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لقمـۀ شیـرین امریکـا 
به طالبـان

7 3

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت داخلـی مجلـس 
می گویـد کـه مسـووالن امنیتی کابـل از رهایی 
شـکایت  افغانـی،  هـزار   5 مقابـل  در  دزدان 

دارند.
عبدالقیـوم خیرخـواه عضـو کمیسـیون امنیـت 
داخلـی مجلـس نماینـده گان کـه در نشسـت 
دیـروز ایـن مجلـس صحبـت می کـرد گفـت 
مسـووالن  گذشـته  روز  کمیسـیون  ایـن  کـه 
امنیتـی کابـل را در پیونـد به افزایـش ناامنی در 

پایتخـت اسـتجواب کـرده بـود.
آقـای خیرخواه افزود: »مسـووالن امنیتی شـهر 
کابـل می گوینـد کـه کمبـود پرسـونل دارنـد؛ 
میلیـون جمعیـت در شـهر کابـل زنده گـی   7
در  پولیـس  پرسـونل  هـزار  امـا 15  می کننـد؛ 
ایـن فعـال اند کـه در مقایسـه با نفوس، بسـیار 
تامیـن  را  امنیـت  نمی توانـد  و  اسـت  انـدک 

» . کنند
بـه گفتـۀ او، مسـووالن امنیتـی کابـل همچنین 
کردنـد؛  شـکایت  نیـز  جـزا  تطبیـق  عـدم  از 

را  مجرمیـن  آنهـا  کـه  می گوینـد  مسـووالن 
در  )مجرمـان(  آنـان  امـا  می کننـد؛  بازداشـت 
بـدل پنج هـزار افغانـی دوبـاره رهـا می شـوند.

همچنیـن آقـای خیرخـواه گفـت کـه موضـوع 
بـود کـه برخـی  دیگـر هـم مسـأله معتادیـن 
نماینـده گان مطـرح کردنـد، بیشـتر از 10 هزار 
معتـاد در کابـل وجـود دارد و در هـر شـب 

دو الـی سـه تـن آنـان جـان خـود را از دسـت 
می دهنـد؛ امـا مسـووالن امنیتـی در ایـن رابطه 

کـدام برنامـه خاصـی ندارنـد.
آقـای خیرخـواه افـزود کـه کمیسـیون امنیـت 
داخلـی مجلـس بـا مسـووالن امنیتـی کابـل به 
هیـچ تفاهمـی نرسـیدند؛ زیـرا پاسـخ های آنان 
حداقـل قناعت ایـن کمیسـیون را فراهم نکرده 

ست. ا
پولیـس کابـل پـس از انتقادهای گسـترده مبنی 
بـر افزایـش جرایـم جنایـی، قتـل و دزدی در 
پایتخـت، در یـک هفتـه اخیـر برنامه مبـارزه با 
مجرمان را در دسـتور کار قـرار داده و ده ها تن 
از دزدان و مجرمـان را بازداشـت کرده اسـت.

امـا نماینـده گان مجلـس ایـن برنامـه پولیـس 
تاکیـد دارنـد کـه  کابـل را موقتـی دانسـته و 
پولیـس بایـد تدابیـر درسـتی را بـرای امنیـت 

دایمی پایتخت در دسـتور کار خـود قرار دهد.
مجلـس  عضـو  یـک  جمشـیدی  اکبـر  علـی 
گفـت کـه گزمه هـای سـیار نیروهـای امنیتـی 
در شـهر کابـل نتیجـه نـدارد؛ زیـرا ایـن طـرح 
دایمـی نیسـت؛ وزارت داخلـه و پولیـس کابل 
هیچ گاهـی روی طـرح دایمی تامیـن امنیت در 

کابـل کار نکـرده اسـت.
دوبـاره  بایـد  داخلـه  وزارت  او،  گفتـۀ  بـه 
پاسـگاه های امنیتـی را در سـطح شـهر افـراز 
کنـد تـا در اسـرع وقت بتوانـد از بـروز نا امنی 

در یـک محـل جلـو گیـری کنـد.
گفتنـی اسـت کـه پیش از ایـن نیز پاسـگاه های 
امنیتـی در سـطح شـهر کابـل افـراز بـود؛ امـا 
وزارت داخلـه در یک سـال گذشـته پاسـگاه ها 
را جمـع آوری کـرده و بـه جـای آن به گشـت 
زنـی سـیار پولیـس تاکیـد کردنـد که بـا توجه 
بـه افزایـش جرایم جنایی در سـطح شـهر دیده 

می شـود، ایـن برنامـه کارسـاز نبوده اسـت.

کمیسیون امنیت داخلی مجلس: 
پولیس کابل از رهایی دزدان در مقابل 5 هزار افغانی شکایت دارد

نیکوالس کی: 
گفت وگوهای »بین االفغانی« 

به زودی آغاز خواهد شد

نیکــوالس کــی، نماینــدۀ ملکــی ناتــو بــرای افغانســتان بــه 
ــتان  ــح در افغانس ــه صل ــه ک ــام وطندار گفت ــزاری س خبرگ
ــوق  ــان و حق ــوق زن ــه حق ــه ب ــود ک ــرار می ش ــی برق زمان

بشــر بــه گونــۀ کامــل توجــه شــود.
ــه  ــبت ب ــبینی نس ــار خوش ــا اظه ــو ب ــی نات ــدۀ ملک نماین
رونــد صلــح افغانســتان در ســال 2020 میــادی می گویــد: 
طالبــان  از  و  صلح انــد  تشــنۀ  افغانســتان  »شــهروندان 

ــد.« ــح بپیوندن ــد صل ــه رون ــا ب ــد ت می خواهن
ــح  ــد صل ــی از رون ــت منطقه ی ــد، حمای ــای کــی می افزای آق
افغانســتان افزایــش یافتــه و نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور 
ــان  ــه طالب ــد ک ــد می کن ــده اند. او تأکی ــر ش ــز نیرومندت نی
ــروزی  ــه پی ــگ ب ــدان جن ــی و در می ــد از راه نظام نمی توانن

برســند.
و  پیشــرفت ها  آماده گی هــا،  تمــام  او،  گفتــۀ  بــه 
ــی کــه در ســال گذشــته انجــام شــده اســت،  گفت وگوهای
ــای  ــد، گفت وگوه ــد داد. او می افزای ــه خواهن ــال نتیج امس

بین االفغانــی بــه زودی آغــاز خواهــد شــد.
ــاز  ــی از آغ ــتان در حال ــرای افغانس ــو ب ــی نات ــفیر ملک س
ــت  ــه حکوم ــد ک ــر می ده ــی خب ــای بین االفغان گفت وگوه
از  را  طالبــان  ســوی  از  آتش بــس  اعــام  افغانســتان 
ــه  ــی گفت ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه ــرط های آغ پیش ش

اســت.
ــح  ــور صل ــت در ام ــناس وزارت دول ــد، کارش ــر زالن طاه
می گویــد کــه بــرای آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی 

ــت. ــی اس ــری حتم ــس سراس ــام آتش ب اع
رابــرت اوبرایــن، مشــاور شــورای امنیــت ملــی امریــکا در 
یــک مصاحبــۀ تــازه گفتــه اســت کــه ممکــن اســت آمریــکا 
و طالبــان در ســال جــاری میــادی بــه صلــح دســت یابنــد.
بــه گفتــۀ آقــای اوبرایــن، حتــی اگــر توافــق صلــح بــه میــان 
نیایــد، امریــکا آمــاده اســت تــا نیروهــای نظامــی اش را در 

افغانســتان کاهــش دهــد.

د تهران په هوايي پېښه کې د وژل شویو افغانانو 

پېژندنې ځانګړې کمېتې کار پيل کړی

مشاور امنیت ملی امریکا:
احتمال کاهش نیروهای امریکایی 

از افغانستان بدون توافق صلح وجود دارد

ــکا  ــی امری ــت مل ــاور امنی ــان، مش ــرت اوبرای راب
ــپ در  ــور ترام ــکان دارد رییس جمه ــد ام می گوی
ســال جــاری بــا طالبــان بــه توافــق برســد امــا حتــا 
اگــر توافقــی هــم صــورت نگیــرد، رییس جمهــور 
در  را  امریکایــی  نیروهــای  شــمار  ترامــپ، 

ــد داد. ــش خواه ــتان کاه افغانس
ــا  ــی ب ــوی اختصاص ــان در گفت وگ ــرت اوبرای راب
ویــب ســایت خبــری اکســیوس گفتــه اســت کــه 
ــا اگــر توافــق صلــح بیــن واشــنگتن و طالبــان  حت
ــمار  ــپ، ش ــور ترام ــرد، رییس جمه ــورت نگی ص
کاهــش  افغانســتان  در  را  امریکایــی  نیروهــای 

ــد داد. خواه
ــر کار  ــتان بهت ــای افغانس ــت: »نیروه ــه اس او گفت
ــه زودی در  ــا ب ــم م ــر می کن ــن فک ــد و م می کنن
ــح باشــد  ــق صل ــه تواف ــود ک ــم ب ــی خواهی موقعیت
ــش  ــتان کاه ــود را در افغانس ــان خ ــه، نظامی ــا ن ی

می دهیــم«.
مشــاور امنیــت ملــی ایــاالت متحــده در پاســخ بــه 
ــه ترامــپ  ــد ک ــا او فکــر می کن ــن پرســش - آی ای
امریــکا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  از  پیــش 
ــه  ــت ک ــزوده اس ــد؟ -اف ــق کن ــان تواف ــا طالب ب
ــاوت  ــات قض ــزاری انتخاب ــان برگ ــاس زم ــر اس ب
نمی کنــد؛ امــا ممکــن اســت...    ادامــه صفحــه 6

پــه ایــران کــې د افغانســتان ســفارت د هغــو کســانو د 

پېژندنــې لپــاره ځانګــړې کمېټــه جــوړه کــړې چــې پــه 

ــواد کــې د اوکراینــې الوتکــې د رانســکورېدو  هغــه هې

پــه پایلــه کــې وژل شــوي دي.

پــه تهــران کــې د افغانســتان ســفیر عبدالغفــور لېــوال 

د دوشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل، تــر اوســه 

ــن ای  ــړو د ډی ای ــه غ ــو ل ــو د ۹ کورنی یــې د قربانیان

ــوې ده. ــتل ش ــه اخیس ــاره وین ــت لپ ازمایښ

ښــاغيل لېــوال وویــل، کمېټــې خپــل کار پیــل کــړی او 

دوی بــه د وژل شــویو افغانانــو د پېژندنــې لپــاره ټولــې 

اســانتیاوې برابــرې کــړي او د قربانیانــو د کورنیــو 

ــه رســېدنه وکــړي. غوښــتنو ت

ــه  ــړې کمېټ ــوه ځانګ ــه ی ــفارت دنن ــل: »د س ــه ووی هغ

جــوړه شــوې، څــو د قربانیانــو د جســدونو د پېژندلــو 

ــران د  ــه وکــړي. د ای ــزه څېړن ــه برخــه کــې هــر اړخی پ

ــوړه  ــه ج ــوه کمېټ ــه ی ــم ورت ــارو وزارت ه ــو چ بهرنی

ــن ای  ــو د ډي ای ــه ۹ تن ــو ل ــو د کورنی ــړې. د قربانیان ک

لپــاره وینــه اخیســتل شــوې ده چــې لــه مخــې بــه یــې 

ــدل يش.« ــدونه وپېژن جس

ښاغيل لېوال زیاته کړه،...                           پاتی مخ6
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دموکـراسی نیـازمند 

نخبگان

کمیسیون شکایات 
از کمیسیون انتخابات 

شکایت دارد



زمسـتان سـاِل روان بـدون شـک متفـاوت 
امسـال  اسـت.  گذشـته  زمسـتان های  بـا 
افغانسـتان شاهد سـرمای بیشـتر و هم زمان 
بـاران  و  بـرف  بـارش  کم سـابقۀ  افزایـش 
 13 حداقـل  گذشـته،  روز  دو  در  اسـت. 
والیِت کشـور شـاهد بـارش برِف سـنگین 
اگـر  بـرف  و  بـاران  بـارش  اسـت.  بـوده 
و  خـوب  سـالی  نویدبخـِش  می توانـد 
پُربـار باشـد امـا به دلیـل وضعیـت بحرانی 
فاجعه هـای  داخلـی،  ناچیـز  امکانـاِت  و 

می زنـد.  رقـم  نیـز  را  انسـانی 
برخـی  در  روان  سـال  برف هـای  بـارش 
کشـور  غربـِی  و  جنوبـی  والیت هـای 
جـان عده یـی را گرفتـه و خسـارات مالـی 
هنگفـت برای هموطناِن ما بـه وجود آورده 
بسـیاری  در  مواصاتـی  راه هـای  اسـت. 
و  شـده  بسـته  سردسـیر،  والیت هـای  از 
امـکان  یـا  مسـیرها  ایـن  در  رفت وآمـد 
نـدارد و یـا با دشـواری های بزرگـی همراه 
شـده اسـت. ایـن بدون شـک آغاز فصــل 
روزهـای  در  و  و سرماسـت  برف باری هـا 
سـازمان های  پیش بینـی ِ  اسـاس  بـر  آینـده 
هواشناسـی، افغانسـتان شـاهد بـارش برف 
و بـاراِن بیشـتری در مناطق مختلِف کشـور 

خواهـد بـود. 
افغانسـتان، زمسـتان  مثـل  بـرای کشـوری 
و سـرما هنـوز بـه عنـوان »مـرگ غریبـان« 
شـناخته می شـود. در کشـوری کـه حداقل 
سـازمان های  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
کشـوری و  بین المللـی، نیـم جمعیـِت آن 
در »فقـر همه جانبـه« یـا زیـر خـط فقـر بـه 
معنـای  زمســتان  و  سـرما  می برنـد،  سـر 
اگـر  باشـد.  داشـته  نمی توانـد  دیگـری 
جمعیـت افغانسـتان را 32 میلیــون فـرض 
کنیـم، حداقـل براسـاس آمـار ادارۀ مرکزی 
افغانسـتان، 16 میلیـون جمعیِت این کشـور 
محتاج یـک لقمه نان هسـتند. همین لحظه، 
بـه  افغانسـتان  مـردم  از  زیـادی  جمعیـت 
صـورِت روزمـزد گـذراِن حیـات می کنند؛ 
یعنـی کارگـراِن روزمـزد اند که اگـر کاری 
در همان روز نصیب شـان شـود، نـان دارند 
و اگـر نشـود، بدون نـان زنده گـی خواهند 
کـرد. وقتـی در فصـل سـرما کـه کاهـش 
کارِ روزمـزدی را نیـز بـه دنبـال دارد، ایـن 
جمعیـِت بـزرگ بخواهنـد نان شـب و روز 
خـود را تهیه کننــد، از کدام منبـع باید این 
نـان تهیه شـود؟ با کـدام امکانـات و ذخیرۀ 
قبلـی؟ آیـا نهــادی در کشـور وجـود دارد 
کـه وضعیـِت ایـن جمعیـت ناتواِن کشـور 
را رصـد کنـد؟ میلیون هـا پناه جـوی داخلی 
همیـن حاال در کمپ هـای بی در و پیکر در 
کابـل و والیت هـای غربـی به ویـژه هرات، 
و  می برنـد  به سـر  اسـفناکی  وضعیـِت  در 
روزهـای سـختی را می گذراننـد؛ آیا نهادی 
یافـت شـده کـه از ایـن پناه جویـان بپرسـد 
کـه نـان شـب و روزِ خـود را داریـد و یـا 

؟   خیر
حداقـل بـر اسـاس آمارهـای رسـمی، در 
افغانسـتان 2 و نیـم میلیـون معتـاد وجـود 
دارد کـه اکثرشـان در کوچه هـا و زیر پُل ها 
زنده گـی می کننـد، کـدام سـازمان از ایـن 
افـراد بی چاره سـراغ گرفته اسـت؟ در یک 

گـزارش آمده اسـت که فقط در چند شـب 
و روز گذشـته، 32 تـن از ایـن معتـادان در 
داده  جـان  هـرات  کوچه پس کوچه هـای 
 انـد. آیـا این یـک هشـدار برای نهــادهای 
مسـوول نمی توانـد باشـد؟ چقـدر در کابل 
و در زیـر پل سـوخته و دهمزنگ جان داده 
انـد؟ آیـا حکومـت از این افراد خبـر دارد؟ 
آیـا رییـس حکومِت خودخواندۀ کشـور که 
بـا باالپـوش لوکس در داخـل ارگ از اولین 
برف بـاری بـا عکس هـای تجملی اسـتقبال 
می کنـد، می دانـد همـان لحظه یی کـه او در 
برابـر دوربیــن عکاسـی لبخنـد می زنـد و 
برف جنگـی می کنـد، چنـد کـودِک بدبخت 
و چنـد انســاِن بی چـارۀ ایـن کشـور جان 

اند؟  داده 
زیبینـدۀ  این چنینـی  گرفتن هـای  عکـس 
افغانسـتان  مثـل  کشـوری  اوِل  مسـوول 
نیسـت. این  گونـه عکس هـا را بایـد ترامپ 
و دیگرانـی بگیرنـد که مردم شـان در رفاه و 
آسـایش زنده گی می کننــد. اشـرف غنی با 
گرفتـن عکـس در بـرف چـه را می خواهد 
ثابـت کند؟ آیـا این عکس ها بـرای کودکان 
و افـراد فقیـِر کشـور نـان و گرما می شـود؟ 
ادارۀ مبـارزه بـا حوادث، چـه تدابیری را از 
قبـل بـرای چنین مواقعی در دسـت داشـت 
و تـا حـال چه کارهایـی انجام داده اسـت؟ 
مسـلمًا هیـچ گـزارش و آگاهی دهی یـی در 
ایـن خصـوص وجـود نـدارد. این ها نشـان 
می دهنـد که حکومـت و نهادهای مسـوول 
مـردم  اقبـاِل  و  بخـت  بـه  را  چیـز  همـه 
رقـم  فاجعـه  کـه  این جاسـت  گذاشـته اند. 
سـال های  در  کـه  همان گونـه  می خـورد؛ 
گذشـته رقـم خـورد و مـا شـاهد  قربانـی 
شـدِن صدها خانواده در بدخشـان و مناطق 

بودیم.  شـمالی کشـور 
در  سـرما  فصـل  در  کـه  کسـانی  بـرای 
معـرِض تهدیـد و آسـیب قـرار دارنـد، از 
قبـل بایـد کار هایـی انجـام شـود. آنانی که 
کار پیــدا نمی کننـد، چـه گناهـی مرتکـب 
شـده انـد؟ آنانـی کـه مجبـور شـده انـد بر 
رهـا  را  خانه های شـان  فقـر  و  جنـگ  اثـر 
کننـد و بـه مناطـق نسـبتًا امـن پنـاه ببرنـد، 
چـه گناهـی را مرتکـب شـده  اند کـه حاال 
بایـد از سـرما بمیرند؟ مدیریِت کشـور تنها 
ایـن نیسـت کـه خـود را رییـس جمهوری 
مسـلح«  قـوای  اعلـی  »سـرقوماندان  یـا 
این کـه  یعنـی  کشـور  مدیریـت  بخوانیـم؛ 
بـه نیازمندی هـا و مشـکاِت مـردم هرچـه 
تـرودو  جسـتن  شـود.  رسـیده گی  زودتـر 
شـنیدن  محـض  بـه  کانـادا  نخسـت وزیر 
آن کشـور  خبـر کشـته شـدن شـهرونداِن 
خانه هـای  بـه  ایـران،  هوایـی  سـانحۀ  در 
بازمانـده گاِن قربانیـاِن ایـن حادثـه شـتافت 
و بـا آن هـا غم شـریکی کـرد. برای شـان از 
امکاناتـی سـخن گفـت کـه دولـت کانـادا 
مجبـور بـه تأمیـن آن بـرای آن هاسـت. این 
اسـت رهبری مسـوول در برابر شـهروندان 
مسـتحکِم  چهاردیـواری  در  این کـه  نـه  و 
ارگ کسـی عکـس بگیـرد و آن  را بـرای 
میلیون هـا شـهروندی کـه نـان شـب و روزِ 

خـود را ندارنـد، پُسـت کنـد.  
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ــات  ــس در جبه ــای پولی ــدن نیروه ــال جنگی ــده س ــس از هج پ
ــا طالبــان و تروریســتان، روز گذشــته آقــای غنــی رییــس  نبــرد ب
حکومــت وحــدت ملــی طــی یــک ســخنرانی گفــت کــه پولیــس 
ــت  ــن حاکمی ــه تأمی ــی اش ک ــۀ اصل ــه وظیف ــد ب افغانســتان می بای
قانــون اســت، برگــردد. مســلمًا عبــارت »تأمیــن حاکمیــت قانــون« 
ــه  ــد ک ــاده می کن ــیربرداری را اف ــیع و تفس ــومِ وس ــا و مفه معن
جنــگ در جبهــات را هــم می تــوان شــامِل آن ســاخت؛ امــا 
ــازد،  ــدود می س ــیر آن را مح ــح و تفس ــاِی آن را واض ــه معن آنچ
ــایر  ــس در س ــروی پولی ــرد نی ــی، کارک ــون اساس ــر قان ــاوه ب ع

ــت.  کشورهاس
ــس،  ــی پولی ــرد اصل ــه و کارک ــان، وظیف ــر کشــورهای جه در اکث
ــای  ــه در محدوده ه ــِن عام ــم و ام ــن نظ ــون و تأمی ــرای قان اج
شــهری و مســکونی اســت. بــا ایــن حســاب، پولیــس از اشــتراک 
میدان هــا  در  حضــور  و  داخلــی  و  بیرونــی  جنگ هــای  در 
و ســنگرهای جنــگ، معــاف اســت و چنیــن وظیفه یــی را 
ارتش هــای ملــی بــه انجــام می رســانند کــه هــم بــه ایــن 
ــی  ــنگیِن رزم ــزات س ــم از تجهی ــوند و ه ــت می ش ــور تربی منظ
برخوردارنــد. بــرای نیروهــای پولیــس اگرچــه تمرین هــا و 
ــا در  ــود، ام ــز می ش ــبک تجوی ــدود و س ــِی مح ــات نظام تجربی
ــی و  ــی، جرم شناس ــای قانون شناس ــا در زمینه ه ــه آن ه ــوض ب ع
ــار  ــا در رفت ــه می گــردد ت ــی ارای جامعه شناســی آموزش هــای کاف
ــی ژرف  ــا آگاه ــد ب ــی، بتوانن ــای جرم ــهروندان و پدیده ه ــا ش ب
و چندبُعــدی اقــدام کننـــد. بــه عبــارت دیگــر، نیروهــای پولیــس 
ــی  ــاِت اجتماع ــنا و در موضوع ــی، آش ــایل نظام ــا مس ــد ب می بای
کارشــناس باشــند و بــه همیــن تناســب، نیروهــای ارتــش یــا اردو 
می بایــد در مســایل جنگــی و نظامــی، متخصــص و بــا موضوعات 
اجتماعــی آشــنا باشــند. امــا آنچــه در افغانســتان ایــن روال را برهم 
ــا معکــوس ســاخته اســت، وضعیــت جنگی  یــی اســت  زده و حت
ــرار داده  ــی را هــدف ق ــِی شــهری و مدن ــه شــالوده های زنده گ ک
ــا قــرار دادِن هــر دو در یــک  و مــرز میــان پولیــس و ارتــش را ب

ــرده اســت. ــان ب ســنگر از می
این کــه آقــای غنــی در مراســم فراغــت ۴00 افســر پولیــس 
ــه وظیفــۀ اصلــی اش برگــردد«،  ــد پولیــس ب می گویــد »حـــاال بای
چنــد پرســش را بــه میــان می کشــد: نخســت این کــه آیــا 
ــا در حــاِل خاتمــه  ــه و ی ــان یافت وضعیــت جنگــی افغانســتان پای
اســت؟ و اگــر چنیــن نیســت، آیــا پــس از ایــن بــارِ بخــش قابــل 
ــته،  ــه دوش داش ــس ب ــای پولی ــه نیروه ــگ را ک ــی از جن توجه
ــن اســت،  ــر چنی ــت؟ و اگ ــد گرف ــده خواه ــه عه ــی ب اردوی مل
آیــا تشــکیات و پرســونِل اردو قــرار اســت بــه زودی بزرگ تــر و 
وســیع تر از تشــکیاِت فعلــی شــود به حــدی کــه دیگــر محتــاج 

ــند؟ ــس نباش ــای پولی ــِی نیروه ــت جنگ حمای
مســلمًا تــا زمانی کــه بــه ایــن پرســش ها پاســخ داده نشــود، قیــد 
ــد  ــد ورزی ــت خواه ــای دور« مواصل ــه »آینده ه ــی ب »حــاال«ِی غن
ــای  ــت دفتره ــخنان  او، ثب ــایر س ــد س ــخنرانِی او همانن ــن س و ای
شــعارِ وی خواهــد شــد. بــرای درک ســهِم پولیــس افغانســتان در 
جنگ هــای گســتردۀ کشــور، می بایــد بــه میــزان تلفــاِت نیروهــای 
نظامــی در 18 ســال گذشــته و ســهم پولیــس در ایــن میــان اســتناد 
جســت. آمارهــای رســمی و غیررســمی، میــزان تلفــات نظامیــاِن 
ــر  ــش از شــصت هزار نف ــر، بی ــال اخی ــی را در در هجــده س دولت
ــِر آن   ــان، حــدود چهل هــزار نف ــن می ــه از ای ــد ک گــزارش می کنن

ــه و نیروهــای پولیــس می باشــد.  ــه وزارت داخل ــوط ب مرب
ایــن آمــار از ایــن جهــت دردنــاک اســت کــه: تلفــات نیروهــای 
ــا  ــر همیــن مبن پولیــس بســیار بیشــتر از نیروهــای اردو بــوده و ب
می تــوان احتمــال داد کــه میــزان حمــاِت طالبــان و تروریســتان 
بــر ایــن نیروهــا بیشــتر از نیروهــای اردو اســت. امــا درگیــری بــا 
ــزاِت آن هــا،  ــِت ادوات و تجهی ــه دلیــل ماهی نیروهــای پولیــس، ب
زمینــۀ مســاعدی بــرای گرفتــن تلفــات از نیروهــای دولتــی 
توســط طالبــان و ســایر تروریســتان فراهــم آورده اســت. در 
شــرایط جنگــی کشــور، پولیــس یــک هــدف و انتخــاِب آگاهانــه 
ــان  ــرِب شست ش ــان دادن ض ــتای نش ــتان در راس ــرای تروریس ب

ــود. ــی می ش تلق
ــی  ــتخباراتِی منطقه ی ــای اس ــتان عقبه ه ــگ افغانس ــد جن بی تردی
ــا شــعار ممکــن  ــن وضــع ب ــرون شــدن از ای ــی دارد و بی و جهان
نیســت. افــزون بــر این کــه احتمــال شکســِت مذاکــرات صلــح و 
ــا  ــی وجــود دارد؛ حت ــه تحــوالت منطقه ی ــر ب ــگ نظ تشــدید جن
ــان  ــای پای ــه معن ــد ب ــان نمی توان ــا طالب ــح ب ــق صل ــای تواف امض
جنــگ باشــد. از ایــن رو بهتریــن گزینــه بــرای دولــت افغانســتان 
ــی  ــگاه اصل ــه و جای ــه وظیف ــس ب ــدن پولی ــتای برگردان در راس
ــی  ــا اندازه ی ــی و ت ــکیات اردوی مل ــردن تش ــزرگ ک ــود، ب خ
ــه  ــدام ب ــن اق ــت. ای ــس اس ــکیات پولی ــاختن تش ــک س کوچ
تدریــج ضمــن بــاال بــردِن تــوان جنگــی و مهــارِت نظامــی اردوی 
ــص و  ــهری، متخص ــی ش ــه نیروی ــس را ب ــد پولی ــی، می بای مل

متشــخص تبدیــل کنـــد. 

پولیِس افغانستان 
چه وقت »پولیس« می شود؟

زمستان؛
ن  مرگ غریبا

و نمایش 
قتِی  بی لیا
ارگ نشینان

احمـد عمران

مـردم  از  زیـادی  جمعیـت 
روزمـزد  به صـورِت  افغانسـتان 
یعنـی  می کننـد؛  حیـات  گـذراِن 
کارگـراِن روزمـزد اند که اگر کاری 
روز نصیب شـان شـود،  در همـان 
بـدون  نشـود،  اگـر  و  دارنـد  نـان 
نـان زنده گـی خواهنـد کـرد. وقتی 
کاِر  کاهـش  کـه  سـرما  فصـل  در 
روزمـزدی را نیـز بـه دنبـال دارد، 
ایـن جمعیـِت بـزرگ بخواهنـد نـان 
شـب و روِز خـود را تهیـه کننــد، 
از کـدام منبـع بایـد این نـان تهیه 
شـود؟ بـا کـدام امکانـات و ذخیـرۀ 
قبلـی؟ آیا نهــادی در کشـور وجود 
جمعیـت  ایـن  وضعیـِت  کـه  دارد 
کنـد؟  رصـد  را  کشـور  ناتـواِن 
میلیون هـا پناه جـوی داخلـی همین 
حـاال در کمپ هـای بـی در و پیکـر 
بـه  غربـی  والیت هـای  و  کابـل  در 
ویژه هرات، در وضعیِت اسـفناکی 
به سـر می برنـد و روزهـای سـختی 
را می گذراننـد؛ آیـا نهـادی یافـت 
پناه جویـان  ایـن  از  کـه  شـده 
بپرسـد کـه نـان شـب و روِز خـود 

را داریـد و یـا خیـر؟
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و  شـکایات  کمیسـیون  بیـن  کاری  رابطـۀ 
عـدم  بـا  تـوأم  رابطـۀ  انتخابـات  کمیسـیون 
عـدم  وقت هـا  خیلـی  و  اسـت  هم آهنگـی 
می شـود  مشـکات  بـروز  سـبب  هم آهنگـی 
کـه ماهیـت کار کمیسـیون شـکایات را  دچـار 

می کنـد. سـکتگی 
دبیرخانـۀ  رییـس  اعتمـادی،  چمن شـاه 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در یک مصاحبۀ 
اختصاصـی بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا ابـراز این 
دلیـل حجـم شـکایات  بـه  می گویـد:  مطلـب 
ممکـن اسـت که اعـام نتایـج نهایـی انتخابات 
زمان گیـر بـوده و بـا تأخیـر طوالنی تـری اعام 

. د شو
اعـام  از  بعـد  می گویـد:  اعتمـادی  آقـای 
شـکایات   16500 تعـداد  بـه  ابتدایـی  نتایـج 
بـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی رسـید کـه 
البتـه همـه مربـوط دفاتـر والیتـی بودنـد کـه 
خوشـبختانه بـه یک تعـداد از این شـکایات دو 
روز پیـش و بـه یـک تعداد هـم امروز}دیروز{ 
رسـیده گی صورت گرفـت و اکنـون در مرحلۀ 
اباغیـه رسـیده اسـت و تـا یکـی دو روز دیگر 

کارهـا تمـام می شـود.
بازشـماری  محـات  گفـت:  همچنـان   او 
احتمـاالً بـه پنج هـزار محـل می رسـد؛ امـا آغاز 
بازشـماری مربـوط کمیسـیون انتخابات اسـت 
و بایـد در ایـن خصوص مسـووالن کمیسـیون 

باشـند. پاسـخ گو  انتخابـات 

افـزود:  انتخاباتـی  دبیرخانـۀ شـکایات  رییـس 
کمیسـیون  مربـوط  آرا  بازشـماری  هرچنـد 
انتخابـات اسـت، امـا طـرح برنامـۀ بازشـماری 
آرا را هـر دو کمیسـیون بایـد ترتیـب و تهیـه 
نماینـد و بایـد نظریـات و طرح های کمیسـیون 
شـکایات در آن درج شـود، امـا امکانـات الزم 
را هـم کمیسـیون فراهـم کنـد تا هرچـه زودتر 

بازشـماری آرا آغـاز شـود.
شـکایات  کمیسـیون  رابطـه  اعتمـادی  آقـای 
و کمیسـیون انتخابـات را یـک رابطـۀ تـوام بـا 
بـدون  گفـت:  کـرده  عنـوان  هم آهنگـی  عـدم 
شـک رابطـه بین هـر دو کمیسـیون یـک رابطۀ 
نسـبتًا خـوب اسـت، امـا خیلـی وقت هـا عـدم 
هم آهنگـی سـبب بـروز مشـکات می شـود که 

ماهیـت کار دچـار سـکتگی می شـود.
در ایـن میـان، میـراز محمـد حق پرسـت یکـی 
از سـخنگویان کمیسـیون انتخابـات در صحبت 
ایـن  کـه  می گویـد  امـا  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
کمیسـیون تعهـد دارد تـا هـر فیصلـه و تصمیم 
کمیسـیون شـکایات انتخابات که در چارچوب 

قانـون باشـد را بپذیـرد و تطبیـق کند.
در  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  می گویـد  او 
شـکایات  کمیسـیون  فیصله هـای  عملی سـازی 

بـا ایـن نهـاد همـکار اسـت.
کمیسـیون  دبیرخانـۀ  رییـس  هـم،  سـویی  از 
شـکایات در مـورد تأخیر در اعـام نتایج نهایی 
گفـت: اسـناد اسـتیناف خواهی زمان بر اسـت و 

از طرفـی هـم رسـیده گی نهایی به شـکایات در 
هـر دو مرحلـه نیـز به زمـان نیاز اسـت و وقت 
گیـر خواهد بـود. بنابرراین ایـن احتمال وجود 
دارد کـه در اعـام نتایـج تأخیـر طوالنی تـری 

باشیم. داشـته 
او تصریـح کـرد: امـکان دارد کـه اعـام نتایـج 
نهایـی بـا در نظـر گرفتـن شـفافیت و عدالـت 
زمان گیر باشـد، بنابرایـن اعام نتایـج انتخابات 
زمان گیـر خواهد بـود و زمان بیشـتری را در بر 

گرفت. خواهـد 

ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه  می شـود هنـوز 
کابـل،  والیت هـای  در  شـکایت ها  بررسـی 
خوسـت و قندهـار خاتمـه نیافتـه و همچنـان 
رسـیده گی بـه بخشـی از شـکایت ها در هلمند 

نهایـی نشـده اسـت.
شـکایات  کمیسـیون  قانونـی،  رهگـذر  از 
انتخاباتـی تـا پایـان روز دوشـنبه 13 جنـوری 
)23 جـدی( فرصـت دارد که تصامیـم در مورد 
تمامی شـکایت ها را اباغ کند و اگر سـتادهای 
انتخاباتـی بـه ایـن تصامیـم قانع نبود، سـه روز 

دیگـر فرصـت دارند که اسـتیناف خواهی شـان 
را ثبـت کننـد.  امـا ایـن طـور کـه پیداسـت به 
زمـان بیشـتری نیـاز اسـت و ممکـن اسـت که 

ایـن رونـد طوالنی تـر شـود.
پیـش ایـن نیـز کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
اعـام کـرده بـود کـه ممکـن اسـت در اعـام 
نتایـج نهایـی انتخابـات تأخیـر بـه میـان بیاید، 
زیـرا حجـم شـکایات زیاد اسـت و رسـیده گی 
بـه ایـن شـکایات به طـور درسـت و دقیـق به 

زمـان بیشـتری نیاز اسـت.

شـماری از آگاهـان نظامـی می گویند کـه توافق 
روی آزادی 5 هـزار جنجگـوی زندانـی طالبان 
از زندان هـای افغانسـتان، پیـش از توافـق صلح 

خطرآفرین اسـت. 
ایـن آگاهـان باور دارنـد کـه آزادی جنگجویان 
طالبـان در ایـن فرصـت »لقمـۀ شـیرین« بـرای 
طالبـان اسـت؛ ورنـه ایـن رویکرد هیـچ تأثیری 

بـر آتش بـس و کاهـش خشـونت ها نـدارد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی منابـع نزدیک 
بـه طالبـان گفته انـد کـه گـروه مذاکـره کننـدۀ 
زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ ویـژه وزارت خارجۀ 
امریـکا در امور صلح افغانسـتان بـا نماینده گان 
سیاسـی طالبـان در قطـر روی آزادی پنـج هزار 
زندانـی  طالبانـی کـه در زندان هـای افغانسـتان 

به سـر می برنـد، توافـق کرده انـد. 
نزدیـک به یـک هفتۀ پیـش نماینـده گان امریکا 
و طالبـان بـه صـورت غیررسـمی در قطر دیدار 
کردنـد  و گفتـه می شـود کـه این رونـد درنگ 
کوتاهـی را بـرای مشـورت طالبـان بـا رهبـری 
ایـن گروه در روزهای گذشـته به همراه داشـته 
اسـت. یک عضـو گـروه طالبان گفته اسـت که 
امضـای  روی  طالبـان  و  امریـکا  نماینـده گان 
توافق نامه یـی نهایـی صلـح رأی زنـی دارنـد که 

چگونـه و در کجـا امضا شـود. 
اسـداهلل ندیم، آگاه مسـایل نظامـی در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ ماندگار، توافـق روی آزادی 5 هزار 
جنگجـوی طالبـان را از زندان هـای افغانسـتان، 
حطـر آفریـن ارزیابـی می کنـد و بـه گفتـۀ او، 
ایـن لقمۀ شـیرین بـرای طالبـان پیـش از صلح 
و توافق نامه یـی اسـت کـه ممکـن طالبـان را به 

اجرایـی کـردن آن االزمی بسـازد. 
آقـای ندیم می گوید کـه آزادی 5 هزار جنگجو 
سـبب تقویـت صفـوف طالبـان می شـود. او در  
رابطـه بـه کاهـش خشـونت ها نیـز گفـت کـه 
ایـن برنامـه پچیـده اسـت و تأکیـد بایـد روی 

آتش بـس صـورت گیـرد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن؛ ارگ 
ریاسـت جمهـوری گفته اسـت که بـرای توافق 

صلـح نیـاز بـه آتش بـس عمومی اسـت.
 صدیـق صدیقی، سـخنگوی ریاسـت حکومت 
وحـدت ملی روز یکشـنبه در توییترش نوشـته 
اسـت که طرح حکومت افغانسـتان بـرای آغاز 

گفت وگوهـای صلـح تامیـن آتش بس اسـت.
آقـای صدیقی افـزوده که آتش بـس، از تجارب 
بین المللـی برخـوردار اسـت. بـرای مـا تأمیـن 
صلـح به معنـای ختم جنگ اسـت. بـروز انواع 

خشـونت ها وابسـته بـه جنگ اسـت. 
و  طالبـان  میـان  صلـح  گف وگوهـای  رونـد 
امریـکا در حـال حاضر به صورت غیر رسـمی 
در قطـر دوام دارد، برخـی منابـع گفته انـد کـه 
طالبـان و امریـکا روی امضـای توافق نامۀ صلح 

رأی زنـی می کننـد. 
کـه  می شـود  بیـان  حالـی  در  اظهـارات  ایـن 
کـه  انـد  گفتـه  منطقه یـی  قدرت هـای  برخـی 
بـه دلیـل اوج گرفتـن تنش هـای میـان امریـکا 
– ایـران به  سـر کشـته شـدن قاسـم سـلیمانی، 
فرمانـدۀ قـدس سـپاه پاسـداران، ایـن احتمـال 
صلـح  رونـد  در  ممکـن  ایـران  کـه  مـی رود 

افغانسـتان بـا امریـکا همـکاری نکنـد.
ضمیـر کابلـوف نماینـدۀ ویـژه رییس جمهوری 
روسـیه در امـور افغانسـتان، می گویـد کـه پس 
از تنـش میـان امریـکا و ایـران در خـاور میانه، 

کشـته شـدن قاسـم سـلیمانی و حمات راکتی 
ایـران بـه پایگاه هایـی نظامـی امریـکا در عراق 
بـه عنوان اقـدام انتقـام جویانه، ایـران ممکن از 
همـکاری بـا امریکا نـه تنها در منطقـه، بلکه در 
افغانسـتان بـه ویژه در پروسـه صلح افغانسـتان 

ورزد. امتناع 
آقـای کابلـوف، تشـدید درگیـری میـان ایاالت 
قاسـم  کشـتن  به خاطـر  ایـران  و  متحـده 
سـلیمانی؛ ممکـن اسـت بر اوضـاع افغانسـتان 
بـه ویـژه روند صلح تاثیـر بگذارد، بـه این معنا 
کـه ایـن کشـور از همکاری نـه تنهـا در منطقه، 

بلکـه در افغانسـتان نیـز خـود داری کنـد.
امـا بـه روزنامـۀ  اسـداهلل ندیـم، آگاه نظامـی، 
مانـدگار می گوید کـه نقش ایران در افغانسـتان 
بـه انـدازۀ نیسـت کـه بتوانـد روی رونـد صلح 

تأثیـر منفی داشـته باشـد. 
آقـای ندیـم با اشـاره بـه تنش هـای میـان ایران 
امریـکا، گفـت: ایـران در خاورمیانـه دور عراق 
و سـوریه نقش برجسـته دارد، اما در افغانسـتان 
ایـن نقـش تأثیـر گـذار نیسـت و بـزرگ نمایی 

می گـردد.
ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه می شـود گروه 
طالبـان روابـط نزدیک بـا  ایران دارنـد؛ پس از 
ظهـور داعـش در افغانسـتان چنـد پیـش ایـران 
اعـام کـرد کـه همکاری شـان بـا گـروه طالبان 

بـه دلیـل مبـارزه با گـروه داعش اسـت.
سمع یوسـفزی یـک خبرنـگار افغانسـتانی کـه 
بیشـتر مسـایل مرتبـط بـه طالبـان را پوشـش 
می دهـد بـه وبسـایت گندهـارا گفتـه اسـت که 
طالبـان و ایـران روابـط نزدیـک دارنـد و منابع 
دریافـت  تهـران  از طـرف  زیـاد  تجهیـزات  و 

می کننـد.
عنـوان  بـه  افغانسـتان  صلـح  رونـد  از  ایـران 

یـک بازیگـر میـان امریـکا – طالبـان حمایـت 
می کننـد، اما در پشـت پـرده از طالبـان حمایت 
امریکایـی در  نیروهـای  می کننـد تـا در برابـر 
امریکایی هـا  این کـه  تـا  بجنگنـد  افغانسـتان 
افغانسـتان را تـرک کننـد و ایـن تکتیک ها برای 
دسـت  روی  صلـح  مذاکـرات  رونـد  سـبوتاژ 

می شـود. گرفتـه 
ایـن در حالـی اسـت که گـروه طالبـان گفته اند 
روی  طالبـان  و  امریـکا  میـان  تنش  هـا  کـه 
توافق نامـۀ صلـح امریـکا و طالبان تأثیـر ندارد. 
سـهیل شـاهین بـه صـدای امریـکا گفته اسـت 
و  اسـت  شـده  نهایـی  صلـح  مذاکـرات  کـه 
رأی زنی هـای روی امضـای توافق نامـه جریـان 

دارد کـه در کجـا و چگونـه نهایـی شـود. 
مذاکـرات صلـح امریـکا و طالبـان نزدیـک بـه 
یـک سـال پیـش در دوحـه مرکـز قطـر آغـاز 
یافـت و تـا هنـوز طالبـان بـه صـورت جسـته 
و گریختـه 11 مرتبـه باهـم گفت وگـو کرده اند. 
و  طالبـان  سیاسـی  نماینـده گان  دیـدار  اخیـراً 
امریـکا در قطـر هفتـۀ گذشـته به صـورت غیر 
گفته  انـد  طالبـان  اسـت،  شـده   انجـام  رسـمی 
کـه رونـد مذاکـرات صلـح نهایی شـده اسـت 
و دو طـرف روی امضـای ایـن توافق نامـه رأی 
شـورای  مشـاور  هـم،  سـویی  از  زنی دارنـد. 
امنیـت ترامپ گفته اسـت کـه امریـکا آماده گی 
دارد تـا نظامیـان خـود را پیـش از توافـق  صلح 

در افغانسـتان کاهـش دهـد. 
اکنـون امریـکا نزدیـک بـه 13 هـزار نظامی در 
افغانسـتان  و در صـورت توافـق بـا طالبان این 
آمـار بـه کمتـر از 9 هـزار تـن کاهـش خواهـد 

فت.  یا

لقمـۀ شیـرین امریکـا به طالبـان
آگـــاهـان:

آزادی پنج هزار زندانی طالب خطر را بیشتر می سازد

کمیسیون شکایات 
از کمیسیون انتخابات 

شکایت دارد
ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق
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برخـی بـر ایـن باورنـد کـه فیزیـک بـه پایـان 
عمـر خویـش نزدیـک می شـود، زیرا بـه زودی 
تـا  مـن  می یابنـد.  پاسـخ  پرسـش هایش  تمـام 
ادعـا  برخـی  نیسـتم.  خوش بیـن  انـدازه  ایـن 
می کننـد فلسـفه از پیـش پایان پذیرفتـه اسـت، 
زیـرا پرسـش هایش هرگـز پاسـخ نمی یابنـد و 
شـاید هیـچ گاه نباید چنیـن پرسـش هایی طرح 
می شـدند. امـا مـن تـا ایـن انـدازه نیـز بدبیـن 
نیسـتم. مـن مثـل همیشـه این بـاور نـه چندان 
تـازه را طـرح می کنـم کـه نـه کامیابی هـا و نـه 

پذیرفته انـد. پایـان  مـا  ناکامی هـای 
فیزیـک،  پرسـش های  تمـام  بـه  گفتـن  پاسـخ 
پیروزی نبوغ بشـری اسـت. اما دقیقًا به واسـطۀ 
نبوغ انسـان ها، نسـبت به کسـب ایـن تمامیت، 
پرسـش های  گذاشـتن  کنـار  نـدارم.  اطمینـان 
فلسـفی، تـرک فاجعه بـار تأمـل و معنـا خواهد 
بـود. امـا دقیقـًا به خاطـر همیـن گریزناپذیـری 
صرفـًا  این کـه  )یعنـی  فلسـفی  پرسـش های 
دانشـگاهی نیسـتند، بلکـه در جریـان زنده گـی 
این کـه  بـه  نسـبت  می باینـد(  بـروز  روزمـره 
مـردد  ببریـم،  رنـج  فقدانـی  چنیـن  از  هرگـز 
هسـتم؛ موجی از بربریت و فلسـفۀ نامطلوب از 
بیـن می رود، اما پایـان نهایی فلسـفه تا هنگامی 
کـه نـوع بشـر امیدهـا، تعارضـات، مشـکات، 
کنجـکاوی و نبـوغ خـود را از دسـت ندهـد، 
تحقـق نخواهـد یافـت. در قرن بیسـتم، فلسـفۀ 
غـرب به دو اردوگاه عمیقًا متضاد تقسـیم شـد؛ 
یعنی فلسـفۀ »تحلیلی« انگلیسـی زبان و فلسـفۀ 
اروپایـی یـا »قاره یـی«. مهـم نیسـت کـه ایـن 
فلسـفه ها تـا چـه حـد متفاوت انـد و چه گونـه 
نوآوری هـای وحدت بخـش اخیـر میـان آن هـا 

شـکل گرفته اسـت.
یکـی از دالیـل اعتقـاد بـه مـرِگ فلسـفه ایـن 
اسـت که شـخصیت های بزرگ هـر دو اردوگاه 
به رغـم اشـتراک انـدک، در مـورد مرگ فلسـفه 
تحلیل گـران  نظـر  بـه  رسـیده اند.  توافـق  بـه 
انگلیسـی، می تـوان از طریـق تحلیـل زبـان بـه 
وعـدۀ دیرینـۀ اخـذ شـناخت از فلسـفه تحقـق 
بخشـید. یعنـی آن چـه الیور ونـدل هولمـز، آن 
را کـره گرفتـن از خـأ می دانـد. تحلیـل زبـان 
فعالیتـی بلندپروازانـه نبـود و نکتـه نیـز همیـن 
اسـت. این کار رسـالتی موقتی و فروتنانه بود و 
امیدهـا را برمی انگیخـت، دقیقًا به ایـن دلیل که 
در سـطح باقـی می مانـد. لودویک ویتگنشـتاین 
امیـدوار بـود کـه وضوح بخشـی بـه زبـان بیش 
از حـل مسـایل فلسـفی، آن هـا را منحـل کند و 
از ایـن طریـق، فلسـفه را به پایان رسانــد؛ زیرا 
وضوحـی که بـه دنبالش هسـتیم، حقیقتـًا کامل 
اسـت. امـا ایـن سـخن صرفًا بـدان معنا اسـت 
که مسـائل فلسـفی کامًا از بیـن خواهند رفت. 
ایـن کشـف واقعـی مـرا قـادر می سـازد کـه به 
دل خـواه از فلسـفه ورزی دسـت بـردارم. ایـن 
کشـف بـه فلسـفه آرامـش می بخشـد و بدیـن 
سـان، دیگر از پرسـش هایی که خـود آن را زیر 
سـوال می برنـد، رنـج نمی بـرد. )پژوهش هـای 

بند 133( فلسـفی، 
امـا مـرگ فلسـفه بـه ایـن دلیـل کـه مسـایل 
اسـت.  نگرفتـه  صـورت  شـده اند،  محـو  آن 
کـه  درمی یابیـم  زبـان  تحلیـل  بـا  برعکـس، 
اندیشـه تـا چـه اندازه توسـط زبـان جهت دهی 
شـده و رهایـی از آن چه قـدر دشـوار اسـت. 
»فلسـفه نبـردی اسـت بـرای رهانیـدن ذهن از 
افسـون زبـان« و رسـالت آن »نشـان دادِن راه 
خـروج از بطـری ]=بوتل[ به مگس« محسـوب 
می شـود. )پژوهش هـای فلسـفی، بندهـای 109 
و 309( در ایـن طـرح، فلسـفه پایان یافتـه تلقی 
نمی شـود، مگـر وقتی کـه همانند مـورد فیزیک 
نبوغ بشـری پیروز شـود یـا خودفریبی صورت 

گیـرد؛ مـا هم چنـان در انتظاریـم.
فیلسـوفان تحلیلی در مقابل شـیوه های بزرگ و 
سـنتی فلسـفه که دعاوی بسـیاری دارنـد و )به 
نظـر ایشـان( هیچ چیز در آن ها ثابت نمی شـود، 
قـد علم می کننـد؛ بنابرایـن ایشـان امیدوارند با 
تشـخیص منشـای خطـا یعنـی افسـون زبـان و 
مهـار بلندپروازی های شـان پیـش رونـد. هدف 
ویتگنشـتاین صرفـًا رهایـی از توهـم نظام منـد 
زبـان بـود. دیگـر فیلسـوفان تحلیلـی )بـه قول 
جـان لنـگ( می خواسـتند سـنگریزه یی روشـن 

به تـودۀ شـناخت بیفزایند.
امـا آن هـا بـه جـای تـرک یـا اصـاح عمیـق 
فلسـفه، بـه حفـظ ایـن عنـوان پرداختنـد و آن 
را در حوزه هـای زبان شناسـی و ریاضیـات بـه 
کار بردنـد؛ یعنـی در قلمروهایـی که پیشـرفت 
به جـای  فلسـفه  در  ایشـان  بـود.  امکان پذیـر 
پیشـرفت، اختافـات و الگوهایـی جدیـد بـه 
وجـود آوردنـد. فیلسـوفان تحلیلـی می تواننـد 
سـهم در زبان شناسـی و ریاضیـات را فلسـفه 
بـه شـمار آورنـد. زیـرا اصـرار بـر پیشـرفت، 

می کنـد،  ایجـاب  را  فلسـفه  دوبـارۀ  تعریـف 
بـر خوش بینـی  اصـرار  کـه  همان طـور  دقیقـًا 
جمهـور  رؤسـای  از  برخـی  خوش باشـی،  و 
جدیـد را به بازتعریف »رکود« واداشـته اسـت. 
بـه قـول »ارنسـت گلنـر« )در کلمـات و اشـیا( 
از دسـت  دیـن  بـه  را  ایمانـش  کـه  کشیشـی 
می دهـد، دسـت از دعـوت خویش برمـی دارد، 
اما فیلسـوفی که ایمانش را به فلسـفه از دسـت 
می دهـد، بـه تعریف دوبارۀ فلسـفه می پـردازد.
قـرن  فیلسـوفان  هایدگـر  مارتیـن  اروپـا،  در 
بیسـتمی و غیرتحلیلـی را کامـًا متقاعـد کـرد 
کـه فلسـفه بـا نیچـه مـرده و نیچه آن را کشـته 
اسـت. ریچـارد رورتـی نظریـۀ هایدگـر را بـه 
صورتـی امروزیـن درآورده و بـه آن جنبه یـی 
عامه فهـم بخشـیده اسـت. نیچـه فلسـفه را بـه 
تمامیـت نرسـاند، تمام پرسـش هایش را پاسـخ 
ندانسـت،  محـال  را وظیفه یـی  آن  یـا  نگفـت 
بلکـه بی حاصلـی و خودفریبـی آن را آشـکار 
کـرد. نیچه نیز علیه شـیوۀ اصلی فلسـفۀ سـنتی 
قیـام کـرد و دریافـت که این شـیوه بـر عایقی 
ناشـناخته و خودشناسـی ضعیـف مبتنـی بـوده 

. ست ا
انتقـاد نیچـه از منظـری دیگـر بـا اعتراضـات 
می یابـد.  پیونـد  فرویـد  بعدهـا  و  مارکـس 
بـه  تظاهـر  از  را  فلسـفه  همه گـی  ایشـان 
عینیـت بـاز داشـتند و از آن خواسـتند عایـق 
بـه کار رفتـه در پژوهـش را بشناسـد و بـدون 
کارگیـری  بـه  مسـوولیت  حقیقـت،  دعـوی 
آن هـا را بپذیـرد. اگـر بـه واسـطۀ فلسـفه های 
معاصـر متقاعـد شـویم که تفکـر، تمامـًا نوعی 
تحریـف نظام منـد واقعیـت، یـا همـان تحریف 
نـژاد،  محصـول  یعنـی  اسـت،  ایدیولوژیـک 
طبقه، جنسـیت، زبـان، خلق وخـوی، فرهنگ و 
قـرن؛ در آن صـورت چاره یـی جـز پذیرش این 
بـاور نخواهیـم داشـت. تاش جهـت رهایی از 
ایـن دام بـا جسـت وجوی سـنتی حقیقـت کـه 
فراتـر از ایـن محدودیت هـای متنی اسـت، )به 

زعـم بسـیاری( کاری احمقانـه اسـت.
اگـر ایـن انتقـاد وارد باشـد، اصـرار بر فلسـفه 
در حکـم تکـرار کهنه پرسـتانه، نوسـتالژیک و 
جاهانـۀ مواضـع پیشـین اسـت. پذیـرش ایـن 
انتقـاد بـدون جسـت وجوی راه حـل آن و در 
عین حـال تـداوم خودآگاهانۀ فلسـفه، مصداق 
چیـزی اسـت کـه پیتـر اسـلوتردیچ )در نقـد 
عقـل کلبـی( آگاهـی نادرسـت روشـن فکرانه 

می نامـد. هایدگـر مسـیری را در فلسـفۀ اخیـر 
نشـان می دهـد کـه بـه واسـطۀ نیچـه، از آرمان 

سـنتی عینیـت بـه نفـی آن می انجامـد.
همچنیـن رورتـی نشـان می دهـد چه مقـدار از 
جنبش هـای معاصر فلسـفی ایـن راه را در پیش 
از آن انـد کـه  امـا هـر دو عاقل تـر  گرفته انـد؛ 
تمـام فلسـفه را پی جویـی ایـن مسـیر بدانند یا 
فلسـفه پس از نیچـه را کامًا همسـان بینگارند. 
بـا ایـن حـال، اگـر ادعای فـوق بدیـن صورت 
تغییـر یابـد کـه تمـام فیلسـوفاِن شایسـته ایـن 
مسـیر را در پیـش خواهنـد گرفت، نشـانۀ تکبر 
یـا مصادره بـه مطلـوب خواهد بود. بـه عاوه، 
هایدگـر و رورتـی عجوالنـه فـرض می کننـد 
کـه ایـن راه به عـدم فلسـفه و نه صرفًا فلسـفۀ 
نامطلـوب، غیرسـنتی یـا حتـا فلسـفۀ انقابی یا 

برانگیزاننـده رهنمـون خواهد شـد.
بـه هـر حـال گمـان نمی کنـم مـا بـه نسـبیت 
تاریخـی یـا انحرافـات ناشـی از دسـتور زبـان 
محکومیـم. امـا ایـن دعـاوی پسـت مدرن را نیز 
نادرسـت نمی دانـم. مـن با آن هـا موافقـم، زیرا 
طغیـان علیـه اسـتدالل های پریشـان و دعـاوی 
متکبرانـه در بخـش اعظمـی از فلسـفۀ سـنتی 
پسـت مدرن  قضایـای  ایـن  امـا  می پذیـرم.  را 
تنهـا  نـه  آن هـا  زیـرا  می پذیـرم؛  به سـختی  را 
اثبات ناپذیـر بلکـه خودویرانگرنـد. در فلسـفۀ 
سـنتی، مشـکات طـرف داری از نسـبی گرایی 
به خوبـی  تناقـض،  بـه  شـدن  دچـار  بـدون 
شـناخته شـده اسـت. بـه عبـارت سـاده تر اگـر 
تاریخـی  شـرایط  بـه  باورهـا  »همـۀ  بگوییـم 
خـودش  شـامل  ادعـا  ایـن  دارنـد«،  بسـته گی 
هم می شـود؛ اگـر این عبارت نادرسـت باشـد، 
بنابرایـن می تـوان از آن چشم پوشـی کـرد، امـا 
اگـر درسـت باشـد، صرفـًا بـه زمـان و مـکاِن 

دارد. بسـته گی  خـودش  صـدور 
بدیـن سـان، ایـن عبـارت یـا مطلقـًا نادرسـت 
یـا تنهـا برای بخشـی از مـردم صحیـح خواهد 
بـود. پرسـش همچنـان مطـرح آن اسـت که آیا 
بـا ایـن قیـاس ذوحدین، مشـکات پیشـاروی 
انگاشـته  سـاده  حـد  از  بیـش  نسـبی گرایی 
نمی شـود؟ بـرای نخسـتین بـار، افاطـون ایـن 
پرسـش را طـرح کـرد. نسـبی گرایان نیـز از آن 
پـس کوشـیده اند بـه این پرسـش پاسـخ دهند. 
برخـی ایـن حقیقـت را کـه ما بر سـر پاسـخ به 
پرسـش مذکـور بـه توافـق نرسـیده ایم، نشـانی 
دیگـر از بی ثمـری فلسـفی می دانند. امـا از نظر 

مـن، ایـن حقیقـت نشـانی اسـت از پرسشـی 
اجتناب ناپذیـر. شـاید مابعدالطبیعه مرده باشـد، 
امـا معرفت شناسـی نمی میـرد، زیـرا اعان های 
انـدازه خـام و مسـأله انگیزند کـه  آن  مرگـش 

توجـه فاسـفه را ایجـاب می کننـد.
دو  هـر  می کنـم  گمـان  خاصـه  طـور  بـه 
واسـطۀ  بـه  تحلیلـی  و  قاره یـی  فیلسـوف 
ناامیـدی از آرمان شـناخت عینی، مرگ فلسـفه 
را اعـام داشـته اند و خـود را به انـواع متفاوتی 
از نسـبی گرایی تاریخـی و زبانی سـپرده اند. اما 
تعیین کننده یـی  شـرط  هرگـز  عینـی  شـناخت 
عینـی،  شـناخت  اسـت.  نبـوده  فلسـفه  بـرای 
برنامه یـی پژوهشـی یـا نوعـی آرمـان به شـمار 
مـی رود، امـا نـه برای تمامـی فاسـفه. در واقع 
عینی گرایـی،  انـدازۀ  بـه  درسـت  نسـبی گرایی 
برنامـۀ  ناکامـی  ایـن رو  از  اسـت.  فلسـفه 
بـرای  خوبـی  دلیـل  عینی گرایـان،  پژوهشـی 
نسـبی گرایی یـا اعـام مـرگ فلسـفه نیسـت. 
اگـر چنیـن اسـت، چـرا فاسـفه یی صاحـب 
نبـوغ مقدمـات خـود را نقض می کننـد و مرگ 

می دارنـد؟ اعـام  را  فلسـفه 
مـن ایـن تفسـیر تومـاس نـاگل را می پذیـرم؛ 
توهـم  و  تاریخـی  تعیـن  نظریـات  »اگـر 
تلقـی  نادرسـت  نادرسـت اند،  دسـتوری 
عـاج  فیلسـوفان  برخـی  چـرا  می شـوند، 
دردهـای مابعدالطبیعی شـان را در ایـن درمان ها 
می دانسـته اند. تشـخیص متفاوت من آن اسـت 
کـه بسـیاری فیلسـوفان از ایـن موضـوع رنـج 
می برنـد و در صـورت رهایـی از معضات آن، 
خشـنود خواهنـد شـد. غالب افـراد ایـن امر را 
ناامیدکننـده می پندارنـد، امـا برخـی دیگـر بـه 
صعوبـت آن، چنیـن واکنـش نشـان می دهنـد 
کـه ایـن اقـدام را نادرسـت و ایـن مسـایل را 
از  نگرشـی  )کتـاب  می انگارنـد.«  غیرواقعـی 

هیـچ کجـا، ص 11(
چـرا مـن از فلسـفه رانـده نشـده ام؟ کوتاه ترین 
پاسـخ آن اسـت که مـن هرگـز برنامـۀ تحلیلی 
جهـت بیـداری از رویـای زبـان یـا بـه دسـت 
را  آن  تحلیـل  از  فلسـفی  شـناخت  آوردِن 
نپذیرفتـه ام. به عـاوه این تشـخیص تحلیلی را 
نیـز نپذیرفته ام که فلسـفه بعـد از نیچه، تکراری 
یـا خودفریـب اسـت. چرا مـن این امـور را رد 
کـرده ام؟ تـا حـدودی بنـا بـه دالیلـی کـه از 
حیـث فلسـفی معتبـر انـد، بـه گمـان مـن این 
نتیجه گیری هـا شـتاب زده هسـتند و تـا حـدی 

در جهـل مـا نسـبت بـه تاریـخ فلسـفه، فقـدان 
خاقیـت در تجسـم گزینه هـای پیـش روی مان 
و اندیشـه های گـذرای مـا ریشـه دارنـد. امـا 
فلسـفه  این کـه  بـرای  مـا  الگوهـای  اساسـًا 

چیسـت و چـه بایـد باشـد، متفـاوت اسـت.
آن چـه ناگل صعوبت فلسـفه می خوانـد، تصور 
نظـر  از  نمی سـازد.  مخـدوش  فلسـفه  از  مـرا 
مـن فلسـفه بـه جسـت وجوی حقیقتـی عینـی 
در  چنـد  هـر  نمی شـود،  محـدود  نظام منـد  و 
گذشـته غالبـًا ایـن صـورت را بـه خـود گرفته 
بـه  جسـت وجو  ایـن  وقتـی  بنابرایـن  اسـت. 
گونه یـی تردیدآمیـز ناموفـق از آب درمی آیـد، 
از فلسـفه دل آزرده نمی شـوم. مـن در نگـرش 
خـود بـه فلسـفه بـرای هیـچ خواسـت، فرض 
یـا برنامـۀ پژوهشـی، تقـدس قایل نیسـتم. مهم 
نیسـت کـه یکـی از ایـن بناها یـا تمامـی آن ها 
فـرو ریزنـد، در واقـع ناکامـی آن ها، به وسـیلۀ 
خـود فلسـفه کشـف خواهـد شـد. فلسـفه بـر 
اسـاس ایـن کشـف پیـش خواهـد رفـت و بـر 

پیامدهـای آن غلبـه خواهـد کـرد. 
من انسـانی شـکاک هسـتم که نسـبت بـه پایان 
فلسـفه نگرانی ندارم. بنابراین از ناتوانی فلسـفه 
در رسـیدن به توافق یا به دست دادن پاسخ های 
علمـی به پرسـش های فلسـفی هراسـی نـدارم، 
برخـی خطاهـا  کـه  پیش بینـی  ایـن  همچنیـن 
داد، موجـب دل نگرانـی  ناگزیـر رخ خواهنـد 
مـن نیسـت، یا اگـر باشـد، آن را مانعی بر سـر 
راه فلسـفه نمی دانـم. نکتـۀ طنزآمیـز آن اسـت 
کـه مـن بـه عنـوان یـک شـکاک، بسـیار بیـش 
از افـراد غیرشـکاکی کـه بیهوده گـی فلسـفه را 
تشـخیص داده انـد، خوش بیـن هسـتم؛ حتا اگر 
فلسـفه هیـچ علمـی تولیـد نکنـد و نتوانـد از 
دام هـای فریـب رهایـی یابـد و به خصـوص در 
همیـن شـرایط خاص فلسـفه کارهای بیشـتری 
در پیـش خواهـد داشـت. بنـا بـه قـول برتراند 
راسـل )در مقاالت مردم ناپسـند؛ »تحقیر فلسـفه 
اگـر بـه قـدری بسـط یابـد کـه نظام منـد شـود 

خـود، نوعـی فلسـفه خواهـد بود.«
نـه در  زیـرا فلسـفه دوسـت داری حکمـت و 
اختیار داشـتن آن و پاسـخی متقابل و مشـروح 
بـه شـرایط ماسـت. اگـر شـرایط ما، شـبکه یی 
راه  تناقضـات،  دشـواری ها،  از  درهم تنیـده 
یـا  باشـد،  امیدواری هـا  و  موقتـی  حل هـای 
اگـر امیـد چندانـی بـه عینیـت نظام منـد در کار 
فلسـفه  از  نوعـی سسـت  تنهـا  آن گاه  نباشـد، 
بـه مـرگ دچـار خواهـد شـد؛ یعنی فلسـفه یی 
خوش بینانـه یـا نوعـی از فلسـفه کـه نافـی این 

حـوزه اسـت.
بدین سـان، فلسـفه دسـت کم بـه دو معنـا زنـده 
اسـت؛ اوالً، فلسـفه در مقام دوسـت داری خرد 
نیازمنـد عینیـت  یـا واکنشـی بـه شـرایط مـا، 
نیسـت و در موجـودات متفکـر نخواهـد مـرد. 
ثانیـًا، فلسـفه در قبال آثار کاسـیک این حوزه، 
وظایـف بسـیاری در پیش دارد. بـه عنوان مثال، 
بایـد تعییـن کنـد کـه آیـا نسـبی گرایی متناقض 
نیسـت. فلسـفه بـه هیچ یـک از ایـن معانـی بـا 
معضـات پیشـارویش تحلیـل نخواهـد رفـت، 
بلکـه بـر عکـس از آن هـا تغذیـه خواهـد کرد.

مـرگ فلسـفه حتـا نـزد حامیانـش نیز شـعاری 
مبالغه آمیـز اسـت. مـن این شـعار را به واسـطۀ 
نادیـده انگاشـتن معضاتـی که در نسـبی گرایی 
می دانـم.  خـام  دارد،  وجـود  فلسـفه  تلویحـی 
امـا بخـش اعظمـی از فلسـفۀ سـنتی نیـز کـه 
ایـن شـعار در واکنـش بـه آن صـادر می شـود، 
بسـیار خـام اسـت. بدیـن معنـا اگرچـه جریان 
مرگ فلسـفه این نکتـه را نادیده می انـگارد، اما 
خـود دلیلـی درونـی بـرای تغییر جهت فلسـفه 
و نشـانی از اعتبـار و زمینه یـی بـرای امیدواری 
اسـت؛ بنابرایـن جریان مرگ فلسـفه به گونه یی 
طنزآمیـز، نشـانی روشـن از زنده گـی و حرکت 
بـه شـمار مـی رود. چـه چیـزی بـرای جریـان 
مذکـور بدتـر از ایـن می تواند باشـد؟ فقط یک 
چیـز، یعنـی ایـن فکر؛ فلسـفۀ بـزرگ آن اندازه 
کـه می اندیشـیده اند، خـام نبـوده اسـت. من به 

ایـن سـخن نیـز معتقدم. 
از  دل نگرانـی  واسـطۀ  بـه  فلسـفه  شـاید  امـا 
مشـکات موجـود در آن پایـان یابـد. اگـر در 
فلسـفه پرسـش از مرگ این حوزه طرح شـود، 
آیـا نمی تـوان گفت که فلسـفه چنـدان هم زنده 
نیسـت؟ مـن چنین پاسـخ خواهـم داد؛ اگر این 
خودشـیفته گی نسـبت به رشـته )فلسـفه( رایج 
یـا اجتناب ناپذیر باشـد، فلسـفه شایسـتۀ توجه 
مـا نخواهـد بـود، در این صورت بـرای همۀ ما 
بهتـر اسـت که پی جـوی پول بیشـتری باشـیم.

شـعار 
مرگ میـزِ   لغه   آ مبـا
            فلسـفه

معنـا  دو  بـه  دسـت کم  فلسـفه 
مقـام  در  فلسـفه  اوالً،  اسـت؛  زنـده 
بـه  واکنشـی  یـا  خـرد  دوسـت داری 
شـرایط مـا، نیازمنـد عینیت نیسـت و در 
ثانیـاً،  مـرد.  نخواهـد  متفکـر  موجـودات 
ایـن  کالسـیک  آثـار  قبـال  در  فلسـفه 
حـوزه، وظایـف بسـیاری در پیـش دارد. 
بـه عنـوان مثال، بایـد تعیین کنـد که آیا 
فلسـفه  نیسـت.  متناقـض  نسـبی گرایی 
بـه هیچ یـک از ایـن معانـی بـا معضـالت 
پیشـارویش تحلیـل نخواهد رفـت، بلکه 
بـر عکـس از آن هـا تغذیـه خواهـد کـرد.

نیـز  حامیانـش  نـزد  حتـا  فلسـفه  مـرگ 
ایـن  مـن  اسـت.  مبالغه آمیـز  شـعاری 
انگاشـتن  نادیـده  واسـطۀ  بـه  را  شـعار 
تلویحـی  نسـبی گرایی  در  کـه  معضالتـی 

می دانـم. خـام  دارد،  وجـود  فلسـفه  پیتر سابر
ترجمه: علیرضا غفـاری
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محسـن اعال 
بخش نخسـت

علـی اسـفندیاری معـروف بـه نیما یوشـیج در سـال 1276 
هجـری شمسـی در دهکـدۀ یـوش از توابع شهرسـتاِن نور 
مازنـدران بـه دنیـا می آیـد. او پسـر بـزرِگ ابراهیـم نـوری 
اسـت. علـی از طـرف جـده بـه گرجی هـای متـواری از 
دیرزمانـی در این سـرزمین می رسـد. او خواندن و نوشـتن 
را نـزد آخونـِد ده فـرا می گیـرد. دوازده سـاله اسـت کـه 
همـراه خانواده اش به تهــران می آید. سـپس همپـای برادر 
کوچک تـرش ـ الدبـن ـ بـه مدرسـۀ کاتولیـک سـن لویـی 
مـی رود. نیمـا در ایـن دوره بـه نقـل از خـودش، هنـِر او 
خـوب پریـدن و بـا رفیقش حسـین پژمان فـرار از محوطۀ 
مدرسـه اسـت. امـا بعدهـا در مدرسـه بـه تشـویق معلـم 
خوش رفتـارش، نظـام وفـا، در خـط شـعر گفتن می افتــد. 
سـروده هایش در ابتـدا به سـبک خراسـانی اسـت. آشـنایی 
او بـا زبـان خارجـی- فرانسـه - راه تازه یـی را پیش پایش 
می گـذارد. ثمـرۀ کاوش و کوشـِش او درایـن راه نـو، پـس 
از دوری از مدرسـه و گـذران دوران دل داده گـی، بـه آن جا 
می انجامـد کـه در منظومۀ افســانه دیده می شـود و بخشـی 
از این شـعر در روزنامۀ دوسـت شـهیدش ـ میرزاده عشقی 
ـ چـاپ می گـردد. او شـعر افسـانه را بـه اسـتاد باوفایـش 

نظــام وفـا تقدیـم می کند.
نیمـا در اسـفند مـاه 1299 اولیـن شـعر بلنـدش را در قالب 
مثنـوی )قصـۀ رنـگ پریـده( می سـراید. او دربـارۀ اشـعار 
آزادش چنیـن نقـل می کنــد: »در اشـعار آزاد مـن، وزن و 
قافیـه بـه حسـاِب دیگـر گرفتـه می شـوند. کوتـاه و بلنـد 
شـدِن مصراع هـا در آن هـا، بنـا بر هـوس و فانتزی نیسـت. 
مـن بـرای بی نظمـی هم بـه نظمـی اعتقـاد دارم. هـر کلمۀ 
مـن از روی قاعـدۀ دقیـق، بـه کلمۀ دیگر می چسـبد. شـعر 
آزاد سـرودن بـرای مـن، دشـوارتر از غیـر آن اسـت.« )تـا 

صبـح دمـان، همایـش علمـی و...، ص 21(
مایۀ اصلی اشـعار نیــما یوشـیج، رنج اسـت. شـاعر واقعی 
بایـد آن مایـه را داشـته باشـد. چنان کـه خـود می گویـد: 
»مـن بـرای رنـج خـود شـعر می گویـم. فـورم و کلمات و 
وزن و قافیـه در همـه وقـت، بـرای مـن ابزارهایـی بوده اند 
کـه مجبـور به عـوض کـردن آن ها بـوده ام تا با رنـج من و 

دیگـران بهتـر سـازگار باشـد.« )همان منبـع، ص 21(
نیمـا از سـال1317 پـس از عضویـت در هیـأت تحریریـۀ 
مجلـۀ موسـیقی بـا حمایـت برخـی از دوسـتان خـود نظیر 
صـادق هدایـت، اشـعارش را مرتبـًا منتشـر می کنـد. او بـا 
انتشـار اشـعار ویـژه و خـاِص خـود بـا مخالفـِت بسـیاری 
ایـن و آن مواجـه می شـود.به همیـن دلیـل در  از سـوی 
مـورد سـروده هایش می گویـد: »بـرای کسـانی کـه حواس 
جمـع در عالم شـاعری ندارند، مبهم اسـت.«)منبع پیشـین، 

ص22(
نیمـا اشـعاری بـه زبـان مـادری خـودـ  طبـری مازندرانـی 
ـ بـه نـام »روجــا« هـم دارد. در کنـار همـۀ این هـا، از او 
بسـیار  نظرهـای  و  نقـد  و  منثـور  و  منظـوم  داسـتان های 

سـودمندی نیـز برجاسـت.
در سـال 130۴ هنـگام صدور شـناس نامه ها، نیمـا که تا آن 
روزگار به علی اسـفندیاری شـهرت داشـت، شناس نامه اش 
را بـا عنـوان نیمـا خـان یوشـیج دریافـت می کنـد. اسـتاد 
محیـط طباطبایـی برایـن بـاور اسـت: »علی نـوری گویا در 
آغـاز شـاعری می خواسـت مانـی تخلـص کنـد و بعـد بـه 
قلـب  مانـی کـه نیمـا باشـد، اکتفـا کرد.«)شـرح زنده گانی 

شـاعران بزرگ،گـروه نویسـنده گان، ص 21(
نیمـا در سـال 1305 بـا عالیـه جهانگیـری ازدواج می کنـد 
و ماحصـل ایـن ازدواج، پسـری بـه نام »شـراگیم یوشـیج« 

است.*
 آثار نیـما 

 آثـار نیمـا شـامل اشـعار، داسـتان ها، نمایش نامه هـا و نقـد 
و نظرهاِی اوسـت.

الـف( اشـعار: آب در خوابگـه مورچگان، افسـانه، حکایت 
و خانـوادۀ سـرباز، مـاخ اوال، مانلی و...

توکایـی در  پرنده هـا،  آقـا، آهـو و  ب( داسـتان ها: مرقـد 
قفـس...

ج( نمایش نامه: کفش حضرت غلمان

و  شـعر  دربـارۀ  همسـایه  حرف هـای  نظرهـا:  و  نقـد  د( 
احساسـات ارزش  شـاعری، 

ایـن شـاعِر نوپـرداز نـوری در سـال 1338 چشـم از جهان 
فـرو می بنـدد و پـس از گذشـت سـال ها، پیکـر او از تهران 
بـه روسـتای یـوش منتقـل و در خانـۀ پـدری اش بـه خاک 

سـپرده می شـود. 
قبـل از پرداختـن بـه ویژه گی هـای شـعر نیمـا و نگرش او 
راجـع بـه مقولـۀ شـعر، بایـد افـزود عمده تریـن کار نیمـا 
در قلمـرو شـعر آن اسـت کـه در الگوهـای قـراردادی و 
ایجـاد  توجه برانگیـز  و  چشـم گیر  تزلزلـی  شـعر  سـنتی 
مـوزون،  »کام  از:  عبارت انـد  آن هـا  از  برخـی  کـه  کـرد 
مقفـی و متسـاوی، زبـان ادبـی رایـج، قالـب شـعری معین 
و مشـخص، معنـای از پیـش تعییـن شـده.«)ادبیات معاصر 

ایـران، روزبـه، ص 70(
بـه  یوشـیج  نیمـا  سـروده های  در  تعمـق  و  تأمـل  بـا 
آن هـا  از  تعـدادی  کـه  برمی خوریـم  ویژه گی هایـی 
ممکـن اسـت بـا شـاعران دیگـر مشـترک و تعـدادی نیـز 
متفـاوت باشـند. مـا بـر ایـن اندیشـه ایم کـه در این جـا بـه 
ویژه گی هـای شـعرنیما، صـرف نظـر از وجـوه اشـتراک یا 

بپردازیـم.  بـا دیگـر شـاعران  افتـراق 
1. قالـب شـعر: قالـب ابداعـی نیمـا را کـه می تـوان قالب 
آزاد یـا نیمایـی خوانـد، در قالب هـای تکامـل یافتـۀ شـعر 
اخـوان می تـوان جسـت. اشـعار نیمـا را از لحـاظ قالـب 
بـه سـه دسـته تقسـیم می کننـد: الـف( قالـب سـنتی ماننـد 
رباعیـات، مثنـوی و قطعـات او. ب( قالـب نیمه سـنتی: ای 
شـب، محبـس، خارکـن. ج( نیمایـی: مهتـاب، داروگ، در 

شب سـرد زمسـتان.
2. وزن شـعر: وزن شـعر نیمـا عروضـی اسـت. بـا ایـن 
تفـاوت کـه بـا عـدم تسـاوی طولـی مصراع هـا مواجهیـم.
3. قافیـۀ شـعر: قافیـه در شـعر او همانند اشـعار کاسـیک 
و سـنتی قدیـم نیسـت. لـذا »نیمـا هرجـا احسـاس می کند 
از نظـر آوایـی و معنایـی بـه وجـود قافیـه نیـاز هسـت، آن 
معاصـر، حسـین  می برد.«)جریان هـای شـعری  کار  بـه  را 

پورچافـی، ص 238(
4. بنـد، واحـد شـعر: اشـعار نیمـا از چنـد بنـد تشـکیل 
بـه هـم گـره  بنــدها  ایـن  قافیه هـا  بـا  گاه  کـه  می شـود 

. می خورنـد 
5. به کارگیـری واژه هـای محلـی و بومـی مازندرانـی: 

داروگ، سیولیشـه، میـم رز، چمـاز، پلـم، اوجـا، لـرگ.
6. طبیعت گرایـی در شـعر نیمـا: با رجـوع به اشـعار نیما، 
نخسـتین عنصـری کـه بیـش از همـه جلـب نظـر می کنـد، 
طبیعـت و مظاهـر آن اسـت. بـه همیـن سـبب شـعر نیمـا 
در حکـم آیینه یـی اسـت کـه تمـام عناصـر و پدیده هـای 
زنده گـی شـمالی در آن تجلـی می یابـد. و در آن بـه قـول 
اسـتاد شـفیعی کدکنـی »صبغـۀ اقلیمی یـا رنـگ محلی« را 

می تـوان احسـاس کـرد.
7. جامعه گرایی نیما: نیما شـاعِر متعهد و مسـوولیت پذیری 
اسـت. اشـعار او صحت مدعای فوق را تأیید می کند. »شعر 
نیمـا شـعری اسـت متعهدانـه و ملتـزم. در اشـعار او نوعی 
رسـالت و مسـوولیت اجتماعی و سیاسـی در قبـال مردم و 
درد و رنج هـای آنـان به چشـم می خـورد. از ایـن نظر نیما 
اسـت.«)جریان های  معاصـر  از شـاعران  بسـیاری  الگـوی 

شـعری معاصر، حسـین پورچافی، ص239(
8. زبـان شـعر نیما: زبـاِن او در بعضی اشـعار بـا توجه به 
این کـه از الفاظـی چـون لمیــدن و قاپیدن اسـتفاده می کند، 
سـاده و عامیانـه بـه نظـر می رسـد؛ امـا در بعضـی شـعرها 
زبانـی پیچیـده و مبهـم دارد کـه »در برخـی مـوارد از نظـر 
صرفـی و نحـوی از زبـاِن هنجـار و معیـار فاصلـه می گیرد 
و همیـن امـر، فهـم برخـی اشـعار او را دچار مشـکل کرده 
اسـت.«)همان منبـع، حسـین پورچافـی، ص 239(. البته در 
شـعر او »نوعـی منطـق نثـری در جـای جـای آن هـا دیـده 
می شـود امـا به سـبب حفـظ وزن، این جمله هـای نثرگونه، 
پـس و پیـش شـده اسـت و گاه گاه بـا بعضـی تعبیـراِت 
پارسـی،  شـعر  است.«)سبک شناسـی  درآمیختـه  عامیانـه 

  )268 ص  غام رضایـی، 

ــه را داشــته  ــد آن مای ــج اســت. شــاعر واقعــی بای ــی اشــعار نیـــما یوشــیج، رن ــۀ اصل مای
باشــد. چنان کــه خــود می گویــد: »مــن بــرای رنــج خــود شــعر می گویــم. فــورم و کلمــات 
ــوض  ــه ع ــور ب ــه مجب ــد ک ــی بوده ان ــن ابزارهای ــرای م ــت، ب ــه وق ــه در هم و وزن و قافی
کــردن آن هــا بــوده ام تــا بــا رنــج مــن و دیگــران بهتــر ســازگار باشــد.« نیمــا از ســال1317 
پــس از عضویــت در هیــأت تحریریــۀ مجلــۀ موســیقی بــا حمایــت برخــی از دوســتان خــود 
ــژه و  ــا انتشــار اشــعار وی ــد. او ب ــاً منتشــر می کن ــت، اشــعارش را مرتب ــر صــادق هدای نظی
ــل  ــن دلی ــود.به همی ــه می ش ــن و آن مواج ــوی ای ــیاری از س ــِت بس ــا مخالف ــود ب ــاِص خ خ
ــاعری  ــم ش ــع در عال ــواس جم ــه ح ــانی ک ــرای کس ــد: »ب ــروده هایش می گوی ــورد س در م

ندارنــد، مبهــم اســت.«
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والدیمیـر  دیـدار  از  بعـد  روز  چهـار 
پوتیـن، رییس جمهـور روسـیه بـا رجب 
طیـب اردوغـان، رییس جمهـور ترکیـه، 
منطقه یـی  ایـن دو قـدرت  درخواسـت 
اسـتان  در  آتش بـس  برقـراری  بـرای 
ادلـب سـوریه و لیبـی، مـورد موافقـت 
طرف هـای درگیـر قـرار گرفت. مسـکو 
و آنـکارا در بحران هـای لیبی و سـوریه، 
متفـاوت حمایـت  از طرفـی  هـر یـک 
حامـی  مسـکو  سـوریه،  در  می کننـد، 
دولـت مرکـزی سـوریه و ترکیـه حامی 
شورشـیان مسلح در اسـتان ادلب است؛ 
در لیبـی، ترکیـه از دولـت وفـاق ملی به 
فایـز سـراج حمایـت می کنـد  رهبـری 
و بـه تازه گـی نظامیـان ترکیـه را بـرای 
حمایـت از پایتخـت لیبی به این کشـور 
اعـزام کـرده اسـت؛ در برابـر در لیبـی 
نیروهـای  از  کـه  اسـت  متهـم  مسـکو 
شورشـی تحـت رهبـری خلیفـه حفتـر، 
قذافـی  معمـر  ارتـش  پیشـین  ژنـرال 
هـر چنـد والدیمیـر  می کنـد.  حمایـت 
گفتـه  روسـیه  رییس جمهـور  پوتیـن، 
اسـت کـه هیچ یک از پیمانـکاران روس 
و  دولـت  طـرف  از  لیبـی،  در  حاضـر 
ارتـش روسـیه ماموریتی ندارنـد. پوتین 
و اردوغـان، بعـد از حل بحران چندماهه 
در روابط دو کشـور در سـال های 2015 
و 2016 کـه بـا سـرنگونی یـک فرونـد 
جنگنده روس در آسـمان سـوریه توسط 
پدافنـد هوایـی ترکیه آغاز شـد، در طول 
سـه سال گذشـته، روابط بسـیار نزدیکی 
بـا یکدیگـر آغـاز کـرده انـد، بـه همین 
دلیـل، دیدارهـای دوجانبه میـان این دو 
سرنوشـت  در  عمده یـی  نقـش  رهبـر، 
بحران هـای منطقه یـی پیـدا کرده اسـت. 
دیـدار چهارشـنبه هفته گذشـته پوتین از 
اسـتانبول، بعـد از سـفر او بـه دمشـق و 
دیـدارش بـا بشـار اسـد، رییس جمهـور 
سـوریه، زمینـه سـاز آتش بسـی تـازه در 
مناطـق کاهـش تنـش ادلـب در خـاک 

شد. سـوریه 

آتش بس در ادلب
ارتـش  گذشـته،  هفته هـای  طـول  در 
توافـق  نقـض  بـر  تاکیـد  بـا  سـوریه 
کاهـش تنش توسـط ترکیـه و گروه های 
تروریسـتی مسـتقر در ادلـب، عملیاتـی 
از  بخـش  ایـن  بازپس گیـری  بـرای  را 
سـرزمین سـوریه آغـاز کـرده بـود. بـر 
ایـران،  میـان  سـه جانبه  توافـق  اسـاس 
آسـتانه،  فراینـد  در  سـوریه  و  روسـیه 
مقـرر شـده بـود کـه تضمیـن کاهـش 
تنـش در اسـتان ادلـب بـر عهـده ترکیه 
مسـکو،  و  تهـران  دمشـق،  امـا  باشـد، 

اجـرای  در  ترکیـه  ناتوانـی  از  همـواره 
مسـوولیت هایش از جملـه جـدا کـردن 
گروه هـای شـبه نظامـی مخالـف دولت 
از گروه های تروریسـتی در اسـتان ادلب 
و جلوگیـری از حمـات تروریسـتی از 
سـوریه  نقـاط  دیگـر  بـه  اسـتان  ایـن 
اعتـراض کـرده بودند. آنـکارا امـا برای 
بـرای  ادلـب،  اسـتان  در  مشـکل  حـل 
توسـل بـه سـاز و کار آسـتانه تاشـی 
نکـرده اسـت و مسـتقیما بـا والدیمیـر 
کـه  روسـیه  رییس جمهـور  پوتیـن، 
دولـت  حامـی  بزرگ تریـن  ارتشـش 
سـوریه اسـت وارد گفت وگـو شـد. بـر 
اسـاس گزارش ها، از صبح روز یکشـنبه 
کاهـش  مناطـق  در  درگیری هـا  توقـف 
سـاعت   2۴ اسـت.  شـده  آغـاز  تنـش 
نیروهـای  آتش بـس  آغـاز  از  پیـش 
ارتـش سـوریه حمـات گسـترده یی را 
بـه مواضـع گروه های مسـلح در اسـتان 
ادلـب انجام دادنـد. وزارت دفـاع ترکیه 
تاکیـد کـرده اسـت: »ایـن آتش بـس بـر 
اسـاس توافـق میـان ترکیه و فدراسـیون 
روسـیه بـرای توقـف حمـات زمینی و 
هوایـی، جلوگیری از ایجـاد موج جدید 
مهاجـران و بازگشـت اوضاع به شـرایط 
عـادی در منطقـه کاهـش تنـش ادلـب، 
اجرایـی شـده اسـت.« ایـن آتش بس به 
گفتـه ژنـرال یـوری بورنکـف، فرمانـده 
مرکز آشـتی سـوریه قـرار بـود از بعد از 
ظهـر روز پنجشـنبه اجرایـی شـود )یک 
روز بعـد از دیـدار پوتیـن و اردوغـان(، 
امـا به دالیل نامشـخصی، اجرایی شـدن 
تاخیـر  بـه  بامـداد روز یکشـنبه  تـا  آن 

. د فتا ا

آتش بس لیبی
پوتیـن  والدیمیـر  سـوریه،  خـاف  بـر 
مدعی اسـت که دولتش نقش مسـتقیمی 
در بحـران لیبـی بـازی نمی کنـد. بـا این 
حـال، صـدور بیانیـۀ مشـترک پوتیـن و 
غـرب  در  آتش بـس  بـرای  اردوغـان 
دو  هـر  سـوی  از  یکشـنبه  روز  لیبـی، 
بـه  دولـت  یعنـی  درگیری هـا،  طـرف 
رسـمیت شـناخته شـدۀ بین المللی وفاق 
ملـی کـه از پشـتیبانی ترکیـه برخـوردار 
اسـت و شـبه نظامیان موسـوم به »ارتش 
ملـی لیبـی« تحت رهبـری خلیفـه حفتر 
کـه از حمایـت مصـر، امـارات متحـده 
عربی، عربسـتان سـعودی و بـه صورت 
برخـوردار  فرانسـه  و  روسـیه  پنهانـی 
اسـت، پذیرفتـه شـد. سـخنگوی گـروه 
شـبه نظامـی »ارتـش ملـی لیبـی«، احمد 
در  ویدیویـی  انتشـار  بـا  المسـماری، 
شـبکه های اجتماعـی تایید کـرد که این 

دیگـر  طرف هـای  کـه  »مادامـی  گـروه 
درگیـری بـه آتش بـس پایبند باشـند« به 

آتش بـس پایبنـد خواهـد مانـد.
گـروه شـبه نظامـی وابسـته بـه خلیفـه 
در طـول یک سـال گذشـته  کـه  حفتـر 
بخـش اعظـم خـاک لیبـی، منهـای بندر 
کلیـدی سـرت و پایتخـت ترابلس را در 
کنتـرل خـود دارد، درسـت از یـک مـاه 
پیش )12 دسـامبر( عملیاتی جدید برای 
تصـرف ترابلـس و سـرنگونی دولت به 
را  بین المللـی  شـدۀ  شـناخته  رسـمیت 
از  پیـش  روز   10 درسـت  کـرد.  آغـاز 
جـاری  سـال  جنـوری  دوم  آتش بـس، 
میـادی، پارلمـان ترکیـه قانـون اعـزام 
نظامیـان ترکیـه را بـه خـاک لیبـی برای 
حفاظـت از دولـت مشـروع این کشـور 
ایـن  اسـاس  بـر  رسـاند،  تصویـب  بـه 
قانـون، دولـت ترکیه تـا یک سـال آینده 
اختیـار دارد نظامیان ترکیـه را برای دفاع 
از دولـت مرکـزی ایـن کشـور بـه خاک 
نیروهـای  اسـتقرار  کنـد.  اعـزام  لیبـی 
ترکیـه به دسـتور رجب طیـب اردوغان، 
یکشـنبه  از  کشـور  ایـن  رییس جمهـور 
شـده  آغـاز  ترابلـس  در  پیـش  هفتـه 
حضـور  از  رسـانه ها  برابـر  در  اسـت. 
شـبه نظامیـان پیمانـکار روس، در قالب 
گـروه شـبه نظامـی »ارتـش ملـی لیبـی« 
خبـر می دهنـد، بـا ایـن حـال والدیمیـر 
مدعـی  روسـیه  رییس جمهـور  پوتیـن، 
شـده اسـت که هیـچ یـک از روس های 
حاضـر در لیبی از سـوی دولت روسـیه 
بـا  تقدیـر،  بـه هـر  ندارنـد.  ماموریتـی 
اجـرای آتش بـس روز یکشـنبه در لیبی، 
مشـخص اسـت کـه بـه همـان انـدازه 
طرف هـای  بـر  مسـکو  و  آنـکارا  کـه 

در  دارنـد،  کنتـرل  سـوریه  در  درگیـر 
لیبـی هـم توانایـی اثرگـذاری باالیی در 

تصمیم گیـری حفتـر و سـراج دارنـد.

اسـد:  بـه  پوتیـن  عجیـب  توصیـۀ 
دمشـق دعـوت کـن بـه  را  ترامـپ 
رییس جمهـوری  پوتیـن،  والدیمیـر 
شـنبه  )سـه  اخیـرش  سـفر  در  روسـیه 
17 جـدی( بـه دمشـق، بـه بشـار اسـد 
کـرده  توصیـه  خـود  سـوری  همتـای 
سـفر  بـرای  ترامـپ  دونالـد  از  اسـت 
خبرگـزاری  کنـد.  دعـوت  دمشـق  بـه 
تـاس روسـیه عصـر یکشـنبه بـا انتشـار 
در  امـروز  پوتیـن  نوشـت:  خبـر  ایـن 
کانـال  خبـری  شـبکه  بـا  مصاحبه یـی 
یـک روسـیه، همچنیـن بـرای فرسـتادن 
رییس جمهـوری  بـه  دعوت نامـه  ایـن 
امریـکا اعـام آماده گـی کـرد. براسـاس 
گـزارش تـاس، بشـار اسـد در پاسـخ به 
ایـن توصیـه پوتین، به ماجـرای تاریخی 
سـفر »پل حـواری« یکـی از حواریون از 
بیـت المقدس به دمشـق، اشـاره کرده و 
بـه مـزاح گفـت که »اگـر ترامـپ از این 
مسـیر سـفر کند، خـوب اسـت.« پوتین 
در جریان سـفرهفته گذشـته به دمشـق، 
پیشـنهاد دعوت از ترامـپ را مطرح کرد 
و گفـت کـه رییس جمهـوری امریـکا از 
پـس ایـن کار بـر می آید. پوتیـن خطاب 
بـه اسـد گفـت: ترامپ را دعـوت کن و 
او می آیـد. بشـار اسـد نیـز بـرای انجـام 
ایـن کار اعـام آماده گـی کـرد و پوتیـن 
در پاسـخ گفـت: مـن بـه او )ترامپ( در 

مـورد ایـن مسـأله خواهـم گفـت.

قدرت نمایی 
دیپلماسی فردمحور

شهاب شهسواری

پاسـخ کمیسیـون انتخـابـات 
به یـک نوشتـۀ روزنامـۀ مانـدگار:

کمیسیـون انتخـابات تـحت فشـار 
و تأثیـر هیـچ آدرسـی نیست

در شـمارۀ دیـروز روزنامـۀ مانـدگار، تحلیلـی بـه 
قلـم احمـد عمران تحت عنـوان »ابطـال آرا و رفتن 
بـه سـوی حکومتـی با قاعدۀ وسـیع« نشـر شـد که 
واکنـش کمیسـیون انتخابـات را بـه همـراه داشـته 

ست. ا
انتخابـات می گوینـد کـه  مسـووالن در کمیسـیون 
مـوارد مطرح شـده در ایـن تحلیل، دیـروز منجر به 

برگـزاری نشسـتی در این کمیسـیون شـد.
سـخنگویان  از  یکـی  حق پرسـت،  محمـد  میـرزا 
کمیسـیون انتخابات در صحبت بـا روزنامۀ ماندگار 
بـا اشـاره بـه نتایـج دیـروز نشسـِت اعضـای ایـن 
کمیسـیون می گویـد کـه مسـووالن ایـن کمیسـیون 
مطابـق قانـون انتخابات و طرزالعمل هـا کار می کنند 
و هیـچ فشـار و تأثیـری از هیـچ نهـاد و آدرسـی را 
نپذیرفتـه و نمی پذیرنـد. آقای حق پرسـت افزود که 
ایـن کمیسـیون تعهـد دارد تا هـر فیصلـه و تصمیم 
کمیسـیون شـکایات انتخابـات کـه در چارچـوب 

قانـون باشـد را بپذیـرد و تطبیـق کند.
او می گوید که کمیسـیون انتخابات در عملی سـازی 
فیصله هـای کمیسـیون شـکایات با این نهـاد همکار 

است.
آقـای حق پرسـت همچنان بیـان مـی دارد که ممکن 
نظـر  اختـاف  کمیشـنران  از  برخـی  میـان  اسـت 
وجـود داشـته باشـد، امـا هـر فیصلـه  در این نهــاد 

بـا توافـِق اکثریـت آرا گرفتـه می شـود. 
در بخشـی از ایـن تحلیـل گفتـه شـده اسـت کـه 
داسـتان نتیجـۀ انتخابـات، همـان داسـتاِن قبلـی در 
کمیسـیون انتخابـات اسـت که این جا در کمیسـیون 
و  صحنـه  در  تغییـرات  کمـی  بـا  نیـز  شـکایات 
گفت وگوهـا تکـرار می شـود. کمیسـیون انتخابـات 
نیـز پـس از پایان روزِ برگـزاری انتخابات با جدیت 
اعـام کـرد که بـه تمام مـوارد تقلـب و جعل کاری 
رسـیده گی خواهـد کـرد و آراِی بایومتریک ناشـده 
را شـمارش نمی کنـد. همـۀ دسـته های انتخاباتی از 
تصمیم کمیسـیون استقبال کردند و این امیــدواری 
در سـطح جامعـه تقویت شـد که این بار کمیسـیون 
انتخابـات بـا مسـوولیت می خواهـد وطیفۀ دشـوار 
اعـام نتایـج را انجـام دهـد. امـا پـس از چنـدی 
کمیسـیون،  ارشـد  مقام هـای  کـه  شـد  مشـخص 
دسـتور  آن جـا  از  و  بـاز شـده  ارگ  بـه  پای شـان 
می گیرنـد کـه چگونـه نتیجـۀ انتخابـات را اعـام 
کننــد. در واقعیـت امـر نتیجـۀ ابتدایی یـی که اعام 
شـد، نـه بـر اسـاس آرای وارد شـده در صندوق ها، 
بل بر اسـاِس خواسـت ارگ بود. ارگ از کمیسـیون 
بایومتریـک  آرای  بحـث  کـه  خواسـت  انتخابـات 
شـده و ناشـده را از دسـتور کار خـود بیــرون کند 
و چیـزی را اعـام بـدارد کـه منظـور نظِر ایـن نهاد 
اسـت. حـاال همان داسـتان را کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی نیـز تکـرار می کنـد.

د تهران په هوايي پېښه کې...

وروســته  پېژندنــې  او  ازمایښــت  لــه 

ــه  ــو ت ــو د کورنی ــدونه د قربانیان ــه جس ب
يش. وســپارل 

بهرنیــو چــارو وزارت وايــي، پــه دې 

وژل  افغانــان   ۱۳ نــږدې  کــې  پېښــه 

ــې د  ــو ی ــې ۶ تن ــې ی ــه ډل شــوي چــې ل

ســویډن او درېیــو یــې د جرمنــي تابعیــت 

ــود. ــم درل ه

ــه  ــو چــارو وزارت ل د افغانســتان د بهرنی

ــې  ــواب ورکوون ــږۍ او ځ ــه، د همغ قول

نړیوالــه ډلــه پــه ایــران کــې ده او دا چــې 

افغانســتان هــم د دې ډلــې غړیتــوب 

لــري، نــو کــوم ځانګــړی پــاوی تهــران 

تــه نــه لېــږي.

د افغانســتان د ملکــي هوايــي چلنــد اداره 

ــې د دې  ــه چ ــه دې کبل ــران ل ــي، ای واي

ــې  ــوولیت ی ــو مس ــې د راغورځول الوتک

ــه  ــو ت ــو کورنی ــد د قربانیان منلــی دی، بای

ــړي. ــت ورک غرام

د افغانســتان د ملکــي هوايــي چلنــد 

ــوب  ــې او خوندیت ــارې الوتن ادارې د معی

ــل: »د  ــا ووی ــاين وف ــام جی ــس غ ريی

بیمــې د اصولــو پــر بنســټ، هوايــي 

رشکــت د مســافرانو د بیمــې مســوولیت 

ــر ۱۵۰  ــد ت ــه بای ــافر ت ــر مس ــري. ه ل

زره امریکايــي ډالــر غرامــت ورکــړل 

ــړې  ــو د ورک ــران د دې پیس ــه ای يش. دلت

مســوولیت لــري، ځکــه د الوتکــې د 

غورځولــو مســوولیت یــې منلــی دی. دا 

ــه وه.« ــه ن ــي پېښ ــوه طبیع ی

ــکورې  ــي رانس ــوا د اوکراین ــران له خ د ای

شــوې الوتکــې د قربانیانــو د کورنیــو 

شــېبې  تــه  دې  اوس مهــال  غــړي ، 

ــه  ــو ټوټ ــو عزیزان ــې د خپل ــمېرې چ ش

شــوي جســدونه ترالســه کــړي.

ــو اړیکــو  ــه وخــت کــې د نړیوال ــه ورت پ

ــه شــفاف ډول د دې پېښــې  کارپوهــان پ

ــر څېړنــې ټینــګار کــوي. پ

ــون  ــوه او د پوهنت ــو کارپ ــو اړیک د نړیوال

ــا ده  ــي، اړتی ــاري واي ــن بختی اســتاد فردی

چــې د ایــران او افغانســتان حکومتونــه د 

قربانیانــو د کورنیــو غړیــو تــه روښــانه او 

څرګنــد ځــواب ورکــړي.

ــي  ــل: »د حقوق ــاري ووی ــاغيل بختی ښ

د  اجســادو  د  بنســټ،  پــر  اصولــو 

ــد  ــړی بای ــې لوم ــه ک ــه برخ ــې پ پېژندن

ــې  ــه داس ــو ک ــړي، خ ــران دا کار وک ای

برېښــي چــې ایــران لــه دې کاره ډډه 

حکومــت  افغانســتان  د  بایــد  کــوي، 

وکــړي.« مداخلــه 

د اوکرایــن ۳۷۳ بویینــګ ډولــه الوتکــه د 

ــه  ــه ورځ وروســته ل ــرې چهارشــنبې پ تې

ــه هــوا کــې وه،  دې چــې څــو دقیقــې پ

رانســکوره شــوه. پــه دې پېښــه کــې ۱۷۶ 

تنــه ووژل شــول.

ــې  ــيل، د دې الوتک ــو وی ــراين چارواک ای

د رانســکورېدو دلیــل، پــه انســاين خطــا 

کــې پــه غیــر قصــدي ډول یــو توغندیــز 

بریــد و.

احتمال کاهش نیروهای امریکایی... 
 که امسال به توافق برسد.

ــزوده اســت:  ــان اف ــن همچن ــر ای او ب
ــد  ــا بای ــم؛ ام ــا روی آن کار می کنی »م

ــی باشــد«. معاملــه خوب
ــاالت  ــور ای ــن رییس جمه ــش از ای پی
پایــگاه  افغانســتان در  بــه  متحــده 
شــمار  کــه  کــرد  اعــام  بگــرام 
ســربازانش را در ایــن کشــور تــا 
ــد  ــش خواه ــن کاه ــقف 8600 ت س

داد.
ایــن در حالــی اســت کــه دور جدیــد 
طالبــان  و  امریــکا  گفت وگوهــای 
ــه  ــد و گفت ــاز ش ــش آغ ــاه پی ــک م ی
ــق  ــه تواف ــرف ب ــه دو ط ــود ک می ش
ــر اســاس  ــک شــده اند. ب ــی نزدی نهای
گزارش هــا دو طــرف بــه کاهــش 
توافــق  افغانســتان  در  خشــونت ها 

کرده انــد.



سال l11 شمارۀ مسلسل l2653  سه شنبه 24 جدی/ دی l1398 18 جمادی االول l1441 14 جنوری  2020
www.mandegardaily.com

لی
رئی

جب
 و 

دی
جی

م

چندسـال پیش بـا رسـانه یی همکاری داشـتم که برنامه یی داشـت 
به نـام »راز موفقیـت« و تهیـه کننـدۀ آن پیوسـته بـه دنبـال کسـانی 
بـود کـه جایـی کار می کردنـد و لبـاس تـر و تمیزی می پوشـیدند 
و شـاید موتـری داشـتند و گوشـی های مـورد استفادۀ شـان تازه به 
بـازار آمـده بـود و چنـد بـاری بـه هند و پاکسـتان سـفر داشـتند. 
محتـوای زنده گـی بخـش زیـادی از ایـن بـه اصطـاح آدم هـای 
موفـق، مـوردی از موفقیت را نشـان نمـی داد زیرا ایـن آدم ها فقط 
کارهـای روزمـرۀ خـود را انجام می دادنـد و تنخواهـی می گرفتند.
آدمـی صحبـت  بـا  برنامه هـا  از  یکـی  ایـن کـه در  جالب تـرش 
می کـردم کـه ده سـال متصـدی ریاسـتی بـود کـه عـاوه بـر بوی 
فسـاد آن ریاسـت کـه این طرف و آن طرف رسـیده بـود، کارهای 
خـود را بـر اسـاس کارشـیوه انجـام داده نمی توانسـت و چـون 
ده سـال بـه چوکـی آن ریاسـت لمیـده بود، خـودش را به شـدت 

آدمـی موفـق، بـا تجربـه و گـرم و سـرد کشـیده می دانسـت.
امـروز نیـز بـا آدمـی سـرخوردم کـه زبـاد اکـت و ادای آدم هـای 
موفـق را بیـرون مـی داد و دهنـش مزه مـزه می داد تا الگویی باشـد 

بـرای دیگـران و بادی بـه غبغـب اندازد.
در ایـن میـان، واقعـًا نمی دانم که آیا به سـرانجام رسـاندن کارهای 
روزمـره موفقیـت اسـت و پیش برنـدۀ آن آدم موفقـی اسـت و یـا 
موفقیـت تاش هایـی اسـت متفـاوت، کارهایـی که دیگـران توان 
انجـام آن را ندارنـد و آدم موفـق با آن در پی آوردن تغییر اسـت...
ایـن یـک گـزارک فیسـبوکی بـود کـه باعث شـماری از دوسـتان 
پـای آن دیـدگاه هـای خـود را راجع به موفقیـت و موفقیتی که در 
جامعـۀ افغانسـتان می تـوان رقـم زد را نوشـتند. دکتـور هجرت اهلل 
جبرئیلـی، اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر جداگانـه به ایـن موضوع 
پرداختنـد کـه ایـن جـا اشـاراتی آقـای جبرئیلـی را نیـز ضمیمـه 
می سـازیم تـا تصویـری درسـتی از بحـث موفقیـت ارایـه شـده 

شد. با
موفقیت چیست؟

در رابطـه پرسـش و طرحـي کـه هـارون مجیـدي نازنیـن طـرح 
کرده انـد.

موفقیـت، سـوال خوبـي اسـت، موفقیت عامت پیشـرفت اسـت، 
اینکـه پیشـرفت چیسـت؟ امـروزه پرسـش کان بـراي فیلسـوفان 
مـدرن و پسـت مـدرن و همچنـان روان شناسـان و جامعه شناسـان 

ست. ا
فیلسـوف روان شناسـان ماننـد مصطفـي ملکیـان بـه ایـن بـاور اند 
کـه آدم موفـق کسـي اسـت کـه بـه آرامـش رسـیده باشـد، ولـو 
در هـر شـغلي باشـد، اصـل آرامـش نیز ناشـي از درسـت کاري و 

راسـت کاري اسـت.
بـراي زنده گـي خوب کـه نام دیگرش موفقیت اسـت، فاسـفه بر 

خدمـت بـه خود، خدمـت به خلـق در کنار آرامش تاکیـد دارند.
از دیـدگاه مـا بـه عنـوان یـک پزشـک و دین شـناس، در دنیـاي 
جدیـد کسـي موفق اسـت کـه در چهـار رابطـه انسـاني، خوب و 

آرامـش بخـش عمـل کرده باشـد:
1. رابطـۀ خـودش بـه خـودش: چنـان باشـد کـه از کارنامـۀ خود 
باشـد.  داده  دسـت  برایـش  خوشـي  احسـاس  و  باشـد  راضـي 
همچنـان توانایـي حرکـت تکاملي و به تعادل رسـاندن خویشـتن 
را داشـته باشـد. از نظـر تحصیلـي تمـام توانایـي خـود را بـه کار 
انداختـه باشـد و از میـزان تحصیـات خود احسـاس کفایت کند، 

از نظـر اقتصـادي نیازمنـد کس نباشـد.
2. رابطـۀ خـودش بـا خدایـش: چنـان باشـد کـه تـاش معرفتـي 
و عملـي خویـش را بـراي شـناخت خـدا و نیایـش بـا او در حـد 
کفایـت که احسـاس کند خـدا از او راضي اسـت، یـا حداقل امید 

غیرواهـي بـه رضایـت خدا داشـته باشـد.
3 - رابطـه بـا مـردم: اخاق حسـنه مبنـاي رفتار او با مردم باشـد. 
حـد اقـل اینکـه بـه کس ضـرر نرسـانده باشـد، حداکثـر اینکه هر 
روزي بـه میـزان مفیدیتـش بـراي خانـواده، جامعـه و کشـورش 

یابد. افزایـش 
۴ - رابطـه بـا طبیعـت: در طبیعـت فسـاد نکنـد، حامـي محیـط 
زیسـت باشـد، در سرسـبزي محیـط خـود کوشـا باشـد، حداقـل 
ضـرر را بـه طبیعـت برسـاند، و فایـده اش را بـه حد اکثر برسـاند. 

دموکـراسی نیـازمند 

نخبگان

فرانسـیس فوکویامـا، دانشـمند علـوم سیاسـی بسـیار 
معروفـی اسـت کـه بـه دلیـل کتـاب معـروف خـود 
»پایـان تاریـخ و آخریـن انسـان« بـه شـهرت رسـیده 
اسـت. کتاب آخر وی، »نظم سیاسـی و زوال سیاسی: 
تـا جهانـی شـدن دموکراسـی«  انقـاب صنعتـی  از 
بـا  خـود  گفت وگوهـای  آخریـن  در  وی  اسـت. 
الکسـاندر گـورالچ در مـورد رییس جمهـوری دونالد 
ترامـپ، موج پوپولیسـتی کـه اروپـا را در می نوردد و 

همچنیـن اخبـار دروغ صحبـت کـرده اسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه جهـان را در سـالی 
می کنـد  جمع بنـدی  چگونـه  گذشـت}2019{  کـه 
اسـت،  افتـاده  اتفاقـی  چـه  جهانـی  نظـم  بـرای  و 
می گویـد: »شـگفتی بـزرگ ایـن اسـت کـه موجـی 
از ناسیونالیسـم پوپولیسـتی در مناطقـی کـه قلمـرو 
کاسـیک آنگلوساکسـون های لیبرالیسـت محسـوب 
می شـدند، بـه راه افتـاده اسـت. بـرای نخسـتین بار، 
حداقـل در طـول عمر من، رییس جمهـوری روی کار 
آمـده اسـت کـه آزادانه نقش ایـاالت متحـده در نظم 
جهـان لیبـرال را انکار می کند. مسـألۀ دیگـر با دونالد 
ترامـپ فقـدان شایسـتگی و صاحیـت وی برای این 
شـغل اسـت. وی بـرای ایـن کار فاقـد آماده گـی و 
شـخصیت الزم بـوده و هیـچ چیـز از زمـان شـروع 
بـه کار وی نسـبت بـه ایـن دغدغه هـا تسـهیل نشـده 

. است«
او اضافـه می کنـد: »اکثریـت جامعـۀ امریـکا علیه وی 
رای دادنـد. او حمایـت احساسـی گـروه کوچکـی از 
مـردم را دارد اما اکثریت کشـور پشـت سـر وی قرار 
نـدارد. جنبـۀ جالب و مـورد توجه ریاسـت جمهوری 
ایـن  در  جمهوری خواهـان  نقـش  مـن،  بـرای  وی 
انتخـاب اسـت. وقتی این مسـأله را مـورد توجه قرار 
دهیـم، بـه نـکات جالبـی می توان دسـت یافـت. آنها 
بایـد بداننـد کـه چـه زمانـی جلوگیـری از وی الزم 
خواهـد بـود که هنوز اتفـاق نیفتاده اسـت و تا زمانی 
کـه مسـایل اقتصادی خـوب باقـی بمانند نیـز چیزی 
تغییـر نخواهـد کـرد. از زمـان شـروع بـه کار ترامپ، 
در واقـع او سـعی کـرده موجـی از توسـعه اقتصادی 
بـه راه بینـدازد، بنابرایـن ممکـن اسـت قادر باشـد از 
آن بـرای پوشـش دادن اهـداف محبوبیـت سـاز خود 

کند. اسـتفاده 

فوکویامـا در مـورد تأثیـر احتمالی اتفاقـات اخیر در 
امریـکا و بریتانیـا )انتخـاب ترامـپ و برگزیـت( بر 
رفتـار رای دهنـدگان آن سـوی آب هـا در انتخابـات 
می کنـد:  ذکـر  نیـز  هالنـد،  و  فرانسـه  پیـش روی 
»سـخن گفتـن در مـورد ایـن موضـوع تـا حـدی 
پیچیـده اسـت. از یک سـو رهبـران در ایـن سـوی 
مرزهـا، رییس جمهـوری ایـاالت متحده را سـتایش 
می کننـد و از سـوی دیگـر مقادیـر بسـیار زیـادی 
رفتـار ضـد امریکایـی در اروپـا مشـاهده می کنیـد. 
در  نمی خواهیـم  »مـا  می گوینـد  خـود  بـا  مـردم 
کشـورمان یـک ترامـپ داشـته باشـیم.« البتـه ایـن 
یـک مثـال اسـت، اما تبدیل بـه عاملی علیـه »گیرت 
ویلـدرز« سیاسـتمدار ضـد مهاجرت در هلند شـده 
اسـت. بنابرایـن فکـر می کنم تأثیراتی داشـته باشـد 

امـا جامـع نخواهـد بود«.
مـوج  مـورد  در  تاریـخ  پایـان  کتـاب  نویسـندۀ 
پوپولیسـم و فشـار آن بر نهادهـای اروپایی و امکان 
بـروز بحران در قارۀ سـبز معتقد اسـت: »این نهادها 
بـه خوبـی کار نمی کرده انـد امـا یـک مشـکل دیگر 
نیـز وجـود دارد. ایـن وقایـع در عمـل احساسـی 
اروپایـی  رای دهنـده گان  کـه  توصیـف می کننـد  را 
اطمینان خود را نسـبت به نهادها از دسـت داده اند. 
از جملـه می توان بـه بی اطمینانی نسـبت به مواردی 
نظیـر توافـق شـنگن کـه حرکـت آزادانـه مـردم در 
سراسـر مرزهـای منطقه را مجاز می دانسـت، اشـاره 
کـرد.« فرانسـیس فوکویامـا پیرامـون راه حـل اینکه 
از دسـت دادن اعتقـاد بـه نهادها از سـوی مردم چه 
می توانـد باشـد کـه می گویـد: »ایـن سـوال سـختی 
اسـت. اگـر مـن کنسـول آلمـان بـودم، بـه شـدت 
همچنیـن  می کـردم.  تمرکـز  یونـان  و  ایتالیـا  روی 
نسـل های آفریقایـی نسـبت بـه اروپـا بسـیار فقیـر 
اسـت. شـما بایـد ایـن اطمینـان را در مرزهـای آبی 
ایجـاد کنید و سـپس بـه مرزهای داخلـی بازگردید. 
همزمـان می تـوان گفـت مهاجـرت به سـاده گی در 
طول سـال های اخیر گسـترده تر شـده اسـت. گمان 
مـی رود حـدود 800 هـزار لهسـتانی در سـال های 
اخیـر بـه بریتانیـا مهاجـرت کـرده باشـند. ایـن رقم 

اسـت«. بزرگی 
چنـدان  را  اروپایـی  مرزهـای  درون  مهاجـرت  او 

متفـاوت از مهاجـرت بیـن قاره یـی نمی دانـد و معتقد 
اسـت اتحادیـۀ اروپـا کار بسـیار کمـی در مـورد خلق 
هویـت انجـام داده اسـت. بـه عقیـدۀ او، »هیچ کـس 
در ابتـدا فکـر نمی کنـد کـه در وهلـۀ نخسـت یـک 
اروپایـی اسـت و پـس از آن، یـک آلمانـی اسـت. حتا 
در بسـیاری از مـوارد عکـس ایـن حالـت وجـود دارد 
و منطقه گرایـی اولویـت پیـدا کـرده اسـت. بـرای مثال 
در اسـکاتلند و کالیفرنیـا این پدیده مشـاهده می شـود. 
پرسـش واقعـی ایـن اسـت کـه در این گونـه مـوارد 
حاکمیـت تـا چـه میزان دشـوار خواهـد بود. بسـیاری 
تأسـیس  را  خـود  نهادهـای  جدایی طلـب  مناطـق  از 
کـرده انـد. بـا وجـود ایـن، تصویـر فرهنگـی آرامـش 
بـود.  آرمان شـهری خواهـد  و  اتوپیایـی  مقـداری  تـا 
تـا حـدودی می تـوان گفـت پوپولیسـم بـه ایـن علت 
نهادهـا نخبه محـور هسـتند. مسـألۀ  وجـود دارد کـه 
نابرابـری در فراگیـری و جامعیـت اقتصـادی )بـرای 
همـه( اسـت.« فوکویاما ادامـه می دهـد: »مهاجرانی که 
از اریتـره آمـده انـد، در سـال 2015 در ایسـتگاه قطار 
میـان، یـک وعـده غـذا دریافـت می کردنـد و نسـل 

بعـدی آفریقایی هـا در اروپـا وارد خواهنـد شـد«.
او در مـورد اینکـه چـه تفاوتی میان نیـروی کار مهاجر 
و بومـی در مـواردی ماننـد تاکسـی اوبـر وجـود دارد، 
ادامـه می دهـد: »می تـوان ایـن گونـه نیـز فکـر کـرد، 
امـا در عمل سـازمان سیاسـی ایـن گونـه کار نمی کند. 
بریتانیایی هـا  از  را  شـغل ها  کـه  لهسـتانی هایی 
می گیرنـد، نارضایتـی ایجـاد می کننـد. جهانـی شـدن 
اقتصـادی، مرزهـای جهانـی شـدن سیاسـی را فراتـر 
بـرده اسـت. مـا هنـوز مبنـای جهانـی را سـازماندهی 
نکرده ایـم و مـن فکـر می کنـم هرگـز قـادر بـه انجـام 
ایـن کار نخواهیـم شـد. مباحـث مربـوط بـه بدهـی 
یونـان و آلمـان بهتریـن مثـال از ایـن دسـت اسـت 
کـه احسـاس خشـم آلمانی هـا را نسـبت بـه اینکـه در 
حـال حاضـر پـول مالیـات دهنـده گان آنهـا به دسـت 

اسـت«. برانگیختـه  می رسـد،  یونانی هـا 
وی در پاسـخ بـه اینکه پس از چنـد جانبه گرایی موفق 
و 70 سـال تـاش اروپـا بـرای نهادسـازی، آیـا اکنون 
ایـن وضعیـت چرخشـی بـه عقـب اسـت، می گویـد: 
»تمرکـز و امیـد نسـبت بـه فراگیـری و یکپارچگـی 
اقتصـاد بازگشـته اسـت و ایـن از طریق جهانی شـدن 
اقتصـاد اسـت کـه فرهنگ هـا بـا یکدیگـر یکپارچـه 
می شـوند. بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد از جهاتی 
جهـان این گونـه عمل نکرده اسـت. ایـن تنها در بخش 
اقتصـاد نیسـت کـه مـردم را به تحرک واداشـته اسـت 
بلکـه مـواردی نظیر هویت و فرهنگ نیز هسـت و این 
همـان جایـی اسـت کـه اتحادیه اروپـا در واقـع در آن 
دسـت پایین تـر را دارد. اخیـراً یـک اقلیـت از نخبگان 
بـه وجود آمده اسـت که خـود را به عنوان شـهروندان 
جهانـی در نظـر می گیرنـد که بـه زعم آنـان جغرافیا و 
فرهنـگ اهمیتـی ندارد. اگـر این نخبگان فکـر می کنند 
کـه بقیـه جهان نیز شـبیه آنـان اسـت، اشـتباه می کنند. 
اکثـر مـردم هنـوز هویـت ملـی دارنـد، اگر تعلـق آنان 
بـه سـطح منطقه یـی نباشـد، تغییـر دادن ایـن نگـرش 

امـری زمان بـر و بسـیار دشـوار خواهـد بود«.
چاره هـای  مـورد  در  دیگـر  بـار  فوکویامـا 
پیـش رو معتقـد اسـت: »در حـال حاضـر هیـچ 
طـرح مشـخصی بـرای ایـن کار وجـود نـدارد. 
اگـر از نظـر اقتصـادی حرف بزنیـم، وقتـی انزواگرایی 
می کنیـم،  دنبـال  را  حمایت گرایانـه  سیاسـت های  یـا 
در مسـیر اشـتباهی قـرار داریـم، آموزش قطعـًا عاملی 
در ایـن راه خواهـد بـود.« وی معتقـد اسـت امریـکا 
بـه اصـاح مهاجرتـی گسـترده نیـاز دارد، »در دولـت 
جـورج بـوش، تاشـی در این راسـتا صـورت گرفت 
کـه شکسـت خورد. اساسـًا هر دو سـوی ایـن مباحث 
11میلیـون  بـه  قریـب  می کننـد.  اشـاره  نکته یـی  بـه 
بیگانـه غیرقانونـی وجـود دارد کـه نمی تـوان آنهـا را 
اخـراج کـرد. بایـد راهـی بـرای نگـه داشـتن آنهـا در 
کشـور باشـد« البتـه بـا این فـرض کـه کار می کنند 

می پذیرنـد«. را  قانـون  و 
»اخبـار  مـورد  در  آخـر  پرسـش  در  فوکویامـا 
کـذب« می گویـد: »قطبـی شـدن و عـدم اطمینان 
و  بـوده  مخـرب  موجـود  نهادهـای  بـه  نسـبت 
انترنـت اسـت. بـه نظـر  نتایـج  از  متأسـفانه یکـی 
می رسـد کـه مردم هـر چـه در انترنـت می خوانند 
را معتبـر می داننـد.« فوکویامـا در نهایـت معتقـد 
اسـت: »اکنون روسـیه و چین فعاالنه نقشـی در 
تحـت تأثیـر قـرار دادن اطاعـات ایفـا می کنند 
کـه شـکل جدیـدی از جنـگ افـزار را تولیـد 
اسـتدالل  می تـوان  دیگـر،  سـوی  از  می کنـد. 
کـرد نهادهایی که همیشـه از سـوی نخبـگان اداره 
می شـده انـد، بـا وجـود انترنـت قـدرت خـود را 
از دسـت می دهنـد. ممکـن اسـت دموکراسـی ها 
بـدون درجـۀ خاصـی از کنتـرل از جانـب نخبگان 
بـه خوبـی کار نکننـد امـا ایـن تمـام چیزی اسـت 
کـه در سـال های آینـده بایـد منتظـرش بـود و دید«.

منبع: هافینگتون پست
ترجمۀ: روزنامۀ دنیای اقتصاد
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

اکادمـی پولیـس کابـل جشـن یازدهمین دور 
فراغـِت افسـران را دیـروز دوشـنبه در مقـر 
وزارت امور داخله برگزار کرد. محمداشـرف 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی نیز در 
ایـن محفـل بـرای سـخنرانی دعـوت شـده 
از کاروان هـای  بامـداد دیـروز، سـیلی  بـود. 
پولیـس، ارتـش، گارنیزیـون، امنیـت ملـی و 
 )PPS( رییس جمهـور  از  محافظـت  قطعـۀ 
به اطراف سـاختمان وزارت داخله در سـرک 
میـدان هوایـی سـرازیر شـد و جریـان عادی 
رفت وآمـد شـهروندان کابـل در ایـن منطقـه 
را مختـل کـرد. سـاختمان وزارت امور داخله 
در منطقه یـی قـرار گرفتـه اسـت کـه اطـراف 
آن خانه هـای مسـکونی قـرار دارد و جلو آن، 
بـزرگ راه فـرودگاه کابـل کـه روزانـه هزاران 

موتـر در آن مسـیر تـردد می کننـد، اسـت.
ایـن سـرک و اطـراف وزارت داخلـه دیـروز 
کابـل  گارنیزیـون  و   )PPS( قطعـه  توسـط 
محاصـره شـد و رفت وآمـد مردم هم مشـکل 
بخش هـای  در  امنیتـی  مسـووالن  گردیـد. 
شـمالی  کابل-سـرای  فـرودگاه  سـرک  از 
ایسـت های بازرسـی ایجـاد کـرده و موترهـا 
را بازرسـی می کردند. شـماری از باشـنده گان 
نیـز  و  خیرخانـه  بغـرای  خواجـه  منطقـۀ 
شـماری از راننده گان موترهای مسـیر سـرای 
روزنامـۀ  بـا  صحبـت  در  شـمالی-فرودگاه 
بهانـۀ محافظـت  بـه  بنـدش راه  از  مانـدگار 
از رییـس حکومـت و دیـر رسیدن شـان بـه 
کـه  می گوینـد  و  کردنـد  شـکایت  وظیفـه 
رییـس حکومـت بـه آنـان ضـرر رسـانده و 
سـبب دیر رسیدن شـان بـه محل وظیفه شـده 

. ست ا
احمـد قیـس، راننـدۀ مسـیر سـرای شـمالی-
سـاعت  حـدود  تـا  کـه  کابـل  فـرودگاه 
ده وسـی دقیقـه بامـداد فقط یـک »پیـره« زده 
بـود، می گویـد کـه نصـف تیـل موتـرش در 

مصـرف  داخلـه  وزارت  نزدیـک  راه بنـدان 
شـده و همـان لحظـه حتا پـول تیـل موترش 
را »پـوره« نکـرده اسـت. او کـه از ایـن راه 
بیـان  تأمیـن می کنـد،  را  مصـارف خانـه اش 
مـی دارد کـه درآمـِد »بخـور و نمیـر« دارد و 
اگـر یـک روز کار نکنـد و یـا کارش با ُکندی 
پیـش بـرود، از مخـارج خانه »پـس می ماند.« 
احمـد قیـس در بخشـی از حرف هایش گفت 
کـه رییـس حکومت نبایـد از »مردم بترسـد«. 
بـه گفتـۀ او، خطـر و تهدیِد رییـس حکومت 
بـا هجـوم محافظانـش بـه َدر و دیـوار مـردم 
رفـع نمی شـود، بلکـه بـا فعالیـت کشـفی و 

اسـتخباراتی رفـع و تأمیـن می شـود.
کـه  خیرخانـه  از  بخش هایـی  باشـنده گان 
همـه روزه از مسـیر سـرک میـدان رفت وآمـد 

موتـر  منتظـر  ایسـتگاه ها  در  نیـز  می کردنـد 
بودنـد، امـا موتـری بـرای حمـل آنـان پیـدا 
در  بـار  یـک  کـه  راننده گانـی  نمی شـد. 
ترافیـک سـنگین این مسـیر بند مانـده بودند، 
بـار دیگر جـرأت بازگشـت نمی کردنـد. این 
باشـنده گان نیـز از بنـدش جاده هـا از سـوی 
مقام هـای بلندپایـۀ حکومت انتقـاد می کردند 
داده  پایـان  بایـد  کار  ایـن  بـه  می گفتنـد،  و 

. د شو
در همیـن حـال، فریـد، غرفـه دار کنار سـرک 
»زشـت«  برخـورد  از  نیـز  کابـل  فـرودگاه 
محافظـان رییـس حکومـت انتقـاد دارد و بـه 
کـه  می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  خبرنـگار 
کارمنـدان امنیتی به او اجـازه ندادند غرفه اش 
را بـاز کنـد. او می گویـد که یک غرفۀ بسـیار 

کوچـک و محـدود دارد و با یـک بار دیدن و 
بازرسـی بسیار سـطحی و زودگذر، مشخص 
می شـود کـه تهدیـد از آدرس او بـه رییـس 
حکومـت و یـا کـس دیگـر وجـود نـدارد. 
 )PPS( بازرسـان  از  وقتـی  فریـد می گویـد 
چنـد بـار خواهـش می کنـد کـه اجـازه دهند 
غرفـه اش را بـاز کنـد، آنـان برایش »دشـنام« 
می دهنـد و بـا او برخـورد نادرسـت می کنند.
بغـرای  خواجـه  منطقـۀ  باشـندۀ  جهانگیـر، 
خیرخانـه نیـز از حضـور فـراوان کارمنـدان 
امنیتـی در اطـراف خانه و کوچۀشـان سـخن 
می گویـد و بیـان می کنـد کـه رفت وآمـد از 
از  گذشـتم  محلۀشـان،  دکان هـای  تـا  خانـه 
»هفـت خوان رسـتم« شـده بـود. او می گوید 
کـه بازرسـان هـر رهگـذرِ کوچه را بازرسـی 
آنـان  از  پرسـش  هـزار  و  می کردنـد  بدنـی 
حکومـت  کـه  می گویـد  او  می پرسـیدند. 
یـا بایـد مقـر وزارت داخلـه را از نزدیکـی 
خانه هـای مسـکونی دور کند و یا هـم برنامۀ 
بلندپایـه گان  امنیـت  تأمیـن  بـرای  دیگـری 
دولـت طـرح کنند تـا حیـن رفت وآمدشـان، 

بـه مـردم مزاحمـت ایجـاد نشـود.
بـه  بنـدش جاده هـا  و  بازرسـی  ایسـت های 
سـبب آن، دیـروز جـان یـک بیمـار عاجل را 
نیـز گرفـت. گزارش هـای می رسـاند که یک 
بیمـار حیـن انتقـال بـه بیمارسـتان، در مسـیر 
راهِ سـرای شـمالی-فرودگاه بـه دلیـل بندش 
راه جـان داد. ایـن بیمـار پـس از آنکـه موتـر 
حاملـش در راه بنـدان گیـر مانـد، بـه ویلچر 
آنکـه  از  پیـش  و  شـد  گذاشـته  بیمارسـتان 
بـه بیمارسـتان برسـد، در راه جـان داد. امـا 
صحت وسـقم ایـن خبـر تـا کنـون از سـوی 
مرجعـی تائیـد نشـده اسـت. بـا این همـه، اما 
محمداشـرف غنـی در ایـن مراسـم گفت که 
»هیـچ مسـوول امنیتـی حـق کشـتن مـردم را 
نـدارد و قانـون هـم ایـن اجـازه را بـه آنـان 

نـداده اسـت.«

شـورای امنیـت ملی می گویـد که افغانسـتان به 
تنهایـی قـادر به شکسـت گـروه داعش نیسـت؛ 

چـرا که داعـش ابعاد جهانـی دارد.
جاویـد فیصـل، سـخنگوی شـورای امنیت ملی 
بر ضـرورت ایجـاد اجماع جهانی در سـرکوب 

گـروه داعـش تاکید کرده اسـت.
یـک گـروه جهانـی  »داعـش  اسـت:   گفتـه  او 
تروریسـتی اسـت. ضـرور اسـت کـه در برابـر 
ایـن گروه در افغانسـتان و خارج از افغانسـتان، 
دوام دار  مبـارزه  جهـان،  و  منطقـه  در  یعنـی 
صـورت گیـرد. این ]تهدیـد[ ابعـاد جهانی دارد 
و افغانسـتان بـه تنهایـی نمی تواند ایـن گروه را 

شکسـت دهـد«.
سـخنگوی شـورای امنیـت ملـی گفـت هرچند 
ایـن گـروه در افغانسـتان شکسـت خـورده و 
تـوان جنگیدن نـدارد؛ ولـی فعالیت ایـن گروه، 

تهدیـد امنیتـی شـمرده می شـود.
وال  امریکایـی  روزنامـۀ  دیگـر،  سـوی  از   
اسـتریت ژورنـال دو هفتـه پیـش نوشـت کـه 
شـاخۀ خراسـان داعـش در افغانسـتان پـس از 
عراق و سـوریه، گروهی نیرومند شـناخته شـده 

. ست ا
ایـن روزنامـه بـه نقـل از یـک مقـام امریکایـی 
نوشـت کـه داعـش در افغانسـتان از سـوریه و 

عـراق، حمایـت مالـی می شـود.
شـورای  تـازۀ  موضـع  اینکـه  از  نظـر  صـرف 
امنیـت ملـی مبنی بر اینکه افغانسـتان بـه تنهایی 
قـادر بـه شکسـت داعـش نیسـت در تضـاد بـا 
ادعاهـای پیشـین مقام هـای عالیرتبـه دولتـی و 
امنیتـی قـرار دارد کـه مدعـی بودنـد نیروهـای 
و  تروریسـم  بـا  مبـارزه  تـوان  مسـلح کشـور، 

مهـار داعـش را دارنـد و داعـش در سراشـیبی 
شکسـت و فروپاشـی قـرار دارد، پرسـش مهـم 
و جـدی این اسـت کـه پشـتوانۀ اصلـی داعش 
در افغانسـتان چیسـت که افغانسـتان بـه تنهایی 

قـادر بـه شکسـت آن گـروه نیسـت؟
و  مسـتقر  مرکـزی  نـه  افغانسـتان  در  داعـش 
مسـتحکم دارد، نـه یک نیروی جنگـی آموزش 
دیـده و مجهـز دارد، نه به سـان سـوریه و عراق 
بـه تـوپ و تانک و تسـلیحات سـنگین و منابع 
در  طالبـان  هماننـد  نـه  دارد،  دسترسـی  نفتـی 
زمـان سـلطۀ آن رژیـم، از حمایـت هوایی بمب 
افکن هـای یـک کشـور دیگـر برخوردار اسـت 
و نـه بـه لحـاظ بومـی و اجتماعـی، از حمایت 
مـردم کشـور بهـره دارد و یـا دارای یـک پایگاه 
ایدئولوژیک بسـیار قوی و ریشـه دار اسـت که 

بـه آن امـکان می دهـد به سـاده گی نفـوذ کند و 
توسـعه پیـدا کند.

آنچـه تاکنـون از داعـش در افغانسـتان شـاهد 
بوده ایـم، شـماری از نیروهـای بیگانـه و البتـه 
بـه  کـه  اسـت  هویت یافته یـی  تغییـر  طالبـان 
سـاح های سـبک، دسترسـی دارند. شکست و 
نابـودی چنیـن نیرویـی به طـور طبیعـی، نیاز به 
تشـکیل یـک ائتـاف جهانـی دیگر بـه رهبری 
امریـکا نـدارد و اگـر دولـت اراده کنـد، در یک 
روز بـه گونه یـی بسـاط آن را برچینـد کـه هیچ 
نشـانی از شـاخه خراسـان خافت خودخوانده 
داعـش در افغانسـتان باقـی نمانـد؛ اما چـرا این 

اتفـاق رخ نمی دهـد؟
چـرا داعش علیرغم نارسـایی های مورد اشـاره، 
مـدام بزرگ نمایـی می شـود؟ چرا این مترسـک 

تـا  می شـود  بزرگتـر  و  بـزرگ  عمـداً  مـرده، 
ترسـناک تـر بـه نظـر آید و شکسـتش سـخت 

تـر جلـوه کند؟
کـه  اسـت  ابهام هایـی  همـان  پرسـش ها  ایـن 
در  داعـش  واقعیـت  شـدن  دیـده  از  مانـع 
افغانسـتان می شـود. هرگـز  قرار نیسـت داعش 
پـروژه  ایـن  بخـورد.  شکسـت  افغانسـتان  در 
همان گونـه کـه بـه طـوری کامـًا معجزه آسـا، 
کلیـد خـورد، بـه همـان صـورت نیز بایـد ادامه 
قـدرت  بنابرایـن،  یابـد.  توسـعه  و  کنـد  پیـدا 
اصلـی داعـش، دامـن زدن آگاهانـه بـه ابهام هـا 
و پرسـش هایی اسـت کـه مانـع از دیـده شـدن 
ماهیـت و قـدرت واقعـی ایـن گـروه می شـود.
کسـی  چـه  کـه  اسـت  ایـن  بعـدی  سـوال 
افغانسـتان  در  داعـش  قـدرت  می خواهـد 
بزرگ نمایـی شـود و نیروهـای دولتـی در مقابل 
شـوند؟ داده  نشـان  ناتـوان  و  رمـق  کـم  آن، 

 پاسـخ ایـن سـوال در سـوال دیگـری نهفتـه 
اسـت: اینکـه چـرا علی رغـم حضـور امریـکا و 
ده ها کشـور هم پیمـان آن در افغانسـتان، بازهم 
داعـش وجـود دارد و دولـت بـا وجـود حضور 
و حمایـت »متحدان اسـتراتژیک« خود از مقابله 

بـا آن گـروه ابـراز ناتوانـی می کند؟
کامًا روشـن اسـت کـه اراده ای بزرگتـر اجازه 
نمی دهـد کـه در افغانسـتان بـا داعـش مبـارزه 
شـود؛ همـان اراده یـی که در 19 سـال گذشـته، 
بـه  دولتـی  نیروهـای  نخواسـت  هیچ وقـت 
اندازه یـی قدرت منـد شـوند کـه حداقـل تـوان 
شکسـت یک گروه تروریسـتی فـراری، آماتور، 
بیگانـه و غیربومـی را داشـته باشـند. ایـن همان 
پشـتوانۀ اصلـی داعـش در افغانسـتان اسـت که 
نمی گـذارد ایـن گروه شکسـت بخـورد و نابود 

. د شو

شکایت مردم از ادامۀ راه بندان به خاطر رفت وآمد مقامات بلند رتبه:

اشـرف غنـی از مـردم نتـرسد!

پشـتوانۀ اصلـی داعـش 
در افغـانستان چیست؟

روح اهلل بهزاد

عبدالمتین فرهمند

ریاست اجرایی: 
ارگ در تالش تصفیۀ قومی 

در دستگاه دیپلماسی کشور است

فهرسـتی  طلوع نیـوز   تلویزیـون  پیـش  روز  دو 
اسـت  قـرار  کـه  کـرد  نشـر  را  نام هایـی  از 
دسـتگاه  سیاسـی  مهـم  نماینده گی هـای  بـه 
دیپلماسـی در بیـرون از کشـور گماشـته شـوند.
بربنیـاد ایـن فهرسـت، سـلیمان کاکـر، معـاون 
پیشـین مشـاور امنیـت ملـی بـه  عنـوان جنـرال 
کنسـل در حیـدر آبـاد هنـد، آصـف رحیمـی، 
عضـو دسـتۀ انتخاباتـی محمـد حنیـف اتمـر و 
والـی پیشـین هرات، سـفیر افغانسـتان در هالند، 
همایـون عزیـزی، سـفیر افغانسـتان در فرانسـه، 
مختـار اهلل مختـار، سـکرتر محمداشـرف غنـی 
بـه  عنـوان مستشـار وزیـر مختـار در سـفارت 
معیـن  عزیـزی،  مسـعود  کانـادا،  در  افغانسـتان 
پیشـین وزارت امـور داخلـه بـه عنـوان جنـرال 
کنسـل در ُدبـی، عبدالهـادی نجرابی، بـرادرزادۀ 
میـرداد نجرابـی، عضـو دسـتۀ انتخاباتـی آقـای 
غنـی بـه  عنـوان سـفیر افغانسـتان در واشـنگتن، 
صفـت رحیمـی، بـه  حیـث جنـرال کنسـول در 
مونشـن و ظاهـر اغبر به  عنوان سـفیر افغانسـتان 

شـده اند. پیشـنهاد  تاجیکسـتان  در 
ریاسـت  سـخنگوی  معـاون  میثـم،  امیـد  امـا 
اجرایـی بـا انتقاد از برنامۀ جابه جایی شـماری از 
چهره هـای نزدیـک بـه رییس حکومـت وحدت 
ملـی در دسـتگاه دیپلماسـی کشـور می گویـد، 
اقـدام آقـای غنی زیـر نام اصاحـات در وزارت 
خارجـه، تصفیـۀ قومی و پرسـش برانگیز اسـت.
حقوقـی  پیشـین  مشـاور  محمـدی،  عبدالعلـی 
آقـای غنـی تغییـرات تـازه در وزارت خارجه را 
یـک اقـدام نامطلـوب خوانـده و بـه خبرگزاری 
از سـال های  سـام وطندار گفتـه اسـت، مـردم 
و  ناهمگـون  وضعیـت  نفـی  بـرای  پسـین 

کرده انـد. مبـارزه  انحصارگرایـی 
اگـر  غنـی،  آقـای  پیشـین  مشـاور  گفتـۀ  بـه 
وضعیـت تغییـر نکنـد، مـردم یکبـار دیگـر در 
کـرد. خواهنـد  بلنـد  صـدا  بی عدالتـی  برابـر 

خواسـتیم در ایـن باره دیدگاه ریاسـت حکومت 
بـا  امـا  باشـیم،  داشـته  نیـز  را  ملـی  وحـدت 
تماس هـای پی هـم موفـق نشـدیم. امـا وزارت 
خارجـه می گویـد، تغییـرات در ایـن وزارت بـه 
هـدف آوردن اصاحـات و بهبـود رونـد کاری 

اسـت. انجام شـده 
خارجـه  وزارت  سـخنگوی  هیـواد،  گـران 
اساسـی  قانـون  بنیـاد  بـر  کـه  می گویـد 
سـران  گماشـتن  صاحیـت  رییس جمهـور 
نمایندهگی هـای سیاسـی را در بیـرون از کشـور 

دارد.
اتحادیـۀ  اعضـای  از  فرزه یـی  عبدالوحیـد  امـا 
حقوق دانـان افغانسـتان می گوید، عـزل و نصب 
از صاحیت هـای  اساسـی  قانـون  مـادۀ 6۴  در 
رئیـس جمهـور قانونمنـد گفتـه شـده اسـت، نه 

از رئیـس حکومـت وحـدت ملـی.
پیـش از ایـن نیـز برکنـار و گماشـتن شـماری 
سـوی  از  دولتـی  اداره هـای  در  چهره  هـا  از 
محمداشـرف غنـی بـه بـاد انتقـاد گرفتـه شـده 

اسـت.


