیـم تیـم 
ثبـات و همگرایی در مورد اجازه بازشـماری 
و  اسـتقبال کـرد  انتخاباتـی 7 والیـت  آرای 
ایـن تصمیـم را نشـانۀ دور اندیشـی ایـن تیم 

کرد. عنـوان 
محمـد علـم ایزدیار معـاون اول مجلس سـنا 
کـه در نشسـت دیـروز این مجلـس صحبت 
می کـرد گفـت: »از دور اندیشـی تیـم ثبـات 
اجـازه  کـه  می کنیـم  تشـکری  همگرایـی  و 
دادنـد بـه منظـور رفـع بن بسـت انتخاباتـی 

بازشـماری آرای 7 والیـت آغـاز شـود.«
آقـای ایزدیـار تاکیـد کـرد کـه هـم اکنـون 
دریافـت  را  والیـت   7 بازشـماری  اجـازه 
کـرده بایـد ایـن رونـد را سـرعت بخشـد تا 
در چـوکات قانـون مشـکات انتخاباتی حل 
شـده و بـه نگرانی هـای مـردم از ایـن رونـد 

نقطـه پایـان گذاشـته شـود.
مجلـس  عضـو  دیگـر  منصـف  محی الدیـن 
سـنا نیـز گفـت کـه تیـم ثبـات و همگرایـی 

در مـورد بازشـماری آرای 7 والیـت تصمیم 
درسـت گرفتـه و هـم اکنـون کمیسـیون باید 
فضـای  بازشـماری،  رونـد  تسـریع  ضمـن 

تفاهـم را بـا نامـزدان ایجـاد کنـد.
کامـل بیـک حسـینی نیـز بـا توجـه بـه درازا 
کشـیده شـدن رونـد اعـام نتایـج انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری از کمیسـیون انتخاباتی به 

شـدت انتقـاد کرد.
آقـای حسـینی افـزود کـه دو کمیسـیون بـا 
آرای مـردم افغانسـتان »دغل بـازی« کـرده و 
کـرده  فراهـم  را  فراقانونـی  کارهـای  زمینـه 

. ست ا
کمیسـیون های  کـه  کـرد  تاکیـد  نیـز  او 
انتخاباتـی نبایـد بیشـتر از این، خـود و مردم 

بسـازند. بی عـزت  را  افغانسـتان 
ایـن در حالی اسـت کـه کمیسـیون انتخابات 
رونـد بازشـماری آرا در 7 والیـت را امـروز 
یکشـنبه پـس از آن آغـاز کـرد که تیـم ثبات 
از  عبـداهلل  داکتـر  رهبـری  بـه  همگرایـی  و 
دهنـد  اجـازه  تـا  خواسـت  هوادارانـش 
مانـده  باقـی  والیـت   7 در  آرا  بازشـماری 

تکمیـل شـود.
شـب  دو  والیـت   7 در  بازشـماری  اجـازۀ 
پیـش پـس از آن از سـوی عبداهلل صادر شـد 
کـه حـوا علـم نورسـتان رییـس کمیسـیون 
انتخابـات نشسـت دو کمیسـیون بـا نامـزدان 
را بـا عصابنیـت تـرک کـرد و هشـدار داد که 
نتایـج انتخابـات را بـدون بازشـماری آرای 

ایـن 7 والیـت اعـام می کنـد.
گفتنی اسـت کـه رونـد بازشـماری آرای ۲7 
والیـت دوهفتـه پیـش تکمیل شـده بـود؛ اما 
هـواداران تیم ثبـات و هم گرایی در 7 والیت 
بـه دلیـل آنچـه کـه آنـان نیـت کمیسـیون را 
از بازشـماری مشـکوک می خواندنـد اجـازه 

بازشـماری نمـی دادند.
روز جمعـه بعـد از آن که کمیسـیون انتخابات 
هشـدار داد کـه نتایـج را بـدون بازشـماری 
7 والیـت باقـی مانـده اعـام خواهـد کـرد 
داکترعبـداهلل پـس از چندین سـاعت مشـوره 
از هوادرانش خواسـت که براسـاس پیشـنهاد 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی و حسـن نیت، 
درایـن هفـت والیت اجـازه بازشـماری داده 

. شود
کمیسـیون  رییـس  شـینواری،  بیـان  زهـره 
بن بسـت  حـل  بـرای  انتخاباتـی،  شـکایات 
جمعـه،  روز  و  کـرده   پا درمیانـی  انتخابـات 
بـا  مشـترک  نشسـت  یـک  در  قـوس،   ۲۲
نامـزدان، احـزاب سیاسـی و نهادهـای ناظـر 
بـر رونـد انتخابـات گفت کـه تنهـا معلومات 
بایومتریکـی برای این کمیسـیون مـدار اعتبار 
خواهنـد بـود کـه در سـاعت مشـخص روز 
الزم  شـرایط  بـا  میـزان(  )ششـم  انتخابـات 

ثبـت شـده  انگشـت نگاری  در دسـتگاه های 
باشـند.

جنجـال بـر سـر ابطـال یـا صحـت حـدود 
۳۰۰ هـزار رای از هفته هـا بـه اینسـو مانـع 
انتخابـات  نتایـج  اعـام  و  آرا  شـمارش 
ریاسـت جمهوری ششـم میزان شـده اسـت.
بـه  عبـداهلل  داکتـر  اعتـراض  نیـز  اکنـون 
اعتباردهـی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـه 
حـدود ۳۰۰هـزار رای جنجالـی هنـوز هـم 
پابرجـا اسـت. آقـای عبـداهلل گفته اسـت که 
پایـان دادن بـه تحریـم رونـد بازشـماری، به 
معنـای پذیرفته شـدن ۱۰۲ هـزار رای خارج 
از زمـان رای دهی و ۱۳7 هزار رای مشـکوک 
نیسـت. بـه سـخن او، ایـن آرا بایـد تفتیـش 

شـود. ویژه 
آقـای عزیـز ابراهیمـی در مـورد  ۳۰۰ هـزار 
دسـتۀ  و  کمیسـیون  میـان  اختـاف-  رای 
ایـن  گفـت:  همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی 
و  شده اسـت  حـل  کمیسـیون  نـزد  مسـاله 
مسـوولیت  رای  هـزار   ۳۰۰ ایـن  بررسـی 

اسـت. انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
ابتدایـی  نتایـج  او می گویـد: پـس از اعـام 
مسـوولیت  شـکایات  کمیسـیون  انتخابـات، 
دارد بـه مـوارد اختافـی ماننـد همیـن ۳۰۰ 
هـزار رای کـه جنجال برسـر آن جریان دارد، 
رسـیده گی کـرده و قناعـت طرف هـا ذیدخل 

را به دسـت بیـاورد.
مشـورتی  نشسـت  کـه  درحالی سـت  ایـن 
کمیسـیون  شـکایات انتخاباتی بـا نماینده گان 
و  سیاسـی  احـزاب  انتخاباتـی،  دسـته های 
نهادهـای جامعـه مدنـی بـه منظـور دریافـت 
راه حـل بـرای بن بسـت انتخابـات بی نتیجـه 
شـکایات  کمیسـیون  امـا  رسـید.  پایـان  بـه 
انتخاباتـی وعـده سـپرد که بـه این مسـاله به 

طـوری جـدی برخـورد خواهـد کـرد.
آیـا  کـه  دیـد  و  شـد  منتظـر  بایـد  اکنـون 
مسـووالن کمیسـیون شـکایات انتخاباتی این 
توانایـی را دارنـد تـا بتوانند مشـکل این ۳۰۰ 
هـزار رای را حـل کـرد و قناعـت طرف هـا 
درگیـر را فراهـم نماینـد یـا زیـر فشـارهای 

سیاسـی تصمیـم خواهنـد گرفـت.
کمیسـیون انتخابـات گفتـه که حـدود ۱۴۰۰ 
صنـدوق رای دهی در  هفت والیات شـمالی 
نیـاز به تفتیـش و بازشـماری دارد که بیشـتر 
ایـن محـات در والیـات بغان و بدخشـان 
اسـت. در بغـان 7۲۲ محـل و در بدخشـان 
۳۲۲ محـل بایـد تفتیش و بازشـماری شـود.

کـه  کرده بـود  فیصلـه  انتخابـات  کمیسـیون 
بیش از هشـت هـزار محل رای دهی در سـی 
و چهـار والیـت تفتیـش و بازشـماری شـود 
والیـت  هفـت  و  بیسـت  آرای  .بازشـماری 

چنـدی پیـش پایـان یافت. 

رأس  در  کابـل  شـهر  آنکـه  از  پـس 
آلوده تریـن شـهرهای جهـان قـرار گرفـت، 
وزارت داخلـه در یـک اقـدام عاجل، خرید 
از  برخـی  در  را  سـنگ  زغـال  فـروش  و 

کـرد. اعـام  ممنـوع  ایـن شـهر  نواحـی 
بـا توجـه بـه آلوده گـي شـدید هـواي کابل 
وزارت امـور داخلـه در اقدامـي خریـد و 
فـروش زعـال سـنگ را ممنوع اعـام کرده 
ایـن تصمیـم حکومـت در حالـی عملـي 
مي شـود کـه در حـال حاضـر تـوان ارایـه 
کـردن  گـرم  بـرای  را  بدیلـی  هیچ گونـه 

خانه هـای مـردم در فصـل سـرما نـدارد.
شـهر نشـینان کابـل که اکثـراً با فقر دسـت 
و پنجـه نـرم مـی کننـد و اسـتفاده از زغال 
سـنگ اقتصـادی تریـن مـواد بـرای گـرم 
کـردن خانهـای شـان بـه شـمار مـی رود 
اکنـون از سـوی حکومت منع شـده اسـت.
توقـف خرید و فروش این مـواد ضروری، 
مـردم را با مشـکات جـدی رو بـرو کرده 
و حتـی نمـی تواننـد بجای زغال سـنگ از 
چـوب اسـتفاده کنند، زیـرا هر هفـت کیلو 
چـوب سـوخت ۱۰۰ افغانـی بـه فـروش 

می رسـد.
میرحسـن یـک تـن از باشـنده گان غـرب 
کابـل گفـت: بـه خاطر نداشـتن پـول کافی 
نتواسـته اسـت سـوخت کافـی بـرای فصل 
زمسـتان تهیـه کنـد و حـال کـه حکومـت 
متوقـف  را  زغالسـنگ  وفـروش  خریـد 
سـاخته مجبور اسـت کـه برای گـرم کردن 
خانـه از هـر چیـزی، حتی مواد پاسـتیکی 

و تکـه هـای کهنـه اسـتفاده کنـد.
ایـن گفته هـا درحالـی ابـراز مـی شـود کـه 
وزارت  سـخنگوی  معـاون  امینـی  مـروه 
داخلـه در مصاحبه با خبرگـزاری آوا اظهار 
و  خریـد  وزارت  ایـن  رهبـری  داشـت:  
فـروش را در برخـی از نواحـی کابـل کـه 
زغـال سـنگ در حمام هـا، بلنـد منزل هـا و 
بعضـی کارخانه هـا بـه صـورت غیرقانونی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه و مـردم از 
منـع  انـد  داشـته  هـوا شـکایت  آلوده گـی 

است. شـده 
او  عنـوان کـرد: ایـن تصمیـم زمانـی بـه 
صـورت عاجـل گرفتـه شـد کـه کابـل از 
جملـه آلوده ترین شـهرهای جهان شـناخته 
و هـوای مناسـب برای زنده گی شـهروندان 

را نداشـته اسـت.
بانـو امینـي یـادآور شـد: خریـد و فـروش 
قـرار  منـع  کل  صـورت  بـه  زغال سـنگ 
داده نشـده  بلکـه مـوردی بـوده و شـامل 
سـاحات خـاص مـی شـود، امـا در آینـده 
پـان بـر ایـن اسـت کـه در صـورت منـع 
کامـل اسـتفاده از زغـال  سـنگ چـه بدیلی 
بایـد در نظـر گرفتـه شـود تا از یک سـو از 

آلودگـی هوا کاسـته شـود و از طرف دیگر 
شـهروندان متضرر و در تنگنـا قرار نگیرند.
ابـراز  داخلـه  وزارت  سـخنگوي  معـاون 
در  داخلـه  وزارت  اکنـون  هـم  داشـت: 
همـکاری بـا شـاروالی و اداره ملـی محیط 
زیسـت، روی ایـن پـان کار می کنـد و هر 
وقـت تکمیـل شـد بـا رسـانه هـا شـریک  

سـاخت. خواهنـد 
وي ادامـه داد: همـکاران وزارت داخلـه از 
طـرف شـب در جاده هـا گشـت و گـذار 
می کننـد و بـه خاطر بهبـود وضعیت محیط 
زیسـتی گاهـی سـرک ها را نیز شست وشـو 

مـی دهند.
نامطلـوب  وضعیـت  خاطـر  بـه  امینـي 
خواسـت  شـهروندان  از  کابـل،  هـوای 
کـه بـرای بهبـود وضعیـت آب وهـوا، بـا 
ادارات مربوطـه همـکاری نماینـد چـرا که 
روی  کـه  را  اقدامـی  هـر  داخلـه  وزارت 
دسـت می گیـرد بـه نفـع مـردم و حفاظـت 
از  از شـهروندان اسـت، و اال چـرا پیـش 
ایـن خریـد و فروش مـواد جامـد از جمله 

کـرد. نمـی  منـع  را  زغال سـنگ 
درهمیـن حـال، عبدالهادی ژمن کارشـناس 
درصـد   ۸۰ می گویـد:  زیسـت  محیـط 
آلودگـی هـوای کابل ناشـی از مصرف مواد 

جامـد بـه خصـوص زغال سـنگ اسـت.
وي افـزود: هـر چنـد اداره محیط زیسـت، 
بـرای جلوگیـری از مصـرف زغالسـنگ تا 
کنـون تـاش کـرده، امـا بـه دلیـل اینکـه 
درقانـون نیامـده و از یکسـو سیسـتم بـازار 
آزاد مانـع اقـدام سـخت گیرانـه مـی باشـد 
دولـت نمـی تواند بدیـل مناسـب ارائه کند 
کـه متاسـفانه این تـاش ها تا هنـوز بجای 

است. نرسـیده 
ژمـن از اقدام وزارت داخلـه مبنی برتوقف 
خریـد و فـروش زغـال سـنگ اظهـار بـی 
خبـری کـرده اظهـار داشـت: اگـر مصـرف 
زغال سـنگ در شـهر کابل متوقف شـود ۸۰ 
درصـد آلودگـی هوا کاهـش پیدا مـی کند.
نشـان  خاطـر  زیسـت  محیـط  کارشـناس 
سـاخت: آلودگـی هـوای کابـل تنهـا ۲۰ تا 
۳۰ درصـد از ناحیـه کثافـات و موترهـای 
دود زا و... اسـت و 7۰ تـا ۸۰ درصد مطلق 
آن بـه اثـر مصـرف زغال سـنگ می باشـد.
شـهرکابل درحالـی از آلوده ترین شـهرهای 
جهـان بـه شـمار می ورد کـه اداره یـی به نام 
محیط زیسـت عمـًا در این زمینـه فعالیت 
دارد و همـه سـاله هزینـه هـای سـنگینی 
بـه مصـرف مـی رسـد، امـا مسـوولین آن 
همـواره می گوینـد کـه درحـال حاضر جز 
آگاهـی دهـی عامـه و برخـی از اقدامـات 

ابتدایـی کاری نمي تواننـد انجـام دهنـد.

کمیسیون انتخابات:

بـه زودی نتـایج ابتدایی اعـالم می شـود
خـرید و فـروش

 زغـال سنگ در کابـل منـع شـد

ناجیه نوری   


