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منتـقدان مسعـود را 
به کتـابم حـواله می دهـم

10 ولسوالی واپس گرفته شده 
است

6 3

د امریـکا متحـده ایاالتـو د بهرنیـو چـارو وزیـر وايـي، امریکا د 

افغانسـتان د سـولې پـه برخـه کـې لـه طالبانـو د تاوتریخوايل د 

راکمولـو لپـاره د عینـي پایلـو، نیـت او وړتیا غوښـتنه کړې.

کـه څـه هـم پـه افغانسـتان کـې د سـولې راتلـل د ټولو ښـکېلو 

لـورو اصـي هیلـه ده، خـو سـولې تـه د رسـېدو لپـاره لیدلوري 

متفـاوت دي.

د رسـېدو الر ال  تـه  بیـا سـولې  اختـاف  لیدلـورو همـدې  د 

ده. کـړې  پېچلـې 

کـه څـه هـم د قطـر پـه پازمېنه دوحـه کـې د امریکايـي پاوي 

او طالبانـو ترمنـځ د افغانسـتان د سـولې پـه اړه یو مهـم بحث د 

تاوتریخـوايل راکمـول دي، خـو تـازه د امریـکا د بهرنیـو چـارو 

وزیـر مایـک پامپیو وايـي، دوی د تاوتریخـوايل د کمولو لپاره د 

واقعـي شـواهدو لیـدو ته په متـه دي.

د اسوشـیټډ پـرس له قوله، مایک پامپیو د ازبکسـتان په تاشـکند 

د  تاوتریخـوايل  د  طالبانـو  لـه  »دوی  ویـي:  تـه  رسـنیو  کـې 

راکمېـدو پـه برخـه کـې د عینـي پایلـو، نیـت او وړتیـا ښـودلو 

غوښـتنه کـړې.«

نومـوړي ویـي، دا کار بـه د افغانانـو ترمنـځ د مذاکراتـو تر پیل 

وړانـدې تاوتریخوالـی راکـم کـړي او د هغـوی په خـرو کې به 

د دې بحـث لپـاره ځای پاتـې نه يش او دا موضوع بـه له طالبانو 

رسه د دوی پـه خـرو کـې پای ته ورسـېږي.

خـو د پامپیـو لـه قولـه، دوی تـر اوسـه دې موخـې تـه نـه دي 

رسـېديل، مګـر دې پایلـې تـه د رسـېدو هیلـه لـري.

مایـک پامپیـو ویـي، امریـکا داسـې سـولې ته د رسـېدو پـه لټه 

کـې ده چـې ټـول اړخونه یې سـم وي.

د امریـکا د بهرنیـو چـارو وزیـر د تاوتریخـوايل د کمېـدو په اړه 

دا څرګندونـې داسـې مهـال کـوي چـې د افغانسـتان لپـاره د 

اروپايـي ټولنـې ځانګړي اسـتازي روالنـډ کوبیا بیـا د اوربند په 

اړه د افغانسـتان د حکومـت ماتـړی نظـر څرګنـد کـړی.

تاوتریخوالـو  »د  لیـکي:  ټویټرپاڼـه  خپلـه  پـه  کوبیـا  ښـاغي 

راکمولـو رسه رسه هغوی ښـايي مړه يش چې دا خواشـینوونکې 

ده، خـو واقعـي اوربنـد رسه کېـدای يش ټـول افغانـان خوندي 

وي او هغـوی بـه ژونـدي پاتـې يش، د اوربنـد ټینګېـدو رسه به 

ملکـي تلفـات هم نـه وي.«

د قطـر پـه پازمېنـه دوحـه کـې لـه طالبانـو رسه د سـولې لسـم 

پـړاو خـرو کـې امریـکا لـه وسـله والو طالبانـو د تاوتریخـوايل 

د کمېـدو غوښـتنه کـړې، خو د طالـب چارواکو یـوې رسچینې 

بـه سـوله ييز  لپـاره  تـړون  د  تـه ویـي، د سـولې  ازادي راډیـو 

غوښـتنې  نـورې  امريـکا  مګـر  کـوي،  رامنځتـه  چاپېريـال 

راوړانـدې کـړي او د سـولې د خـرو روان بهـر يې لـه خنډونو 

رسه مخامـخ کـړی دی.

اکنـون کـه بـارِ دیگـر وعده هایـی بـه مـردم غـور داده 
شـده، احتمـال دارد کـه ایـن وعده ها از سـنِخ وعده های 
کذایـی باشـند؛ زیرا غنـی در روزهای پایانـِی حکومتش 
انتخابـات و  تنگنـای  و آن هـم در فصـل زمسـتان، در 
مذاکـراِت صلحـی قـرار گرفتـه کـه هـر دو موجودیـِت 
حکومـت وی را می تواننـد تهدیـد کننـد. وفـای به عهد 
در یـک چنیـن شـرایطی دور از تصـور به نظر می رسـد. 
آقـای غنـی در سـه ونیم سـال قبـل کـه چنیـن شـرایط 

دشـواری حاکـم نبود، وعدۀ سـاختن سـرک و رسـاندن 
بـرق را بـه مـردم غـور در عرض شـش ماه داده بـود؛ اما 
تـا کنـون از آن خبـری نشـده. یک سـال پیش هـم مردم 
غـور در برابـر بودیجـۀ آن والیـت اعتراض کـرده بودند 
کـه هیأتـی از کابل فرسـتاده شـد و وعده هایـی صورت 
گرفـت امـا عملـی نشـدند. اکنـون نیـز وعده هـای داده 
شـده بـه مـردم غـور، بسـیار غیرعملـی و اغواکننـده به 

نظـر می رسـند...

مایک پامپیو:
 طالبان دې د تاوتریخوايل راکمولو لپاره نیت او وړتیا وښيي

رأی مردم برای سیاست گران متقلب، ارزش ندارد

پاکستان:
امیدواریم توافق نامۀ صلح میان امریکا 

و طالبان به زودی امضا شود

گـروه طالبـان 4 مـرکب را 
در غـور تیـرباران کـردند

طالبـان مکتبـی را 
در تخـار آتـش زدنـد

خارجــۀ  وزیــر  قریشــی،  شــاه محمود 
ــه  ــت ک ــدواری کرده اس ــراز امی ــتان اب پاکس
توافق نامــۀ صلــح میــان امریــکا و طالبــان 

ــود. ــا ش ــر امض ــه زودت هرچ
وزیــر خارجــه پاکســتان در صحبــت بــا 
»پاکســتان  گفته اســت:  داون  روزنامــۀ 
ــن صلــح در افغانســتان اســت  خواســتار تامی
ــوع  ــه قریب الوق ــه توافق نام ــبت ب ــا نس و م

امریــکا و طالبــان امیدواریــم«.
قریشــی افزوده اســت کــه کشــورش از رونــد 
صلــح افغانســتان حمایــت می کنــد؛ زیــرا 
ــع  ــه نف ــتان را ب ــح در افغانس ــراری صل برق

ــد. ــه می دان ــورهای منطق ــتان و کش پاکس
عایشــه فاروقــی، ســخنگوی وزارت خارجــۀ 
پاکســتان نیــز گفته اســت کــه اســام آباد 
ــح  ــای صل ــی از تاش ه ــدام تعصب ــدون ک ب

در افغانســتان حمایــت می کنــد.
پاکســتان  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
بــه  کشــورش  کــه  گفته اســت  همچنیــن 
ــل  ــرام قای ــی در افغانســتان احت ــت مل حاکمی
اســت و تــاش دارد تــا راه حلــی را در زمینــه 
صلــح افغانســتان دنبــال کنــد کــه قابــل قبــول 

ــد. ــه باش هم
ــکا  ــفارت امری ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــفر  ــه س ــت ک ــی گفته اس ــه تازه گ ــل ب در کاب
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ ایــن کشــور 
در امــور صلــح افغانســتان، پایــان یافتــه 
ــان  ــفر خواه ــن س ــل زاد در ای ــای خلی و آق
تشــکیل یــک هیــأت جامــع و فراگیــر بــرای 

شده اســت. بین االفغانــی  گفت وگــوی 

مقام هـای امنیتـی غـور از بازداشـت یک زن و 
3 کـودک و تیربـاران 4 مرکـب توسـط گـروه 
طالبـان در ایـن والیـت خبـر می دهنـد. ایـن 
رویـداد دو روز پیـش در ولسـوالی چهارسـدۀ 

ایـن والیـت رخ داده اسـت.
حبیـب اهلل راجـی، فرمانـده پولیـس ولسـوالی 
چهارسـدۀ غـور بـه خبرگـزاری سـام وطندار 
را  مرکـب   4 طالبـان  گـروه  کـه  می گویـد 
کـه توسـط آنهـا بـه حامیـان دولـت در ایـن 
ولسـوالی مـواد خوراکـی انتقـال داده می شـد، 

بـه گلولـه بسـتند.
بـه گفتـۀ او، طالبـان یک زن و 3 کـودک را که 
مالـکان ایـن مرکب هـا هسـتند، نیز بازداشـت 
کـرده  و بـا خود بـه روسـتای »قلعۀ گهـر« این 

برده اند.  ولسـوالی 
ایـن چهـار تـن باشـنده گان روسـتای »منـگ« 
دولـت  طرفـداران  از  و  ولسـوالی چهارسـده 
هسـتند. گـروه طالبان هنـوز در بـارۀ این خبر 

چیـزی بـه رسـانه ها نگفته انـد.

کـه  می گوینـد  تخـار  والیـت  مقام هـای 
طالبـان یـک مکتـب دخترانـه را در ایـن 

والیـت آتـش زده انـد.
تخـار  والـی  جـواد هجـری، سـخنگوی 
می گویـد، ایـن رویـداد در منطقـۀ »بودله« 
در شـهر تالقان مرکز ایـن والیت رخ داده 
اسـت. هجـری گفتـه اسـت: »مخالفیـن 
دولـت ایـن جنایت را بار بار در گوشـه و 
کنار این سـرزمین انجـام داده و این اولین 

بـار آن ها نیسـت«.
در خبـری دیگـر، مقام هـای والیت هرات 
در غـرب افغانسـتان دیـروز تاییـد کردند، 
جنگجویـان طالبان یـک روحانی را داخل 
یـک مسـجد در ولسـوالی کهسـان ایـن 
تیربـاران کردنـد. گـروه طالبـان  والیـت 
هنـوز در مورد ایـن رویداد چیـزی نگفته 

ند. ا
والیـت تخـار در شـمال و والیـت هرات 
در غـرب افغانسـتان از جملـه والیت های 
کـه  می رونـد  شـمار  بـه  ناامـن  نسـبتاً 
مخالفـان مسـلح در برخـی از نقـاط ایـن 

دارنـد. فعالیـت  والیت هـا 

کمیسیون شکایات بار دیگر وعده داد:

تا دو روز دیگـر در مـورد
300 هـزار رأِی جنجـالی فیصـله می کنیـم
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بــا گذشــت هــر روز، عمــر حکومــت کنونــی ـ کــه تــا امــروز بــه 
شــکل غیرقانونــی ادامــه  یافتــهـ  بــه پایــاِن خــود نزدیــک می شــود؛ 
ــدم  ــوص ع ــت به خص ــن حکوم ــراِن ای ــاِی س ــا ناکاره گی ه ام
تعهدشــان بــه وعده هایــی کــه در انتخابــات بــه مــردم داده  
ــت و  ــش باقی س ــِر جای ــزرگ س ــک دردِ ب ــوان ی ــه عن ــد، ب بودن
ــا  ــه آن وعده ه ــه ب ــی ک ــای مردم ــت در دل ه ــده  اس ــی ش عقده  ی
ــردم  ــن م ــۀ همی ــور، از جمل ــت غ ــردم والی ــد. م ــته بودن دل بس
ــتند  ــش گذاش ــه نمای ــش ب ــدی پی ــان را چن ــه اعتراض ش ــد ک ان
ــا  ــرۀ آن ه ــر مظاه ــا در براب ــد ت ــت را وادار کردن ــل دول و حداق
ــده  ــت وع ــد و در نهای ــرر ش ــی مق ــد. هیأت ــان بده ــش نش واکن
شــده کــه بــه برخــی از کارهــای بنیادیــن شــامل ســاخِت ســرک 
و ارایــۀ بــرق در آن والیــت پرداختــه می شــود. مــردم غــور هــم 
اعتراض شــان را توقــف دادنــد و اکنــون منتظــر اقدامــاِت عملــِی 
حکومــت انــد. امــا آیــا به راســتی مــردم غــور شــاهد عملی شــدن 
وعــدۀ اخیــر رهبــری حکومــت خواهنــد بــود؟ آقــای غنــی کــه 
بیشــتر بــه عنــوان یــک سیاســت مدارِ مردم فریــب شــناخته شــده ، 
در گذشــته نیــز وعده هــا ســپرده امــا بــه هیچ کــدام عمــل نکــرده 
ــات  ــای انتخاب ــان کمپاین ه ــل در جری ــال قب ــش س ــت. او ش اس
ریاســت جمهوری مــژده داده بــود کــه در صــورت پیــروزی، 
بســیاری از والیت هــا را بــه مراکــز بازرگانــی و کارآفرینــی 
تبدیــل می ســازد کــه تــا کنــون حتــا یــک والیــت هــم بــه چنیــن 

مقامــی نایــل نشــده اســت. 
ــده،  ــور داده ش ــردم غ ــه م ــی ب ــر وعده های ــارِ دیگ ــه ب ــون ک اکن
ــی  ــای کذای ــنِخ وعده ه ــا از س ــن وعده ه ــه ای ــال دارد ک احتم
ــم  ــش و آن ه ــِی حکومت ــای پایان ــی در روزه ــرا غن ــند؛ زی باش
ــی  ــراِت صلح ــات و مذاک ــای انتخاب ــتان، در تنگن ــل زمس در فص
قــرار گرفتــه کــه هــر دو موجودیــِت حکومــت وی را می تواننــد 
ــن شــرایطی دور از  ــک چنی ــد در ی ــه عه ــای ب ــد. وف ــد کنن تهدی
ــل  ــال قب ــه ونیم س ــی در س ــای غن ــد. آق ــر می رس ــه نظ ــور ب تص
کــه چنیــن شــرایط دشــواری حاکــم نبــود، وعــدۀ ســاختن ســرک 
و رســاندن بــرق را بــه مــردم غــور در عــرض شــش ماه داده بــود؛ 
امــا تــا کنــون از آن خبــری نشــده. یــک ســال پیــش هــم مــردم 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــراض ک ــت اعت ــر بودیجــۀ آن والی ــور در براب غ
ــت  ــورت گرف ــی ص ــد و وعده های ــتاده ش ــل فرس ــی از کاب هیأت
ــه مــردم  امــا عملــی نشــدند. اکنــون نیــز وعده هــای داده شــده ب
غــور، بســیار غیرعملــی و اغواکننــده بــه نظــر می رســند. اگرچــه 
ــاز -  ــم دولت س ــای تی ــق ادع ــت - طب ــن والی ــردم ای ــار م این ب
بیشــترین رای را بــه آقــای غنــی داده انــد؛ امــا امیــدی نیســت کــه 
آن رای بتوانــد غیرتــی را بــرای کار کــردن در آن والیــت تحریــک 

کنــد. 
ــط صــدای  ــور، فق ــن اســت صــدای غ ــن حــال مســأله ای در عی
ــه  ــد ک ــم ان ــاِی دیگــری ه ــرا والیت ه ــت نیســت؛ زی ــک والی ی
وعده هــای داده شــده از طــرِف آقایــان غنــی و عبــداهلل در 
کمپاین هــای انتخاباتــِی شــش ســال پیــش در حــِق آن هــا 
ــزان  ــه می ــر ک ــات ریاســت جمهوری اخی ــی نشــده اند. انتخاب عمل
مشــارکِت مــردم در آن بســیار پاییــن بــود و هنــوز برنــدۀ آن نیــز 
معلــوم نیســت، ســر جایــش بمانــد؛ افــکار عمومــی فرصــِت ایــن 
ــش  ــاهِ پی ــد م ــعارهای چن ــا و ش ــه روی وعده ه ــد ک را نیافته ان
رهبــران دولــت وحــدت ملــی متمرکــز شــوند. بــا ایــن حســاب، 
تنهــا در صورتــی کــه انتخابــات ششــم میزان بــه دور دوم کشــانده 
شــود و حکومــِت غنــی از تنگنــای صلــح بــه ســامت عبــور کند، 
ــرای نشــان دادن عملــی  ممکــن اســت کــه قدم هــای نخســتین ب
ــور قســمًا برداشــته  ــت غ ــی در والی ــای غن ــای آق شــدِن وعده ه
شــود. حداقــل کار نقشه کشــی ســرک و شــبکۀ توزیــع بــرق کلیــد 
ــردم غــور و ســایر  ــز نصیــب م ــچ چی ــن، هی ــر ای بخــورد. در غی
ــای داده  ــی شــدن شــعارها و عده ه ــال عمل ــه دنب ــی ک والیت های

ــد.   ــد ش ــده اند، نخواه ش
ــدارد و  ــب، ارزش ن ــرای سیاســت گراِن متقل ــردم ب مســلمًا راِی م
ــد  ــدا نمی کنن ــت پی ــی الزامی ــای انتخابات ــا وعده ه ــن مبن ــر همی ب
ــا  ــر پ ــِی خــود را زی ــا مســوولیت های قانون و سیاســت مداران حت
ــه رای و  ــود ب ــردم خ ــد م ــی، بای ــن جامعه ی ــد. در چنی می گذارن
ــی کــه  ــد و زمان ــرام بگذارن نقــش سیاســی ِ خــود در جامعــه احت
می بیننــد نظــام سیاســی توســط متقلبــان مصــادره شــده، می بایــد 
بــا بــه راه انداختــن اعتراضــات و مطالبــاِت بــزرگ و دوام دار زمینــۀ 
روی کار آمــدِن سیاســت مداراِن صــادق و اصاحــات بنیـــادی را 

فراهــم آورنــد. 

رأی مردم برای سیاست گران 
متقلب، ارزش ندارد

مـردم  از  درصـد   ۶۰ تقریبـًا  گفته انـد:  برخی هـا 
میـان  صلـح  گفت وگوهـای  نتایـج  بـه  افغانسـتان 
خلیـل زاد و طالبـان باورمنـد هسـتند. ایـن در حالی 
اسـت که تقریبًا بیـش از 7۰ درصد مردم افغانسـتان 
از فراینـد صلـح آگاهـِی کامـل ندارنـد. هـم ایاالت 
متحـدۀ امریـکا و هـم دیگر کنش گـراِن بیـن المللی 
می داننـد کـه طرفیـن اصلـی صلـح در افغانسـتان، 
طرفیـن اصلـی جنـگ یعنـی دولـت و طالبـان انـد. 
امـا دو طـرف درگیـر، تـا هنـوز بر سـِر رونـد صلح 
بـا یکدیگـر ندیـده و مذاکـره نکرده انـد. اگرچـه در 
ایـن میـان، دولـت افغانسـتان بارهـا اعام کـرده که 
آمـاده اسـت بـا طالبـان در این خصـوص گفت وگو 
دولـت  بـا  نشـدند  حاضـر  طالبـان  ولـی  نمایـد؛ 
افغانسـتان مذاکـره و گفت وگـو نمایند. ایـن موضِع 
طالبـان نشـان می دهـد کـه ایـن گـروه نمی خواهـد 
در درون دولـت افغانسـتان اضمحـال یابـد، بلکـه 
می خواهـد در گفت وگـو بـا ایـاالت متحـدۀ امریکا 
دوبـاره اقتـدار و نفـوذ از دسـت رفتۀ خویـش را در 

آورد.  به دسـت  افغانسـتان 
آغـاز رونـد گفت وگوهای صلـح به رهبـری امریکا 
و  همسـویی  در  خلیـل زاد  زلمـی  مدیریـت  بـا  و 
هماهنگـی بـا دولـت افغانسـتان صـورت نگرفـت. 
نیـز  قطـر  در  طالبـان  سیاسـی  دفتـر  تشـکیل 
نگرانی هـای بی شـماری را بـرای دولـت افغانسـتان 
بـه همـراه داشـت. کم توجهـی ایـاالت متحـده بـه 
خواسـته های حکومـت افغانسـتان در ایـن فرایند از 
یک طـرف و آمـاده نبـودن طالبان بـرای گفت وگوی 
مسـتقیم بـا دولت افغانسـتان از سـوی دیگر، سـبب 
در حاشـیه قـرار  گرفتن حکومت افغانسـتان در این 
فراینـد شـد. ایـاالت متحـدۀ امریکا زلمـی خلیل زاد 
را کـه تجربـۀ کافـی در مسـایل افغانسـتان دارد، بـه 
عنـوان نماینـدۀ ویژۀ خـود در امور صلح افغانسـتان 
طالبـان  گـروه  بـا  هماهنگـی  در  و  کـرد  گزینـش 
توانسـت اولیـن دور مذاکـرات خویش را بـا طالبان 
بـه گونـۀ رسـمی در مـاه سـپتمبر سـال 2۰18 آغاز 
کنـد. امـا اولیـن دیـدار میـان نماینـده گان طالبـان و 
زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ خـاص ایـاالت متحده در 
امـور صلـح افغانسـتان، بـه تاریـخ 12 اکتوبـر سـال 
پایتخـت قطـر صـورت گرفـت.  2۰18 در دوحـه 
مذاکـرات دوحـه کـه تقریبًا دو سـال را تـا هنوز در 
بـر گرفتـه اسـت، همچنـان ادامـه دارد. موضوعات 
و  خلیـل زاد  میـان  مـدت  ایـن  در  کـه  اساسـی یی 
طالبـان مـورد بحث قرار گرفته اسـت، شـامل موارد 
امریـکا  نظامـی  نیروهـای  خـروج  می شـود:  ذیـل 
بین المللـی؛  تروریسـم  بـا  مبـارزه  افغانسـتان؛  از 
زمینـۀ  نمـودن  مسـاعد  موقـت؛  حکومـت  طـرح 
گفت گوهـای بین االفغانـی؛ طـرح آتش بـس؛ کاهش 
خشـونت ها و... . امـا بایـد خاطرنشـان سـاخت که 
هیـچ یـک از مـوارد فوق تـا هنـوز تحقـق نپذیرفته 

 . ست ا
بـا توجـه بـه گفته هـای چنـد روز اخیـر، طالبـان 
و  پذیرفته انـد  را  خشـونت ها  کاهـش  طـرح 
تازه یـی  مرحلـۀ  وارد  رونـد گفت وگوهـای صلـح 
تأمیـن  بـر  افغانسـتان  امـا حکومـت  اسـت،  شـده 
آتش بـس تأکیـد مـی ورزد. واقعیـت آن اسـت کـه 
طالبـان آمـادۀ پاسـخ گویی بـه خواسـته های دولـت 
از  حکومـت  خواسـتۀ  ایـن  و  نیسـتند  افغانسـتان 
ساده اندیشـانه  حـدودی  تـا  )آتش بـس(  طالبـان 
اسـت؛ زیـرا در نخسـتین گام هـای اجرایـی صلـح، 

افغانسـتان  بـا حکومـت  گفت وگـو  آمـادۀ  طالبـان 
نشـدند و هم اکنـون حکومـت افغانسـتان بیـش از 
هـر زمـاِن دیگـر در حاشـیۀ گفت وگوهـای صلـح 
قـرار دارد. امـا آنچـه پرسـش برانگیز اسـت، فرجام 
افغانسـتان  غیـاب حکومـت  در  ایـن گفت وگوهـا 
اسـت. از آغـاز گفت وگوهـای صلـح تا ایـن دم اگر 
ظرافت اندیشـی صـورت بگیـرد، پنـدار مـا نسـبت 
می شـود.  نااسـتوار  گفت وگوهـا  ایـن  فرجـام  بـه 
رویکرد هـای اسـتقرار صلـح در یـک جامعـه بایـد 
تأثیرگـذار  جوانـب  همـۀ  کـه  باشـد  گونه یـی  بـه 
در رونـد صلـح، از بلندتریـن مقامـات دولتـی تـا 
پایین تریـن سـطوح شـهروندی و مردمـی را در بـر 
بگیـرد. رویکـرد اسـتقرار صلـح در افغانسـتان امـا 
بـه گونه یـی اسـت کـه نه تنهـا سـطح مردمـی را در 
بـر نمی گیـرد؛ بلکـه سـطوح دولتـی را نیـز شـامل 
نمی شـود. خلیـل زاد یـک تبعـۀ امریکایـی بـا یـک 
عـده از طالبـان کـه ارزش هـای صلـح را بـه نیکـی 
نمی داننـد و بـه زیسـت عقانـی باورمنـد نیسـتند، 
نزدیک به دو سـال می شـود که در مورد سرنوشـت 
افغانسـتان تصمیم گیـری می کننـد و جالـب  مـردم 
این جاسـت کـه در این مـدت طوالنی تـا هنوز هیچ 
دسـتاورد ملمـوس و مشـهودی در ایـن خصـوص 
نداشـته اند. دالیـل ذیل، امیدها را نسـبت بـه فرجام 

ایـن گفت وگـو هـا بـه یـأس مبـدل می کنـد:
صلـح  رونـد  ناتمـام  و  ناهماهنـگ  سـاختار   .1
سـاختار  کل گرایانـه،  نگـرش  یـک  در  افغانسـتان: 
پروسـۀ صلـح افغانسـتان را می تـوان در سـه سـطح 
در نظـر گرفـت: یـک سـاختار داخلـی؛ دو سـاختار 
فرامنطقه یـی. در سـاختار  منطقه یـی؛ سـه سـاختار 
از  می تـوان  افغانسـتان  صلـح  پروسـۀ  داخلـی 
حکومـت، طالبـان، احزاب سیاسـی و مـردم نام برد. 
در سـاختار منطقه یـی رونـد صلـح افغانسـتان بایـد 
آن عـده از کشـورهایی را مـورد توجـه قـرار دهیـم 
کـه بـه نحـوی در ایـن فراینـد تأثیرگـذار هسـتند و 
در سـاختار فرامنطقه یـی پروسـۀ صلـح افغانسـتان، 
بیشـترین نقـش را بایـد بـه ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
داد؛ چـون ایـاالت متحـدۀ امریـکا در دو دهـۀ اخیر 
کنش گـر اصلـی در تحـوالت کان افغانسـتان بـوده 
اسـت. بـرای اسـتقرار صلـح در افغانسـتان میان این 
سـاختارها بایـد هماهنگـی کامـل به وجـود آیـد. اما 
بـا توجـه به واقعیت هـای موجـود در گفت وگوهای 
صلـح، ناهماهنگـی کامل در این خصوص مشـاهده 
می شـود. در حـوزۀ داخلـی میـان چهـار سـاخت 
)حکومـت، طالبان، احـزاب و شـهروندان( واگرایی 
فاحـش برجسـته اسـت. در بعـد منطقه یـی، میـان 
کشـورهای همسـایۀ افغانسـتان تضـاد منافـع وجود 
دارد و هریـک از ایـن کشـورها در صـدد انـد تـا از 
پروسـۀ صلـح افغانسـتان به نحـوی بهره مند شـوند. 
نقـش امریـکا نیـز در ایـن خصـوص تعیین کننـده 
در  چنـدی  اقدامـات  اگرچـه  کشـور  ایـن  اسـت. 
و  داده  انجـام  افغانسـتان  در  صلح سـازی  پروسـۀ 
همچنیـن خلیـل زاد را بـه عنـوان نماینـدۀ خویـش 
در ایـن فراینـد گماشـته اسـت، امـا واقعیـت امـر 
آن اسـت کـه امریـکا بـه دنبـال اسـتقرار صلـح در 
افغانسـتان نیسـت. ایـن کشـور در تمـام برنامه های 
نکـرده  عمـل  بایـد  چنان کـه  افغانسـتان  در  خـود 
کـه  مدرنیزاسـیونی  و  دموکراسی سـازی  اسـت؛ 
امریـکا ادعای اسـتقرار آن را در افغانسـتان دارد، در 
پایین تریـن سـطح آن در ایـن کشـور نهادینه نشـده 

اسـت. به نظـر می رسـد امریـکا متوجه ایـن خطای 
تاریخـی خود در افغانسـتان شـده و بـرای این که در 
ایـن خصـوص اعـادۀ حیثیـت کنـد، گفت وگوهای 
صلـح را بـا گـروه طالبـان راه انداختـه اسـت. اگـر 
سـاختار حاکـم بـر رونـد گفت وگوهـای صلـح در 
نظـر گرفتـه شـود، تـا هنـوز دو سـاخت )امریـکا و 
طالبـان( مصـروف چانه زنی هـای خـود بوده انـد و 
دیگـر ابعـاد و جوانب پروسـۀ صلـح افغانسـتان در 
حاشـیه بـوده و هیـچ نقشـی نداشـته اند. از ایـن رو 
می تـوان گفـت: تـا زمانی کـه میـان این سـاختارها 
هماهنگـی و همسـویی کافی به دسـت نیایـد، امکان 
اسـتقرار صلـح در افغانسـتان بسـیار دشـوار اسـت. 
2. تفکـر طالبانیسـم: امریـکا بـر اسـاِس یـک طـرح 
مکتـوب شـاید طالبـان را وارد قـدرت سـازد و ادعا 
کنـد کـه بانـی صلـح در افغانسـتان شـده اسـت؛ اما 
اسـتقرار صلح به این سـاده گی نیسـت. بدون شـک 
معنـای  بـه  افغانسـتان  در حکومـت  طالبـان  ورود 
صلح نیسـت. وجـود طالبان در سـاختار قدرت و به 
رسـمیت شـناختن آن به عنـوان یک گـروه ذی نفوذ 
در کشـور، بحران هـای اجتماعـی- فرهنگـی تازه یی 
را می آفرینـد. تفکـر طالبانیسـم خاصیـت ویـروِس 
کرونـا را دارد؛ هـر کجـا کـه نفـوذ یابـد، اضـرار 
جانبـی خـود را بـروز می دهد. ساده اندیشـانه اسـت 
کـه جواِن دانشـجویی بگوید: »وقتـی میان حکومت 
و طالبـان توافق صـورت بگیرد، مـن در فضای آرام 
تمام والیات افغانسـتان را گشـت خواهم زد!« تفکر 
طالبانـی، مـا را در فضـای کابـل می رنجانـد، چـه 
رسـد در سـایر والیـات. طالـب بـا قـرار گرفتن در 
کنـار حکومت، از تفکـر خود نمی گـذرد. پیامدهای 
ناصـواِب نفـوذ تفکـر طالبانیسـم کمتـر از پیامدهای 
جنـگ آنـان بـا حکومـت نیسـت؛ لـذا قـرار گرفتن 
طالـب در کنـار حکومِت افغانسـتان قطعـًا به معنای 
اسـتقرار صلـح نیسـت. مراد مـا در این جـا صلح به 

معنـی مثبـت اسـت، نـه صلح بـه معنـای منفی. 
3. بی نتیجـه بـودن گفت وگوهـا: آیا تاهنـوز از خود 
پرسـیده اید کـه چـرا گفت وگوهـای صلـح طوالنی 
شـد؟ در ایـن مـدت خلیـل زاد بـا طالبـان چـه گفته 
اسـت و در مقابـل طالبـان از او چـه خواسـته اند؟ 
پاسـخ این گونـه پرسـش ها به صـورِت حتـم بـرای 
مـردم و حکومـت افغانسـتان روشـن نیسـت. اما به 
گزارشـی از سـپوتنیک می تـوان گفت کـه طالبان به 
زلمـی خلیـل زاد فرسـتادۀ ویـژۀ ایـاالت متحـده در 
افغانسـتان وعـدۀ »کاهـش خشـونت ها« را داده انـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نزدیـک دوسـال از آغـاز 
گفت وگوهـای صلـح در قطر می گذرد. در دو سـال 

فقـط یـک وعده! 
بیـش  صلـح،  گفت وگوهـای  رونـد  طوالنی شـدن 
از هـر چیـز دیگـر، عـدم تعهـد امریـکا و طالبـان 
رونـد  در  می دهـد.  نشـان  خصـوص  ایـن  در  را 
گفت وگوهـای صلـح در قطـر کاسـتی های زیـادی 
فراینـد  واقع بینانـه  نگرشـی  در  و  می شـود  دیـده 
صلـح افغانسـتان بـا دشـواری های زیـادی روبـه رو 
شـده و اگـر میـان سـطوح مختلِف صلـح همگرایی 
به وجـود نیایـد و تفکـر طالبانسـیم جای خـود را به 
تفکـر بشردوسـتانه ندهـد، مـا همچنـان در فضـای 
نابهنجـار اجتماعـی- سیاسـی و حتا فرهنگی به سـر 
خواهیـم بـرد و صلـح همچنـان یـک سـراب باقـی 

ماند.  خواهـد 

  فرجام یأس آوِر گفت وگوهای قطر
قربانعلی صفری
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ابوبکر صدیق

بـا گذشـت بیـش از چهـار مـاه از برگـزاری انتخابـات 
ریاسـت جمهوری، تاهنـوز از اعـام زمـان دقیـق نتایـج 
نهایـی ایـن انتخابـات خبـری نیسـت. جنجـال زمانی باال 
گرفـت کـه کمیسـیون انتخابـات 3۰۰ هـزار رأی را کـه 
گفتـه می شـود بایـد باطـل اعـام می شـد، وارد سیسـتم 

. د کر
3۰۰ هـزار رایـی کـه تیم هـای انتخاباتـی بـه شـمول تیـم 
ثبـات و همگرایـی خواهـان باطـل شـدن آن شـده بـود، 
شـامل 137 هـزار رای قرنطین شـده بود که بـدون اطاع 
تیم هـای انتخاباتـی وارد محاسـبه نهایی آرای معتبر شـده 
بـود، بیـش از صـد هـزار رأی ثبـت شـده در خـارج از 
زمـان قانونـی انتخابـات )هفت صبـح تا پنج بعـد از ظهر 
ششـم میـزان( و بیـش از پنجـاه هـزار رای ثبـت شـده با 
تصاویـر تکـراری و یـا عکس هـای گرفتـه شـده از روی 

عکـس می باشـد.
اکنـون کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های از یک مـاه 
بدین سـو سـرگرم رسـیده گی بـه 1۶4۰۰شـکایتی اسـت 

کـه 3۰۰ هـزار رأی جنجالـی نیز شـامل آن اسـت.
چمـن شـاه اعتمـادی، رییـس دبیرخانـه ایـن کمیسـیون 
می گویـد: تـا دو- سـه روز دیگـر بررسـی ها در مـورد 
3۰۰ هـزار رای تمـام شـده و نتیجـه آن بـا مردم شـریک 

سـاخته خواهـد شـد.
آقـای اعتمـادی در یـک گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
گفـت: »کمیسـیون شـکایات در مـورد 3۰۰ هـزار رأی 
خواهـد  قانـون  براسـاس  و  عادالنـه  تصمیـم  جنجالـی 

گرفـت«.
او ابـراز امیـدواری کـرد کـه کمیسـیون شـکایات بتوانـد 
آرزوی مـردم را بـرآورده کـرده و تصمیـم عادالنـه بگیرد 

و از مـردم خواسـت تـا از تصمیـم عادالنه این کمیسـیون 
کنند. حمایـت 

آقـای  اعتمـادی همچنـان گفـت: بیـش از هشـتاد درصد 
کار پیـش رفته اسـت و اگر بیسـت درصد دیگـر هم تمام 

شـود، نتایـج در زمان معیـن آن اعام خواهد شـد.
باایـن حـال، محمد قاسـم الیاسـی سـخنگوی کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی دیـروز در یـک نشسـت خبـری از 
رسـیدگی ۵۰ درصـد بـه قضایـای اسـتینافی واسـتثنایی 
در ایـن کمیسـیون خبـر داده گفـت: ۵۰ درصـدی باقـی 
مانـده کـه مربـوط بـه آرای جنجالـی 3۰۰ هزار می باشـد 
درپایـان هفتـه جـاری براسـاس فیصله هایـی کـه مطابـق 
قانـون انتخابـات طرزالعمل هـا، لوایـح و در چارچـوب 
موضوعـات تخنیکـی از سـوی کمیشـنران این کمیسـیون 

اتخـاذ شـده اسـت، اعـام خواهد شـد. 
آقـای الیاسـی از جزئیـات بیشـتر ایـن فیصله هـا چیـزی 
نگفـت امـا اطمینـان داد که ایـن فیصله ها به گونه یی سـت 
که مـورد قبول شـهروندان و تکت هـای انتخاباتی خواهد 

بود. 
امـا در یـک نشسـت خبـری گفتـه  تیفـا  مسـووالن در 
تقویـم  مکـرر  نقـض  بـا  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  انـد 
لوایـح  و  طرزالعمل هـا  و  انتخابـات  قانـون  انتخابـات، 
انتخاباتـی و بـا اتخـاد تعـدادی از تصامیـم فراقانونـی بـر 
دو محور تأثیرات سـوء داشـته اسـت، اول اعتماد مردم و 
تکت هـای انتخاباتـی بـه کار کمیسـیون های انتخاباتـی را 
بیـش از پیـش خدشـه دار نمـوده و دوم باعـث طوالنی تر 
شـدن پروسـه و رعایت نکردن تقویم انتخاباتی از سـوی 

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی گردیـده اسـت.
مسـووالن در تیفـا می گوینـد: تیفـا بـه اسـاس نظـارت و 

پی گیـری از نحـوۀ کارکـرد کمیسـیون های انتخاباتی پس 
از روز انتخابـات ۶ میـزان در مرکـز و والیات افغانسـتان، 
دریافتـه اسـت کـه در هفـده مورد قانـون انتخابـات و در 
بیسـت و چهـار مـورد طرزالعمل هـا و لوایـح انتخاباتـی 
بعـد از انتخابـات )الیحـه تفتیش، بازشـماری و ابطال آرا، 
الیحـه جمع بنـدی آرا، طرزالعمـل تفتیش، بازشـماری و 
ابطـال آرا، طرزالعمـل عملیاتـی مرکـز ملـی جمـع بنـدی 
ریاسـت جمهوری و طرزالعمـل جمـع  انتخابـات  نتایـج 
آوری مـواد انتخاباتـی در دفاتـر والیتـی( نقـض گردیـده 

ست. ا
و  مقـررات  قوانیـن،  نقـض  کنـار  در  آنـان:  گفتـۀ  بـه 
طرزالعمل هـا کمیسـیون انتخابـات پـس از روز انتخابات، 
4 مرتبـه و کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 3 مرتبه، تقویم 
انتخاباتـی را نقـض نمـوده اند کـه نقض تقویـم انتخاباتی 
از سـوی کمیسـیون انتخابـات عمده تریـن دلیـل نقـض 
تقویـم انتخاباتـی توسـط کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 

 . ست ا
آنـان تاکیـد کردند: نه تنهـا قانون انتخابـات، طرزالعمل ها، 
الیحه هـا و تقویم انتخاباتی از سـوی کمیسـیون انتخابات 
نقـض گردیـده اسـت؛ بـل تصمیـم کمیسـیون انتخابـات 
مبنـی بـر اعتبـار دهـی 1 تـا ۵ رای محاتـی کـه تفـاوت 
میـان آرای بایومتریـک و فورمه نتایج وجـود دارد، نیز در 

مغایـرت بـا ماده ۶1 قانون اساسـی اسـت.

بـه گفتـۀ آنـان: نظـارت پـس از انتخابـات نیـز ایـن را 
می رسـاند کـه در حـدود 4۰ محـل رای دهـی بیـش از 
اسـت  موجـود  رای دهنـده گان  لیسـت  در  کـه  تعـدادی 
رای دهنـده داشـته اسـت کـه متاسـفانه این موضـوع پیش 
از تصمیـم در رابطـه بـه اعـان نتایج ابتدایـی انتخابات از 
سـوی داراالنشای کمیسـیون با کمیشنران شـریک ساخته 
لیسـت  و  رای دهنـدگان  تعـداد  میـان  تفـاوت  و  نشـده 
رای دهنـدگان در 14 والیـت بـوده کـه بیشـترین تفـاوت 
در 4 والیـت کابـل، کندهـار، پکتیـا و هلمند بوده اسـت.
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریـخ ششـم مـاه میزان 
برگـزار شـد و نتایـج نخسـتین آن، پـس از سـه مـاه در 
اول مـاه جـدی اعـام شـد. بربنیـاد جـدول زمان بنـدی 
انتخاباتـی،  کمیسـیون های  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
نتایـج ایـن انتخابـات را بایـد در روز پانزدهـم ماه عقرب 
اعـام می  کردنـد، امـا کمیسـیون های انتخاباتـی تاکنـون 

کارشـان را تمـام نکرده اسـت.
گفتـه می شـود افغانسـتان تنهـا کشـور در جهان اسـت که 
بـا گذشـت بیـش از چهـار مـاه هنوزهـم نتوانسته اسـت 
انتخابـات  سـازد.  روشـن  را  انتخاباتـش  نهایـی  نتایـج 
مجلـس نماینـده گان نیـز کـه سـال گذشـته برگزار شـده 
بـود، در حـدود شـش مـاه زمـان بـرد و نتایـج نهایـی از 
سـوی ارگ ریاسـت جمهوری اعـام شـود و کمیشـنران 

کمیسـیون انتخابـات بـه زنـدان فرسـتاده شـدند.

 1۰ کـه  می گوینـد  ملـی  دفـاع  وزارت  در  مسـووالن 
ولسـوالی در سـال گذشـته توسـط نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی از کنتـرل طالبـان خـارج گردیـده اسـت. 
در  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  احمـدزی،  اهلل  روح 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار هـر چنـد نگفـت کـه 
ایـن ولسـوالی های در کـدام والیت های کشـور اسـت، 
امـا افـزود که نیروهـای امنیتی در حـال حاضر عملیات 
واپس گیـری شـماری از ولسـوالی هایی کـه در کنتـرل 

طالبـان اسـت را روی دسـت دارنـد.  
احمـدزی گفـت کـه هنـوز برخـی از ولسـوالی ها در 
شـرق، جنوب و شـمال در کنترل طالبان قـرار دارد؛ اما 
نگفـت کـه از دادن آمـار دقیـق ایـن ولسـوالی ها خـود 

کرد.  داری 
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـدی پیـش گزارش هـای 
از والیـت بدخشـان منتشـر شـد نشـان می دهـد کـه 
باشـنده گان ایـن والیـت گفته انـد کـه نزدیـک بـه 12 
ولسـوالی ایـن والیـت تحـت کنتـرل طالبان قـرار داد. 
از سـویی هـم، گزارش هـای بین المللـی نشـان می دهد 
کـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه کمک هـای بیشـتر 

نیـاز دارنـد تـا بـه پاهای خود ایسـتاده شـوند. سـیگار 
یـا بـازرس ویـژۀ امریکا برای بازسـازی افغانسـتان، در 
تازه تریـن گـزارش خود از حمایت بیشـتر بـه نیروهای 

افغانسـتان حرف زده اسـت. 
در 31 دسـامبر 2۰19 کانگـرس امریـکا 8۶.4 میلیـون 
دالـر بـرای حمایـت از افغانسـتان  بـه ویـژه نیروهـای 

امنیتـی - دفاعـی افغانسـتان تصویـب کـرد. 
آسـتانۀ  در  کـه  اسـت  آمـده  سـیگار  گـزارش  در 
گفت وگوهـای صلـح میـان امریـکا و گـروه طالبـان، 
حمـات این گـروه بـه نیروهـای امنیتـی و بزرگ های 

اسـت.  یافتـه  افزایـش  افغانسـتان  شـهرهای 
ایـن حمـات در ذات خـود بلندترین حمـات پس از 
سـال 2۰12 گفتـه شـده اسـت که همـگام بـا برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان در سـال 2۰19 
میـادی صـورت گرفتـه اسـت. همچنـان فعالیت های 
گـروه طالبـان در سـاحات شـمالی و شـرقی کشـور به 

صـورت وسـیع افزایش یافته اسـت. 
طالبـان در سـال 2۰19، 29 هـزار و 83 حملـه را در 
افغانسـتان انجـام داده انـد در حالی در مقایسـه با سـال 

2۰18، 27 هـزار و 417 حملـه از طـرف ایـن گـروه 
انجام شـده اسـت. 

گـزارش سـیگار  هـر چنـد از کاهـش 2۰ درصـدی 
تلفـات ملکـی در سـال 2۰19 را نشـان می دهـد، در 
سـال 2۰19 آمـار تلفـات ملکـی در حمـات طالبـان 
و نیروهـای امریکایـی و افغانسـتان کشـته  بـه 9189 
تـن می رسـد. از 17 اکتبـر 2۰19 - 2۰2۰، ۵ سـرباز 
امریکایـی کشـته و73 خدمتگار غیر نظامـی این نیروها 

شـده اند.  زخمـی 
بین المللـی  سـازمان های  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
افزایـش  از  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  کمیسـیون  و 
سـال  در  کرده اسـت.  نگرانـی  ابـراز  ملکـی  تلفـات 
گذشـته میـادی کمیسـیون حقوق بشـر افغانسـتان در 
نشسـت های متعـددی از طرف هـای مختلـف درگیـر 
جنـگ خواسـت تـا با توجه بـه اخاق جنـگ از هدف 

قـرار دادن غیـر نظامیـان پرهیـز کننـد. 
همچنـان در گـزارش دیگـر سـرمفتش امریـکا بـرای 
بازسـازی افغانسـتان در 31 اکتبـر 2۰19 انتشـار یافتـه 
اسـت، نشـان می دهـد کـه دولـت افغانسـتان بـر ۶3.۵ 
درصـد خـاک ایـن کشـور کنتـرل دارد در حالـی کـه 
طالبـان بـه 33.9 درصـد خـاک ایـن کشـور کنتـرل و 

دارند.  نفـوذ 
روزنامـۀ  وبسـایت  در  کـه   گرافیکـی  نقشـه های  در 
نیویـارک تایمـز منشـر شـده اسـت، کارشناسـان گفتـه 
انـد کـه طالبـان بـه ۶1 درصد از ولسـوالی های کشـور 
نفـوذ یا کنتـرل دارند، اما دولت گفته اسـت کـه طالبان 

بـه 44 درصـد از ولسـوالی ها نفـوذ و کنتـرل دارنـد. 
طالبـان  جنگجویـان  کـه  گفته انـد  مقامـات  همچنـان 
بیـن 2۵ هـزار تـا 7۰ هـزار تـن هسـتند، در حالـی که 

نیروهـای افغانسـتان باالتـر از 3۰۰ هـزار گفتـه شـده 
اسـت، اما کارشناسـان جنگجویـان طالبـان را 77 هزار 
گفتـه انـد در حالـی نیروهای نظامیـان افغانسـتان را به 

باالتـر از 2۰۰ صـد و 7۰هـزار تـن گفتـه انـد. 
آمارهـای داده شـده از طـرف دولـت و نهادهایی که در 
ایـن بخش کار می کننـد، همواره در تناقـض قرار دارد. 
در هفتـۀ گذشـته محمـد شـارف غنی رییـس حکومت 
امریکایـی  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  ملـی  وحـدت 
»واشـنگتن  پُسـت« ادعـا کـرد کـه دولت بـه 8۰ درصد 
از خـاک کشـور کنترل دارد و طالبـان تنها به 2۰ درصد 
از خـاک ایـن کشـور کنترل دارنـد. این درحالی اسـت 
کـه طالبـان ادعـا دارنـد که بـه ۵۰ درصد از خـاک این 
کشـور کنتـرل دارنـد. گـزارش سـیگار در سـال 2۰18 
نیـز نشـان می دهـد کـه نزدیک بـه 4۵ درصـد از خاک 
افغانسـتان در کنتـرل طالبـان و باالتـر از ۵۰ درصـد در 

کنتـرل نیروهـای امنیتـی - دفاعی قـرار دارد. 
گـزارش  انتشـار یافتـه نشـان می دهـد کـه در برخـی 
از ولسـوالی ها تنهـا مرکـز ولسـوالی در کنتـرل دولـت 
اسـت، امـا سـایر نقـاط ایـن ولسـوالی ها در کنتـرل یـا 

نفـوذ گـروه مسـلح مخالـف دولـت قـرار دارد. 
سـیگار گفته اسـت کـه گروه داعـش نیز در افغانسـتان 
بـه عنـوان یـک خطـر مطـرح اسـت. تخمین هـای این 
نهـاد نشـان می دهد کـه نزدیک بـه 3۰۰ جنگجوی این 
گـروه توسـط نیروهـای امنیتـی- دفاعـی بازداشـت  یا 
از بیـن برده شـده اسـت. امـا هنـوز 2۰۰۰ - 2۵۰۰ تن 
از جنگجویـان ایـن گروه در افغانسـتان حضـور دارند. 
بـا روزنامـۀ  سـخنگویان وزارت دفـاع در گفت وگـو 
مانـدگار داده هـای ایـن گـزارش سـیگار را رد می کنند.

وزارت دفاع ملی:

10 ولسوالی واپس گرفته شده است

کمیسیون شکایات بار دیگر وعده داد:

تا دو روز دیگر در مورد 300 هزار رأِی 
جنجالی فیصله می کنیم

ناجیه نوری  
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از دیـد هانـا آرنـت ظاهـراً عمل سیاسـی مگر خشـونت نیسـت. 
»آرنـت به خوبـی از چگونگـی شـکل یافتن تجربـۀ سیاسـی زمانۀ 
مـا توسـط جنگ هـا و انقاب هـا آگاه بـود. ایـن واقعیـت غم بـار 
بـرای  بی رحمانـه  زور  از  انقاب هـا  هـم  و  هـم جنگ هـا  کـه 
دسـتیابی بـه مقاصدشـان اسـتفاده می کننـد، مـردم را بـه سـوی 
ایـن بـاور سـوق داده اسـت که سیاسـت همـواره با توسـعه طلبی 
و سـلطه همـراه اسـت و عمـل سیاسـی چیـزی به جـز خشـونت 

» نیست.
او در زمانه یـی می زیسـت کـه نفرت پراکنـی در اشـکال مختلـف 
آن را خـود به عینـه در شـرق و غـرِب عالـم بـه چشـم دیـد و 
تجربـه کـرد و در آخـر بی چشـم اندازی روشـن از افـق آینـدۀ 
بشـریت، ادامـۀ جامعـۀ بـاز و دشـمنانش را بـه کارل پوپر سـپرد 
کـه مـی خواسـت از مسـیر ابطال پذیـری بـه اصـاح امـور دنیـا 
برسـد و تـا دوره یـی کوتـاه بعـد کـه فوکویامـا پایـان تاریـخ را 
به زعـم خویـش پشـِت دروازه های بـاز و آزاد کاخ رویایی سـفید 
واشـنگتن بـه رشـتۀ تحریـر کشـید، آنـگاه کـه دیـوار برلیـن فرو 
ریختـه و دیـوار آهنیـِن شـوروی زنـگ زده بـود و عنقریـب کـه 
از گردبـادی بـه هـوا رود. امـا در واقـع اگـر عمیـق بنگریـم هیچ 
چیـز عـوض نشـد مثـل همۀ سـنواِت گذشـتۀ بشـر کـه مملو از 
جنـگ هـا و سـتیزها و بگیـر و ببندهـای جبـاران اسـت از هـر 
قـوم و نـژاد کـه راه رسـتگاری را در تمرکـز قـدرت و تجمیـع 
ثـروت می داننـد، به ویـژه حـاال کـه ثمـرۀ تاریـخ تمـدن در قلب 
لیبرال دموکراسـی 3۰۰ سـالۀ امریکایـی و بـر بـرج عـاِج اوهـام 
تمکـن ثـروت و قـدرت آن ترامـپ به مثابـۀ روالـی بی جنبـه از 
زیـر پوسـت ایـن نکتـۀ پایانی امـکان بـروز می یابـد. امـا از نگاه 
مـن آنکـه حـق مطلب را ادا کـرد، باید بگویم به تعبیری از شـاعر 
معاصـر فریـدون مشـیری در بندهـای پایانی این شـعر که سـرود 

معـروف اسـت که سـرود:
این آسیاب هی گشت و گشت

لیک آدمیت بر نگشت!
و قـرن ما نیز چون قرون گذشـته، روزگار مرگ انسـانیت اسـت. 
هرچنـد الزمـۀ نظام منـدی اجتماعـی هـر جامعه یی قدرت اسـت 
امـا قـدرِت غیرپاسـخ گو در هر حال فسـاد مـی آورد اگرچه مزین 
بـه برچسـب های زیبـا بـوده و تصمیم جدی داشـته باشـد به هر 
وسـیلۀ ممکـن ملتـش را به بهشـت ببـرد و امکان خوشـبختی از 
زاویه دیـد خـودی را بـرای تعداد کثیـری از مردم فراهـم نماید و 
غیرخودی هـا را حوالـه بـه زباله دان تاریـخ بدهد و ایـن زباله دان 
نیـز طنـز تلخی سـت در ادبیـات سیاسـی معاصـر کـه معمـوالً 
طرف هـای پیـروز منازعـه دشـمنان را بـه آن چـاه ویـل پرتـاب 

می کننـد.
بگذریـم کـه مقدمـۀ امیـد و آرزو بـرای رسـیدن بـه جامعـۀ آزاد 
و آبـاد تمامـی نـدارد امـا فیلسـوف سیاسـی مـورد اشـارۀ مـا 
آرنـت کـه زادۀ سـال 19۰۵در آلمـان بـود و درگذشـتۀ 197۵ در 
نیویـورک، در بحرانی تریـن شـرایط تاریخ اروپا زنده گی سراسـر 
رنج بـارش را وقـف آزادی و آبـادی اندیشـه کـرد، یعنـی ازآغـاز 
انقـاب منشـویکی روسـیه در سـال 19۰۵ تـا پیـروزی انقـاب 
سوسیالیسـتی بـه رهبـری لنیـن در سـال 1917 و بعـد دو جنـگ 
جهانـی اول و دوم و سـپس واقعـۀ نسل کشـی اقـوام و اندیشـه ها 
و انقابـات و جنبش هـای اجتماعـی در اروپـا و چیـن و روسـیه 
و حتـا عمـرش بـه دیـدن حادثـۀ واترگیـت و اسـتعفا و سـقوط 
رییس جمهـور در امریـکا نیـز کفـاف داد، همان کـه باعث بدنامی 
نیکسـون و حـزب جمهوری خـواه بـه علت نفوذ و جاسوسـی از 
حـزب دموکـراِت رقیـب گردیـد و بـا فعـل و انفعـاالت چنـدی 
بعـد از اسـتعفا و سـقوط نیکسـون در آخـر بـا روی کار آمـدن 
جیمـی کارتـر و انقـاب ایـران ادامه یافـت، هرچند تـا آن موقع 
یعنی سـال 1979 بانوی فلسـفۀ سیاسـی صلح قرن بیسـت رخ در 

عمل سیاسی 
از دیـد هـا نا  آرنت

نقـاب خاک کشـیده بـود و عمرش کفـاف نداد تـا تجربه یی 
دیگـر از انقابـات اجتماعـی کـه در نوع خـود اتفاقی تازه و 
بی نظیـر بـود را بـه نقد و تفسـیر کشـد؛ زیرا به تعبیر میشـل 
فوکـو کـه از آخرین شـاگردان مکتب آرنت بـود، آن انقاب 
قـرار بـود معنویـت را بـه زنده گانـی سراسـر مادی مسـلک 
بشـریت ارزانـی دارد هرچنـد انقابـات اجتماعـی نیـز مثل 
هـر پدیـدۀ بشـری ویژه گی هـای اختصاصـی خـود را دارند. 
البتـه آرنـت در خصـوص جنجـال واترگیـت فقـط فرصت 
بـرای  تهدیـدی  واترگیـت  واقعـۀ  کـه  بنویسـد  داشـت 
دموکراسـی امریکایی سـت کـه ریشـه در انقـاب سیاسـی 
اجتماعـی قـرن 19 آن کشـور داشـت کـه برخـاف انقاب 
فرانسـه کـه انقـاب گرسـنگان بـود، انقـاب امریـکا زمینۀ 
انتخاب گـری و احتـرام بـه قانـون را بسترسـازی کـرد . بـه 
بـه  همیـن علـت، آرنـت ماجـرای واترگیـت را ضربه یـی 
مبانـی دموکراسـی امریکایی می دانسـت هرچند از پیشـتر در 
ذات آن دموکراسـی صدهـا واقعـۀ متضاد چـون فعالیت های 
بـه  معـروف  مک کارتـی  جـوزف  سـناتور  ضدکمونیسـتی 
تـرور مشـکوک  جریـان سـرکوب مک کارتیسـم و سـپس 
خلیـج  واقعـۀ  و  دمکـرات  رییس جمهـور  کنـدی  جـوزف 
خوک هـا در کوبـا و اعمـال قدرت بـا تـرور و تضیع حقوق 
سیاه پوسـتان همـه و همـه آن وقایـع گویـای یـک تعریـِف 
خـاص اسـت که بشـریت برای رسـیدن یـا رفتن به سـمت 
مسـیر توسـعۀ اخاقی به تعبیر کانتـی آن راه درازی در پیش 

دارد و ایـن قافلـه کمـاکان در حـال کجروی سـت.
از طـرف دیگـر، هانـا آرنت به عنوان یک فیلسـوف سیاسـی 
و صلح دوسـت به دنبال پاسـخی بود در خصوص خشـونت 
و جنگ طلبـِی نـوع بشـر و این کـه آیـا امکانـی وجـود دارد 
کـه بتـوان با اصـاح قوانیـن و آموزش هـای اجتماعـی جلِو 
خشـونت و جنـگ را گرفـت کـه شـاهد ماجـرا تاش هـای 
بی وقفـۀ ایشـان در طـی زنده گـی بـه جهـت تلطیـف روابط 
در جهـان سیاسـت و قـدرت بود بـه اُمیدی که بتـوان از دل 

آن بـه جهانـی عاری از جنگ و خشـونت رسـید. 
آرنـت در اثر فلسـفی ـ سیاسـی بـا عنوان »قـدرت و قهر« با 
دقتـی موشـکافانه و بـه نیت سـاختن دنیایی بهتر به بررسـی 
نقـش قـدرت و خشـونت سـازمان یافتۀ نهادهـای رسـمی و 
غیررسـمی در فراینـد تحـوالت اجتماعـی پرداخته و نشـان 
داده اسـت که آن هـا مفاهیمی کامًا متفـاوت و حتا متضادند 
و در ادامـۀ در دیگـر آثـارش همچـون حقیقـت و دروغ در 
سیاسـت بـا اشـاره بـه دولت مردانـی خودشـیفته در تصـور 
خـودی و غیرخـودی توده هـا و نیـز دربارۀ انقـاب و وضع 
بشـر بـا امیـد فرمول بنـدی راه نجاتـی از مخمصـۀ جنـگ و 
سـتیز در عرصه هـای مختلـف به دنبـال همیـن مفاهیم یعنی 
اخاقـی کردِن امر سیاسـت بوده اسـت؛ وظیفه یـی که اهالی 
فلسـفه از آغـاز عصـر روشـنگری تـا آرنـت و آیزایـا برلین، 
بـا همـۀ تـوان در جهـت تحقـق ایـن امـر واال کوشـیده اند 

هرچنـد ره بـه جایـی نبردند. 
بـه  دلیـل زنده گـی در خشـونت بارترین و ویرانگرترین قرن 
شـکل یافتن  از چگونگـی  به خوبـی  آرنـت  انسـان،  تاریـِخ 
انقاب هـا  و  جنگ هـا  توسـط  مـا  زمانـۀ  سیاسـی  تجربـۀ 
ایـن واقعیـت غم بـار کـه هـم جنگ هـا و هـم  بـود.  آگاه 
انقاب هـا از زور بی رحمانـه بـرای دسـتیابی به مقاصدشـان 
اسـتفاده می کننـد، مـردم را بـه سـوی ایـن بـاور سـوق داده 
اسـت که سیاسـت همـواره بـا توسـعه  طلبی و سـلطه همراه 
اسـت و عمل سیاسـی چیـزی به جز خشـونت سـازمان یافته 
بـه جهـت بسـط قـدرت دولت های مسـتقر نیسـت کـه گاهی 

مسـبب جنبش یـا انقاب اجتماعـی متضاد بـا وضع موجود 
می گردنـد، همان کـه لنیـن نیـز عامـل اصلـی آن را فروپاشـی 

هیـأت حاکمـه از درون می دانـد.
بعـد از مدرنیسـم و تغییـرات بی شـمار صنعتـی و عبـور از 
ماشـین بـه تعبیـر آرنـت دنیـای نـرم و پیچیـدۀ پسـت مدرن 
دنیـای تضادهـا و تزاحم هـای اجتماعـی اسـت و هم معنایـِی 
کاسـیک سیاسـت و آزادی جـاِی خـود را بـه هم معنایـِی 
ُمـدرن سیاسـت و خشـونت داده اسـت و لـذا هنگامـی کـه 
وضعیـت بـه نقطـۀ بازگشـت ناپذیر برسـد، امـکان نجـات 
معنـای امـر سیاسـی وجـود نخواهد داشـت و ما کمـاکان با 
شـکل هـای متنوعـی از خودکامگـی رودروییم کـه در طول 
تاریـخ مدون بشـر همیـن خودکامگـی و سـلطۀ یک جانبه و 
چندجانبـه راه رفتـن در قهقـرای جنـون قدرت و خشـونت 
بـوده اسـت. بایـد خیلـی هوشـیار بـود در هـر سـطحی از 
زنده گـی بـه ایـن بـای خودبزرگ بینـی دچـار نشـد زیـرا 
از عـوارض وجـود بی وجـود آدمی سـت کـه  خودکامگـی 
هیـچ بنـات و نباتـی دچـار ایـن عارضـه نمـی شـوند زیـرا 
بنـای جهـان هسـتی منهـای آدمی بـر تکوین و غریزه اسـت 
لـذا در هـر اتفاقـی پیرامـون جهـان برای شـئ غیر از انسـان 
علتـی متصور نیسـتیم، هرچه هسـت اتفاق بی تعارف سـنگ 

و شیشـه اسـت! کـه درهـر صـورت نتیجـه یکی اسـت. 
آرنـت معتقـد اسـت هیچ نـوع تفکـر یگانه انگارانه یـا آموزۀ 
مـا  و  نیسـت  بشـر  زنده گـی  مناسـب  یکدست سـازانه یی 
انسـان های معمولـی وظیفـه داریم از اهل سیاسـت و فلسـفه 
بخواهیـم کـه بـه گونه گونـی ابنـاء بشـر احتـرام بگذارنـد و 
بـرای سـعادت حدومرزهـای ایدیولوژیـک قایل نشـوند. او 
غنـای جهانـی را طلـب می کـرد که با توسـل به خـردورزی 

تـوام بـا تکثـر، جهانـی آرام تـر و مهربان تـر بیافریند. 
گاهـی بـا جماتـی احساسـاتی تذکـر می دهد که اگـر مردم 
یـک کشـور نابـود شـوند، تنهـا یـک مردم یـا یک کشـور یا 
شـمار مفروضـی از افـراد نابـود نمی شـوند بلکـه بخشـی از 
جهـان مشـترک مـا، جنبه یـی از جهـان کـه خـود را تاکنـون 
بـرای ما آشـکار سـاخته اسـت نابود می شـود و بایـد متوجه 
باشـیم سیاسـت های خشـونت آمیـز و ویرانگر به هـر میزان 
کـه نابودگـر و موجـب پایان یافتـن جهـان شـود، خـود را و 

تمـدن بشـری را به سـمت نابـودی می کشـاند .
مـا در جهانـی زنده گـی می کنیـم کـه خشـونت و جنگ یک 
قـدم پـا پیـش گذاشـته و از توحـش قبیله هـای ابتدایـی بـه 
سـمت تمـدن و پیشـرفت نهایـی گام برداشـته اسـت و لـذا 
چـون بـا نقشـه ها و موازین از پیـش طراحی شـدۀ دقیق جلو 
آمـده اسـت، بـا خسـارات جبران ناپذیـری نیز همراه اسـت. 
پیچیده گی هـای نرم افـزاری در عرصـۀ جنگ نیـز کمک کرده 
اسـت تـا این جغد شـوم سـایه اش را بـه هرجـای ممکن که 
فکـرش را بکنیـد بسـط دهد. مفاهیـم جنگی مثل هـر امکان 
بشـری از شـال و کاه و شمشـیر بـه آسـمان و از آن جـا 
به شـرایط سـایبرنتیک رسـیده اسـت. تصور کن ماشـینی را 
پشـتیبانی  نرم افـزاری  را  آن  اتوماسـیون  قسـمت  می خـری 
کنـد کـه همۀ کدهایی را که عملیاتی دسـتگاه اسـت، اشـتباه 
باشـد و هـر وسـیلۀ الکترونیکی بـا سـاده ترین روش ممکن 

بـه عاملـی انفجـاری تبدیل شـود. راسـتی اگر تقدیـر این گونه 
رقـم بخـورد، از تمـدن و آینـدۀ بشـر چـه می مانـد جـز نقطـۀ 

سـیاهی کـه شـاید خاکسـتری باشـد از جنگلی که سـوخت. 
این هـا همـه برگرفته از اندیشـه های مخربی سـت کـه دارد مثل 
مـوش تمـدن را از درون می جـود و از بیـرون بیمـاری طاعون 
را تـا کورتریـن زوایـای زنده گـی سـاری می کنـد. عوامـل و 
متغیرهـای بی  شـماری در ایجـاد این سـردرگمی دخیـل اند اما 
یکـی از واضح تریـن دالیـل وضعیـت تعلـق خاطر بـه مالکیت 
بـه  بی احترامـی  و  تکثرگرایـی  پذیـرش  عـدم  و  خصوصـی 
آزادی سـت کـه نـوع بشـر را به شـدت آزار می دهـد هـر چنـد 
مالکیـت بـر منافـع فـردی ابزار آزادی سـت امـا تدویـن قوانین 
مالیاتـی می توانـد سـدی در برابـر سـلطۀ ناشـی از مالکیـت 

باشـد. بی حدوحصـر 
بـر  هرچنـد  و جهت دهـی خودخواهانـه  نـگاه خودمحورانـه 
اسـاس تصـوری از خیرخواهـی خـودی و غیرخودی باشـد که 
ایـن دایـره چـه در ابعـاد ملـی و یـا جهانی هـر آن کـه تنگ تر 
اجتماعـی  مناسـبات  در  آشـفته گی  بـه  آن  دنبـال  بـه  گـردد 
می انجامـد و هیـچ کـس از مضـار آن ایمـن نیسـت، لـذا در 
جهانـی کـه میلیاردهـا گلولـه از تفنـگ صفرهـا و یک هـا آمادۀ 
شـلیک می باشـند و ماجـرا هـم زیـاد پیچیـده نیسـت و فرمـان 
نیـز در کنتـرل نرم افـزاری قـرار دارد کـه از اندیشـه و اخـاق 
بی نیـاز اسـت و آتش عشـقی جانسـوز نیز در سـینه نـدارد. لذا 
اگـر هانـا آرنـت در کتـاب وضع بشـر می گویـد توتالیتاریسـم 
را  انسـان ها  ـرد می کنـد و شـخصیت  ُخُ را  انسـان ها  فردیـِت 
بـه هیـچ تقلیـل می دهـد تـا جایـی کـه دیگـر هیـچ کـس مگر 
دیکتاتـور دیـده و شـنیده نشـود، بـر اسـاس داده هـای امروزی 
تأکیـدی منطقی سـت کـه باید در پـی راه عاجی بـرای آن بود. 
بـا وجـود این کـه توده هـای میلیونـی نمایـش داده می شـوند و 
در همـه جـا نیز دیده می شـوند امـا در واقع هیچ کـس در هیچ 
جـا حضـور نـدارد و در نهایـت همـه در بدبختـی و فاکت با 
هـم شـریک و برابرنـد اما در عمـِق ماجرا هیچ جهان مشـترکی 
در جامعـۀ دیکتاتـورزده وجود نـدارد، زیرا فردیت انسـان ها به 

کناری زده شـده است.
زنده گـی  تغییـر  مسـوولیت  راسـت  جنـاح  می خواهیـم  »مـا   
و حیـات ایتالیـا را بـر عهـده گیـرد و در ایـن راه اگـر الزم 
بـود، از روش هـای انقابـی هـم اسـتفاده کنـد« هنگامـی کـه 
سن سـپونکرو  میـدان  در   1919 مـارس  در  موسـولینی  بنیتـو 
در  فاشیسـم  رانـد، هنـوز جنبـش  زبـان  بـر  را  ایـن سـخنان 
ایتالیـا بـه قـدرت نرسـیده بـود. در آن زمـان ایتالیـا بـه عرصـۀ 
و  کمونیسـت ها  سوسیالیسـت ها،  لیبرال هـا،  سیاسـی  رقابـت 
فاشیسـت ها بدل شـده بـود. امـا در نهایت، چنان که موسـولینی 
آرزو کـرده بـود، جناح راسـت یعنی فاشیسـت ها قـدرت را به 
چنـگ آوردنـد و مسـوولیت تفسـیر زنده گـی مـردم ایتالیـا را 
برعهـده گرفتنـد بـه همین سـبب آنتونیـو گرامشـی از مبارزین 
راه آزادی در همـان روزهـا می گوید “این مسـتاجر طبقۀ ششـم 
نیسـت کـه بـا فاشیسـم مخالف اسـت بلکه فاشیسـم اسـت که 
بـا مسـتاجر طبقـۀ ششـم مخالـف اسـت” یعنـی بـرای بینـش 
مبتنـی بـر توتالیتـر مفهـوم آدمیـت منتقـد بایـد بـه کنـاری زده 
شـود تـا سیسـتم آزادی عمل گسـترده یی برای منویـات دولت 

ویشـی داشـته باشد.
بـاری در ایـن جهـان تیره و تـار که اسـتبداد می سـازد، فضایی 
بـرای نقـد و گفت وگـو نمی مانـد و پایـان گفت وگـو نیـز بـه 

منزلـۀ پایـان تفکر اسـت.
در آخـر اضافـه کنـم از دید من یکی از مشـکات جهاِن ما این 
اسـت کـه حاکمـان بـرای حکومت کـردن بسـیار حریص اند و 
همـه چیـز را فقـط بـرای خـود می خواهنـد و تعارفی هـم اگر 
می کننـد از سـر خیر خواهی نیسـت بلکـه القاء این باور اسـت 
کـه مـا منـت گذاشـتیم تـا بـر شـما حاکـم شـویم و شـما باید 
خوشـحال و مزیـن باشـید کـه حاکمانـی چـون مـا سایۀشـان 
بـر سـرتان مسـتدام اسـت. آزادی و انتخـاب هـم یعنـی آزادی 
و انتخـاب اکثریـت کـه ماییـم و اطاعـت محـض یعنـی اقلیت 
کـه شـمایید و متأسـفانه در ایـن خصـوص شـرق و غـرب هم 
نداریـم و بـه تعبیـر حافـظ چـون نیـک بنگـری همـه تزویـر 

می کننـد! 

علی ربیـعی
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ــا  ــت ام ــیدن اس ــتۀ اندیش ــفه، شایس ــۀ فلس ــه مثاب ــم ب فیل
فلســفیدن در بــاِب فیلــم در واقــع حاکــی از جــدی گرفتــن 
ــت.  ــم اس ــی فیل ــاِن انتزاع ــکار و پنه ــای آش ــی زوای برخ
اغلــب تصــور می شــود کــه فلســفه خشــک و فنــی اســت، 
ــر و کار دارد و از  ــی س ــول کل ــی و اص ــایل انتزاع ــا مس ب
ــن حــد ملمــوس و بی واســطه  ــه ای ــا ب آن چــه در ســینما ت
ــه نمایــش درمی آیــد، بســیار دور اســت. فیلــم حاکــی از  ب
ــر  ــی را در ب ــی اســت کــه معنای ــا خیال ــی حقیقــی ی واقعیت
دارد و فلســفه در ایــن میــان می کوشــد تــا بــه قــدر تــوان 

معنــای آن را آشــکار کنـــد.
ــوان  ــه عن ــم ب ــۀ فیل ــم )filmosophy( مطالع ــفۀ فیل فلس
ــم،  ــرم فیل ــم و ُف ــتی فیل ــوری هس ــت و تیـ ــیدن اس اندیش
هــر دو را در برمی گیــرد. فیلموســوفی در پــی فلســفۀ 
پیش فرض هــای  فیلموســوفی  در  اســت.  فیلم بوده گــی 
می شــوند  میــدان  وارد  شناخت شناســی  و  زیباشــناختی 
ــرار  ــد نظــر ق ــدی اندیشــگون م ــۀ فرآینــ ــه مثاب ــم ب و فیل
می گیــرد. در فیلموســوفی آن چــه واجــد اهمیــت بــی 

ــت. ــیدن اس ــا اندیش ــت، همان ــون و چراس چ
ــفی  ــام فلس ــۀ نظ ــگام ارای ــه هن ــوفانی ک ــتند فیلس ــا هس ام
خویــش از تصــور بصــری بهــره بــرده انــد و ذهــن مخاطب 
ــد.  ــاخته ان ــر س ــزاعی درگی ــد انتـ ــری هرچن ــا تصاوی را ب
اساســًا گمــان می شــود کــه تصــورات، ملمــوس و جزیــی 
هســتند در حالــی کــه فلســفه بــا امــر انتزاعــی و کلی ســر و 
کار دارد. ایــن یــک پیــش داوری اســت کــه احتمــاالً بــه یک 
ــه افاطــون فیلســوف  ســنت فلســفی کهــن بازمی گــردد، ب

یونانــی.
ــد و  ــطوره یی قدرتمن ــوری، اس ــش جمه ــون در کتاب افاط
تســخیرکننده را تدویــن کــرد، اســطورۀ غــار. اســطورۀ غــار 
ــه  ــدان حــوزۀ فلســفۀ ســینما ب ــرای بســیاری از عاقه منـ ب
ــی  ــینما تلق ــفۀ س ــن بینی فلس ــرای روش ــی ب ــوان الگوی عن
مــی شــود. افاطــون در ایــن اســطوره از تصویــری آشــکار 
اســتفاده مــی کنــد تــا موضــوع فلســفی خــودش را روشــن 
ــد.  ــد، منتقــل کن ــی از آن چــه را مــی خواهــد بگوی و معنای
ــا  ــم ی ــرد، توه ــی ب ــه کار م ــون ب ــه افاط ــری ک تصوی
ــه اکــراه چشــمان خــود را  نمایــش نیســت کــه مــا بایــد ب

ــم. ــا فلســفیدن را بیاغازی ــم ت ــر آن ببندی ب
ــا فلســفۀ  ــی شناســی ی ــم زیرشــاخه یی از زیبای فلســفۀ فیل
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــت فیل ــارۀ ماهی ــه درب ــت ک ــر اس هن
ــی کــه فلســفۀ  ــا هنگام ــد. ام ــی کن ــل م ــری تأم رســانۀ هن
فیلــم بــه عنــوان یــک زیرشــاخۀ مســتقل در زیبایــی 
شناســی، اســتقال خــود را بــه دســت آورد، پرســش 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــی آورد. ب ــر برم ــکل آن س ــارۀ ش درب
ــم  ــفۀ فیل ــیس فلس ــی تأس ــوع چه گونه گ ــا موض ــفه ب فاس
ــد.  ــر و کار دارن ــه س ــرای مطالع ــته ب ــک رش ــوان ی ــه عن ب

ــت؟ ــته چیس ــن رش ــم در ای ــیر فیل ــش تفس نق
ــا مباحــث تیــــوری  مطالعــۀ هــر فیلــم خــاص چه گونــه ب

ــارۀ  ــرد؟ و درب ــد ک ــرار خواه ــد برق ــانه یی پیون ــن رس چنی
عامیانــه  نحــوۀ  یعنــی  چه طــور  فیلــم  درون  فلســفۀ 
اندیشیـــدن فلســفی دربــارۀ فیلم؟ آیــا مدل واحـــدی وجود 
ــدۀ  ــا ش ــازه احی ــرِو ت ــن قلم ــد خصیصــۀ ای ــه بتوان دارد ک
ــیدن  ــی اندیشـ ــد؟ روش عموم ــفی را بنمایان ــق فلس تحقی
ــرای  ــارت اســت از: مدل ســازی ب ــارۀ فلســفۀ فیلــم عب درب

ــی. ــردازی علم ــای نظریه پ ــر مبن آن ب
اگرچــه اختافاتــی دربــارۀ جزییـــات دقیــق چنیــن طرحــی 
وجــود دارد، امــا هــواداراِن آن اصــرار دارنــد کــه مطالعــات 
فیلــم چونــان یــک رشــتۀ علمــی بــا ارتباطــی در خــور نظــر 
ــم  ــت فلســفۀ فیل ــوان گف ــی ت ــود. م ــل نگریســته ش و عم
رویکــردی تیـــوریک بــه فیلــم اســت کــه از آن بــه عنــوان 
یــک شــکل هنــری پرســش می کنــد. از آن جــا کــه ســینما 
در میــان هنرهــا قدمــت زیــادی نــدارد و هنــر هفتــم یعنــی 
ــام  ــن ن ــه ای ــی ب ــر اصل ــش هن ــد از ش ــه بع ــته یی ک رش
ــل از ســینما، فلســفه  ــه قب ــی اســت ک مفتخــر شــده، طبیع
بــا هنرهــا ارتباطــی داشـــته اســت. همــان طــور کــه گفتــه 
شــد، فلســفۀ فیلــم زیرحوزه یــی از فلســفۀ هنــر یــا زیبایــی 
ــه  ــت ک ــا نیس ــه آن معن ــر ب ــن ام ــه ای ــت. البت ــی اس شناس

ایــن رشــته بــه موضوعــات متافیزیکــی )هســتی شــناختی(، 
ــه  ــردازد، بلک ــم نمی پ ــی فیل ــا اخاق ــناختی ی ــت ش معرف
ــکلی  ــوان شـ ــه عن ــم ب ــۀ فیل ــات در پس زمین ــن موضوع ای

هنــری مطــرح مــی شــوند.
ــه نوشــتن  ــه ب هوگــو مونســتربرگ، نخســتین فیلســوفی ک
ــم را از  ــرد فیل ــاش ک ــت زد، ت ــم دس ــارۀ فیل ــی درب کتاب
ــه کار  ــردن ب ــت ک ــرای روای ــه ب ــی ک ــق ادوات فنی ی طری
ــا،  ــد. فاش بک ه ــز کن ــا متمای ــر هنره ــت، از دیگ می گرف
ــی از  ــا نمونه های ــک( و تدوین ه ــای نزدی ــا )نم کلوزآپ ه
ایــن دســت هســـتند کــه فیلم ســازان بــرای روایــت کــردن 
ــد  ــه و می گیرن ــه خدمــت گرفت موضــوِع فیلم هــای خــود ب
و تیـــاتر از آن هــا بی نصیــب اســت. بــه بــاور مونســتربرگ، 
ــدا و  ــر ج ــباب، از تیات ــن اس ــتفاده از ای ــر اس ــم به خاط فیل
خــود شــکل هنــری مســتقلی اســت. او هم چنیــن بــه ایــن 
مســأله پرداخــت کــه چه گونــه بیننــده گان فیلــم قادرنــد بــه 

کارکــرد ایــن تکنیک هــا در روایــت کــردن پــی ببرنــد. وی 
ــی  ــون، عینیت بخشــی فرآیندهــای ذهن ــن فن ــده دارد ای عقی

انــد.
مثــًا نمــای نزدیــک )کلــوزآپ( عینیت یافتــۀ کارکــرد مغــز 
در تمرکــز کــردن روی یــک شــیء اســت. مخاطبــان به طور 
طبیعــی مــی داننــد کــه ایــن ابزارهــای ســینمایی چه گونــه 
ــت مغــز خویــش  ــا فعالی ــد، چــون خــود ب ــی کنن عمــل م
ــه مونســتربرگ  ــه از نظری ــن جنب ــنا هســتند. اگرچــه ای آش
او را بــه فیلســوفان شــناخت گرای فیلــم پیونــد مــی دهــد، 
ــی  ــان م ــه مخاطب ــه چه گون ــد ک ــی ده ــح نم ــا او توضی ام
داننــد آن چــه مــی بیننــد تجســم یــک فرآینــد ذهنــی اســت. 
نوئــل کارول از دیگــر نظریه پــردازان فیلــم می گویــد: 
تیـــوریسین های کاســیک در توضیــح ماهیــت فیلــم راه بــه 
اشــتباه پیمــوده انــد، آنــان ســعی کــرده انــد ماهیــت فیلــم را 
بــا اســتناد بــه شــیوه هــای خاصــی از فیلم ســازی توضیــح 
دهنــد. کارهــای اخیــری کــه بــرای توضیــح ماهیــت فیلــم 
ــخه یی  ــا نس ــته ت ــن داش ــر ای ــعی ب ــه، س ــورت گرفت ص
اصــاح شــده از ادعاهــای بــازن را دربــارۀ فیلــم بــه مثابــه 

رســانه یی واقع گــرا به دســت دهــد.

آری فیلــم از واقعیــت اســتفاده می کنــد امــا آن را می گیــرد 
و بــه ســرعت بــه آن شــکل می دهــد و بعــد دوبــاره آن را 
برجســته می کنــد و بــه عنــوان تفســیر، بــه عنــوان ادراکــی 
ــاره در مقابــل بیننــده گان قــرار مــی دهــد. حــاال فیلــم  دوب
بــه عنــوان چیــزی کــه جهــان خــود را مســتقل خلــق مــی 
کنــد، درک مــی شــود؛ چیــزی کــه هــر صحنــه یــا شــی یی 
ــم  ــی دهــد. فیل ــرار م ــا ق ــل م ــی خواهــد را در مقاب ــه م ک

بیشــتر بــدل بــه واقعیتــی جدیــد شــده اســت.
رویکــرد صحیــح واحــدی بــه فیلــم وجــود نــدارد. تحلیــل 
هــا از چشــم اندازهای تیوریــک متفاوتــی ناشــی مــی شــوند 
ــای یکدیگــر می شــوند، در نتیجــه موجــب  ــه باعــث غن ک
درک پیچیده تــر و رســاتری از فیلــم خواهنــد شــد. بــه ایــن 
ــه  ــم را ب ــی از فیل ــای متفاوت ــم جنبه ه ــب، فلســفۀ فیل ترتی
ــد و برخــی از آن هــا  ــن مــی کن ــری تبیی ــوان رســانۀ هن عن
ــم  ــم، فیل ــت فیل ــم، ماهی ــوم فلســفۀ فیل ــد از: مفه عبارت ان

ــه  ــم ب ــه، فیل ــم و جامع ــی، فیل ــری هیجان ــف، درگی و مول
عنــوان منبــع دانــش یــا بینــش.

ــای  ــر روش ه ــم ب ــفۀ فیل ــول فلس ــذاری اصـ ــدۀ پایه گ ای
شــناخت گرای  نظریه پــردازان  میــان  در  طبیعــی  علــوم 
ــد  ــت تأکی ــن رهیاف ــادی دارد. در ای ــرف داران زی ــم، ط فیل
ــت و  ــب اس ــوی مخاط ــم از س ــۀ فیل ــردازش آگاهان ــر پ ب
ــردازش  ــر پ ــه ب ــنت گرا ک ــردازان س ــه پ ــدۀ نظری ــا عقی ب
ناخودآگاهانــۀ فیلــم از جانــب بیننــده مصــر انــد، متفــاوت 
اســت. بــه طــور کلــی ایــن نظریه پــردازان، مطالعــۀ فیلــم را 

ــد. ــی نگرن از منظــر علمــی م
ــه  ــرده گرفت ــون ُخ ــای گوناگ ــه ه ــه از جنب ــن نظری ــر ای ب
انــد. بعضــی فیلســوفان بــا تکیــه بــر نوشــته هــای 
ــوم طبیعــی  ــه عل ــده را ک ــن ای فیلســوفان پراگماتیســت، ای
وســیلۀ مفیــد مطالعــۀ فیلــم از ســوی فیلســوفان اســت زیــر 
ــه  ــم ب ــودن فیل ــر خــاص ب ــد. در این جــا ب ــرده ان ســوال ب
مثابــۀ یــک اثــر هنــری تأکیــد مــی شــود تــا تعمیــم آن بــه 
ــا اســتفاده از  ســوی کلی گویی هــای علمــی. دیگــران نیــز ب
نظــرات ویتگنشــتاین و ســنت هرمنوتیــک، رویکــرد علمــی 
ــد.  ــده ان ــارزه طلبی ــه مب ــم را ب ــاب فیل تفکــر فلســفی در ب
ــان گرایانه  ــالۀ انس ــک مس ــم را ی ــۀ فیل ــته مطالع ــن دس ای
مــی داننــد کــه اگــر قــرار باشــد بــه آن صبغه یــی از علــوم 

ــود. ــده نمی ش ــتی فهمی ــه درس ــی داد، ب طبیع
بحث هــای این چنیـــنی جدیــداً بــاب شــده و آن هـــم 
ــراً  ــم اخی ــه فیل ــگاه علمــی ب ــه ن ــن خاطــر اســت ک ــه ای ب
ــه در  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــه اســت. شــاید ب رواج یافت
ــا  ــی ب ــه طریق ــم ب ــوع فیل ــار ن ــم چه ــوفان فیل ــان فیلس می

موضوعــات فلســفی پیونــد می خورنــد: 
ــوفی  ــان فیلس ــوع اصلی ش ــه موض ــی ک ــت، فیلم های نخس
خــاص و آثــارش اســت، ماننــد ســه گانۀ روبرتــو روســلینی: 
ســقراط )197۰(، بلــز پاســکال )1971(، اگوســتین هیپویــی 

)197۵( یــا ویتگنشــتاین )1993( ســاختۀ درک جارمــان.
دوم، فیلم هایــی کــه ممکــن اســت بــر اســاس آثــار 
ادبــی مـــلهم از فلســفه ســاخته شــده باشــند، ماننــد غریبــه 
)ســرجیو گوبــی و لوکینــو ویســکونتی، 19۶7( بــر اســاس 
کتــاب آلبرکامــو و نــام گل ســرخ )ژان ژاک آنــو، 19۶8( بــر 

ــو.  ــو اک ــی از امبرت اســاس رمان
ــان کننــده  ــه بی ســوم، فیلم هایــی کــه آشــکارا و خودآگاهان
یــا برانگیزاننــدۀ وضــع و آرای فلســفی انــد، ماننــد ســـتارۀ 
ــرگ )وودی  ــق و م ــر، 1972(، عش ــان کارپنت ــک )ج تاری
آلــن، 197۵( و بســیاری از فیلم هــای مانتــی پایتــن از 

ــی.  ــای زنده گ ــه معن جمل
صحنه های شــان  از  کــه  فیلم هایــی  آخــر،  دســت 
می تــوان بــرای بررســی و بحــث دربــارۀ موضوعــات 
ــایل و  ــًا مس ــه ضرورت ــد ک ــرد، هرچنـ ــتفاده ک ــفی اس فلس
آرای فلســفی آشــکارا در آن هــا بــه کار نرفتــه باشــند.

ِب فیـلم فلسفیـدن در  با
منوچهر دین پرست

فلسفۀ فیلم رویکردی تیـوریک به فیلم است که از آن به عنوان یک شکل هنری پرسش 
می کند. از آن جا که سینما در میان هنرها قدمت زیادی ندارد و هنر هفتم یعنی رشته یی 
که بعد از شش هنر اصلی به این نام مفتخر شده، طبیعی است که قبل از سینما، فلسفه 
از  زیرحوزه یی  فیلم  فلسفۀ  شد،  گفته  که  همان طور  است.  داشـته  ارتباطی  هنرها  با 
به  رشته  این  که  نیست  معنا  آن  به  امر  این  البته  است.  زیبایی شناسی  یا  هنر  فلسفۀ 
موضوعات متافیزیکی )هستی شناختی(، معرفت شناختی یا اخالقی فیلم نمی پردازد، بلکه 

این موضوعات در پس زمینۀ فیلم به عنوان شـکلی هنری مطرح می شوند
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نویسـندۀ  بنی یعقـوب،  ژیـا  اشـاره: 
تازه تریـن اثـر دربارۀ احمدشـاه مسـعود؛ 
شخصیت برجسـته کشور همسـایه است. 
او بـرای نـگارش ایـن کتـاب ۱۱ سـال 

صـرف کـرده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، احمدولـی 
مسـعود  احمدشـاه  بـرادر  مسـعود، 
چنـدی پیـش در صفحۀ شـخصی شـبکۀ 
اجتماعـی اش نوشـت: »تاریـخ قضـاوت 
و  نویسـندهگان  همیـن.  یعنـی  می کنـد، 
تاریخ نـگاران شـناخته شـده جهـان کـه 
جهـان  سـطح  در  مانـدگار  آثـار  دارای 
و  افغانـی  حب وبُغـض  از  و  می باشـند 
جعـل تاریـخ بـه دورانـد، واقعیت هـای 
کشـورها را بـا بینـش و نـگارش علمـی 
بـه تصویـر می کشـند و بـه اندوخته هـای 
بشـریت اضافـه می نمایند. بـرای ماندگار 
واقعیت هـای  بـه  بایـد  تاریـخ،  شـدن 
تاریخـی پرداخـت تـا نسـل انـدر نسـل 
در حافظـۀ ملـی و وجدان بشـری نهادینه 

گـردد«.
اشـارۀ او بـه انتشـار هم زمـان دو کتـاب 
بـه قلـم دو زن از دو گوشـه دنیـا دربـاره 
بـود.  مسـعود«  »احمدشـاه  شـخصیت 
فرماندهـی کـه در ایـران نـام او بـا لقـب 
»شـیر درۀ پنجشـیر« عجیـن شـده اسـت.
یکـی از ایـن آثـار تـازه نشـر »مسـعود، 
تصویـر صمیمـی از یـک رهبر افسـانه یی 
افغان« نوشـتۀ » مرسـیا گـراد« از امریکای 
جنوبـی اسـت که اثـرش در ایتالیا منتشـر 
شـد و کتاب دیگـر را ژیـا بنی یعقوب با 
عنـوان »فرمانده مسـعود« نوشـته اسـت و 
انتشـارات کتاب پارسـه آن را منتشر کرد.
بنی یعقـوب که ۱۱ سـال برای نوشـتن این 
کتـاب زمان صرف کرده، کوشـیده اسـت 
چهره یـی واقعـی از احمدشـاه مسـعود را 
در کتابـش به نمایـش بگـذارد. او با بیش 
از ۳۳ تـن از خانـواده و یـاران مسـعود 
فرمانـده  ایـن  چهـرۀ  بازشـناختن  بـرای 
در  اسـت.  کـرده  گفت وگـو  افغانسـتانی 
ادامـه گفت وگـوی خبرنـگار مهـر را بـا 
ایـن نویسـنده و روزنامه نـگار می خوانید.

*در پشـت جلـد این کتاب اشـاره شـده 
اسـت کـه مصاحبه هـا را در دو زمان تهیه 
کردید. نخسـت از سـال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و 
بعد از سـال ۱۳۹۵ تا سـال ۱۳۹۷. آیا این 
دوپاره شـدن زمانـی مصاحبه هـا تاثیری بر 
رونـد مصاحبه یا شـیوه روایت ها داشـت 

است؟
مـن به موضـوع افغانسـتان خیلـی عاقه مند 
بـودم، در ایـن فاصلـه همچنـان بـا جامعـۀ 
تاریـخ  مـدام  داشـتم.  رابطـه  افغانسـتان 
افغانسـتان را می خوانـدم. ایـن وقفـه باعـث 
شـد بـا اطاعـات و دانـش بیشـتری سـراغ 
گرفتـه  دوم  دورۀ  در  کـه  مصاحبه هایـی 
شـدند بـروم. تقسـیم بندی خاصـی در ذهنم 
بـرای انجام مصاحبه ها داشـتم. شـاید از روز 
اولی کـه به افغانسـتان رفتم نمی دانسـتم چه 
میـزان منتقـد نسـبت بـه احمدشـاه مسـعود 
وجـود دارد امـا طـی سـفرهای متعـدد ایـن 
مسـأله در ذهنـم ایجـاد شـد کـه حتمـاً باید 
بـه جنگ هـای افشـار در این کتاب بپـردازم.

ایـن کار نیازمنـد مطالعـه و صحبـت زیـاد 
بـا دوسـتان هـزاره و دیگـر منتقدان مسـعود 
بود. بسـیاری از پرسـش های مـن از مصاحبه 
شـونده ها همـان انتقـادات تند هزاره هاسـت 
کـه بـا ادبیـات تندتـر و خشـن تری مطـرح 
البـه الی  از  را  انتقـادات  بایـد  می شـد. 
گفت وگوهـا، کتاب ها و مقـاالت جمع آوری 
می کـردم و سـعی می کردم آن هـا را در قالب 
پرسـش از یـاران مسـعود بپرسـم. در طـرح 
ایـن سـوال ها شـدیدا هم سـماجت به خرج 
قانـع  پاسخ های شـان  از  گاهـی  حتـا  دادم. 
نشـدم و دوبـاره پرسـیدم. معتقـدم اگـر آن 
سـال ها در مسـیر مصاحبه هـا وقفـه نمی افتاد 
هـم بـه هـر حـال تکمیـل شـدن این پـروژه 
زمان بـر بود. این وقفه باعث رشـد نویسـنده 

است. شـده 

*البتـه پرسـش مـن بیشـتر معطـوف بـه 
مصاحبه شـونده اسـت. چراکـه همان طور 
برخـی  در  کـه  مشـکلی  می دانیـد  کـه 
مصاحبه هـای قالـب تاریـخ شـفاهی هـم 
وجـود دارد این اسـت که گاهی گذشـت 
سـالیان سبب سـاخته شـدن خاطراتی در 
ذهـن فـرد می شـود یـا نگرش ها و شـیوه 
نـگاه بـه ماجـرا در اثـر حـوادث مختلف 

تغییـر می کنـد.
قطعـاً تأثیـر داشـته اسـت امـا بـه نظـر مـن 
همانطـور کـه تأثیر منفـی داشـته، تأثیر مثبت 
هم داشـته اسـت. چه بسـا که وقتی نخستین 
مصاحبه هـا را از یـاران مسـعود می گرفتـم - 
چـون مـدت زیادی از کشـته شـدن مسـعود 
نگذشـته بـود- اساسـاً طـرح یـک سـری از 
سـواالت خیلی سـخت بود و آن افـراد ]البته 
نـه همـه آن هـا[ آن قـدر نسـبت بـه مسـعود 
احساسـاتی بودنـد کـه نمی توانسـتند چیزی 
جـز مـدح او بگوینـد. ایـن فاصلـۀ زمانی به 
مـن کمـک کـرد که بـا افـراد در فضـای غیر 

احساسـی هـم صحبـت کنم.

»فرمانـده  کتـاِب  می کنیـد  فکـر  *آیـا 
مسـعود« بایـد بـا مصاحبه هـای دیگـری 
تکمیل شـود؟ فـردی بـوده کـه بخواهید 
بـا او مصاحبـه بگیریـد و نشـود و فکـر 
کنیـد شـاید در چاپ های بعـدی آن را به 

بیفزایید؟ کتـاب 
بلـه. بسـیار شـده. مثـًا چـون مـن بـا یـک 
عـکاس جاپانـی دربـارۀ مسـعود گفت وگـو 
کـرده بـودم خیلی از افـراد از من می پرسـند 
کـه چرا با »رضـا دقتی« مصاحبـه نکردی که 
سـال ها از مسـعود عکاسـی کـرده؟ خیلـی 
دوسـت داشـتم با رضـا دقتی هـم گفت وگو 
کنـم امـا نتوانسـتم بـه او دسترسـی داشـته 
باشـم. غیـر از رضـا دقتی مصاحبه بـا برخی 
هم رزمـان ویـاران مسـعود نیـز برایـم ممکن 
نشـد. برخـی افـراد هـم مایـل بـه مصاحبـه 
نبودنـد. مـن در دیـدار بـا خانـواده مسـعود 
خیلـی دوسـت داشـتم بـا دختران و همسـر 
مسـعود هـم گفت گـو کنم امـا آن هـا حاضر 
بـه مصاحبـه نشـدند و مـن فقـط روایـت 
دیـدار و حرف هـای خودمانـی و صمیمی را 
کـه بـا یکدیگـر داشـتیم، در کتاب نوشـته ام.

*شـما ایـن پـروژه را طی ۱۱ سـال انجام 

انجـام  در  دشـواری هایی  حتمـًا  دادیـد. 
ایـن مصاحبه هـا داشـته اید. کمـی در این 
بـاره بگوییـد و این کـه اساسـًا سـفر بـه 
افغانسـتان و انجـام کار پژوهشـی در این 
کشـور از زاویه نـگاه یک ژورنالیسـت و 
پژوهشـگر زن چطـور ارزیابـی می کنید؟

دشـواری های زیادی راپشـت سـر گذاشـتم. 
کـه  اسـت  امنیتـی  مسـایل  آن  از  بخشـی 
بـرای زنـان و مـردان مشـترک اسـت و یک 
سـری مسـائل امنیتـی هـم هسـت کـه فقط 
بـرای زنـان مطرح اسـت. افغانسـتان در طی 
ایـن سـال ها یـک کشـور جنگـی بـوده کـه 
ناامنی هایـی را بـا خـود داشـته اسـت. بارها 
در خیابان هایـی کـه تـردد می کنیـم، عملیات 
هـم  طرفـی  از  می شـود.  انجـام  انتحـاری 
ناامنی هـای اجتماعـی هـم بـه طـور خـاص 
بـرای زنـان در کشـورهای جنـگ زده وجود 

دارد؛ از جملـه افغانسـتان.
بـه  مربـوط  هـم  دشـواری ها  از  بخشـی 
چنیـن  معمـوالً  اسـت.  مالـی  حمایت هـای 
پژوهشـگر  و  نویسـنده  از  حمایت هایـی 

نمی شـود. ایرانـی 
در مدتـی کـه بـه افغانسـتان سـفر می کـردم، 
کـه  بـودم  روزنامه هایـی  خبرنـگار 
امـا  می شـد  چـاپ  آن  در  گزارش هایـم 
معمـوالً هزینه هـای سـفر مـن به طـور کامل 
مـا  مطبوعـات  اساسـاً  نمی شـد.  پرداخـت 
اعتقـادی بـه ایـن ندارند کـه بـرای خبرنگار 
هزینـه کننـد تـا او چنـد تـا گـزارش عالـی 

ارایـه دهـد.
بخشـی از سـفرهایم را بـا هزینـۀ شـخصی 
می رفتـم و به همیـن دلیل بایـد صرفه جویی 
می کـردم و به خاطـر همین مجبور می شـدم 
گاهی مسـایل و اسـتانداردهای امنیتی را زیر 

پـا بگذاریم. موسسـاتی در افغانسـتان وجود 
خبرنـگار  اختیـار  در  اتومبیـل  کـه  داشـت 
می گذاشـتند و جـای بسـیار مطمینی بـود اما 
گـران بـود. من اصـًا امـکان اسـتفاده از این 
سـرویس نداشـتم. بـه عنـوان روزنامه نـگار 
گاهـی کنـار خیابـان می ایسـتادم و تاکسـی 
می گرفتـم. ایـن مایـه تعجـب روزنامه نگاران 
دیگـر بـود و می گفتنـد: »اوه! امـکان نـدارد 
بتـوان همچیـن کاری را انجـام داد و این غیر 
ممکـن اسـت.« عاوه بـر صـرف هزینه های 
شـخصی گاهـی مجبـور می شـدم از روابـط 

خـودم اسـتفاده کنم.

چقـدر  مصاحبه شـوندهگان  *یافتـن 
بـود؟ سـخت 

در اولیـن سـفرها خیلـی سـخت بـود امـا به 
مـرور بـا رفت وآمـد بیشـترم بـه آنجـا ایـن 
و  روابـط  کمتـر می شـد چراکـه  سـختی ها 
دوسـتان بیشـتری در افغانسـتان می یافتم. در 
آخریـن سـفرها دوسـتان بسـیار زیـادی پیدا 

بـودم. کرده 

*غیـر از »فرمانـده مسـعود« کـه منتشـر 
شـد، آیـا کتـاب دیگری هـم دربـارۀ این 
کشـور در دسـت نوشـتن دارید یا تصمیم 

داریـد بـه آن بپردازید؟
آن قـدر بـه افغانسـتان عاقه منـدم کـه بعیـد 
افغانسـتان جـدا  موضـوع  از  بتوانـم  اسـت 
بشـوم. مـن افغانسـتان، ایـران و تاجیکسـتان 
را یـک حـوزه مشـترک تمدنی می دانـم. بله 
حتمـا کتـاب دیگـری خواهم نوشـت. کتاب 
افغانسـتان«  نرگس هـای  بـرای  »افسـوس 
مـردم  زندهگـی  از  مـن  میدانـی  روایـت 
افغانسـتان بهویـژه زنـان و جوانـان در دوران 
جنـگ و پـس از آن اسـت کـه از سـال 81 
تـا سـال 8۶ را در بـر می گیـرد. خیلـی از 
بعـدش  کـه  می پرسـند  مـن  از  مخاطبانـم 
چـه می شـود؟ بعـد از سـال 8۶ شـرایط در 
افغانسـتان چطـور پیـش رفتـه؟ االن در حال 
نوشـتن جلـد دوم ایـن کتاب هسـتم.. دربارۀ 
»فرمانـده مسـعود« هـم هنـوز بـه تصمیـم 
بتوانـد جلـد  امـا شـاید  نرسـیده ام،  قطعـی 

دیگـری داشـته باشـد.

گفت وگو با نویسندۀ کتاِب »فرمانده مسعود«:

احمدشاه مسعود؛ عشق یا نفرت؟ 
منتـقدان مسعـود را به کتـابم حـواله می دهـم

بخش دوم و پایانی
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از الهیات وصل تا الهیات فصل:

 تبیین الهیاتی غوغاساالری دین گریزان و دین مداران
اینکـه یکـی از محبـان خـدا، بـه برهـوت بی محبتـی 
بـرای خداونـد  دهـد،  از دسـت  و محبـوب  بـرود، 
ناخوشـایند اسـت. از ایـن رو بـه سـفیر و رسـولش 
از  یکـی  کـه  می کنـد  وحـی  السـام  علیـه  موسـی 
بنـده گان و محبـان مـا را از محبـت ما جـدا کردی، و 
او را بـه برهـوت بی محبتـی و بی محبوبـی فرسـتادی.

ای موسـی بیـدار شـو! رسـالت تـو چیسـت؟ وصـل 
کـردن اسـت یـا فصـل کـردن؟ آیا دسـتگیر بنـده گان 
یـا  کنـی  شـان  وصـل  مـن  محبـت  بـه  و  شـوی 
دست شـان را از حبـل محبـت مـن رهـا کنـی و بـه 
شـان. بفرسـتی  بی محبوبـی  و  بی محبتـی  برهـوت 

غوغاساالری دین مدارن در رسالت وصل
تولیـد  وصـل  رسـالت  دین مدارانـه،  دیـن ورزی   
کـه  اسـت  ایـن  تاشـش  همـه  دین مـدار  می کنـد. 
بنـده گان خـدا را بـا خدا وصـل کند، اگر جایـی ببیند 
کـه آن هـا بـه مشـکلی در سـیر سـفر وصـل روبـه رو 
اند، مشکات شـان را حل کند و ره رفتن را در سـفر 

وصـل به آنـان بیامـوزد.
از دیـر بـاز،  بدین سـو، بـا آنکـه رسـالت وصـل در 
جـان دین مـداران گـرم اسـت، امـا چگونگـی ادای 
رسـالت بـه مـا آموختانـده نشـده اسـت، مـا توانایی 
ادای ایـن رسـالت وصـل را آن گونـه کـه الزم اسـت 
نداریـم و بسـیاری اوقـات از طریق نارسـایی در ادای 

رسـالت وصـل، بنـده گان خـدا را به بیابـان و برهوت 
بی تکلیفـی و بی محبتـی و بی محبوبـی سـیر می دهیم.

یکـی از جنبه هـای زنده گـی کـه در آن الهیـات وصل 
جنبـۀ اجرایـی پیـدا می کنـد، نحـوه لبـاس و پوشـش 
خویشـتن  از  دین مـدار،  دیـن ورز  انسـان  اسـت. 
می پرسـد کـه محبـوب مـن چه پوششـی را دوسـت 
دارد تـا مـن بـر تـن کنم، و ایـن همه از سـر اختیار و 

انتخـاب در وجـود مومـن جوانـه می زنـد.
مومن مسـلمان اسـام مدار، چه زن و چه مرد، می داند 
کـه نبایـد عـورت نمایی-کنـد و برجسـتگی های بدن 
خویشـتن را در پیـش نامحرمـان بـه نمایـش گذارد و 
ایـن در ادبیـات دیـن ورزی دین مدارانـه »حجاب« نام 
گرفتـه اسـت کـه بر مرد و زن مسـلمان فرض اسـت.
تعبیـری حجـاب،  بـه  یـا  زنـان  پوشـش  چگونگـی 
و  دین مـداری  از  نمـاد  مسـلمانی  کشـورهای  در 
دین گریـزی و دین سـتیزی شـده اسـت، تـا آنجـا که 
در شـعار یکـی از بزرگ تریـن حرکت هـای اسـامی 
معاصـر آمـده اسـت: »حجـاب زنـان عفـت ماسـت« 
در کشـورهای غـرب نیـز میـزان حجاب کـردن زنان 
یـک کشـور - مطابـق ادبیـات آنـان – نشـان دهندۀ  
»اسـام گرایی« و »نااسـام گرایی« آن کشـور اسـت، و 
غربیـان اولیـن مقابلـه را با ایـن نماد شـروع می کنند.
از ایـن جهـت اسـت که نه غـرب و نه اسـام گرایان، 
ایـن  مـرد،  بد حجابـی  و  بی حجابـی  و  بـه حجـاب 

همیشـه سـلطه گر برتـر تاریـخ، توجهـی نمی کننـد، 
امـا همیـن کـه زنـی حجـاب انداخـت و یاحجـاب 
پوشـید، یـا بدحجـاب پوشـید، غوغـای شکسـت و 
موفقیـت برپـا می کننـد و بـا غوغاسـاالری بی حجابی 
یـا بدحجابـی یـک یـا چنـد دختـر مسـلمان را  نماد 
فحشـاء و دین گریـزی و بی دینـی و بی غیرتـی و یـا 
برعکس مدرن شـدن و متمدن شـدن و شـهری شدن 

و ... در یـک شـهر و کشـور می داننـد.
بـه عنوان نمونـه، دین مـداران در بیلبورد می نویسـند: 
»بدحجابـی از بی غیرتـی مرد اسـت. زنـان با حجاب، 

مرزبان شـرف مرد هـا اند.«
بحـث مـا بـر سـر این اسـت کـه: حجـاب امـر الهی 
اسـت یـا امر مـرد خانه؟ حجـاب امر محبوب اسـت 

یا امـر مـردان قبیله؟
فـرض را بـر ایـن می گیریـم که امـر مرد خانه باشـد، 
یـا امـر مـردان قبیلـه تـا زن به وسـیله حجاب شـرف 
آنـان را پاسـداری کنـد، در این صـورت عالم دین که 
سـفیر رسـول خداسـت، را بـا ایـن رسـالت قبیله یـی 
چـه کار؟ بگـذار کـه خـان قبیلـه بـرود و غوغـای 

قبیله یـی اش را برپـا کنـد.
کـه  اسـت  ایـن  اسـت،  راسـتین  کـه  دوم  فـرض 
حجـاب امـر الهـی اسـت از بهـر پاسـداری عفـت و 
عصمـت زن. در ایـن صـورت زن بنده خـدا و محب 
خداسـت، و امـر معبـود و محبـوب را به جـان و دل 

اجـرا می کنـد، دیگـر با غیـرت مرد و شـرف مرد چه 
کار اسـت. بلکـه این زن مومن شـرف کتـاب الهی را 
نـگاه مـی دارد و دیـن خـدا را شـریف و مطاع نشـان 
می دهـد و بدیـن وسـیله عفـت و عصمت خویشـتن 

را پاسـداری می کنـد.
پس اگر عالم دین خویشـتن را وارث انبیاء و رسـول 
خـدا می داند و رسـالت وصـل در جانـش خانه کرده 
و جوانـه زده اسـت، غوغـای قبیله سـاالرانه را به کنار 
نهـد و نـدای الهـی را بـا گفتـار نیکـو و رسـوالنه به 
آن  در  برسـاند.  خـدا  محبوبـان  و  بنـده گان  گـوش 
صـورت ایـن بیلبـورد غوغاسـاالر قبیله یی ایـن گونه 
اصـاح می شـود: »»بدحجابـی نافرمانی از امـر معبود 

اسـت، زنـان بـا حجـاب محبـوب معبود اند.«
اگـر دین مـداران رسـالت وصـل را بـا غوغاسـاالری 
قبیله یـی ادا کننـد، دیـری نخواهـد مانـد کـه بنده گان 
خـدا را در بیابان و برهوت دین گریزی و دین سـتیزی 
و بی دینـی خواهنـد رانـد و از سـوی اهلل متعال عتاب 
شـدید خواهنـد دیـد و عـذاب عظیـم در انتظـار آنان 
خواهنـد بـود و اگر غوغاسـاالری قبیله یـی را به کنار 
نهنـد و رسـالت وصـل را بـه روش رسـوالن خـدا 
به ویـژه حضـرت محمـد رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه 
وسـلم انجـام دهنـد، بی شـک بـا انبیـاء اهلل محشـور 
خواهنـد شـد و در دنیـا نیز شـرف امامـت مومنان را 

یافت. خواهنـد 

هجرت اهلل جبرئیلی

بخش دوم

یازده نکته از یازده... 
 امسال در دوحه آغاز و نُه روز دوام کرد. در 
ایـن دور دو طـرف اعام کردنـد که گروهی 
دیپلمات هـای  و  طالبـان  نماینـده گان  از 
توافق نامـۀ  نهایی سـازی  مشـغول  امریکایـی 
پایـان جنگ هسـتند. در پایان ایـن مذاکرات 
آقـای خلیـل زاد در توییتـش نوشـت کـه هر 
توافقـی  بـه  رسـیدن  آسـتانۀ  در  طـرف  دو 
کاهـش  زمینـۀ  آن،  بنیـاد  بـر  کـه  هسـتند 
دایمـی  و صلـح  افغانسـتان  در  خشـونت ها 

فراهـم خواهـد شـد.
دور نهـم در اول مـاه سـنبله آغـاز و در دهم 
همیـن مـاه بـه پایـان رسـید کـه سـرانجام 
یـک  تصویـب  بـه  دو طـرف  نهـم  دور  در 
توافق نامـه شـدند. بـه دنبـال آن، حکومـت 
افغانسـتان رسـمًا اعـام کـرد کـه خواهـان 
صلـح  توافق نامـۀ  مـورد  در  وضاحـت 
امریـکا و طالبـان اسـت. بعـد از ایـن موقف 

حکومـت، زلمـی خلیـل زاد بـه کابـل آمـد و 
بـرای  را کـه دو طـرف  توافق نامه یـی  متـن 
امضـا آمـاده کـرده بودند، بـه حکومـت تنها 
نشـان داد، امـا کاپِی از آن را سـران حکومت 

نسـپرد. 
از آن،  زلمـی خلیـل زاد پـس  مدتـی پـس 
توییت هایـی  رشـته  در  دور  ایـن  پایـان  از 
هسـتیم  توافقـی  یـک  آسـتانۀ  »در  نوشـت: 
کـه خشـونت را کاهـش داده و راه را بـرای 
افغان هـا خواهـد گشـود تـا بـرای مذاکـرات 
در مـورد یـک صلـح باعزت و پایـدار و یک 
ایـاالت  اقتـدار کـه  بـا  متحـد و  افغانسـتان 
متحـده، متحدینـش و هیـچ کشـور دیگـر را 
تهدید نکند، با هم بنشـینند«. سـهیل شـاهین، 
سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان در قطر هم 
در توییتـی نوشـت کـه دور نهـم مذاکـرات 
بـا طالبـان بـا کامیابـی بـه پایـان رسـید. پس 
از آن، زلمـی خلیـل زاد بـه کابـل آمـد و بـا 
رهبـران و سیاسـت مداران افغانسـتان دیـدار 

و گفت وگـو کـرد.
 سـپس هنگامـی کـه خلیـل زاد بـه امریـکا 
رفـت تـا در پیونـد بـه توافق نامـه بـا رهبران 
آن کشـور دیـدار و گفت وگـو کنـد و زمینـۀ 
یـک  سـازد،  فراهـم  را  توافق نامـه  امضـا 
حملـۀ انتحـاری در شـش درک کابـل جـان 
یـک امریکایـی را گرفـت و در واکنـش بـه 
امریـکا  رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  آن، 
بـا رهبـران طالبـان در  گفت وگـو و دیـدار 
کمـپ دیویـد از بهـر امضـا توافق نامـه لغـو 
کـرد، زیـرا طالبـان مسـوولیت آن حمله را به 

دوش گرفتـه بودنـد.
سـرانجام، در مـاه 1۶ قوس امسـال دور دهم 
مذاکـرات پـس از توقـف طوالنـی بـار دیگر 
آغـاز شـد. دور دهـم تـا 22 همین مـاه ادامه 
»آتش بـس«  و  خشـونت«  »کاهـش  یافـت. 
موضـوع اصلـی ایـن دور مذاکـره گفته شـد. 
گـروه طالبـان اعـام کـرد کـه نماینـده گان 
امضـای  مـورد  در  گـروه  ایـن  و  آمریـکا 

گفت وگـو  آن  مراسـم  و  صلـح  توافقنامـه 
کـرده انـد. ایـن دو گفت وگوهـا نیـز شـاهد 
یـک دور توقـف بـود. طالبـان در جریان این 
گفت وگـو بـه یـک بیمارسـتان در نزدیکـی 
در  و  کردنـد  بگـرام حملـه  نظامـی  پایـگاه 
واکنـش بـه آن، دو طـرف بـرای مذاکرات را 
متوقـف کردنـد. اما دیـری نگذشـت که دور 
یازدهـم گفت وگوهـا آغـاز شـد و تـا کنـون 
جریـان دارد. طالبـان در ایـن دور پیشـنهاد 
امریکایی هـا  بـه  را  خشـونت ها«  »کاهـش 
سـپرده که از سـوی امریکایی هـا پذیرفته نیز 
شـده اسـت. اما حکومت افغانسـتان »کاهش 
خشـونت ها« را مفهـوم گنـگ و مبهم می داند 
و بـه جـای آن، از طالبـان می خواهـد تا برای 
شـروع گفت وگوهـای بین االفغانـی و پایـان 
واقعـی صلـح، »آتش بـس« کننـد؛ چیـزی که 

طالبـان بـا آن مخالفـت کـرده اند.
بـا این همـه آنچـه در یـازده دور گفت وگوی 
بـوده  حاشـیه  بـه  امریکایی هـا  و  طالبـان 

و  خواسـت ها  نشـده،  داده  بهـا  آن  بـه  و 
دیدگاه هـای مـردم افغانسـتان در این پروسـه 
گفت وگوهـای  پایـان،  تـا  آغـاز  از  اسـت. 
امریـکا و طالبـان پشـت درهـای بسـته انجام 
شـده و جزئیـات آن حتـا در بسـیاری موارد 
با حکومت افغانسـتان شـریک سـاخته نشده 
اسـت. در یازده مـاه گذشـته خبرهای ضد و 
نقیـض از دو طـرف مذاکره کننده نیز شـنیده 
شـده اسـت و نیز هر بار در مرحلۀ حسـاس 
زلمـی  اسـت.  می شـده  متوقـف  مذاکـرات 
خلیـل زاد هـم در آخریـن سـفرش بـه کابـل 
بـه رهبریـان حکومـت وحـدت ملـی گفتـه 
قابـل  »پیشـرفت  صلـح  گفت وگوهـای  کـه 
ماحظه یـی« نداشـته اسـت. اکنون مشـخص 
نمی خواهـد  خلیـل زاد  آقـای  کـه  نیسـت 
رهبـران  بـا  را  جزئیـات گفت وگوهای شـان 
و مـردم افغانسـتان شـریک نسـازد یـا واقعـًا 
یـازده مـاه تپ وتـاش هیـچ ثمـری نداشـته 

؟ ست ا
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

بـا  خیرخانـه  در  کتـاب  خیابانـی  نمایشـگاه  نخسـتین 
و  اسـتقبال  ایـن  شـد.  مواجـه  بی پیشـینه یی  اسـتقبال 
کتـاب  نمایشـگاه  در  خیرخانه نشـینان  گـرم  حضـور 
سـبب شـد تا شـماری چهـرۀ دیگـر این بخش شـهر را  
ببیننـد. در سـال های پسـین، بیشـتر تبلیـغ و تاش شـد 
تـا خیرخانـه بـه عنـوان ناامن تریـن و کم فرهنگ تریـن 

بخـش کابـل معرفـی شـود.
همیشـه از شـنیدن این کـه خیرخانـه جـای امن نیسـت 
و فضـا بـرای کارهـای فرهنگـی در آن وجـود نـدارد، 
خسـته می شـدم. مـن که در ایـن بخش از شـهر کابل به 
دنیـا آمـده و نزدیک به سـه دهـه در خیرخانـه زنده گی 
بـوده ام  گـواه  بخـش  ایـن  در  را  مشـکاتی  می کنـم، 
کـه در بخش هـای دیگـر ایـن شـهر نیـز وجـود داشـته 
اسـت؛ در حیـرت می شدم/می شـوم کـه چـرا شـماری 
فقـط یـک پهلـوی وضـع خیرخانـه را در نظـر دارند و 
می پندارنـد کـه ایـن بخـش، آسایشـگاه و پرورشـگاه 
افـراد مسـلح غیرمسـوول و مجرمـان جنایـی اسـت و 
گویـا گشـت وگذار در خیابان هـای خیرخانـه بـا هراس 
و  مجـرم  انسـان های  تنهـا  خیرخانـه  و  اسـت  همـراه 
پرخاشـگر بـه دنیا مـی آورد. نکتـۀ جالبش این که بیشـتر 
کسـانی از ایـن وضع شـکایت دارنـد که حتـا نمی دانند 
خیرخانـه در کـدام سـمت کابـل واقـع شـده و تنهـا نام 

شـنیده اند. را  آن 
ایـن بخـش شـهر کـه حکایه گـر  هیچـگاه ُرخ دیگـر 
تـاش و پیـکار بـرای نوجویـی، دانش انـدوزی و تولید 
فرهنگـی اسـت، معرفـی نشـد؛ در حالـی کـه خیرخانه 
چنـد موسسـۀ تحصیات عالـی و نیمه عالـی خصوصی 
دارد. چنـد بهتریـن مکتب این شـهر در خیرخانه اسـت 
و جسـته و گریختـه، کارهـای فرهنگی هـم در آن ادامه 
داشـته اسـت. یک شـمار از بهترین فرهنگیان کشـور در 
خیرخانـه زنده گـی کرده انـد. آمارهـا، عکـس و نام هایی 

کـه فرماندهـی پولیس کابل همه روزه از مجرمان منتشـر 
می کنـد، نشـان  می دهـد کـه ناامنـی و جرم هـای جنایی 
در سراسـر شـهر وجـود دارد و جنایـت کاران قوم، خانه 

و سـاحۀ مشـخصی ندارند. 
ایـن یادداشـت را می نویسـم تـا بگویم کـه خیرخانه در 
کنـار داشـتن نهادهـای خـوب تحصیات عالـی، پایگاه 
یکـی از نشسـت های خـوب و مـداوم فرهنگی-ادبـی 
بوده که چندین سـال است پیوسـته ادامه دارد. »جمعیت 
فکـر« که در خیرخانه متولد شـد و چندین سـال اسـت 
و عـاوه بـر صدهـا نشسـت ، سـخنرانی و پرسـش و 
پاسـخ در حـوزۀ فکـری، بیش از ده عنوان کتاب منتشـر 
کـرده اسـت، کاری کـه در جمـع فعالیت هـای فرهنگی 
نهادهـای فعـال و با امکانـات در بخش هـای دیگر کابل 

است.  بی پیشـینه 
در کنـار آن، چنـد فروشـگاه خـوب بـرای کتـاب در 
خیرخانـه فعـال اسـت کـه کتاب های نـاب و بـا قیمت 
ارزان نسـبت بـه همـه کتاب فروشـی های شـهر کابـل 
دارد. »کتـاب زریـاب« یکـی از ایـن مراکـز اسـت کـه 
چنـد سالی سـت در خیرخانـه آغـاز بـه فعالیـت کـرده 
و امـروزه یکـی از کتاب فروشـی های خوش نـام شـهر 
کابـل اسـت. کتـاب زریـاب در کنـار عرضـۀ کتـاب در 
بخش هـای گوناگـون، کتاب هـای بـا قیمـت ارزان هـم 
دارد. کتاب فروشـی »امیـن« نیـز در همین شـمار اسـت. 
در کنـار این هـا، »انجمـن ادبـی خیرخانـه« بـه یکـی از 
نهادهـای فعـال شـهر کابل چهره عوض کرده و پیوسـته 
و هـر جمعه نشسـت های ایـن انجمن برگزار می شـود. 
انجمنـی کـه عـاوه بر شـعر، نشسـت هایی بـرای نقد و 
نظـر پیرامـون رمـان، سـینما و تاریـخ نیـز برگـزار کرده 
و ایـن روزها شـماری از فعـاالن آن نخسـتین مجموعه 

کارهـای خـود را نیـز منتشـر کرده اند.

اعضـای گـروه طالبـان و هیـأت امریکایی هـا در ماه 
اسـد سـال 1397 نخسـتین دور مذاکـره بـرای پایان 
جنـِگ افغانسـتان را در دوحـه، پایتخـت قطـر آغـاز 
کردنـد. در ایـن مـاه دو طـرف به هـدف پایان جنگ 
چهـل سـالۀ افغانسـتان وارد مذاکـره شـده و گفتنـد 
کـه ایـن جنـگ راه حـل نظامـی نـدارد و بایـد از راه 
سیاسـی بـه این جنـگ نقطۀ پایان گذاشـت. این دور 
گفت وگـو بیشـتر تعارفـی و از بهـر شناسـایی نیات 
و اهـداف یکدیگـر بـود و نیـز همزمـان بـا تـاش 
بـرای مذاکـره، میـدان جنگ هـم در افغانسـتان گرم 

بود. و شـعله ور 
چنـدی پـس از ایـن دور که ماشـین جنـگ همچنان 
در گـردش و چرخـش بـود، دور دوم مذاکرۀ امریکا 
و طالبـان آغـاز شـد. طالبـان در ایـن دور خواهـان 
امـا  امریکایی هـا،  سـوی  از  زندانیان شـان  رهایـی 
از زندان هـای افغانسـتان شـدند تـا بـه قـول آنـان، 
»صداقـت« امریکایی هـا بـرای پایـان جنـگ و ادامـۀ 
گفت وگـو »ثابت« شـود. پـس از این نشسـت، زلمی 
امریـکا  خارجـۀ  وزارت  ویـژۀ  نماینـدۀ  خلیـل زاد، 
بـرای پایـان جنـگ افغانسـتان بـه کابـل آمـد و بـا 

رهبـران حکومـت دیـدار و گفت وگـو کـرد.
هفته هـا پـس از آن، هیـأت امریکایی هـا و طالبـان 
بـرای بار سـوم در شـهر ابوظبـی رو در رو نشسـتند 
و روی خواسـت های یکدیگـر گفت وگـو کردنـد. 
بـرای اشـتراک در این نشسـت، هیأتی از افغانسـتان 
نیـز بـه ابوظبی سـفر کـرد، اما طالبـان به ایـن هیأت 
اجـازۀ اشـتراک در نشسـت را نـداد و با آن هـا دیدار 
هـم نکـرد. ایـن دور گفت وگـو سـه روز دوام کـرد 
دسـت  پیشـرف هایی  بـه  گفتنـد  طـرف  دو  هـر  و 
یافتنـد و وعـدۀ نشسـت چهـارم را دادنـد. نشسـت 
چهـارم هـم میـان هشـت تـن از نماینـده گان طالبان 
بـه رهبری شـیرمحمد عباس اسـتانکزی و 11 تن از 
طـرف هیـأت امریکایـی به رهبـری زلمـی خلیل زاد 
برگـزار شـد و خاتمـه یافـت. در ایـن دور طالبـان 
ادعا داشـتند کـه بـا امریکایی ها روی »پایان اشـغال« 
افغانسـتان صحبـت کردنـد، امـا هیـأت امریکایی آن 
را رد می کـرد و می گفـت روی آغـاز گفت وگوهـای 

بین االفغانـی بـا طالبـان صحبـت کرده اسـت.
پنجمیـن دور گفت وگوهـا در دوحـه آغـاز شـد و 
شـانزده روز به درازا کشـید. زلمی خلیل زاد در پایان 
ایـن دور گفـت کـه دو طـرف روی »پیش نویـس« 
خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان و تضمین  

بـرای مبـارزه علیـه تروریسـم »توافـق« کـرده  انـد. 
آقـای خلیـل زاد گفـت کـه بـرای رسـیدن بـه صلـح 
یعنـی »گفت وگوهـای  بایـد روی دو مـورد دیگـر 
توافـق  نیـز  »آتش بـس همه جانبـه«  و  بین االفغانـی« 
صـورت گیـرد. او همچنـان مدعـی شـد کـه »توافق 

اصولـی« بـر سـر ایـن دو نیـز حاصل شـده اسـت.
زلمـی  مذاکـرات،  ششـم  دور  برگـزاری  از  پیـش 
آغـاز  را  خلیـل زاد سلسـله سـفرهای منطقه یـی اش 
کـرد و بـرای »تسـهیل« گفت وگوهـا و بـه دسـت 
آوردن »توافـق منطقه یـی بـرای پایـان جنـگ«، بـه 
پاکسـتان،  جملـه  از  منطقـه  کشـورهای  از  برخـی 
هنـد، چین و روسـیه سـفر کـرد و در نتیجـۀ آن، ما 
عبدالغنـی بـرادر، یکـی از رهبـران ارشـد و معـاون 
سیاسـی گـروه طالبـان از زنـدان پاکسـتان رها شـد. 
بـا رهایـی مـا بـرادر، ششـمین دور گفت وگوها در 
یازدهـم ثـور سـال جـاری در قطـر بـا حضـور مـا 

بـرادر در قطـر آغـاز شـد. 
گـروه طالبـان با ارسـال خبرنامه یی گفتنـد که در این 
دیدار بر سـر چارچوب خـروج نیروهای خارجی از 
افغانسـتان و این کـه از خاک افغانسـتان علیه کشـور 
دیگـر اسـتفاده نشـود، بحـث شـد. ایـن گـروه ایـن 
موضـوع را مهـم خواند و گفـت که این هـا می تواند 
راه حلـی برای سـایر مسـایل پچیده باشـد و افزودند 
کـه تـا زمـان نهایی نشـدن ایـن دو موضوع، بر سـر 

مسـایل دیگـر بحث نخواهد شـد.
دور هفتـم امـا در مـاه سـرطان امسـان برگـزار شـد. 
ایـن دور دو بـار دچـار وقفـه شـد. یک بـار بـه دلیل 
روز جمعـه بـرای یـک روز و بـار دیگـر بـه دلیـل 
برگـزاری نشسـت  »بین االفغانـی« صلـح در دوحـه 
بین االفغانـی  متوقـف شـد. نشسـت  بـرای دو روز 
حکومتـی،  مقام هـای  از  شـماری  میـان  صلـح 
نماینـده گان جامعـۀ مدنـی، زنـان و گـروه طالبان به 
روزهـای یک شـنبه و دوشـنبۀ هفتۀ دوم ماه سـرطان 
امسـال در قطـر برگزار شـد. امریکایی هـا این دور را 
»مثمرتـر« از هـر زمان دیگـر توصیف کـرد و طالبان 
هـم گفـت کـه از پیش رفـت در گفت وگوهای صلح 

دارند. رضایـت 
پـس از پایـان دور هفتـم مذاکـرات، زلمـی خلیل زاد 
بـه هند، نـاروی و آلمان رفـت و با مقام هـای دولتی 
ایـن کشـورها در مـورد صلـح افغانسـتان گفت وگو 
کـرد. هشـتمین دور نشسـت امریکایی هـا و طالبـان 
در 12 اسـد...                            ادامه صفحه ۷

چهـرۀ فرامـوش شـدۀ 
خیـرخـانه

یـازده نکتـه از یـازده 
دور گفت وگـوهای طالبـان و امریکا

هارون مجیدی

روح اهلل بهزاد


