
سیاحت های طالبان
طالبان در سفر به کشورهای منطقه دنبال چه هستند؟

از ادوارد ودیع سـعید، نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و سیاسـی   

فلسـطینی نقل اسـت: آن هایی که منی توانند یا منی خواهند خود 

را معرفی کنند،  دیگران باید آن ها را معرفی کنند.

پسا  افغانستان  چون  مقام«  »شش  ما  خراسانی  موسیقی  رسنوشت 

استعامر انگلیس و تا به امروز مبهم و پیچیده است. شاید بی انصافی 

نباشد اگر بگویم هیچ گاه توجه حکومتی یا جمعی فرهنگی به موسیقی 

ریشه دار این رسزمین نشده است. بدون شک که دستان استعامرگران 

انگلیسی با متحدان حکومتی شان در این بی توجهی دخیل است. 

در تاریخ سیاسی معارص افغانستان به عمد همه نگاه ها معطوف به 

موسیقی هندی بوده است. 

این توجه پس از آغاز کار رادیو کابل در سال 1925 هم ادامه پیدا 

کرد؛ ولی با ورود تلوزیون در سال 1974 تشدید شد. رسان حکومت 

تا پایان حکومت داکرتنجیب الله احمدزی تالش کردند با پخش فیلم 

و موسیقی از طریق رسانه های دیداری شنیداری اذهان مردم را به 

هرچیز جلب کنند جز تاریخ و گذشتۀ شان. البته اگر تالش های هم 

در جهت حفظ و ارتقای موسیقی خراسانی شده باشد انفرادی بوده و 

بسیار محدود.

پدیـدۀ معلولیت عوامل متعـددی دارد   

کلیدی تریـن  و  اساسـی ترین  کـه 

عوامـل آن در افغانسـتان، هامنـا جنـک 

در  سـاله  چهـل ودو  جنـگ  می باشـد. 

افغانسـتان، متـام ابعـاد زنده گی مـردم را 

تحت تأثیر جدی قرار داده است...

طالبان از دولت امریکا خواسته 
اند که بر اساس توافق نامۀ دوحه 

نیروهای خود را از افغانستان بیرون 
کنند. متحدان امریکا در نظر دارند 

که از تاریخ زمان بندی خروج 
نیروهای خود از افغانستان، رصف 

نظر کنند.

شهروند  هر  توسط  که  اقدامی  هر   

بیان چه  آزادی  افغانستان در حوزۀ 

به شکل روزنامه و چه به شکل رادیو و 

چه به شکل تلویزیون ها به وجود میاید 

صورت  استقبال  شدیداً  باید  این  از 

کامالً  جهان  دموکراسی  آیندۀ  بگیرد. 

به  دسرتسی  و  بیان  آزادی  گرو  در 

بیان  تنها  بیان  آزادی  است.  اطالعات 

از آن  آزاد نیست که ما در حال حارض 

حوزه های  بل که  می کنیم  استفاده 

مختلف دیگری را نیز در بر...
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در حالی که طالبان سفرهای منطقه ای شان را پی 

گرفته اند و تیم مذاکراتی دولت در اتاق انتظار در دوحه 

به رس می برند، بحث حکومت موقت در افغانستان داغ 

شده و مخالفان و طرفداران زیادی یافته است. اما سوال 

در  را  موقت  حکومت  آمریکا  آیا  که  است  این  اساسی 

افغانستان ایجاد می کند یا مخالف آن است؟

چندی پیش سفارت آمریکا در کابل با پخش اعالمیه ای 

موقفش را مشخص کرده و گفت که از حکومت موقت 

حامیت منی کند، اما برخی آگاهان این اعالمیه سفارت 

را نوع دپلوماسی در وضعیت موجود میدانند و برخی 

دیگر به این باور اند که آمریکا مخالف ایجاد حکومت 

موقت است. 

چنانکه سفارت آمریکا در اعالمیه اش گفته بود، نتایج 

ما  و  دارد  بستگی  افغانستان  مردم  به  مذاکرات صلح، 

و  آرزوها  منعکس کننده  باید  نتایج  این  که  معتقدیم 

خواست مردم افغانستان باشد. او در ادامه می گوید که 

امریکا به یک توافق سیاسی که در آن دستاوردهای ۱۹ 

سال گذشته حفظ شوند، متعهد است.

نه  و  مبهم  برخوردهای  این  که  است  پرسش این  حال 

برای  امریکا  غرب، مخصوصا  روشن سیاسیون  چندان 

چیست؟ آیا واقعاً دولت امریکا از حکومت موقت حامیت 

منی کند؟ آیا ایجاد حکومت موقت جزء اسرتاتژی توافقی 
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›آیندۀدموکراسیجهاندرگروآزادیبیاناست‹

نگاهی به موسیقی خراسانی

موسیقیششمقام
خراسانیدرافغانستان

حقوق شش ماهه آخر سال افراد دارای معلولیت کجاست؟
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اندرابی خطاب به پولس مبارزه با مواد مخدر:
دوماهبرایبازداشتقاچاقبرانردهباالی

موادمخدروقتدارید



پس از به پایان رسیدن دور اول گفتگوهای صلح در دوحه   

این  مشرتک،  اعالمیۀ  یک  در  قوس   »22« به تاریخ  که 

تعطیلی 23 روزه را اعالم کردند، هیئت گفتگوکنندۀ دولت 

اسالمی افغانستان به کشور برگشتند، مناینده های طالبان به 

پاکستان رفتند، طالبان سفرهای شان را به کشورهای منطقه 

گسرتش دادند. 

به رهربی مال  ایران،  به کشور  نخستین سفر هیئت طالبان 

دفرت  گرفت.  صورت  ایران  رسمی  به دعوت  برادر  عبدالغنی 

سیاسی گروه طالبان، هدف سفر این هیئت به تهران را گفتگو 

با مقامات ایرانی پیرامون روابط دو کشور، وضعیت مهاجرین 

امنيتى  و  سياىس  فعلی  وضعیت  ایران،  در  افغانستان 

افغانستان و منطقه اعالم کردند. 

اما در عین زمان، حکومت افغانستان گفت که ایران از سفر 

را مطلع ساخته  افغانستان  تهران، جانب  به  هیئت طالبان 

و هدف این سفر، افزون به رشح دیدگاه خود، طالبان را در 

مورد موجودیت اجامع منطقه یی در خصوص تامین آتش بس 

فوری، دست یابی به یک توافق جامع صلح در چهارچوب نظام 

جمهوری و حفظ ارزش های قانون اساسی افغانستان است. 

این سفر طالبان، حاشیه هایی را نیز در پی داشت: واکنش ها 

مبنی بر گفته های علی شمع خانی دبیر شورای امنیت ملی 

ایران باال گرفت که در تویتی نوشته بود »در مالقات امروز با 

هیئت طالبان، رهرب این گروه را در مبارزه با امریکا مصمم 

دیدم«.

رسور دانش، معاون دوم رییس جمهور غنی از هیأت اعزامی   

به بهسود می خواهد که ضمن رسیده گی جدی به وضعیت 

آسیب دیده  گان، قضیه  را به گونۀ عادالنه و همه جانبه بررسی 

منوده و نتیجۀ بررسی خود را به رهربی حکومت گزارش دهد.

آقای دانش افزوده که وقت آن رسیده  تا این قضیه و تنش های 

از  منطقه  مردم  تا  گردد  حل  ریشه یی  به صورت  ایجاد شده، 

نگرانی ها و آسیب های پیاپی مصوون شوند.

ریاست  به  هیات  این  افغانستان،  امنیت  شورای  گفتۀ  به 

جرنال عبادالله عباد، معاون دفرت این شورا از دو روز بدین سو 

بررسی های خود را آغاز کرده است. به گفتۀ مقام های محلی 

والیت میدان وردک، اعضای این هیأت با مقام های امنیتی 

با  است  قرار  و  اند  داشته  گفتگوهایی  محلی  مسووالن  و 

باشنده گان محل و بزرگان قومی نیز صحبت کنند.

از  پس  که  می گوید  وردک  میدان  والی  طارق،  عبدالرحمن 

بررسی ها یافته های خود را با رسانه ها رشیک خواهیم کرد. 

چند روز پیش در نتیجۀ درگیری میان نیروهای پولیس و افراد 

مسعود اندرابی رسپرست وزارت امور داخله پس از ارزیابی از کارکردهای پولیس مبارزه با مواد   

مخدر، از آنان خواست که ظرف دوماه آینده، قاچاق بران و تهیه کنند ه گان رده باالی مواد مخدر را 

بازداشت کنند.

اندرابی در نشستی با معین مبارزه با مواد مخدر و 

پولیس  مؤظفین  به  به  کابل  والیت  پولیس  فرمانده 

فرصت  ماه»  »دو  کابل،  والیت  مخدر  مواد  با  مبارزه 

داده تا همۀ قاچاق بران و تهیه کننده  گان رده باال و 

شبکه های توزیع و پخش مواد مخدر در پایتخت را 

شناسایی و بازداشت منایند؛ در غیر آن چهره های 

متعهدتری به این سمت ها گامشته خواهند شد.

رهربی  به  طالبان  از  دیگری  هیئت  آن،  از  پس  روز  یک 

شیرمحمد عباس استانکزی به مسکو رفت، طالبان هدف از 

این سفر را گفتگو با مقامات روسیه در مورد صلح افغانستان 

گفتند. 

این سفرها درست زمانی به کشورهای مخالف امریکا صورت 

می گیردکه ایاالت متحده، پس از روی کار آمدن جوبایدن، 

قصد بازنگری بر توافق نامه زمان ترامپ را دارد. 

به  اند که سفر گروه طالبان  باور  این  به  برخی کارشناسان 

کشورهای منطقه می تواند سبب قوت این گروه در بازی های 

سیاسی افغانستان شود. 

اسالمی  جمهوری  هیئت  واکنش  طالبان  برخورد  این 

افغانستان را بر انگیخت:

این هیات در نشست خربی  از اعضای  رسول طالب، یکی 

به تاریخ ۱۲ دلو گفت که آن ها از تاریخ شش جنوری که به 

دوحه رسیدند تاکنون آمادۀ آغاز گفت وگوهای جدی در روند 

مذاکرات بودند؛ اما »طالبان میز مذاکره را رها کردند و برای 

را  قبول  غیرقابل  و  غیرموجه  بهانه های  عامه،  افکار  انحراف 

مطرح می کنند« او گفت: اکنون مذاکرات، دچار یک رکود و 

وقفه شده است که دلیل آن عدم متایل 

جدی طالبان برای ادامۀ مذاکرات است.

این واکنش ها در حالی اظهار می شود 

که طالبان در جریان سفر به کشورهای 

همسایه قرار دارند. 

سفرهای  که  اند  باور  این  به  آگاهان 

بسته گی  منطقه،  به کشورهای  طالبان 

به دیدگاه دولت بایدن دارد و این سفرها 

مشاور  که  می شود  رشوع  زمانی  دقیقا 

امنیت ملی امریکا از بازنگری توافقنامه 

مسلح غیرمسوول در ولسوالی بهسود این والیت، نه تن از افراد 

وابسته به علی پور کشته و ۱۶ تن دیگر به شمول نیروهای 

امنیتی زخمی شدند. 

به گفتۀ طارق آرین، قوماندان امنیۀ میدان وردک برای تحکیم 

پوسته های امنیتی و معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی های 

حصه اول و دوم بهسود به محل رفته بود که با مامنعت افراد 

دوحه سخن گفت.

 برنا صالحی آگاه امور سیاس در زمینه می گوید: در مورد سفر 

مناینده های طالبان به کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه 

و احتامال چین و کشورهای دیگر که ممکن در روزهای بعد 

انجام شوند، دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه این است که 

طالبان می خواهند دولت آمریکا را زیر فشار قرار بدهند تا از 

توافقی که بین دولت ترامپ و طالبان زیر عنوان موافقت نامۀ 

دوحه به امضا رسیده، بیرون نشود و به آن وفادار باقی مباند. 

تحلیل دوم این است که طالبان فکر می کنند، هامن گونه که 

در میادین جنگ دست باال دارند، چنا نکه امریکا را وادار کردند 

که به میز گفتگو بیایند، می خواهند در دپلوماسی هم دست 

باالتری داشته باشند و کشورهایی که در برابر سیاست های 

ایاالت متحدۀ امریکا در منطقه قرار داشتند و دارند را موافق 

بسازند و توجۀ شان را به موافقت نامۀ صلح دوحه جلب کنند. 

آن  به  سفرهای شان  در  می خواهند  طالبان  خاطر  به همین 

قرار  تهدید  مورد  آن ها  منافع  که  بدهند  اطمینان  کشورها 

منی گیرد.

کشورهای  نگرانی  و  طالبان  هیئت  سفرهای  صالحی  آقای 

که  می گوید  و  می داند  امریکا  تصمیم  در  بسته  را  منطقه 

و  باز خواهد شد  گره ها  مسئله،  این  در  امریکا  واردشدن  با 

گفتگوها در مسیر درستش قرار خواهد گرفت.

با این حال، متیم حیدری فعال جامعۀ مدنی، در رابطه به سفر 

گروه طالبان نظر خوش بینانه ای دارد، او می گوید: در مسئله 

قدرت های  و  همسایه  کشورهای  افغانستان  صلح  و  جنگ 

نیاز  به همین خاطر  و  هستند  ذی نفع  و  ذی ذخل  بزرگ، 

است عالوه بر طالبان، دولت افغانستان نیز نظر کشورهای 

ذی دخل را در قضایای صلح داشته باشند تا توانسته باشیم 

به یک توافق جامع و ملی برسیم و از طرفی این گفتگوها و 

گفتامن صلح سبوتاژ نشود و از این لحاظ نیاز است تا توافق و 

نظر همسایه های افغانستان را نیز داشته باشیم.

داکرت محمد اعظم طارق، عضو اکادمی  علوم افغانستان اما 

این که  برای  امریکایی ها  گوید:  می  او  دارد،  دیگری  نظری 

رقیبان و مخالفانش را در منطقه )چنین، روسیه ، ایران( زیر 

اکرث  با  مخالفت  که  را  طالبان  بدهد، می خواهد  قرار  فشار 

کشورهای منطقه دارند، در منطقه روی 

کار بیاورند. او می گوید: طالبان با انجام 

کشورهای  به  می خواهند  سفرها،  این 

منطقه اطمینان بدهند که روی کارآمدن 

در  امریکا  از  نیابت  به  سیاستی  شان، 

نخواهد  چین  و  روسیه  یا  ایران  مقابل 

داشت. 

این در حالیست، تا هنوز که حدود یک 

هردو  گفتگوکننده  هیئت  رفنت  از  ماه 

طرف، به دوحه می گذرد، گفتگوها رشوع 

نشده است. 

وزارت  گفتۀ سخن گوی  به  مواجه شدند.  علی پور  به  وابسته 

امنیتی،  نیروهای  به سوی  علی پور  به  وابسته  افراد  داخلهف 

گلوله باری کردند. 

اما باشنده گان محل با رِد گفته های سخن گوی وزارت داخله 

می گویند که قربانیان این رویداد، معرتضانی بودند که پس 

از به خشونت کشیده شدن اعرتاض ها، در نتیجۀ گلوله باری 

نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، کشته 

شدند.

مهدی راسخ؛ مناینده مردم میدان وردک در مجلس گفته بود 

که نیروهای امنیتی در حصه اول بهسود مردم عادی را هدف 

قرار داده اند که طی آن حدود 16 تن کشته و نزدیک به ۳۰ 

را  زیادی  واکنش های  رویداد،  این  شده اند.  زخمی  نفر 

مردم  از  حامیت  در  گسرتده ای  اعرتاضات  و  برانگیخت 

بهسود و علیه اقدام نیروهای دولتی در والیت های مختلف 

کشور، برگزار شد.

بهسود  مردم  اعرتاضات  رسکوب  منتقدان،  از  بسیاری 

توسط نیروهای دولتی را اقدام دولت علیه حامیان ۲۰ 

ساله نظام عنوان کرده و گفتند که نیروهای دولتی به جای 

آن که قدرت خود را علیه تروریست ها و جریان های برانداز، 

به کار بگیرند، در برابر مردم ملکی حامی نظام و قوای 

امنیتی استفاده می کنند.

مقام های محلی در والیت غور می گویند که گروه طالبان چهار رأس خر را به جرم   

انتقال مواد غذایی از ساحۀ این گروه به ساحۀ دولت، تیرباران کرده اند.

به گفتۀ عبدالحی خطیبی، سخن گوی والی غور، طالبان زنی  را که از قریۀ کورگین به 

قریۀ منگ می رفت با چهار رأس خری 

که حامل یک مقدار آرد، روغن و برنج 

بودند دست گیر کردند.

طالبان این خانم و سه کودکش را رها 

کردند؛ ولی چهار رأس خر را به جرم 

انتقال دادن مواد غذایی به نیروهایی 

امنیتی، تیرباران کردند.

سیاحتهایطالبان
طالبان در سفر به کشورهای منطقه دنبال چه هستند؟

بررسیهادرموردحادثۀبهسود
هیات با صالحیت حکومت، برای آغاز بررسی رویداد بهسود به این ولسوالی رسیده اند

اندرابی خطاب به پولس مبارزه با مواد مخدر:
دوماهبرایبازداشتقاچاقبرانردهباالیموادمخدروقتدارید

تیربارانشدنچهاررأسخرازسویطالبان

امریکا-طالبان در دوحه نبوده است؟ آیا امریکا با نظام جمهوری در 

افغانستان بایکوت خواهد کرد واز حامیت آن دست بر می دارد؟  

برای در یافت پاسخ پرسش های مطروحه بهرتاست گذر کوتاهی به 

سیاست خارجی و اسرتاتژی امریکا در قبال افغانستان داشته باشیم.

تاریخ نه چندان دور گواه است که امریکا در مدار اسرتاتژی انتقام 

شوروی  جهانی اش،  رقیب  شکسنت  درهم  برای  و  ویتنام  جنگ 

و حامیت سیاسی  و متویل  تجهیز  به   سابق) قطب همطرازش( 

مجاهدین تا سقوط دولت داکرت نجیب الله پرداخت، اما در نهایت 

با واگذاری جو سیاسی-نظامی افغانستان به عوامل منطقه ای از 

جمله پاکستان؛ التزامی برای ایجاد دولت فراگیر و تامین نظم و 

امنیت در افغانستان ندید و بی باکانه خود را فارغ ساخت. متعاقب 

ولی  یافت،  نظام کمونیستی؛ دولت مجاهدین تشکیل  فروپاشی 

بحران تقسیم قدرت و جنگ های داخلی موجب شد طالبان بر هرم 

قدرت استوار گردند که در نهایت حادثه یازده سپتامرب صحنه بازی را 

تغییر و دگرگون ساخت. زیرا امریکا در یک واکنش نظامی نامتقارن 

و در تقاص به آن حادثه، امارت طالبان را ساقط و نظم جدیدی را 

با ره آوردهای دموکراسی و همسو با غرب به و جود آورد. اما پای این 

نظام سیاسی نسبتاً دموکراتیک از آنجا می لنگید که از مخالفان 

نظامی-سیاسی)طالبان و گروه های ناراضی(، در جلسه بُن دعوت به 

عمل نیامد و پنجره ای باز شد برای مخالفت های نظامی-سیاسی که 

طالبان از این وضعیت پیش آمده استفاده اسرتاتژیک کرده امریکا را 

وادار ساختند تا به یک توافق سیاسی و خروج زود هنگام از افغانستان 

تن دهد که چنین شد. 

طرفین  جنگ  و  صلح  معرکه  میدان  به  را  توپ  امریکا  که  اکنون 

آرامی ناظر به  افغانستانی شوت کرده است؛ خود با خاطر نسبتاً 

وکامن  رنگارنگ  سازهای  ازگاهی  هر  و  است  آمده  پیش  وضعیت 

رستمی می زند. گاهی خلیلزاد را برای هموار سازی راه حکومت موقت 

و یا دولت جایگزین)با ده ها اولتیاتوم و اخطاریه( به کابل می فرستد 

دموکراتیک  ارزش های  و  ساله   19 دستاوردهای  از  گاهی هم  و 

از سور شارژدافیر سخن می گوید که این خود بازگوکنند وضعیت 

پارادوکسیکال و مبهم در سیاست این کشور در افغانستان است.

در این میان تنها مردم و ملت گروگان گرفته شده ای افغانستان است 

که حق انتخاب ندارند و منی دانند کدام یک را نخواسته بپذیرند و 

کدام یک را نداسته باور کنند. زیرا ارزش های دموکراتیکی که غرب 

حامیت و پاسبانی می کرد اکنون در بدل امنیت و منافع فرا منطقه ای 

اش بهایی ندارد و  مثل اجناس یکبار مرصف و جنس های لیالمی 

عرضه و جمع می شود.

برای  قرمزی(  امریکا هیچ خطوط رسخ)  که  باید گفت  نتیجه  در 

خود در افغانستان منی بیند مگر تأمین منافع خودش. اما اینکه 

در افغانستان چه نظام سیاسی جمهوری روی کار باشد و چه نظام 

سیاسی حقوقی غیر جمهوری، برای امریکا ُمهم و خط قرمز نیست. 

آنچه برای آمریکا مهم و ارزنده است؛ منافع فرامنطقه ای، سلطه و 

هژمونی جهانی او است نه نوع حکومت و چگونگی ساختار سیاسی 

یک کشوری که فرسنگ ها راه از آن دور است. بی تردید هردولت و 

نظامی که این منافع را تأمین کند هامن مطلوب امریکا خواهد بود.

اما اینکه علی الرغم سفرهای پی هم منطقه ای و بین املللی سفیر 

از  مطبوعش  دولت  که  داشت  اعالم  کشورش  شارژدافیر  خلیلزاد 

تلقی  زیرا  برانگیز است.  حکومت مؤقت حامیت منی کند، سوال 

عموم آنست که ضمن توافقنامه دوحه) میان طالبان و امریکا( روی 

این گزینه نیز توافق ضمنی صورت گرفته است. اما اعالم غیر مرتقبه 

شارژدافیر و موضع گیری این چنینی چند سناریوی ُمهم ذیل را به 

خور تحلیل و بررسی قرار می دهد:

1- دولت امریکا هم چنان برای حفظ ارزش های لیربال دموکراسی در 

افغانستان متعهد است و از تداوم آن حامیت می کند: این سناریو 

روبه تضعیف گراییده و قابل اتکا نیست؛ زیرا امریکا برای رهایی از 

طالبان  جانب  از  که  امنیتی  تضمین  و  فرسایشی  جنگ  گرداب 

نظام کنونی )جمهوری  تداوم  برای  دریافت می کند هیچ متایلی 

اسالمی( در افغانستان ندارد)چنانکه پمپئو در آغاز دور اول مذارکرات 

میان افغانان در دوحه اظهار داشت: ما نظام مورد نظر خودرا بر شام 

تحمیل منی کنیم.

 پس مفهوم مخالف آن را می رساند که بر هرنوع نظامی که توافق 

کردید و منافع ماهم تأمین شده برای ما قابل قبول است. 

2- دولت آمریکا خواهان ایجاد دولت موقت و روی کار آمدن طالبان 

در نظام سیاسی افغانستان است: این سناریو آن را می رساند که 

امریکا به این نتیجه رسیده است که طالبان یک واقعیت عینی و 

یک قدرت نظامی یک دست در افغانستان هستند. پس چه بهرت 

که با استفاده از طالبان کشورهای رقیب منطقه ای خود را ) مانند 

ایران، روسیه و چین( در نبود حضور نظامی اش در منطقه به چالش 

بکشد و این دولت در واقع رسطانی باشد برای هریک از کشورهای 

نامربده، زیرا طالبان با سیاست سخت گیرانه ای که دارند می توانند 

چالش جدی برای منطقه ای عمدتاً مسلامن نشین باشند. اما با این 

و جود امریکا ضمن موافقت پنهانی از اظهار نظر در این مورد رس باز 

می زند تا راهی باشد برای تدابیر سیاسی و موقف گیری های بعدی 

این کشور؛ یعنی هرزمانی که اوضاع بر وفق و مرادش پیش نرود 

قادر باشد به بهانه های نقض حقوق برش، حقوق زن، تروریسم این 

حکومت را تضعیف کند و تقاص جنگ های بیست ساله را از طالبان 

بدون حساب دهی به جهان پیرامون بگیرد. 

3- سناریوی سوم این است که امریکا خواهان ایجاد حکومت مؤقت 

در  طالبان  ساخنت  رشیک  دنبال  به  بلکه  نیست،  افغانستان  در 

حکومت و تضعیف آن ها در عرصه نظامی است: زیرا اگر طالبان در 

حکومت مؤقت تقویت شوند با توجه به وضعیت امنیتی شکننده و 

فساد گسرتده که در دولت حارض زبانه می کشد به زودی خواهند 

توانست رأی تأثیرگذاری را در انتخابات از آن خود کنند و از طریق 

و راه های مرشوع وارد کارزارهای سیاسی شوند که این خود چالشی 

برای امریکا و هم پیامنان غربی شان خواهد بود. زیرا امریکایی ها 

در  اسالم  از  تری  قرائت سخت گیرانه  با  دیگری  ایران  منی خواهد 

جهان پدید آید که جمع کردنش در آینده برای امریکا و رشکای 

نظامی-اقتصادی جهانی اش سخت و ناممکن باشد.

ادامه از صفحه اول

آیاامریکاازحکومتموقت
حامیتمیکند؟
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تحلیییل

خیربهیا

فرهاد فرامرز
گـزارشـگر

طالبان با انجام این سفرها، 
می خواهند به کشورهای 

منطقه اطمینان دهند که روی 
کارآمدن شان، سیاستی به 

نیابت از امریکا در مقابل 
ایران یا روسیه و چین 

نخواهد داشت.



از  رومنایـی  بـرای  مانـدگار  راه  روزنامـۀ  کـه  محفلـی  در    

نخسـتین شـامرۀ این روزنامه در وزارت اطالعات و فرهنگ 

عین الدیـن  مجلـس،  از سـخن رانان  یکـی  کرده بـود؛  برگـزار 

بهـادری رییـس کمیسـیون دسرتسـی بـه اطالعـات بودند که 

اینک فرازی از سـخرنانی شان را از نظر می گذرانید.

حارضیـن گران قـدر! جنـاب وزیزصاحب اطالعـات و فرهنگ، 

جنـاب معـاون صاحب نرشاتـی وزارت اطالعات 

و فرهنـگ، آقـای ایزدیـار معاون مجلس سـنای 

مدیرمسـوول  پریانـی  نظـری  آقـای  کشـور، 

روزنامـۀ راه ماندگار و سـایر اشـرتاک کننده گان 

گرامـی! اسـالم علیکم الرحمة اللـه و برکاتـه!

در وضعیتـی کـه افغانسـتان در مرحلـۀ اسـاس 

تاریخـی قرار دارد، گشـایش یـک روزنامه اقدام 

فوق العـاده نیـک و خجسـته اسـت. متاسـفانه 

تصـور  تعـدادی  کـه  داریـم  قـرار  وضعیتـی  در 

می کننـد کـه رفـنت یـا فـرار از افغانسـتان راه 

از  بـا جمعـی  پریانـی  آقـای  ولـی  حـل اسـت؛ 

همکاران شـان اقـدام فوق العـاده امیدوارکننـده را در زمینـۀ 

شـاید  را  اخالقـی  جرئـت  ایـن  کـه  می گذارنـد  بیـان  آزادی 

تعـداد زیـادی نداشـته باشـد. پیـش از ایـن روزنامـۀ مانـدگار 

را در زمینـۀ مطالعـات و حـوزۀ  در گذشـته تحـوالت بزرگـی 

را در  نقدونظرهـای بسـیار جـدی  و  آورده  پدیـد  دانشـگاه ها 

زمینـۀ روزنامه نـگاری به وجـود آورده اسـت و ایـن یـک تحـول 

بزرگـی بـود وایـن یـک تجربـه بسـیار خـوب در زندگـی آقـای 

پریانـی اسـت. تصـور می کنـم اقـدام امـروز بازنگری مـواردی 

اسـت کـه در گذشـته وجـود داشـته. بـدون آزادی بیـان نـه 

جمهوریتـی  می توانیـم  مـا  نـه  و  دارد  معنایـی  دموکراسـی 

یـک  حقوقـی  مطالعـات  متامـی  در  آزادی  باشـیم.  داشـته 

سفر طالبان به تهران و مسکو اخطاری است به حکومت   

بایدن مبنی براین که اگر آمریکا به توافق نامه عمل نکند 

و به حامیت از غنی ادامه دهد، آغوش رقبای این کشور به 

روی طالبان باز است  

در هفتۀ گذشته هیأتی از طالبان به رهربی مال عبدالغنی 

به  هیأتی  و  شد  ایران  اسالمی  جمهوری  راهی  برادر 

رسپرستی عباس استانکزی مسیر روسیه را در پیش گرفت. 

در حال حارض از یک طرف تالش های سیاسی به اوج خود 

و  گسرتده گی  نظامی  نربدهای  جانب دیگر  از  و  رسیده 

شد ّت بی پیشینة یافته است و این می تواند علّت اصلی 

روی آوردن طالبان به کشورهای مهم منطقه باشد.

و  امریکا  دامن  در  رسد،  جنگ  فضای  در  طالبان  گروه 

و  پاکستان  همه جانبۀ  با حامیت  و  زاده شد  متحدانش 

عربستان و سکوت همراه با رضایت امریکا به قدرت رسید. 

حوادث 11 سپتامرب، امریکا و طالبان را از هم جدا کرد 

و جنگ خونینی در میان آن ها انداخت. در یک حرکت 

پخته، پاکستان  توانست طالبان را به روسیه، ایران و چین 

این  با  طالبان  ترتیب  بدین  کند.  وصل  امریکا(  )رقبای 

کشورها رسورس پیدا کرد و گفته می شود از حامیت های 

سیاسی و مالی آن ها برخوردار گردید. طبیعی است که 

پیش رفت  های میدانی و سیاسی طالبان بدون حامیت 

جنگ  در  امریکا  و  منی آمد  به دست  هرگز  کشورها  این 

بحـث حقوقـی فلسـفی اسـت، بنیاد متـام آزادی ها پنداشـته 

می شـود. شـام اگـر آزادی بیـان نداشـته باشـید منی توانیـد 

حـوزۀ  در  منی توانیـد  باشـید،  داشـته  درسـت  انتخابـات 

داشته باشـید.  فعالیت هایـی  سیاسـی  و  مدنـی  حقوقـی، 

بنابرایـن در مباحـث علـم حقـوق، آزادی بیـان بنیادی تریـن 

حقـی اسـت کـه سـایر حقـوق پیرامـون آن شـکل می گیـرد. 

هـر  توسـط  کـه  اقدامـی  هـر  اسـاس  ایـن  بـه 

شـهروند افغانسـتان در حـوزۀ آزادی بیـان چـه 

بـه شـکل روزنامـه و چـه بـه شـکل رادیـو و چـه 

ایـن  از  به وجـود میایـد  تلویزیون هـا  بـه شـکل 

آینـدۀ  بگیـرد.  اسـتقبال صـورت  بایـد شـدیداً 

دموکراسـی جهـان کامـالً در گـرو آزادی بیان و 

دسرتسـی به اطالعـات اسـت. آزادی بیان تنها 

بیـان آزاد نیسـت کـه مـا در حـال حـارض از آن 

بل کـه حوزه هـای مختلـف  اسـتفاده می کنیـم 

دیگـری را نیـز در بـر می گیرد که آن، به شـمول 

اقتصـاد دیجیتالـی و دست رسـی بـه معلومـات 

اسـت و دولت هـای آینـده که باالخـره الگوریتـم آن را کنرتول 

می کنـد، می توانـد باهـم ارتبـاط داشـته باشـد. آزادی بیـان 

بـه رضر هیـچ کـس و هیـچ گروهـی نیسـت. از آزادی بیـان 

همـه می تواننـد به صـورت مسـاویانه و عادالنه اسـتفاده کنند 

نیسـت. اسـتثنا  هیچ گروهـی 

فرهنگ سـازی و کار در زمینـۀ فرهنـگ می توانـد با کار وزارت 

اطالعات و فرهنگ همراه باشـد. نبـود فرهنگ روزنامه خوانی 

تقصیـر مـردم نیسـت فقـر، تنگدسـتی، بیچاره گـی و ناامنـی 

مـردم را از نظـر سـایکولوژی و روانـی شـاید نگـذارد روزنامـه 

بخواننـد؛ امـا مسـوولیت اصلی ماسـت تـا زمینه های درسـت 

و منطقـی را فراهم سـازیم.

افغانستان این گونه ناکام منی شد.

توانست  خود  جمهوری  ریاست  دورة  در  ترامپ  دونالد 

طالبان را از روسیه، چین و ایران جدا کند. زملی  خلیل زاد 

با  رسانجام  و  کوشید  طرح  این  اجرای  در  چندین سال 

و کشورهای  بین طالبان  توافق نامه، موفق شد  امضای 

روسیه، چین و ایران دیوار بکشد. براساس این توافق نامه، 

ایاالت متحده، نیروهای خود را از افغانستان بیرون می برد، 

حامیت خود را از حکومت افغانستان کاهش می دهد و 

بر حامیت همه جانبة پاکستان از طالبان چشم می بندد. 

در نتیجه، طالبان با یاریی اردوی پاکستان و گروه های 

افراطی این کشور، بر افغانستان مسلّط می شود؛ اّما از 

منافع امریکا در افغانستان و منطقه محافظت می کند. 

این تعّهدات را پاکستان از جانب طالبان ضامنت کرده 

است.

دوام  فرض  با  طالبان  و  امریکا  توافق نامۀ  اجرای 

اّما  بود؛  شده  نهاده  ترامپ  دونالد  ریاست جمهوری 

برخالف انتظار طالبان، ترامپ از چوکی ریاست جمهوری 

افتاد. مقامات حکومت جوبایدن در نخستین اظهارات 

را قبول دارند؛  با طالبان  توافق نامۀ  خود گفته اند اصل 

راستی آزمایی  را  طالبان  تعّهد  و  بررسی  نو  از  را  آن  اّما 

نشان  جدید  حکومت  مقامات  درهمین حال  می کنند. 

داده اند که مسیر ترامپ را ادامه نخواهند داد؛ چنان که 

وزارت خزانه داری امریکا با متهم کردن طالبان به نقض 

مانده  باقی  القاعده  توافق نامه، گفته که طالبان متحد 

است و القاعده در زیر پوشش حفاظتی طالبان به فعالیت 

خود ادامه می دهد.

طالبان می داند که بایدنـ  حتّا با خروج نیروهای نظامی 

افغانستان  از حکومت  با حامیت قاطع  ـ می تواند  خود 

قدرت  به  رسیدن  از  را  گروه  این  پاکستان،  بر  فشار  و 

مطلق بازدارد و در پذیرش آتش بس و سازش با حکومت 

و  مردم  خواست  که  چیزی  مناید.  ناگزیر  افغانستان 

حکومت افغانستان است.

نخستین پیام های مبهم حکومت جدید امریکا، طالبان 

را رساسیمه کرده و به یاد حامیان قبلی خود انداخته و 

هیأت های سیاسی خود را به آن کشورها گسیل داشته 

و  مالی  حامیت های  بدون  که  می داند  طالبان  است. 

سیاسی کشورهای یادشده، 

با درآمد قاچاق مواد مخدر و 

قاچاق معادن تاب مقاومت 

امنیتی  نیروهای  برابر  در 

نخواهد  را  افغانستان 

داشت.

طالبان  از جانب دیگر سفر 

به تهران و مسکو، اخطاری 

بایدن  حکومت  به  است 

ایاالت  اگر  براین که  مبنی 

توافق نامه  به  متحده 

از  به حامیت  و  نکند  عمل 

ادامه  افغانستان  حکومت 

این  رقبای  آغوش  دهد، 

باز  طالبان  روی  به  کشور 

حامیت  با  طالبان  است. 

رقبای امریکا می تواند جنگ را ادامه دهند.

می تواند  خود،  پیشین  حامیان  به  طالبان  روی آوردن 

این  مهم  گردد؛  افغانستان  در  تحواّلت جدیدی  رسآغاز 

به کدام سمت سوق  را  این کشورها، طالبان  که  است 

بدهند. روسیه، چین و ایران می دانند که قدرت گرفنت 

طالبان، افغانستان را گرفتار دیکتاتوری خشن و ناعادالنه 

می کند و کشورهای منطقه نیز از آن آسیب خواهند دید. 

این کشورها با افغانستان مرزهای مشرتک طوالنی دارند و 

منی توانند از مسایل افغانستان کناره بگیرند.

کشورهای رقیب امریکا از روی آوری مجدد طالبان به آن ها 

می توانند برای ایجاد صلح و امنیت در افغانستان و منطقه 

استفاده کنند. این کشورها در مذاکرات صلح طالبان و 

حکومت نقش مؤثّرتری به عهده بگیرند و با استفاده از 

نفوذ خود در طالبان، این گروه را به سازش با حکومت 

دستاوردهای  حفظ  و  قدرت  در  مشارکت  و  افغانستان 

جمهوریت تشویق کنند.

فرازی از سخنزانی عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دست رسی به اطالعات 
در هامیش آغاز به کار روزنامۀ راه ماندگار:

›آیندۀدموکراسیجهاندرگروآزادیبیاناست‹

سایةجوبایدن،فراربهجلویطالبان
سفر طالبان به تهران و مسکو، اخطاری است به حکومت بایدن

اگـر طالبـان در جریـان فعالیـت سیاسـی تغییـر کنند،   

زمینـۀ شمولیت شـان در چـرت جمهوریـت فراهم خواهد 

شد

کشـور  امنیـت  شـورای  سـخن گوی  انـدر،  رحمت اللـه 

روی  طالبـان  بحـث  کـه  می گویـد  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا 

گفتـۀ  بـه  می دانـد.  وقـت  از  پیـش  را  نظـام  چگونگـی 

سـخن گوی ایـن شـورا، نخسـت بایـد در بـارۀ پایـان جنگ 

شـود. صحبـت  افغانسـتان  در  خشـونت  و 

پیـش از ایـن طالبـان، طـی کنفرانـس خـربی از تهـران 

گفته بودنـد کـه خواهـان نظـام همه شـمول در افغانسـتان 

می باشـند کـه از همـه مناینده گـی کنـد؛ امـا سـخنگوی 

شـورای امنیـت در واکنـش بـه این گفتـۀ طالبان بـه رادیو 

آزادی گفتـه اسـت کـه »طالبـان پیـش از تبـرصه در بـارۀ 

میکانیـزم نظـام؛ مسـوول خونریـزی مردم در ایـن رسزمین 

انـد. اکنـون بحـث در بـاره چگونگـی نظـام تا حـدی پیش 

از وقـت اسـت. در رشایـط کنونـی همـه منتظـر انـد کـه 

آتـش جنـگ خامـوش شـود. اگـر طالبـان به جـای جنـگ 

و تـرور، بـه یـک جریـان فعـال سیاسـی و تفاهـم مبـدل 

شـوند، در چـرت جمهوریـت شـامل شـده می توانـد.

بـه  ایـن حـال سـهیل شـاهین عضـو هئیـت طالبـان  در 

رهـربی مـال بـرادر در تهـران گفـت کـه طالبـان حکومـت 

افغانسـتان را بـه رسـمیت منی شناسـد و آن را یـک جهـت 

قضیـۀ افغانسـتان می دانـد. وی می گویـد: »مـا بـا هیـأت 

افغانسـتان در دوحـه در حـال مذاکـره هسـتیم. امیداریم 

کـه بـه یـک نظام همه شـمولی که قابـل قبول همه باشـد، 

بـه توافـق برسـیم. مـا در پـی انحصـار قـدرت نیسـتیم«.

بـه گفتـۀ شـاهین، بـر اسـاس توافق نامـه میـان امریـکا و 

طالبـان کـه در ۲۹ م مـاه فـربوری امضـا شـد، حکومـت 

فعلـی افغانسـتان در آینـده بایـد لغـو شـود. او افـزود: 

هم زمـان بـا دیـدار هیـأت طالبـان از تهـران، یـک هیـأت 

دیگـر این گروه هفتۀ گذشـته از روسـیه دیـدن کرده بودند 

کـه اظهـارات شـیر محمـد عباس سـتانکزی رییـس هیأت 

بـر  را  واکنش هایـی  هـم  روسـی  مقام هـای  بـا  طالبـان 

انگیختـه اسـت.

تدویـن اساسـنامۀ حق آبـۀ رودخانـه هیرمنـد بیـن ایران   

منطقـۀ  مـردم  بـرای  سـال،   ۴۸ از  پـس  افغانسـتان  و 

سیسـتان ایران از سوی افغانستان جامه عمل پوشید.

بـه گـزارش ایرنـا حق آبـۀ ایـران از هیرمنـد به دادخواسـت 

و  افغانسـتان  در  هیرمنـد  رود  آب  از  ایـران  حقوقـی 

اسـفند   ۲۲ در  کـه  معاهـده ای  دارد.  اشـاره  سیسـتان 

۱۳۵۱ میـان امیرعبـاس هویـدا، نخسـت وزیر وقـت ایـران 

و موسـی شـفیق، نخسـت وزیر وقـت افغانسـتان در کابـل 

بـه امضـا رسـید و بر اسـاس آن مقرر شـد در هـر ثانیه ۲۶ 

مرتمکعـب آب )معـادل ۸۵۰ میلیـون مرتمکعب در سـال( 

سـهم ایـران از آب سـد کجکـی ایـن رودخانـه باشـد.

بـا وجـود انعقـاد قـرارداد حق آبـۀ هیرمنـد، از اواخـر دهـه 

۱۳۷۰  و هم زمـان بـا کاهـش بـارش سـاالنه و گسـرتش 

خشک سـالی بـر سیسـتان، میـزان ورودی آب رود هیرمند 

بـه دریاچـۀ هامـون مرتبـاً کاهـش یافته اسـت.

بـه گـزارش ایرنـا، نبـود دولـت قدرت منـد در افغانسـتان، 

حفـر نهرهـا و رودهـای متعـدد بـرای انتقـال آب رودخانه، 

رود هیرمنـد  پمـپ در مسـیر  انـواع  به کارگیـری  و  نصـب 

بـرای کشـاورزی در افغانسـتان و در نهایـت خشک شـدن 

بین املللـی  تـاالب  هفتمیـن  به عنـوان  هامـون،  تـاالب 

جهـان را در پـی داشـت.

ایـن موضـوع موجـب قطـع منبـع زنده گـی و امـرار معاش 

در سیسـتان،  سـاکن  مـردم  از  نفـر  میلیـون  نیـم  حـدود 

سیسـتان  مهاجـر  و  بومـی  پرنـده گان  چشـم گیر  کاهـش 

گاو  نهـادن  انقـراض  بـه  رو  طبیعـی،  وحـوش  سـایر  و 

سیسـتانی، تنگ دسـتی و مهاجـرت گسـرتدۀ سیسـتانیان 

بـه مناطـق شـاملی ایـران و زوال روزافزون صنایع دسـتی  

در ایـن منطقـه شـد.

قـرارداد  امضـای  از  سـال   ۴۸ گذشـته  از  پـس  حـال 

پیگیـری  اسـاس نامۀۀ  افغانسـتان،  از  ایـران  حق آبـۀ 

حق آبـۀ رودخانـۀ هیرمنـد در هفـت بنـد تدویـن شـد و کار 

نقشـه برداری از حوضـۀ آبریـز این رودخانه بـرای جامنایی 

می شـود. آغـاز  آب گیـری  نقطـه  سـه 

بـه منظـور تدوین ایـن اساسـنامه، نشسـت های فرشده ای 

به مدت ۲ روز با حضور ۲ تیم متشـکل از مسـووالن وزارت 

نیـرو، وزارت امـور خارجـه، فرمانـداران شـامل سیسـتان و 

بـا  بلوچسـتان و مسـووالن حوضـه مرزبانـی ایـن اسـتان 

همتایـان افغانسـتانی شـان، در زابـل برگزار شـد.
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طالبان می داند که 
بایدنـ  حّتا با خروج 
نیروهای نظامی خود 
ـ می تواند با حامیت 

قاطع از حکومت 
افغانستان و فشار 
بر پاکستان، این 

گروه را از رسیدن 
به قدرت مطلق 

بازدارد و در پذیرش 
آتش بس و سازش با 

حکومت افغانستان 
ناگزیر مناید. 

آزادی بیان به رضر 
هیچ کس و هیچ 

گروهی نیست. از 
آزادی بیان همه 

می توانند به صورت 
مساویانه و عادالنه 

استفاده کنند 
هیچ گروهی استثنا 

نیست.

سید اسحاق شجایع
نویسنده

تحیلییییل



حنیـف امتـر، وزیـر خارجـه افغانسـتان و شـاکر کارگـر   

وارد  دیـروز  جمهـوری،  ریاسـت  دفـرت  رییـس  رییـس، 

بـا رییـس جمهـوری، معـاون صـدر  و  اوزبیکسـتان شـدند 

اعظـم و و وزیـر خارجـه آن کشـور و دیگـر مقامـات دیـدار 

کردند.

بـر بنیـاد خربنامـه سـایت ریاسـت جمهـوری اوزبیکسـتان، 

شـوکت میرضیایـف، رییـس جمهوری اوزبیکسـتان از هیات 

افغانسـتان اسـتقال کرده اسـت.

در آغـاز جلسـه، رییـس جمهـوری اوزبیکسـتان بـر اهمیـت 

و توسـعه روابـط دوجانبـه و اجـرای عملـی توافق نامه هـای 

قبلـی میـان دو کشـور  در باالتریـن سـطح تأکیـد کـرد.

محمـد حنیـف امتـر، وزیـر امـور خارجـه کـه در راس یـک 

هیـات بلندپایـه به منظـور دیـدار بـا مقامـات اوزبیکسـتانی 

افغانسـتان– سـه جانبۀ  نشسـت  در  اشـرتاک  همچنـان  و 

بـا  بـه تاشـکند سـفر کـرده اسـت،  اوزبیکستان–پاکسـتان 

وزیـر  و  صدراعظـم  معـاون  امورزاکـوف،  اوکتامویـچ  رسدار 

اوزبیکسـتان  جمهـوری  خارجـی  تجـارت  و  رسمایه گـذاری 

نیـز دیـدار کـرد.

بـر بنیـاد ایـن اعالمیـه ،طرفیـن بـر اهمیـت آمـاده سـازی 

اولیـه و آغـاز اجـرای عملـی ایـن پـروژه هـا، مشـارکت فعـال 

رشکـت هـای خارجـی و رسمایـه گـذاران بالقـوه، بر اسـاس 

»نقشـه راه« تصویـب شـده، تأکیـد کردنـد.

گسرتش بیشـرت همکاری چند جانبه اوزبیکستان 

و افغانسـتان مـورد بحـث قـرار گرفـت و در مـورد 

ایجـاد رشایط مناسـب برای افزایـش حجم تجارت 

و دسـتیابی بـه سـطح حداقـل 2 میلیـارد دالـر، 

تقویـت همـکاری در صنعـت، انرژی، کشـاورزی و 

تـدارکات، بهداشـت، آمـوزش و فرهنـگ و اجـرای 

برنامـه هـای مهـم در ایـن زمینـه صحبت شـد.

و  رویدادهـا  برنامـه  همچنیـن  جلسـه  ایـن  در 

متاس هـای آینـده در سـطوح عالـی مورد بررسـی 

گرفـت. قـرار 

در  اسـت:  گفتـه  نیـز  افغانسـتان  خارجـه  وزارت 

آهـن  خـط  پـروژٔه  تطبیـق  مـورد  در  طرفیـن  دیدارهـا  ایـن 

مزاررشیف–کابل–پشـاور بحـث و گفتگـو کردنـد و تکمیـل 

ایـن پـروژه را در گسـرتش دامنـۀ تجـارت، رشـد اقتصـاد و 

دانسـتند. فوق العـاده  اهمیـت  حایـز  منطقه یـی  اتصـال 

وزیـر امـور خارجـه همچنان بر اسـتفادٔه مؤثـر از مرکز کارگو 

و حمل ونقـل کاال در شـهر ترمـذ، بـرای افزایـش دادوسـتد 

تجارتـی میـان کابـل و تاشـکند تأکیـد کرد.

حامیـت  از  اوزبیکسـتان،  جمهـوری  صدراعظـم  معـاون 

همه جانبـهٔ  کشـورش از رونـد صلح افغانسـتان بـه آقای امتر 

داد. اطمینـان 

آقـای امورزاکـوف افـزود کـه صلـح و ثبـات در افغانسـتان، 

همکاری هـا  افزایـش  و  اقتصـادی  رشـد  توسـعه،  کلیـد 

کشـورش  کـه  یادآورشـد  وی  می باشـد.  منطقـه   سـطح  در 

افغانسـتان  در  زیربنایـی  بخش هـای  در  تـا  اسـت  آمـاده 

صـورت  بـه  منطقه یـی  اتصـال  از  و  منـوده  رسمایه گـذاری 

کنـد. حامیـت  همه جانبـه 

محمـد شـاکر کارگـر رئیس عمومـی دفرت ریاسـت جمهوری 

اسـالمی افغانسـتان حتیـف امتـر وزیر امـور خارجۀ کشـور، 

نثاراحمـد   فیضی  غوریانـی وزیر تجـارت و صنایع، کبیرخان 

عیسـی خیل مشـاور ارشـد حقوقی مقام ریاسـت جمهوری و 

احمد داود نورزی رئیس اجرائیه رشکت برښـنا در این سـفر 

حضـور دارنـد و بـا مقامـات اوزبیکسـتانی پیرامـون تقویـت 

همکاری هـا میـان افغانسـتان و اوزبیکسـتان در زمینه هـای 

انتقـال بـرق، تأمیـن انـرژی و اسـتفاده از انرژی هـای پـاک 

بحـث و تبـادل نظـر کردند.

هیاتافغانستاندراوزبیکستان
بر اجرای توافقات قبلی و انجام توافقات جدید میان دو کشور تاکید شد صبح دیروز والیات کابل، پروان و ننگرهار رویداد پنج انفجار را   

شورای  رییس  طیب،  محمد  شمول  به  آن،  در  که  کرده  سپری 

مرکزی جمعیت اصالح سه نفر جان باختند و هفت تن دیگر زخمی 

شدند

سه انفجار در کابل

نخستین انفجار حدود ساعت ۷:۳۰ صبح در منطقۀ جوی شیر، به 

پولیس گردید. دومین  باعث زخمی شدن دو فرد  وقوع پیوست که 

انفجار حوالی ساعت ۸:۳۰ در ساحۀ سلیم کاروان، موتر حامل محمد 

عاطف، رییس شورای مرکزی جمعیت اصالح افغانستان را هدف قرار 

داد که به گفتۀ سخن گوی وزارت امور داخله، در این انفجار آقای 

عاطف و دوفرد دیگر کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. سویمن 

انفجار در گذر نوآباد دهمزنگ به وقوع پیوست که در آن، یک غیر 

نظامی، زخم برداشت.

دو انفجار انفجار در پروان و ننگرهار

انفجار یک ماین در  شهر چاریکار ، موتر حامل رسپرست و آمر امنیت 

پولیس پروان را هدف قرار داد؛ ولی تلفاتی در پی نداشت. در شهر 

جالل آباد والیت ننگرهار نیز  یک واسطۀ نیروهای رسحدی پولیس 

هدف انفجار ماین قرار گرفت که در آن، یک پولیس کشته و دو تن 

دیگر زخم برداشتند.

محکوم کردن ها

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، محمد عاطف، 

رییس كميتۀ رهربی جمعیت اصالح افغانستان را یکی از علامی جید 

و شخصیت برازندۀ علمی و مذهبی کشور قلم داد کرده و افزوده که 

ایشن، پشتیبان صلح و آشتی در کشور بودند. به باور آقای عبدالله، 

آقای عاطف آثار گران قدری از خود برجا گذاشته که در ارایۀ قرائت 

معتدل از اندیشه های واالی اسالمی نقش اثرگذار داشته است.

سرتجرنال عطا محمد نور والی پیشین بلخ، کشته شدن رییس کمیتۀ 

مرکزی جمعیت اصالح را نکوهش کرده افزود که کنار طالبان، حلقه 

خاصی در مرکز مسوول این ناامنی ها می باشند که در تالش صدمه 

زدن به روند صلح هستند.

اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخن گویان طالبان با رد این اتهامات، 

برای خانوادۀ این عامل دینی، تسلیت گفته است. 

سازمان جمعیت اصالح، که از هجده سال پیش در افغانستان فعالیت 

می کند پس از مرگ مال عمر، رهرب پیشین گروه طالبان، بیانیه ای 

منترش کرده بود که و در آن، نقش مال عمر را بارز خوانده و نوشته بود 

که تاریخ درباره شخصیت مال عمر، قضات خواهد کرد.

اما دولت،  است  نگرفته  به عهده  را کسی  رویدادها  این  مسئولیت 

طالبان را مسوول آن خوانده و برعکس طالبان ادعا کرده که دولت 

برای مختل کردن روند صلح در این رویدادها دست دارد.

وقوعپنجانفجاردرکشور
رییس شورای مرکزی جمعیت اصالح

و دوتن دیگر جان باختند
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مارشال مك لوهان، عامل 
اسايس تحوالت تاريخي و 

اجتامعي را نظام هاي ارتباطي 
و نوع رسانه در انتقال پيام 

مي داند. به نظر او، عامل 
اول يعني نظام ارتباطي، 

تعيني كنندة عامل دوم يعني 
محتواي پيام است. او مباين 
اسايس نظرية خود را در يك 

جمله بيان مي كند: رسانه،  
پيام است.

ادبيات علوم اجتامعي،   از تقسيم بندي هاي رايج در  ييك   

تفكيك و متايز بني جوامع سنتي و مدرن يا به عباريت،  سنت 

و مدرنيته است. مدرنيته بر پيش رفت هاي اجتامعي،  اقتصادي، 

مشخصه هاي  به عنوان  كه  دارد  داللت  فناورانه اي  و  سيايس 

به متدن مدرن شناخته مي شود. در  از جوامع سنتي  انتقال 

پيشامدرن،   و  مدرن  دوران  ويژه گي هاي  ترسيم  و  تعريف 

نظريه پردازان حوزه هاي مختلف سيايس،  اجتامعي و... هريك 

شاخص هايي را ذكر كرده اند.

مؤلفه هاي تأثريگذار در فهم جهان مدرن،  مفاهيم زمان و مكان 

و جدايي اين دو از يكديگر است؛ اما در جهان مدرن به ويژه از 

اواخر قرن بيستم، رابطة زمان و مكان دگرگون و زمان از مكان 

جدا شده است. زمان و مكان شديداً فرشده شده اند. به گونه اي 

كه زمان كوتاه تر و مكان كوچك تر شده است. رابرتسون، اين 

آن را فرشده گي زمان –  را فرشده گي جهان،  هاروي،  وضعيت 

مكان و گيدنز، اين فرايند را جدايي زمان از مكان مي نامد )مونژ، 

.)764 :1387

مكان  از  زمان   – فضا  جدايي  دربارة  است  معتقد  گيدنز، 

بازانديشانة مدرنيته را مطرح منود. بازاندييش در نظر گيدنز، 

به معني تغيري كنش انساين در پرتو شناخت جديد و يك نريوي 

بنيادي در دوران مدرن است. او نقش رسانه هاي جديد را در 

اين بازاندييش بسيار اسايس مي داند و معتقد است كه بسط 

جهاين نهادهاي مدرنيته،  بدون جمع آمدن دانيش كه رسانه ها 

ارایه مي دهند،  امكان پذير نبود.

تاريخ رشوع مدرنيته است.  مورد مجادله،  از موضوعات  ييك 

عنوان  }به  روشن گري  انديشة  ظهور  را  مدرنيته  تاريخ  بعيض 

نيز رشوع رسمايه داري  برخي  و  قرن هجد هم  در  عقل{  عرص 

در قرن شانزدهم مي دانند؛ اما در خصوص مباحث مربوط به 

نظرية رسانه، ظهور مدرنيته حول و حوش نيمة دوم قرن پانزد هم 

ميالدي يعني اخرتاع و گسرتش نخستني فناوري رسانه يا هامن 

ماشني چاپ و مطبوعات چاپي است.

مارشال برمن، در كتاب تجربة مدرنيته،  به سه مرحلة مدرنيته 

اشاره مي كند: نخست،  آغاز قرن شانزدهم تا پايان قرن هجدهم 

كه در آن مردم زنده گي مدرن را تجربه مي كنند. آنان هنوز به 

درستي مني دانند كه چه بررسشان آمده است و با بيم و اميد،  

واژه گان مناسب وضعيت جديد خويش را در تارييك جستجو 

مي كنند و درك آنان از اجتامع مدرن نيز ناچيز است. مرحلة 

دوم، عرص رشوع انقالب در دهة 1790 با انقالب فرانسه و گذر 

به قرن نوزدهم است. عرصي كه عامة مردم به طور ناگهاين و 

دراماتيك به درون زنده گي مدرن آمدند. همة آحاد مردم در اين 

احساس رشيكند كه در عرصي انقاليب زندگي مي كنند،  عرصي 

كه متامي ابعاد شخيص، اجتامعي و سيايس حيات برشي را 

بيستم،   قرن  در  سوم  مرحلة  در  مي كند.  تغيري  دست خوش 

جهاين شدن زنده گي مدرن به ظهور مدرنيسم به عنوان شكل 

هرن راديكال وصل شد.

گسرتش وسيع مدرنيزاسيون تحت عنوان رسمايه داري صنعتي، 

منادي فرهنگ مدرنيسم بود. مدرنيسم هامن مدرنيته نيست. 

مدرنيسم به ويژه اشاره اي است به هرن و نگارش جديد از 1890 

بر  مبتني  مدرنيستي  نقد  و  ادبيات  ميالدي. هرن،   تا 1940 

اين ايده است كه ابتكار و خالقيت فردي،  مورد تهديد محيط 

خصامنة سياست هاي ظاملانه،  اقتصادهاي پيش رفته،  فناوري و 

ديگر نريوهاي اجتامعي از جمله رسانه  هاي جمعي است.

رويكردهاي مشمول نقد مدرنيستي رسانه، رسانه ها و ارتباطات 

فرهنگي  زوال  و  اجتامعي  نظم  فروپايش  عامل  را  جمعي 

مي دانند. ]موارد آتی[ تركيب ايده هاي نظريه پردازان رسانه اي 

مدرنيته و نقد مدرنيستي رسانه است.

 هارولداينس: سوگريي ارتباطات

براي  ارتباطات«  »سوگريي  مفهوم  طرح  با  اينيس،  هارولد 

فناوري هاي ارتباطي و رسانه اي،  سوگريي نسبت به »زمان« و 

»مكان« قایل است. او رسانه هاي داراي سوگريي نسبت به زمان 

مانند پوست،  سفال و سنگ را سنگني،  ماندگار و با دوام و در 

مقابل، رسانه هاي داراي سوگريي نسبت به مكان مانند كاغذ و 

پاپريوس را سبك و كم دوام مي داند. از ديد او، رسانه هاي وابسته 

به زمان سنگني و ديرپا، يا مانند سنت گفتار، با دوام بودند و به 

سختي از بني مي رفتند؛ اما رسانه هاي وابسته به مكان،  سبك و 

قابل حمل بودند و امكان توسعه در مكان را داشتند.

 مارشال مك لوهان: رسانه، پيام است

مارشال مك لوهان، عامل اسايس تحوالت تاريخي و اجتامعي 

را نظام هاي ارتباطي و نوع رسانه در انتقال پيام مي داند. به نظر 

او، عامل اول يعني نظام ارتباطي، تعيني كنندة عامل دوم يعني 

محتواي پيام است. او مباين اسايس نظرية خود را در يك جمله 

بيان مي كند: رسانه،  پيام است.

 والرت بنيامني: هرن و باز توليد مكانييك

از ميان رفنت عنرص اصيل هرن  با  بنيامني اذغان مي كند كه 

بر مهم ترين كاركردي  تكيه  به جاي  اثر هرني  يعني »هاله«، 

)عمل  پراكسيس  به  آييني؛  كاركرد  يعني  داشت  تاكنون  كه 

اجتامعي( ديگري چون سياست وابسته مي شود. سيايس شدن 

تكثري  و  بازتوليد  دوران  ناپذير  منش گريز  زيبايي شنايس، 

مكانييك است. هالة اثر هرني داراي سه ساحت است. اثري كه 

خاص است، با ما فاصله دارد، جاوداين به نظر مي رسد.

نظر بنيامني دربارة »هاله« مبتني بر اين ادعاست كه وجود اثر 

هرني با ارجاع به هالة آن، از كاركرد آييني آن جدا نيست. براي 

مثال، نقايش لبخند ژوكوند، اثر لئوناردو داوينچي،  روزي واال 

بود،  يعني تجيل و ارزش آييني داشت؛  با 

ما فاصله داشت،  در موزة لوور بود و بايد به 

زيارتش مي رفتيم،  ييك بيش تر نبود،  هامن 

آن  در  و  بود  آويزان  لوور  از  ديواري  به  كه 

حالت مقدس و رمزآلود، جاودانه مي منود؛ 

پوسرتي  بل كه  نيست،   چنني  امروز  اما 

چاپي با كيفيتي عايل است كه هركس با 

ديوارخانه  به  و  را مي خرد  آن  اندك  بهايي 

آويزان مي كند )احمدي، 65-1376:6(.

جان  تامپسون: رسانه  و مدرنيته

او در بارة نقش رسانه ها در صورت بندي هاي 

فرهنگي و اجتامعي جهان مدرن،  به نقش 

اين رسانه ها در كااليي سازي اشكال و صور 

منادين و تضعيف اقتدار ديني اشاره مي كند و مي نويسد: »ظهور 

صنايع رسانه اي به عنوان پايه هاي جديد قدرت منادين،  فرايندي 

است كه مي توان سابقة آن را در نيمة دوم قرن پانزدهم جستجو 

كرد. در طول اين زمان بود كه تكنيك هاي چاپ در رسارس مراكز 

شهري اروپا گسرتش يافت.

اقتدار  تضعيف  در  چاپ  صنعت  نقش  به  اشاره  با  تامپسون 

غرب  در  مذهبي  اصالحات  گسرتش  و  ظهور  و  كليسا  ديني 

مي افزايد: »كليسا در سال هاي اوليۀ صنعت چاپ به شدت از 

توليد شيوه هاي جديد تكثري متون حاميت مي كرد. وي در اين 

كتاب،  رسانه ها را از جملۀ عوامل ظهور و تكامل مدرنيته،  بسط 

و گسرتش اقتصاد و تجارت رسمايه داري، شكل گريي نظام هاي 

فرايند  توسعة  جهاين سازي،   تقويت  ملت،   – دولت  سيايس 

معناسازي و شكل گريي هويت شخيص مدرن و صورت بندي 

اشكال جديد تعامل اجتامعي معريف مي كند.

 يورگن هابرماس: رسانه و حوزة عمومي

يورگن هابرماس در كتاب دگرگوين ساختاري حوزه عمومي به 

تبيني پيدايش تاريخي اجتامعي افكار عمومي طبقة متوسط 

اروپاي  در  مطقه  سلطنت  از  آن  نسبي  استقالل  و  به ورژوا  و 

قرون هجدهم و نوزدهم مي پردازد. وي حوزة عمومي يا به بيان 

صحيح تر، آن چه »حوزة عمومي بورژوايي در وهلة اول قلم رويي 

بود كه در آن افراد خصويص گردهم مي آمدند و »عموم« را شكل 

مي دادند. آن ها به تدريج توانستند حوزۀ عمومي تحت كنرتل 

دولت را زير سيطرة خود در آورند و اقتدار آن را به چالش بكشند 

)هابرماس، 1384:53(.

 فرديناندتونيس: كمني شافت و ِگزل شافت

ارتباط  تازة  انواع  در  را  جديد  جامعة  ريشة  فرديناندتونيس، 

مي داند. به عباريت،  وي معيار تفكيك و متايز ميان جهان قديم 

يا ساخت  در سازمان  نه  را  و جهان جديد 

روابط  در  بل كه  بريوين،  عوامل  و  نهادين 

ميان افراد جستجو مي كند. تونيس با متايز 

ميان گمني شافت )اجتامع( و گزل شافت 

تأكيد  اجتامعي  روابط  تحول  بر  )جامعه( 

دارد.

اجتامعي  سازمان  به نوعي  گمني شافت 

روابط  آن  مشخصة  كه  مي شود  گفته 

دوسوية  احاسات  و  ميان فردي  نزديك 

پيونددهنده اي است كه انسان ها را به عنوان 

اعضاي يك كليت اجتامعي گردهم مي آورد. 

ويل  قوي  اجتامعي  كنرتل  گمني شافت، 

غريرسمي است و از طريق سنت از جمله 

نظريةارتباطاتوتحولتاريخي:رسانهومدرنيته
فرهنگ برآمده از رسانه هاي جممعي، توده وار است كه سرياب كنندة روح نيست، 

بل که تجارت زده و انتزاعي است 
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بیستم، در رسانه های گوناگون  اخیر سدۀ  ربع  در طول    

با  نوشته هایی  و  گزارش  اخبار،  به جز  محلی  و  جهانی 

موضوع »جنگ« و »کشتار« و »ویرانی« و »تروریسم« چیز دیگری 

از اوضاع واحوال افغانستان نشنیده ایم و نخوانده ایم، به طوری که 

این  اقتصادی  و  امنیتی  اجتامعی،  فرهنگی،  شوم  آثار 

اصطالحات گریبان گیر این کشور شده است، و همین عوامل 

سبب شده اند که تاریخ افغانستان در نزد بسیاری از انسان ها 

تحریف شده و تصویِر بدی از این کشور در اذهان تداعی گردد. 

گسرتش  به دلیل  و  وضعیت  این  به  توجه  با  این که  ضمن 

فرهنگ ها و اندیشه های متفاوتی که متدن و فرهنگ افغانستان 

آن ها را رد می کند، متأسفانه ما به صورت 

پیش رفت  کاهش  شاهد  تدریجی 

فرهنگی در این کشور نیز بوده ایم.

واقعیت هایی  این ها  به هرحال، 

تاریخ  اما  افتاده اند؛  اتفاق  که  هستند 

که  دارد  هم  دیگری  بُعد  افغانستان 

رویدادهای  و  پیشامدها  تحت الشعاع 

ناگوار و تاریکی های موجود قرارگرفته و 

بسیاری خواسته یا ناخواسته جامعه را 

از بُعد علمی این رسزمین علم پرور غافل 

کرده اند؛ و این هامن جنبۀ درخشان و 

مثبت تاریخ افغانستان 

افغانستان به مدت چهارده قرن متامدی، 

واقعیتی کامالً متفاوت و رشافت مندانه 

دانش،  گسرتش  برای  مهمی  بسرتِ  و 

فرهنگ و متدن بوده است و دانشمندان 

فقه،  مختلف  زمینه های  در  سرتگی 

اندیشه، فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، 

بخش دوم  و پایانی  

از ادوارد ودیع سعید، نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و سیاسی 

فلسطینی نقل است: آن هایی که منی توانند یا منی خواهند خود را 

معرفی کنند،  دیگران باید آن ها را معرفی کنند.

رسنوشت موسیقی خراسانی ما »شش مقام« چون افغانستان پسا 

استعامر انگلیس و تا به امروز مبهم و پیچیده است. شاید بی انصافی 

به  فرهنگی  جمعی  یا  حکومتی  توجه  هیچ گاه  بگویم  اگر  نباشد 

موسیقی ریشه دار این رسزمین نشده است. بدون شک که دستان 

استعامرگران انگلیسی با متحدان حکومتی شان در این بی توجهی 

دخیل است. در تاریخ سیاسی معارص افغانستان به عمد همه نگاه ها 

معطوف به موسیقی هندی بوده است. 

این توجه پس از آغاز کار رادیو کابل در سال 1925 هم ادامه پیدا 

کرد؛ ولی با ورود تلوزیون در سال 1974 تشدید شد. رسان حکومت 

تا پایان حکومت داکرتنجیب الله احمدزی تالش کردند با پخش فیلم 

و موسیقی از طریق رسانه های دیداری شنیداری اذهان مردم را به 

هرچیز جلب کنند جز تاریخ و گذشتۀ شان. البته اگر تالش های هم 

در جهت حفظ و ارتقای موسیقی خراسانی شده باشد انفرادی بوده 

و بسیار محدود.

به نظر  پیچیده  اول هم  از هامن  موسیقی خراسانی  داستان  ولی 

می آید، چنان که فارابی در کتاب اول خود »املوسیقی الکبیر« چنین 

می گوید: هرعلم نظری از اصول بنیادی )مبادی( و اصول دیگری 

که از آن نتیجه می شود تشکیل می گردد. در بعضی از علوم و فنون 

اصول بنیادی از آغاز برما روشن ) بدیهی( است و در برخی متام 

اصول بنیادی اکرث آن بر ما مجهول است.

اما مشکل دیگری که موسیقی خراسانی در افغانستان پسا خراسان، 

بیش تر به انزوا برد افراطیت دینی است. 

که  می آورند  )ص(  پیامرب  حرضت  از  را  احادیثی  دینی  تندروان 

موسیقی را رد کرده است، مثال؛ مسیح بن رساج نقل می کند، عایشه 

یکبار  محمد  حرضت  که  است  کرده  روایت  پیامرب  همرسحرضت 

گفته اند: هامنا که خداوند دخرت خواننده »قینه« را حرام کرده است 

و خریداری او را، قیمت او را و تعلیم او را. که این حدیث از سوی 

دانشمندانی شبیه غزالی توجیه شده است. غزالی می گوید، این 

حدیث رصفا به دخرتی خواننده در مجلس رشاب خواری اشاره دارد. 

دیگر مخالفان موسیقی نیز از این موارد یاد کرده اند: حرضت محمد 

)ص( شیرین دخرت خواننده ی حسان بن ثابت را مالمت کرده و او را 

از آواز خواندن منع کرده اند و...

طب، و سیاست تربیت کرده و به جامعه تحویل 

داده است.

دورۀ  در  را  افغانستان  تاریخ  صفحات  اگر 

فتوحات اسالمی و دوره های متوالی حکومت 

غوریان،  مغول ها،  غزنویان،  صفاریان، 

و  صفویان  ازبک ها،  تیموریان،  خوارزمیان، 

دیگران بررسی کنیم؛ بی گامن در آن، تاریخ 

متدن  چرخۀ  که  یافت  خواهیم  پرافتخاری 

این  و  است  درآورده  چرخش  به  را  اسالمی 

افغانستان  مناطق  و  شهرها  متام  از  انگیزه، 

ازجمله: بلخ، هرات، کابل، قندهار، خوست، 

ننگرهار و بسیاری دیگر از مناطق، به پا  خاسته 

دانش؛  و  اندیشه  غنی سازی  در  که  است 

نقش  اسالمی  پژوهش های  درزمینۀ  به ویژه 

مهمی داشته  است.

از هرات، نویسنده گان و فیلسوفان بسیاری 

که  دارند  وجود  نیز  روایت هایی  این حال،  با 

موافق بودن حرضت پیامرب را تایید می کنند.

نخستین حدیث در مورد زنان خواننده از پیامرب 

رسول  حرضت  روزی  که  است  چنین  این  خدا 

ثابت عبور می کردند و  از کنار خانۀ حسان بن 

می خواند  آواز  که  را  خواننده ای  دخرت  صدای 

شنیدند. حسان بن ثابت که شاعر بود از فرستادۀ 

خدا سوال می کند که آیا آواز خواندن از معاصی 

است؟ 

حرضت پاسخ می دهند: یقیناً خیر. 

اما گذشته از این موارد که بعضا در مورد صحت بودن و نبودن شان، 

پیامرب  حرضت  که  که  هستند  هم  مورادی  دارد،  وجود  اختالف 

موسیقی را منع نکرده است. مثال در روایتی دیگری آمده است: 

روزی خلیفۀ اول ابوبکر به دیدن دخرتش عایشه به خانۀ او می رود، 

در آن جا دو دخرت را می بیند که رضب )دایره( می زنند. ابوبکر به 

دخرتان نهیب می زند؛ ولی پیامرب اکرم از اتاق دیگر صدا می زند: 

آنان را راحت بگذار ابوبکر! چرا که این زمان،  وقت جشن و رسور 

است و...  روایت هایی از این دست هستند که برداشت افراطیان را 

زیر سوال می برد؛ اما یک برداشت های افراطی عوامانه از موسیقی، 

سبب شد که موسیقی پس از اسالم و به ویژه موسیقی خراسانی از 

روند رو به پیشش، مباند.

با متام بی مهری هایی که نسبت به موسیقی خراسان صورت گرفت؛ 

با محوریت کابل هم چنان تکیده و  بازهم موسیقی خراسانی  اما 

نفس زنان زنده است و گاه در قندهار رس بُلند می کند و گاه در لوگر 

گاهی هم در میان بلوچ های کشور. 

قندهار با محوریت عزل و زبان پشتون گاهی هم پارسی با تک نوازی 

رباب و طلبه شنونده را به گذشته های پر افتخار خراسان می برد. 

گاهی کابل شاهد موسیقی شاد لوگری است، ریتم اکرث آهنگ های 

لوگری شاد و تند استند، گاهی در میان یک قالب دو تا چند آهنگ 

اجرا می شود.

سازهای موسیقی لوگری رَسنده، از خانواده رباب و قیچک و دهل، 

ُرباب. بداهه خوانی های آن زبان زد خاص و عام است. 

موسیقی هرات 

موسیقی این منطقه با موسیقی جنوب خراسان )ایران امروز( منطقه 

تربت جام بسیار به هم دیگر نزدیک اند. 

تحریرها، آرایه ها با مرت معین حتا جمله های آوازی به هم نزدیک و 

کوتاه اند. در موسیقی این دوبخش ترانه بسیار کم به کار می رود؛ 

موسیقی  در  ریشه  که  سبک  این  دارد.  آهنگ  عنوان  مقام،   ولی 

باستانی خراسان دارد در استان های چون غور، بادغیس رایج است. 

آوازهای سبک هراتی غزل،  رباعیات دوبیتی ها، با گویش محلی اجرا 

می شود.

در گذشته اکرث سازهای موسیقی بومی هراتی زهی بودند؛ ولی 

امروز با توجه به هجوم تکنالوژی تغییراتی آمده است؛ اما در عموم 

هم چنان از دوتار، رباب، دایره، زیربغلی و هارمونیه استفاده می شود.

این  از  یکی  کرده  اند.  ظهور 

منذری ،  ابوالفضل  نویسنده گان، 

هم چون:  کتاب هایی  مؤلف 

و  الزیادات،  افتخاراملقالة، 

نظم الجامن است. وی استاد و معلم 

م(،   981 – م   895( ازهری  منصور 

از علامی برجستۀ زبان عربی و اهل 

شهر هرات نیز بوده است.

از  بازگشت  مسیر  در  ازهری  منصور 

سفر حج، توسط برخی از بادیه نشینان 

عرب اسیر شد و متام دوران اسارت 

خود را به مطالعۀ زبان عربی گذراند، 

تا این که به یکی از بزرگ ترین معلامن 

تبدیل شد که  ادبیات عربی  و  زبان 

نیز  این زمینه، کتاب های زیادی  در 

نامی ترین  از  درآورد.  تحریر  رشته  به 

لغت  فرهنگ  به  می توان  وی  آثار 

»غریب االلفاظ التي  »تهذیب اللغة«، 

استعملها الفقهاء«، »علل القرائات«، 

دیوان  »رشح  و  الحسنی«  »األسامء 

قرآن  از  تفسیری  با  همراه  أبومتام« 

کریم اشاره کرد.

علمی  شخصیت های  هرات  شهر 

ابواملظفر  هم چون:  دیگری 

مشهور،  نحوی  و  نویسنده  هروی، 

از مشهورترین  ابوالحسن هروی،  و 

که  نحو  علامی  و  زبان شناسان 

به مهارت در نوشنت خط عربی نیز 

مشهور بود، به خود دیده است.

در  فارسی  زبان  گسرتش  علی رغم 

قرن ششم در دوران دولت غزنویان، 

زبان  به عنوان  زمان  آن  در  که 

شاعران، نویسنده گان و دانشمندان 

قرارگرفته بود؛ اما هنوز بسیاری به 

زبان عربی می نوشتند و تدوین می کردند. ازجملۀ آن ها ابوالفضل محمد بن 

 حسین بیهقی است که در سال 1077 میالدی در خراسان متولد شد و در 

کاخ سلطان محمود غزنوی زنده گی  کرد. کتاب هایی مانند: »تاریخ غزنویان« 

و »تاریخ بیهقی« از باارزش ترین تألیفات ابوالفضل بیهقی به شامر می روند.

شیخ االسالم عبدالله خزرجی انصاری هروی، یکی دیگر از علام و عرفای 

مشهور دیار افغانستان است که تصوف را در جهان عرب گسرتش داد. علام 

و دانشمندان بلخ نیز تألیفات زیادی به زبان عربی داشته اند. ازجمله سعید 

بن  مسعده بلخی، که یکی از برجسته ترین علامی نحو و صاحب کتاب هایی 

هم چون: »تفسیر معانی القرآن«، »رشح ابیات املعانی« و »االشتیاق« است.

از دیگر مفاخر برجستۀ تاریخ افغانستان می توان به شخصیت هایی هم چون: 

»بشارد بن  براد«، یکی از شاعران برجستۀ زبان عربی که اصالتاً اهل والیت 

»تخار« افغانستان بوده است، حسین  بن  ضحاک و شقیق بلخی اشاره کرد.

البته باید توجه داشت که علام و دانشمندان افغانستان، این تألیفات و 

خدمات علمی را فقط درزمینۀ گسرتش زبان عربی انجام نداده اند، بل که 

مورد  مختلف جهان  نقاط  در  مختلف  زمینه های  در  آنان  علمی  خدمات 

استفاده قرارگرفته است، به طوری که برخی از این تألیفات تا امروز به عنوان 

مأخذ و منبع مورد استفاده قرار می گیرند.

در  منحرص  فقط  افغانستان  اندیش مندان  و  علام  تکاپوهای  و  خدمات 

عرصۀ علمی و معنوی نبوده، بل که در عرصۀ سیاست و اصالح و بیدارگری 

اجتامعی نیز فعالیت هایی داشته اند. همۀ ما سید جامل الدین افغانی را 

می شناسیم؛ متولد 1839 میالدی در اسدآباد افغانستان. سید جامل الدین 

فیلسوف بزرگ و با بصیرتی بود که به  خاطر فعالیت های گسرتدۀ بیدارگرانۀ 

خویش به »بیدارگر رشق« لقب گرفته است. او اندیش مندان بزرگی هم چون 

افغانی به زبان های  شیخ محمد عبده را تربیت منود. سید جامل الدین 

عربی، فارسی و ترکی تسلط داشت و با زبان های فرانسوی، انگلیسی و 

روسی نیز آشنا بود. او کتاب های زیادی نوشته است که مشهورترین آن ها 

»تاریخ افغانستان« است.

یکی دیگر از شخصیت های نام دار و علمی افغانستان، شیخ عبدالحکیم 

و  قندهار  در  متولد سال 1250 میالدی  ایشان  قندهاری است.  افغانی 

یکی از حقوق دانان حنفی و از دانشمندان فقه و حدیث است که در دمشق 

کتاب های  بر  زیادی  رشوحات  وی  درگذشت.  هامن جا  و  کرد  زنده گی 

مختلف نوشته است که از آن جمله می توان به کتاب های کشف الحقایق، 

رشح شاطبی، حاشیه بر رشح بخاری، التعلیقات علی الهدایة، رشح املنار، 

حاشیة ابن عابدین و حاشیه بر تفسیر نسفی اشاره کرد.

و  اندیش مندان  عارفان،  علام،  از  آگنده  افغانستان  تاریخ  این که  خالصه 

ِبه اندیشان بزرگی ست که صفحات تاریخ این رسزمین را مزین کرده اند؛ اما 

متأسفانه این تصویر زیبا و درخشان از صفحات تاریخ افغانستان به دلیل 

درگیری ها و جاه طلبی های استعامری و ایدئولوژی های افراط گرایانۀ بعضی 

گروه ها، از انظار عمومی پوشیده مانده و به نوعی چهرۀ متمدن و بافرهنگ 

افغانستان را مخدوش کرده است.

در  هم  هنوزم  کشور  نقاط  سایر  برعکس 

استفاده  »بینجو«  ساز  از  هرات  موسیقی 

می شود. بینجو سازی ست زهی با مرضابی 

پالستیک، از ساز بینجو بلوچ های افغانستان 

ایران و پاکستان هم استفاده می کنند.

موسیقی نورستان 

ولی  محروم  همیشه  نورستان  مردمان 

مقاوم چون شهروندان کُرِد ایران، موسیقی 

را  تأثیر محرومیت  دارند.  را  ریشه دار خود 

می تواند در پیش خوانی نورستانی حزن و 

اندوه آن ها را به راحتی بشنوید. موسیقی 

نورستان نقاط مشرتک زیادی با موسیقی 

و بدخشان دارد. نقطه اشرتاکی  پنجشیر 

گروه های  نورستان  و  پنجشیر  موسیقی 

تکرار  پیش خوان  از  بعد  که  کُری ست 

می کند؛ اما در استفاده از ابزارهای موسیقی تفاوت های وجود دارد: 

ساز اول نورستانی ها در اکرث موارد توله است، بعد از آن دهل، واج، 

سه تار.

موسیقی ازبیکی خراسانی 

موسیقی ازبیکی، اکرث با کالم پارسی همراه است. سازی محوری 

این موسیقی »قیچک« است و پس از آن دنبوره و دوتار ازبیکی، دایره 

زنگ و چنگ اضافه می شود.

بیان  عاشقانه  شور  و  تاریخی  مسایل  اکرث  ازبیکی  موسیقی  در 

بازگوکنندۀ  و  کوهستان  فریاد  »هرای«  آواز  گاهی چون  می شود. 

آواره گی و درد رنج مردم ازبیک است. هرای نوع موسیقی اندوه گین 

در  که  دارد  وجود  امروز  ایران  خراسان  شامل  در  هنوز  که  است 

گذشته از آن ها برای مراسم سوگواری استفاده می شد.

موسیقی پنجشیر و بدخشان

سنگردی خوانی،  دارند:  مشرتکی  موسیقی  تقریباً  استان  دو  این 

آوایی موسیقی کوالب،  با فضاهای  تا بخارایی خوانی  فلک خوانی 

و بدخشان تاجیکستان. فضاهای تحریر یا چهچه های پنجشیر با 

مناطق سمرقند، بخارا و  کوالب بسیار نزدیک و  هم سان هستند، 

موسیقی  از  بخشی های 

شادروان  را  بخارا  و  پنجشیر 

سال های  در  نظراف  صاحب 

در  اما  است؛  خوانده  دور 

پنجشیر رضب های شاد و تند، 

قرصک و پرده خوانی رواج دارد 

فلک خوانی  بدخشان،  در  و 

بیش تر رایج است.

که  نیست  مطلق  این  البته 

اهالی دو استان فقط از یکی از 

آن ها استقبال می کنند، گاهی 

و  بدخشانی  پامیری خوانی 

مجالس  در  اسب بازی چوبی 

خاص پنجشیر تجربه می شود. 

با  اکرث  پنجشیر  موسیقی 

واقعیت های  بیان  سنگردی،  

و  مادرانه  عاشقانه،  تاریخی، 

ولی  می شود؛  آغاز  اجتامعی 

در ادامه ریتم و رضب آن تغییر 

کرده، گاهی شاد و گاهی شکل حامسی خوانی» شاه نامه خوانی« به خود می گیرد و 

ساز محوری آن دایره و در موارد انفرادی خوانی»بدون همراه« تنبور است.

فارابی، سازهای اصلی موسیقی خراسانی را، سازهای زهی می داند و در مورد تنبور 

می گوید: طول و حجم این ساز در نقاط مختلف متفاوت بوده ولی همیشه دارای 

دوتار به یک ضخامت بوده است که در انتها به یک دکمۀ سیم گیر متصل می شود، 

تنبور خراسانی دارای پرده های زیادی است که این پرده ها جای ثابتی دارند. به طور 

معمول پنج پردۀ ثابت در آن به ترتیب زیر بسته می شود:

پردۀ اول به فاصلۀ یک به نه؛ پردۀ دوم به فاصلۀ یک به چهار؛ پردۀ سوم به فاصلۀ یک 

به س؛ پردۀ چهارم به فاصلۀ یک به دو و پردۀ پنجمی، در نقطه ای به فاصلۀ یک به 

نه، بین نقطۀ وسط تار خرک ترتیب می شود.

می شود  استفاده  آن  از  پنجشیر  در  خانواده ای  مجالس  در  که  دیگری  ساز 

»دهلک«است، از دهلک زمانی استفاده می شود که دایره نباشد. یکی دیگر از 

توسط  اول  بیت  است.  بیت خوانی  بدخشان  و  پنجشیر  موسیقی  مشخصه های 

یک نفر و بیت دوم توسط فرد دوم اجرا می شود. و ادامۀ اعضا هم رشکت می کنند.

وزن های  با  قطعاتی  استان کالم خوام خوانی ست.  دو  ،بین  موسیقی  دیگر  نوع 

مختلف انتخاب و در مجالس خصوصی اجرا می شود. 

ویژه گی جالب  در موسیقی پنجشیر، وجود محتوای »اروتیک« ا ست که فقط در 

میان مردان اجرا می شود.

موسیقی دیگری که در میان دو استان و استان های کاپیسا، پروان و... رایج است، 

موسیقی گندم دوری ست که ریشۀ پیشاخراسانی دارند. می گویند در پنجشیر نوع 

موسیقی»رسبندی« هم بوده است که  متاسفانه از آن اثری نیست..

موسیقی رسبندی بدون ساز توسط فردی یا افرادی اجرا می شده است که شب ها 

از رسبند آب مناطق شان حراست می کردند و به واسطۀ صوت بلند به خودی ها و 

حریفان، هشدار می دادند که آب، تا فالن ساعت صاحب دارد و در اختیار ما است؛ 

اما نوع دیگر موسیقی در بدخشان، کامکان هنوز وجود دارد که آن را ساربان خوانی 

می گویند.

این نوع موسیقی معموال تک است و چوپان همیشه با ساز توله تک خوانی یا به 

همراه قشقارچه، یا غیچک اجرا می کنند.

بابک احمدی معتقد است: جامعه شناسی موسیقی رصفاً توصیفی و تفننی نیست، 

بل ناقد وضع اجتامعی و راه گشای پیش رفت جامعه و هرن موسیقی باید باشد. 

سوال این است: آیا موسیقی امروز چنین رشایطی دارد؟ 

پاسخ را می گذارم برای خواننده گان تان.

تالشهایدانشوارانهوفرهنگیاندیشمندانافغانستان
تاریخ افغانستان آگنده از علام، عارفان، اندیش مندان و ِبه اندیشان بزرگی ست

نگاهی به موسیقی خراسانی

موسیقیششمقامخراسانی
درافغانستان
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افغانستان به مدت چهارده 
قرن متامدی، واقعیتی کامالً 

متفاوت و رشافت مندانه و 
بسرتِ مهمی برای گسرتش 

دانش، فرهنگ و متدن بوده 
است و دانشمندان سرتگی 

در زمینه های مختلف 
فقه، اندیشه، فلسفه، 

جامعه شناسی، اقتصاد، طب، 
و سیاست تربیت کرده و به 

جامعه تحویل داده است.

با متام بی مهری هایی که 
نسبت به موسیقی خراسان 

صورت گرفت؛ اما بازهم 
موسیقی خراسانی با 

محوریت کابل هم چنان 
تکیده و نفس زنان زنده 

است و گاه در قندهار رس 
بُلند می کند و گاه در لوگر 

گاهی هم در میان بلوچ های 
کشور. 

ترجمه

برگردان: محمدحسن سعید 
استاد دانشگاه سالم

نویسنده: داکرت ُمنی حندق ها احمد 
استاد جامعة األزهر- مرص

شفق سیه پوش
آوازخوان

فرهنگ و هرن



رشیک شدن  زمنیۀ  که  امریکا  و  طالبان  دوحه   توافق نامۀ 

طالبان را در نظام آیندۀ افغانستان پیش  بین است، یکی از 

دست آورد دیپلوماتیک در حکومت ترامپ تلقی می شد؛ اکنون 

زیر بازنگری دولت جو بایدن قرار گرفته است.  

ایاالت متحدۀ امریکا از طرف افغانستان هشدار دریافت کرده 

است که توافق صلح با گروه تروریستی این روند را به بیراه 

می کشد. یک توافق نامۀ موفق برای امریکا این امیدواری را 

ایجاد می کند تا ۲۵۰۰ نیروی باقی ماند را از افغانستان بیرون 

کند؛ اما روز یک شنبه هفتۀ جاری متحدان امریکایی گفته اند 

که هنوز آمادۀ ترک افغانستان نیستند. 

در  که  کرد  متهم  را  طالبان  بایدن  ادارۀ  گذشته  هفتۀ 

اجرایی کردن مواد توافق نامه ای که میان طالبان و ادارۀ ترامپ 

صورت گرفته است، تعهدی نشان نداده اند. دولت افغانستان 

طالبان  از  است،  ایستاده  پا  روی  غربی  حامیت های  با  که 

خواسته که به توافق صلح پای بندی نشان دهند.

در جریان گفت وگوها، طالبان به بسته ای از پیشنهادات دولت 

افغانستان دسته یافته اند و اخیراً محمد ارشف غنی در یک 

مصاحبۀ تیلفونی روز جمعه با مقامات واشنگنت گفته است؛ 

طالبان در عملی کردن  تعهدات توافق نامۀ فربوری ۲۰۲۰ با 

واشنگنت هیچ عمل جدی نشان نداده اند.  

اکنون متحدان امریکا در نظر دارند از تاریخ زمان بندی خروج 

نیروهای شان که در ماه می است، رصف نظر کنند و نظامیان 

را در افغانستان حفظ کنند. مقامات ارشد ناتو روز یک شنبه 

به خربگزاریی رویرتز گفته اند که متحدان امریکا درنظردارند 

که نیروهای خود را بدون درنظرداشت رضب االجل زمانی که 

در توافق دوحه ذکر شده است، نیروهای خود را حفظ کنند. 

گفت:  شامل،  انتالنیتک  پیامن  سخن گوی  النسکو،  اوالن 

متحدان ناتو منی خواهند نیروهای خود را برای مدت طوالنی 

در افغانستان باقی مباند، اما با در نظر داشت رشایط، حضور 

کنونی ما در افغانستان رضوری است. 

برخی از اعضای هئیت دولت افغانستان در قطر گفته اند که  

طالبان برای گفت وگوها دل چسپی نشان منی دهند و تالش 

مذاکرات  روند  در  به زودی  که  می کنند 

صلح بر نگردند. 

مذاکره  هئیت  عضو  یک  طالب،  رسول 

کننده دولت افغانستان در نشست خربی 

گفت؛ آنان در قطر منتظر اند تا طالبان 

دوم  روند  برگردند.  مذاکرات  روند  با 

مذاکرات صلح در دوحه  در ماه جنوری 

پیش رفت  تاهنوز  اما  است؛  شده  آغاز 

ادعا  رسول  است.  نداشته  چشم گیری 

روند مذاکرات صلح  به  کرد که طالبان 

همواره  و  منی دهند  نشان  عالقمندی 

بهانه  تراشی پیش می گیرند.

طالبان از دولت امریکا خواسته اند که 

به اساس توافق نامۀ دوحه باید نیروهای 

خود را از افغانستان بیرون کنند.  شیر 

محمد عباس ستانکزی، در یک نشست 

امریکا   توافق نامۀ  امضای  از  خربی در مسکو گفت که پس 

-طالبان ما شاهد عملی کردن  از طرف امریکایی ها نیستم. 

»ما امیدواریم که دولت امریکا به توافق نامه پای بند باشد و این 

به منافع شان است.« ستانکزی گفته است که هنوز به این 

باور اند که امریکایی ها تا ماه می، متام نیروهای خود را بیرون 

افزایش حمالت  به دلیل  اما غنی گفته است که  می کنند؛ 

مقابل،  در  مي كند.   عمل  دوستان  و  خانواده  ديني،  سنت 

شخيص تر  غري  و  بروكراتيك تر  شكل  گزل  شافت  مشخصة 

سازمان دهي و كنرتل اجتامعي نايش از قرارداد }اجتامعي{ به 

پشتيباين دولت است.

 ديويدرايزمن: از قطب منا تا گردش منا

ديويدرايزمن، در كتاب تودة تنها با اشاره به پيامدهاي سوء 

فناوري هاي رسانه اي و مظاهر پيش رفت مدرنيته،  سوية تاريك 

آن را مورد نقد و برريس قرار مي دهد. وي با اتخاذ ديدگاهي 

مراحل  تقسيم بندي  در  شخصيت  به نوع  توجه  و  فرهنگي 

مي كند:  تفكيك  هم  از  را  شخصيت  نوع  سه  برش،   زنده گي 

شخصيت  و  درون راهرب  شخصيت  سنت راهرب،   شخصيت 

دگرراهرب.

و  اجتامعي  تحرك  فقدان  سنت راهرب،   شخصيت  مشخصة 

مشخصة  است.  قبيله اي  و  طايفه اي  ثابت  نسبتاً  پيوندهاي 

افزايش  رشد،  درحال  تحرك شخيص  درون راهرب،   شخصيت 

ثروت و فرصت هاي شغيل و جهت گريي به سوي درون است. 

ويژه گي شخصيت دگرراهرب،  جهت گريي تحت تأثري نريوهاي 

بريوين و توجه به »ديگران« است.

توافق نامه،  رغم  به  ناتو  نیروهای  افغانستان  در  خشونت  بار 

تصمیم دارند تا در افغانستان باقی مبانند.

ادارۀ بایدن تصمیم گرفته است تا در جریان افزایش خشونت 

در جریان توافق نامه، راهربد خود را در قبال افغانستان تجدید 

نظر کند. در حالی که بخشی از توافق نامۀ امریکا و طالبان 

کاهش خشونت ها در افغانستان است، قطع رابطه با القاعده 

دولت  با  مذاکرات  آغاز  و  داعش  و  تروریستی  گروه های  و 

افغانستان؛ گزینه های کلیدی این توافق نامه  بود. 

حملۀ مستقیم باالی نیروهای امریکایی متوقف شده است؛ 

اما نربد میان نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان و طالبان 

جریان دارد. 

انتحاری و مبب های مقناطیسی

توانستند  طالبان   ۲۰۲۰ فربوری  ماه  توافق نامۀ  اساس  به 

بخشی از زندانی های خود را از زندان های افغانستان بیرون 

اساس  به  تا  بود  نظر  در  که  گفت  جمعه  روز  غنی  کنند. 

توافق نامه، یک صلح خوب به دست بیاید؛ اما به نظر می رسد 

آنچه  به  طالبان  نظامی  فرماندهان  که 

می گویند اعتامد ندارند. 

گفته  بایدن  ادارۀ  خارجۀ   وزارت  مسووالن 

اند که مقامات امریکا در جریان مذاکرات با 

طالبان همواره از خروج؛ با در نظر داشت 

مقام  یک  اند. هم چنان  زده  رشایط سخن 

گفته  بایدن  ادارۀ  خارجۀ  وزارت  ارشد 

است که زملی خلیل زاد از طرف بایدن در 

موقف اش حفظ می شود. ]زملی خلیل زاد 

منایندۀ  به عنوان  ترامپ  دونالد  زمان  در 

خاص این کشور در امور مصالحه افغانستان 

گامشته شد[.

بایدن  که  است  آمده  پیش  قسمی  رشایط 

مجبور شده تا زملی خلیل زاد را در موقف اش 

خارجه  وزیر  بلینکین،  انتونی  کند.  حفظ 

اداره بایدن گفته است که یکی  از موضوع 

کلیدی، ارشاف یافنت ادارۀ بایدن به جزئیات توافق نامه است 

و ما نیاز داریم به صورت درست به توافق نامۀ امریکا – طالبان 

پی بربیم.

 پنتاگون گفته است که طالبان نتوانسته اند تا به فرماندهان 

و  بدهند  قناعت  خشونت ها  کاهش  رابطه  در  جنگی شان 

هم چنین قناعت بدهند تا با القاعده رابطۀ خود را قطع کنند.  

 اف.آر.ليويس: متدن توده وار

مدرنيسم، سنتي اديب و زيبايي شناختي در اواخر قرن نوزدهم 

به  بدبيني نسبت  نوعي  بيان گر  بود كه  بيستم  اوايل قرن  و 

مدنيته و فناوري است. به عنوان مثال، منايش نامه هاي برشت،  

منايش نامه هايي مدرنيستي در حمله به فاشيسم و حرص و آز 

رسمايه داري است. ليويس، نسبت به پيامدهاي متدن مدرن 

بدبني بود و مدرنيته را عامل فروپايش »نظم جاري« مي دانست. 

عليه   )1930( اقليت  فرهنگ  و  توده وار  متدن  كتاب  در  او 

و  منفعت طلبي  مثرة  را  آن  و  گرفت  موضع  توده وار  فرهنگ 

جذب نازل ترين وجوه مشرتك ميان تودۀ مردم ناميد. ليويس 

به ويژه نگران ورود كاالهاي فرهنگي امريكايي نظري فيلم هاي 

هاليوودي و رمان ارزان و عامه پسند بود.

 

ريچارد هوگارت،  نظريه پرداز فرهنگ معارص انگلييس

به زعم وي، ويژه گي اصيل فرهنگ قديم طبقات پايني، احساس 

ايجاد  بود كه آن فرهنگ ميان مردم  پيوندي  و  همبسته گي 

مي كرد. از آن جا كه آن فرهنگ برخاسته از عاليق و تلخي ها 

كليت  مناي  متام  آيينة  بود،   آن ها  زنده گي  شرييني هاي  و 

فرهنگ  قديم،   فرهنگ  مي رفت.  به شامر  نيز  زنده گي شان 

هم چنان ادامۀ نربد میان طالبان و نیروهای امنیتی – دفاعی 

قتل های  است،  شده  خشونت ها  افزایش  سبب  افغانستان، 

هدف مند خربنگاران، فعاالن جامعۀ مدنی و مسووالن دولتی 

و افزایش برخی از حمالت دیگر در روزهای اخیر، روی روند 

مذاکرات صلح سایه پهن کرده است.

وزارت  القاعده،  و  طالبان  دیرینۀ  روابط  درنظرداشِت  با 

روابط   ۲۰۲۰ در  القاعده  که  کرد  اعالم  امریکا  خزانه داری 

حسنه با گروه طالبان داشته و حمالت را تحت حامیت طالبان 

راه اندازی کرده است. در گزارشی که در ۴ جنوری ۲۰۲۱ از 

به  منترش شده  امریکا  وزارت خزانه داری  بازرس  ادارۀ  طرف 

جزئیات متام این موضوع اشاره شده است. 

که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی  جان 

متوقف سازی حمالت بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

با  رابطه  متوقف سازی  هم چنان  و  خشونت ها  کاهش  و 

گروه های تروریستی از موضوعات کلیدی است که می تواند 

نقش اساسی در روند پیش رفت گفت وگوهای صلح بازی کند. 

دونالد رییس جمهوری پیشین امریکا دو روز پیش از ترک کاخ 

سفید، دستور به کاهش نیروها به ۲۵۰۰ تن داد، در حالی که 

نظامی  ۱۳هزار  به  نزدیک  میالدی،  گذشتۀ  سال  اوایل  در 

امریکا در افغانستان حضور داشتند.  

از   که  افغانستان  جنگ  به  پایان دادن  طرف دار  نیز  بایدن 

طوالنی ترن جنگ های تاریخ امریکا شناخته می شود است. او 

درنظردارد روی حفظ بخشی از نیروهای امریکایی برای مبارزه 

با تروریزم در افغانستان، پالیسی جدیدی را روی دست بگیرد 

و پالیسی گذشته را تجدید کند. خروج یک جانبۀ امریکا از 

افغانستان، خروج نیروهای ناتو را نیز به دنبال خواهد داشت و 

این خروج به روابط دیپلوماتیک نقطۀ پایان خواهد گذاشت. 

آدام وینستین، یک پژوهش گر، در انستیتوت خاورمیانه گفته 

از دست دادن دست آوردهای  به معنای  این خروج  است که 

دو دهۀ اخیر است؛ اما جرنال پرتوس، یک فرماندۀ پیشین 

نظامی امریکا و رییس پیشین سازمان سیای  امریکا گفته 

است: »خروج نیروها یک فاجعه است.« 

با  به نظر می رسد که  پرتوس گفته است که وضعیت طوری 

خروج نیروها یک جنگ داخلی دیگر در این کشور آغاز خواهد 

این  شوروی،  نیروهای  خروج  با  در ۱۹۸۹  که  قسمی  شد، 

آغاز جنگ های داخلی و در نهایت ظهور  افتاد.  اتفا  فاجعه 

طالبان در ۱۹۹۶ که کابل را ترصف کردند و پناه گاه امن برای 

اسامه بن الدن رهربی شبکۀ القاعده ایجاد کردند. 

جامعتي است؛ درحايل كه فرهنگ رسگرمي مدرن،  فرهنگ 

توده  اي است؛ يعني برخاسته از عاليق جامعت نيست )برشيه، 
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هوگارت، كاركرد رسانه هاي جمعي را دخل و ترصف در فرهنگ 

اصيل و رواج فرهنگي مصنوعي، يب رنگ و رو و پيش پا افتاده 

مي داند. فرهنگ برآمده از رسانه هاي جممعي، فرهنگ توده وار 

است كه سرياب كنندة روح نيست،  بلكه تجارت زده و انتزاعي 

است.

 رميوند ويليامز: فناوري و شكل فرهنگ

مطبوعات چاپي در قرن پانزدهم ميالدي ظهور كرد؛  اما تعداد 

افرادي كه توانايي خواندن و نوشنت داشتند تا مدت ها ثابت 

بود و سيصدسال پس از اخرتاع گوتنربگ،  سوادآموزي به طور 

يافت«.  گسرتش  بريتانيا  متوسط  طبقة  ميان  در  گسرتده 

ويليامر، تأكيد دارد كه با ذكر منونه هاي تاريخي از ابداعات و 

اخرتاعات در ارتباطات جمعي نشان مي  دهد كه هر تكنولوژي 

قبل از آن كه ابداع شود،  با توجه به اهداف برنامه ريزي شدة 

قبيل، پيش بيني شده بود. از نظر ويليامز،  تاريخ تلويزيون با 

تاريخ »برق« مرتبط و درهم تنيده است،  و تاريخ برق خود با 

تاريخ رسمايه داري صنعتي مرتبط است. به نظر او، تكنولوژي از 

هر نوع و نه فقط تكنولوژي رسانه اي،  گسرتش دهندة اهداف 

نظامي، تجاري و سيايس است.

برنامۀخروجترامپزیرنظربایدن
طالبان از دولت امریکا خواسته اند که بر اساس توافق نامۀ دوحه نیروهای خود را از افغانستان بیرون کنند.

متحدان امریکا در نظر دارند که از تاریخ زمان بندی خروج نیروهای خود از افغانستان، رصف نظر کنند.

منابع رسمی در ارسائیل 

یک  که  دادند  گزارش 

در  رژیم  این  ارتش  پهپاد 

نوارغزه سقوط کرده است

به نقل از اسپوتنیک ارتش 

ارسائیل در حساب تویرتی 

یک  که  کرد  اعالم  خود 

پهپاد این رژیم در نوارغزه، 

کرده  سقوط  صهیونیستی  نظامیان  فعالیت های  جریان  در 

است.

درهمین حال برخی منابع فلسطینی می گویند که این پهپاد در 

رشق خانیونس واژگون گردیده و نیروهای مقاومت فلسطین، 

توانسته اند آن را تحت کنرتل خود درآورند.

این سومین پهپاد ارسائیلی است که در هفت روز اخیر، رسنگون 

شده یا سقوط کرده است. 

نتایج به دست آمده از آزمایش واکسن اسپوتنیک روسیه روی 

بیست هزار نفر، نشان می دهد که این واکسن بی خطر است و 

اثربخشی آن ۹۱.۶ درصد است. 

از  پیش گیری  در  اسپوتنیک  واکسین  نتایج،  این  اساس  بر 

بسرتی شدن و مرگ بر اثر کرونا هم کامال موثر بوده است. به 

این ترتیب از نظر اثربخشی، این واکسین در ردۀ واکسین های 

ملی  موسسۀ  مدرنا  آملان،  و  امریکا  فایزر/بیوان تک  تائیدشده 

سالمت امریکا و اسرتازنکا/دانشگاه آکسفورد قرار می گیرد.

انتشار  از  پیش  واکسین  این  با  گسرتده  واکسیناسیون  چون 

نتایج مرحلۀ آخر کارآزمایی بالینی رشوع شده بود و در مورد آن 

شبهه هایی به وجود آمد؛ اما اکنون دانشمندان می گویند که این 

واکسین بی خطر بودن و کارایی خود را ثابت کرده است.

پیش از انتشار این نتایج هم رشکت داروسازی بریتانیایی-سوئدی 

اسرتازنکا که واکسین دانشگاه آکسفورد را تولید انبوه می کند 

با روسیه قرارداد بسته بود تا آزمایش بالینی ترکیب دو واکسن را 

رشوع کنند و ببینند آیا این باعث باالرفنت کارایی می شود یا نه.

این واکسن را موسسۀ پژوهشی گاملیا ساخته و در ساخت آن از 

فناوری ویروس حامل و دست کاری ژنیتیکی دو نوع آدنوویروس 

استفاده شده است. 

این واکسین در دو نوبت تزریق می شود که به فاصلۀ ۲۱ روز و 

خالف دیگر واکسین های دونوبتی کرونا، نوبت اول و دوم با هم 

فرق دارند.

بازداشت  به  واکنش ها 

درمیامنار  سوچی  خانم 

و  است  گسرتش  حال  در 

فشار  تحت  نظامیان، 

گرفته اند.  قرار  بین املللی 

احتامل دارد که این اقدام 

این  ضعیف  اقتصاد  به 

کشور رضبه بزند.

مسووالن حزب اتحادیۀ ملی دموکرسی در میامنار می گویند که 

از محل بازداشت خانم سوچی اطالعی در دسرتس نیست؛ اما 

گامن می رود در منزلش در نایپیتاو پایتخت در حبس خانه گی 

باشد.

این کشور  در  اخیر  انتخابات  که  است  مدعی  میامنار  ارتش 

که به پیروزی قاطع حزب خانم سوچی انجامید، مخدوش و 

نتایج آن قابل قبول نیست؛ ولی حزب اتحادیه ملی دموکراسی 

همچنین به رسمیت شناخته شدن نتایج انتخابات و تشکیل 

مجلس پافشاری می کنند.

خانم سوچی که پانزده سال از عمر خود را در بازداشت سپری 

کرده است؛ در نامه ای که قبل از بازداشت اخیر خود نوشته 

بود، از طرفدارانش خواسته بود تا علیه کودتا اعرتاض کنند. 

وی هشدار داده بود که نظامیان مجدداً دیکتاتوری را در کشور 

حاکم خواهند کرد. 

میامنار در سال ۲۰۱۱ و پس از چند دهه حکومت نظامیان، 

با تالش های آنگ سان سوچی از استیالی دیکتاتوری نظامیان 

خارج شده بود. خانم سوچی برای همین تالش هایش در سال 

۲۰۱۰ جایزۀ صلح نوبل گرفت هر چند در چند سال اخیر به 

علت رفتار دولت میامنار با اقلیت مسلامنان روهینگا در میامنار 

با انتقادهای جدی و گسرتده روبرو بوده است.

بیانیه ای  انتشار  با  آمریکا  رییس جمهوری جدید  بایدن،  جو 

حال  در  دموکراسی  به  مستقیم  حمله  را  میامنار  در  کودتا 

شکل گیری در این کشور خوانده و تهدید کرده است که در 

خواهد  تحریم  را  کودتاچیان  واشنگنت  اوضاع  ادامه  صورت 

کرد. با این حال، نظامیان که اکنون کنرتل را در میامنار به 

دست دارند دست کم برای یک سال وضعیت فوق العاده اعالم 

کرده اند و تصاویر از حضور گسرتدۀ نیروهای نظامی در نقاط 

مختلف این کشور حکایت دارد.

در یانگون، اصلی ترین شهر این کشور، شهروندان به رسانه ها 

این که متام  از  و  گفته اند در شوک و نگرانی به رس می برند 

تالش هایشان برای برقراری یک نظام دموکراتیک از بین رفته، 

غمگین  اند.

واژگون شدن پهپاد ارسائیلی
در نوارغزه

واکسین اسپوتنیک روسیه
بی خطر و کارا

آنگسانسوچیکجاست؟
از محل بازداشت خانم سوچی اطالعی

در دسرتس نیست
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ستانکزی گفته است 
که هنوز به این باور اند 

که امریکایی ها تا ماه 
می، متام نیروهای خود 

را بیرون می کنند؛ اما 
غنی گفته است که به 
دلیل افزایش حمالت 

خشونت  بار در افغانستان 
نیروهای ناتو به رغم 

توافق نامه، تصمیم دارند تا 
در افغانستان باقی مبانند.

برگردان: راه ماندگار
نویسنده: گای  تایلور 
مبنع: واشنگنت تایمز 

ترجـمه
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احصائیه یا آمار، در لغت به معنی شامر کردن و در اصطالح 

که  می باشد  علمی  میتودهای  از  مجموعه ای  از  عبارت 

آن  از  ارقام  نرش  و  تحلیل  دسته بندی،  جمع آوری،  به خاطر 

استفاده می شود. به تعبیر دیگر، احصائیه جمعیت های بزرگ 

را تحلیل و ارزیابی می کند. امپراطورها و در کل، دنیای باستان 

به خاطر دریافت مالیات و حساب وکتاب لشکر و رعیت خود، به 

روند  این  زمان،  باگذشت  که  می پرداختند  احصائیه گیری 

هامنند دسته بندی شدن و جدایی علوم از همدیگر، به گونۀ 

با این  مستقل در چوکات علم احصائیه دسته بندی گردید. 

شکل  به  که   - انسان  خلقت  آغاز  از   احصائیه،  حساب، 

دسته جمعی زنده گی می کردند - وجود داشته است و امروزه؛ 

هیچ بخشی از زنده گی برش نیست که احصائیه با آن رسوکار 

نداشته باشد. 

در واپسین کانگرس احصائیوی، از قرن حارض 

به نام »قرن انقالب دیتا« یاد شده که ما از این 

می کنیم.  مدیریت  را  خود  زنده گی  طریق، 

به گونۀ مثال اگر میزان بیکاری افرادی را که در 

سن کار قرار دارد ندانیم، ویا شامر نیروی کار، 

میزان فقر و تولید ناخالص داخلی را نفهمیم؛ 

اقتصادی  وضعیت  بهرتسازیی  به  رابطه  در 

منی داشته  پالیسی سازیی  هیچ گونه  کشور، 

باشیم. اگر میزان تولدات و وفیات را نفهمیم؛ 

از مرگ ومیر  در حقیقت هیچ نوع پیشگیریی 

اطفال و مادران منی داشته باشیم. هم چنین 

سایر  و  استخباراتی،  نظامی،  بخش های  در 

بخش های زنده گی؛ احصائیه نقش بسزایی  را 

ایفا منوده و این موارد همه از طریق احصائیه 

اندازه گیری می شوند.

اگر تعریفی در مورد احصائیه و تحقیق ارایه 

راه  از  عبارت  »احصائیه،  که  است  این  کنیم 

تحقیق است«. یعنی اگر احصائیه وجود نداشته باشد؛ »تولید 

علم« نیز وجود منی داشته باشد؛ بناًء اساسات دانش، بر مبنای 

احصائیه استوار می باشد؛ زیرا نخستین موردی که در خصوص 

تولید علم به آن رسوکار داریم، چگونگی جمع آوری معلومات، 

دیتاها و تحلیل آن می باشد؛ تا نتیجه ای از دل آن استخراج 

گردد. و این نتیجه گیری، نفس علم می باشد. از این لحاظ، 

احصائیه جزء جدانشدنی تحقیق بوده و یکی از باارزش ترین 

بخش های زنده گی انسان ها در سایر عرصه ها می باشد. 

یکی از  مسایلی که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2015 

مطرح شده است؛ اهداف و انکشاف پایدار متکی به احصائیه 

می باشد تا کشورهای عضو، ارقام خود را جمع آوری منوده و با 

نظارت کامل از سایر شاخص ها، زنده گی بهرتی را رقم بزنند.

و هیچ  باشد  هیچ مدیریتی منی تواند سامل 

تصمیمی منی تواند اندیشمندانه باشد و هیچ 

پالیسی ای منی تواند طرح شود که در او، پیش 

بناًء  باشد؛  نداشته  وجود  احصائیه  پیش،  از 

مبنای مدیریت سامل را نیز ارقام و احصائیه 

تشکیل می دهد؛ زیرا یک مدیر، بر مبنای ارقام 

تصمیم  می کند.  تصمیم گیری  احصائیه،  و 

بدون احصائیه و ارقام؛ تصمیم بی بنیادی بوده 

که هرگز به نتیجه نخواهد رسید. کشورهایی 

می کنند؛  استفاده  احصائیه  از  کمرت  که 

زنده گی آن ها بدتر از کشورهایی است که به 

ارقام و احصائیه، اهمیت بیشرتی می دهند. از 

این لحاظ علم مدیریت نیز همچون روی دوم 

احصائیه منی تواند  و  ارقام  بدون  یک سکه، 

عرض اندام کند. 

علوم  در  را  پیرشفتها  و  پژوهش ها  زیربنای متام  در حقیقت 

مختلف استفاده از ارقام تشکیل می دهند. یکی از مهم ترین 

موارد استفاده از ارقام و معلومات آماری؛ طرح، تطبیق، نظارت و 

ارزیابی راهربدها و پروگرام های انکشاف اقتصادی - اجتامعی 

به سطح ملی، منطقه ای و محلی می باشد.

افغانستان از جمله کشورهای رو به انکشاف بوده که نیاز به 

انکشاف در ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتامعی دارد و برای 

برآورده شدن این هدف، رضورت به طرح پالیسی ها، برنامه ها 

و پروگرام ها در سکتورهای مختلف و تطبیق آن ها چشم گیر 

را موجودیت  اقدامات فوق  بنیاد همۀ  و  می باشد که اساس 

معلومات احصائیوی تشکیل می دهد.

از  رقمی  و  عددی  به صورت  که  آگهی هایی  به متامی  امروزه 

موضوعات مختلف اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و سیاسی 

در جدول ها با تعریف مشخص و طبقه بندی گویا بیان شده 

باشد؛ اطالعات آماری یا آمار، گفته می شود که به مجموع این 

جدول ها؛ احصائیه می گویند.

جمع آوری  روش  و  اصول  )احصائیه(  آمار،  واژه  دیگر  مفهوم 

داده ها، منایش دادن آن ها و سپس، تجزیه وتحلیل و استنتاج 

آماری می باشد. به کمک علم آمار می توان مشاهدات یا نتایج 

اندازه گیری های مربوط به پیشامدهای مختلف را موردمطالعه 

و بررسی قرار داده و قوانینی را که این حوادث از آن ها پیروی 

می کنند معلوم کرد.

با کلمۀ احصائیه، به مفهومی که برای ثبت و  بیش تر مردم 

منایش اطالعات عددی به کار می روند آشنا هستند؛ ولی این 

مفهوم؛ برابر با جستار اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار بیشرت 

با وضعیت هایی رسوکار دارد که در آن ها وقوع یک پیش آمد 

آماری  استنتاج های  نیست.  پیش بینی  قابل  حتمی  به طور 

بیشرت غیر حتمی اند، زیرا همواره مبتنی بر اطالعات ناکاملی 

هستند.

مقادیر  و  اطالعات  بابیان  تنها  آمار  دهه  چندین  طول  در 

عددی دربارۀ اقتصاد، جمعیت شناسی و اوضاع سیاسی حاکم 

در یک کشور رسوکار داشت. حتا امروز بسیاری از نرشیات 

و گزارش های که توده ای از آمار و ارقام را در بردارند؛ معنی 

اولیۀ کلمۀ آمار را در ذهن زنده می کنند. بیشرت افراد معمولی 

هنوز این تصویر نادرست را دربارۀ آمار دارند که آن را منحرص 

به ستون های عددی رسگیجه آور و گاهی یک رسی آرایه های 

مبهوت کننده می دانند؛ بنابراین، یادآوری این نکته رضوری 

ساخنت  حد  از  آماری،  نوین  روش های  و  نظریه  که  است 

جدول های اعداد و منودارها فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک 

موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی است که 

در متام پژوهش هایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیلۀ 

یک فرایند آزمایش و مشاهده، انجام استنباط، نتیجه گیری 

بسیار  اهمیت  هستند؛  داده ها  این  تجزیه وتحلیل  به وسیله 

دارند.

شناساندن  برای  نیرومند  ابزار  احصائیوی  معلومات  و  ارقام 

پدیده های اقتصادی و اجتامعی بوده که در طرح، تطبیق، 

جمهوری  دولت  توسعه ای  پروگرام های  و  پالن ها  ارزیابی 

سزای  به  اهمیت  افغانستان  اسالمی 

دارد. 

به کارگیری  با  ارقام  و  اطالعات  انتقال 

تا  است  شده  سبب  نوین؛  شیوه های 

پالیسی ساز  مؤسسات  و  اداره ها  همۀ 

به  وقت؛  ضیاع  بدون  نیاز،  به  برابر 

قسمت  در  و  داشته  دسرتسی  ارقام 

گوناگون  بخش های  برنامه سازی 

توسعه ای مورد استفاده قرار بدهند.

نقش آمار در سیاست گذاری و 

برنامه ریزی های ملی

و  احصائیه  اهداف  مهم ترین  جملۀ  از 

اطاّلعات  »بهرتین«  تولید  معلومات، 

استخراج  سپس  و  موجود  داده های  از 

از آن اطاّلعات می باشد. برخی  دانش 

از منابع، احصائیه را شاخه ای از نظریۀ 

تصمیم ها به شامر می آورند.

به هنگام،  و  دقیق  کافی،  آمار  داشنت  دست  در  بدون 

و  راهکارها  اهداف،  تعیین  برنامه ریزی،  سیاست گذاری، 

امکان پذیر  مربوطه  نتایج  ارزیابی  نهایت  در  و  فعالیت ها 

برای  ریشه  بنیادی ترین  آماری،  داده های  منی باشد. 

برای  بنیادی ترین شاخص  برنامه ریزی؛  و  برنامه ریزی است، 

مدیریت قلم داد می شود. سه حلقه آمار و اطالعات، برنامه ریزی 

به طوری که  می رود.  به شامر  توسعه  حلقه های  از  مدیریت  و 

عرص ارتباطات و اطالعات زمانی معنا می یابد که جمع آوری 

اطالعات و داده ها بروز باشد. یکی از نکاتی که در برنامه ریزی 

هر سازمانی از آن، به عنوان شاخص ترین اصل یاد می شود؛ 

بدون  برنامه ریزی  و  برنامه ریزی  بدون  توسعۀ  که  است  این 

آمار و اطالعات؛ قابل تحقق نیست. و این سه، ملزوم و الزمۀ 

یکدیگرند. این مهم هنگامی قابل تحقق است که نگاه ما به 

آمار و اطالعات؛ نگاه فراگیر باشد. زیرا این تجسم؛ که آمار و 

اطالعات، یک رسی اعداد و ارقام بی شامری هستند که تنها 

اشتباهی  تجسم  می شود؛  گرداوری  صفحات  پرکردن  برای 

است.

امروزه دانایی برش، وابسته به داده ها و آگهی هایی است که 

ماهیت سمت وسو و حرکت برش را به طور کامل تغییر داده 

و جهانی فراروی ما قرار داده است که هامنا عرص اطالعات 

گفته می شود. پس بدون کوچک ترین تردیدی می توان اذعان 

کرد که در دنیای امروزی، یکی از شاخص های ارزیابی توسعۀ 

فعالیت های  کیفی  و  کمی  فرایند  و  نظام  داشنت  کشورها، 

احصائیوی است.

و  آمار  پایه های  به عنوان  داده ها  تحلیل  و  پردازش،  تفسیر، 

اطالعات از طریق تکنیک های آماری صورت می گیرد. در هر 

سازمانی برای منایش کمی و کیفی، با عملیات صورت گرفته 

از داده ها به عنوان اطالعات خام استفاده می کنند؛ ولی در 

برخی از سازمان ها پایگاه داده ها رشد چندانی ندارند و حجم 

این گونه پایگاها که گاها میلیاردها فیلد را به خود اختصاص 

بهره برداری  آن ها  از  می بایست؛  که  آن طوری که  می دهد؛ 

منی شود. این ثروت هنگفت و نفیس، به دلیل حجم باالی 

ذخیره سازی های  و  دسته بندی  سویی  از  و  یک سو  از  آن 

سنتی؛ امکان استخراج اطالعات را به مشکل روبرو می کند. 

این مهم در برنامه ریزی ها اثرات سوء دارد و چه بسا در بحث 

مدیریت های کالن و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش 

تعیین کننده ای داشته باشد.

انسانی، کم تر کاری  داده است که در جامعه  نشان  تجربه 

بانظم انجام می شود؛ مگر که اطالعات الزم و کافی از جوانب 

مختلف آن، در اختیار باشد. به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ 

تصمیم بهینه در جوامع پیش رفته، بسته گی به عواملی دارد که 

از جمله مهم ترین آن عوامل؛ در اختیار داشنت آمار و اطالعاِت 

تأمین  واقع هنگامی در جهت  به هنگام است. در  و  درست 

منافع ملی قادر به برنامه ریزی هستیم که آمار و اطالعات؛ 

درزمینۀ امکانات بالقوه و بالفعل، فراهم آمده باشد.

و  باالتر  علمی  توان  که  جامعه ای  در 

باشد،  داشته  وجود  بیش تری  اطالعات 

می یابد  افزایش  نیز  تصمیم گیری  قدرت 

زنده گی  رشایط  برنامه ریزی ها،  انجام  با  و 

آمار  وظیفۀ  و  نقش  می شود.  فراهم  بهرتی 

روشن کردن  برای  می باشد  چراغی  هم چون 

بی ابهام  و  تاریک تصمیم گیری روشن  نقاط 

فرد تصمیم گیرنده. نتایج تهیه و تولید آمار؛ 

جامعه را قادر می سازد تا به قضاوت بنشیند 

به  نسبت  مشخصی  پرسامن  مورد  در  که 

یا  و  توقف  پیش رفت،  معین  زمانی  مقطع 

عقب رفته گی حاصل شده است. گام نخست 

در فرآیند برنامه ریزی، تهیه اطالعات و آمار از 

متامی امکانات بالقوه و بالفعل کشور در متام 

اجتامعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  بخش های 

و  بدون وجود اطالعات درست  کشور است. 

فراگیر و به دنبال آن تحلیلی متقن و علمی از 

این اطالعات، حرکت درراه برنامه ریزی و کار تهیۀ برنامه؛ امری 

محال و غیرممکن است و مانند حرکتی است که یک نابینا در 

جاده ای پر از چاله و چاه و درحرکت باشد. هامن طور که این 

شخص هیچ گاه به مقصد منی رسد؛ این چنین برنامه ریزی نیز 

به حال مملکت نه تنها سودمند نخواهد بود؛ بلکه رضر و زیان 

فراوانی را هم در بر خواهد داشت.

ویژگی های هفت گانه کیفیت در آمار

بدون آمار و اطالعات دقیق، برنامه ریزی نوعی انشای اقتصادی 

یا توسعه ای است که منود عینی و عملی نخواهد داشت. بنیاد 

و زیربنای هر نظام فعال فرهنگی، اقتصادی، اجتامعی و... 

آمارهای دقیق و قابل اتکاست.

ساختۀ  مدل ها  و  می آیند  به دست  مدل ها  پایه  بر  آمارها 

و  برنامه  ضعف  نشانه ای  آمار،  در  اختالف  است.  ذهن گونه 

آمارها  که  است  لذا رضوری  است؛  آماری  ناکارآمدی  گویای 

یک دستی  و  اجرایی  طراحی،  برای  فکری،  مرکزیت  یک  از 

برخوردار باشند. منی شود که به برنامه ریزی فکر کرد؛ اما به 

داشت،  برنامه  مورد همه چیز  در  و منی شود  نیندیشید  آمار 

ولی در مورد »آمار« برنامه نداشت. آمار؛ هم برنامه است و هم 

»با« برنامه. در این راستا آن که با آمار سخن می گوید و به آمار 

می اندیشد از دقت و روشنی بیش تری بهره مند است.

آمارها باید در جهت تأمین نیاز کاربران باشد، درست و دقیق 

باشد، برای مفید و کارآمد بودن، باید به هنگام باشند، به راحتی 

و به سهولت در دسرتس کاربران باشد. هم چنین از نظر تفسیر 

داده ها و استفاده از آن ها دارای شفافیت باشند، باید توانایی 

و قابلیت مقایسه با داده های سایر منابع را از نظر زمانی و 

جغرافیایی در سطح قابل قبول در خود داشته باشند. میان 

داده های آماری باید روابط منطقی و ساختاری برقرار باشد، 

به  به کامل ترین شکل ممکن  و  بوده  نیازها  منعکس کنندۀ 

کاربران ارایه شود.

اهمیت احصائیه در عرصه فرهنگ

فعالیت ها،  اصلی  ارکان  از  مدیریت  سازمان؛  هر  در  امروزه 

هرگونه  که  نحوی  به  می باشد؛  آن  موجودیت  تداوم  و  رشد 

ضعف و زیان در این رکن، پیامدهای زیان باری را برای آن 

مجموعه ایجاد می مناید. با توجه به سه وظیفۀ اصلی مدیریت 

)سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری( می توان به میزان 

این رکن پی برد. تحقق این سه وظیفۀ مهم در مدیریت؛ نیازمند 

طیف گسرتده ای از آمار و اطالعات است، به طوری که بدون در 

دست داشنت آمار کافی، دقیق و به هنگام، سیاست گذاری، 

برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت ها و در نهایت 

ارزیابی نتایج مربوطه امکان پذیر منی باشد. رضورت این امر در 

سازمان های فرهنگی بر کسی پوشیده نیست، چراکه ماهیت 

آمار و اطالعات به گونه ای است که نه تنها موجب تسهیل امر 

برنامه ریزی فرهنگی می شود؛ بل که مدیران بهرت می توانند 

پاسخ گوی نیازها و درخواست های مخاطبین خود باشند.

رابطه ادارات با آمار و اطالعات

ساختار  در  باید  که  چنانی  دولتی؛  ادارات  از  برخی 

تشکیالتی شان؛ واحد آمار و اطالعات را تعریف برابری نکرده اند 

و یا اگر دارند اطالعات منسجم و تکمیلی ندارند و کاستی های 

موجود، پژوهش گر را از پیش رفت روند کار بازمی دارد.

سایر ادارات دولتی باید به این مهم توجه منوده و با راه اندازی 

و  آرا  سنجش  ضمن  خود،  ادارات  در  اطالعات  و  آمار  واحد 

زیر  آماری  واحدهای  هامهنگی  مسوولیت  عمومی؛  افکار 

تأمین  جهت  نیز  والیات  در  را  خود  مختلف  مجموعه های 

اطالعات آماری موردنیاز به عهده بگیرد تا واحدی، به عنوان پل 

ارتباطی تبادل داده های واحدهای گوناگون باشند.

ارزشمندی

احصائیه
درزندهگی

از کتاب »شکوه و پهنۀ زبان پارسی« اثر غالم محمد محمدی، 

دیروز سه شنبه، 14 دلو از سوی دفرت سیاسی عطامحمد نور 

در تاالر بین املللی وزارت اطالعات و فرهنگ رومنایی شد.

استاد غالم محمد محمدی پژوهش گر و نویسندۀ این کتاب در 

این مراسم می گوید که اسناد تاریخی و مرتبط به زبان فارسی 

سال،جمع آوری  بیست  مدت  در  کتاب،  این  نوشنت  برای  را 

کرده است.

به گفتۀ او، اگر دشمنان مهاجم عرب، مغل و بریتانیایی آثار زبان 

فارسی را از از بین منی بردند؛ افغانستان کنونی گنجینۀ عظیم 

این زبان می بود.

آقای محمدی در  بارۀ زبان فارسی بیان کرد که این زبان عظمت 

زبانی، علمی و دینی دارد و دومین زبان دین اسالم است.

به گفتۀ او، »اجداد ما به زبان فارسی مسلامن شده اند؛ پیامرب به 

زبان فارسی گب زده و سه بار به زبان فارسی مناز خوانده شده 

است. به گفتۀ وی، یک بار پیامرب به سلامن فارسی اجازه داده 

به زبان فارسی مناز بخواند و نیز امام اعظم ابوحنیفه به زبان 

فارسی مناز خوانده است«.

زبان  لوایح  نادانی،  اثر  از  تاکید کرد: در حال حارض برخی  او 

آن  جای  به  و  می کنند  پایین  شان  جایگاه های  از  را  فارسی 

این خود  که  بلند می کنند  دیگر  زبان های خارجی  با  لوایحی 

خالف و دشمنی نه تنها با زبانی فارسی بلکه خالف دومین زبان 

اسالم می باشد.

استاد محمدی می گوید که در پهنای تاریخ، بیش ترین خدماتی 

را به زبان فارسی، شاهان سلجوقی و ترک تباران از جمله غزنویان 

انجام داده درحالی که خودشان فارسی زبان نبودند.

او در رشح علمی بودن زبان پارسی هم گفت که هیچ عرصه ای 

آن،  در  فارسی  زبانی  متدنی  حوزۀ  دانشمندان  که  منانده 

علم آفرینی نکرده باشند و نیز هیچ دانشمندی در دنیا نیست که 

با مواالنای بلخ مقایسه گردد.

استاد عطا محمد نور با ارسال پیامی، تاکید کرد که زبان پارسی، 

بان علم و دین، دارای پیشینه ای کهن و افتخارآمیز است. در 

پیام آقای نور خوانده شد که جغرافیای وسیعی در گذر زمان، 

از شبه قارۀ هند تا آسیای میانه و تا بخش هایی از خاورمیانه، تا 

رشق اروپا گسرتش داشته و زبان علم و محاورۀ مردمان زیادی 

بوده اشته و مفاخر نام دار علمی و ادبی در بسرت این حوزۀ بزرگ 

زبانی و متدنی را در دامن خود پرورش داده است. شخصیت های 

نامی بی شامری در این بسرت، پرورش یافته و خدمات شایانی به 

جامعۀ برشی کرده اند.

سخرنانان این محفل، روی محتوایات کتاب شکوه و پهنه زبان 

پارسی، چگونگی تعقل، تفکر، اندیشه و خرد در زبان پارسی از 

جمله سیر تاریخی زبان پارسی پرداختند.

کتاب  این  مورد  در  نویسنده،  و  تحلیل گر  بیژن پور  رحمت الله 

صحبتنمودهو گفتند که شکوه و پهنه ی زبان پارسی، شناسنامۀ 

خوبی است که فراز و فرود این زبان را در سه مرحله تاریخی به 

بررسی گرفته که با تحول جغرافیایی این حوزه هم خوانی دارد. 

وی با اشاره به مغالطۀ صورت گرفته در ربط زبان فارسی با فارس 

و تفکیک پارسی به فارسی، دری و تاجیکی گفت که مورخین 

تازه چاپ  این کتاب  اما در  اند؛  اشتباهاتی شده  گاهی دچار 

شده به این سوء تفاهم ها پاسخ های واضح ارایه گردیده است.

صاحبنظر مرادی نیز با تاکید بر چندبار چندین بار خواندن این 

کتاب بیان کرد که برخی نقدها به آن وارد است که درچاپ های 

بعدی باید به آن توجه صورت گیرد.

و  اطالعات  وزارت  معین  رشق  شیوای  عبداملنان  هم چنین 

فرهنگ در این مراسم، گفت که گوهر متدنی پارسی در طول 

قرار  تاز  و  تاخت  مورد  همه  این  که  بوده  کالن  رس  درد  تاریخ 

گرفته؛ اما با همه جفاها زرۀ از شکوه این زبان متدنی کم نشده 

و نخواهد شد.

در این محفل شامری از چهره های فرهنگی، سیاسیون، استادان 

دانشگاه و جوانان اشرتاک کرده بودند.

و  متدنی  حوزه  فارسی،  زبان  تاریخی  پیشینۀ  کتاب،  این  در 

فرهنگی این زبان با استناد بر متون و شواهد تاریخی به زینت 

چاپ درآمده است.

در این کتاب آمده که پارسی تحول یافتۀ زبان باخرتی، اوستایی، 

یا آریایی است و اولین کتبیۀ پارسی یا پرسوی که بعداً  اریک 

پهلوی شده به 500 سال قبل از میالد بر می گردد که کم ترین 

زبانی در دنیا چنین قدامت تاریخی دارد.

کتابشکوهوپهنۀزبانپارسی
رومناییشد

اگر اعراب، مغول ها و بریتانیایی ها آثار زبان 

فارسی را از از بین منی بردند؛ افغانستان 

گنجینۀ بزرگ این زبان می بود
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مبارکشاه شهرام

گیزارش

میقیالیه

بدون در دست 
داشنت آمار کافی، 

دقیق و به هنگام، 
سیاست گذاری، 

برنامه ریزی، تعیین 
اهداف، راهکارها و 

فعالیت ها و در نهایت 
ارزیابی نتایج مربوطه 
امکان پذیر منی باشد.

محمد امن سریت



R A H - E - M A N D E G A R  D A I LY

پدیـدۀ معلولیـت عوامـل متعـددی دارد کـه اساسـی ترین و   

جنـک  هامنـا  افغانسـتان،  در  آن  عوامـل  کلیدی تریـن 

ابعـاد  می باشـد. جنـگ چهـل ودو سـاله در افغانسـتان، متـام 

زنده گی مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. 

جنـگ، عـالوه بـر این کـه صدهـا هـزار انسـان را بـه کام مـرگ 

دایمـی  معلولیـت  دام  در  را  دیگـر  تـن  هـزار  فرسـتاد، صدهـا 

گرفتـار کـرد. هم چنیـن حـوادث طبیعـی دیگـری چـون پولیـو 

و... نیـز بر شـامر معلـوالن در کشـور افزوده اسـت. معلولیت نزد 

دولت مـردان، در ذات خویـش در امـر کمک رسـانی دولتـی باید 
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مـورد بحـث باشـد نـه این که »به وسـیلۀ چـه چیزی معلول شـده 

اسـت«. اگـر ایـن طـور نباشـد، مسـاعدت های دولتـی از جملـه 

معـاش؛ بـر اصـل قـراردان »علـت« توزیع می شـود نه معلـول. در 

حالی کـه معلول خود نخواسـته توسـط چه عللی معلـول گردد و 

نیـاز جـدی بـه دریافـت کمـک از جملـه معـاش دارد.

جنـگ خامنان سـوز، بـا گذشـت هـر روز بـر تعـداد معلـوالن در 

کشـور می افزایـد. هـامن معلوالن که جـای گاه آن در متـام ابعاد 

مـادی زنده گـی در جامعـۀ افغانـی تقریبـاً به مثابـۀ هیـچ اسـت. 

فـرض کنیـد کـه در هـر ماه صـد نفر معلـول می شـود و اگر صلح 

در افغانسـتان حتا در شـش ماه، رسیع تر به نتیجۀ مثبت برسـد 

در حـدود شـش صد نفـر از گرفتارشـدن در دام معلولیـت )کـه 

خـودم نیـز بـا بدی هایـش آشـنایی دارم( نجـات می یابند.

وزارت دولـت در امـور شـهدا و معلـوالن، معلـوالن را بـه معلـول 

جنگـی و غیر جنگی تقسـیم کرده اسـت. که اولـی حق دریافت 

معـاش را از دولـت می توانـد داشـته باشـد؛ امـا دومـی به هیـچ 

وجهـه ایـن حـق را نـدارد، چـون او توسـط جنـگ معلـول نشـده 

اسـت. صنف دوم هم معلول اسـت، نیاز دارد، ناتوان اسـت، کار 

کـرده منی توانـد و... چـرا باید فقط به این خاطـر معاش دریافت 

نکنـد کـه جنـگ وسـیله ای برای معلولیتش نشـده اسـت؟

از  بیـش  معلولیت شـان  فیصـدی  )کـه  کلـی  معلـوالن جنگـی 

شـصت درصـد باشـد( ماهانـه ۵۰۰۰ افغانـی از سـوی دولـت 

دریافت می مناید و معلوالن قسـمی )که فیصدی معلولیت شـان 

کم تـر از شـصت درصـد باشـد( در بـدل هـر مـاه مبلـغ ۲۵۰۰ 

افغانـی معـاش می گیرنـد؛ اگـر از ایـن زاویـه دیده شـود کـه یک 

معلـول در رأس یـک فامیـل قـرار دارد، به هیـچ وجـه معاشـی را 

کـه دولـت برای شـان پرداخت می منایـد منی توانـد رضورت های 

شـوره زار  در  بازهـم  امـا  کنـد؛  تأمیـن  را  او  زنده گـی  اساسـی 

معلولیـت در افغانسـتان، ایـن معـاش به مثابۀ آب گوارایی اسـت 

کـه بـر کشـت زار نیمه سـوختۀ معلـوالن ریختـه می شـود.

معلولیـت،  عوامـل  از  اگـر 

بـه  آن  تقسـیم بندی های 

غیـر  و  جنگـی  معلـوالن 

جنگـی، در درون معلـوالن 

جنگـی به معلـوالن ملکی و 

نظامـی، در داخـل معلوالن 

ملکـی بـه معلـوالن کلـی و 

معلـوالن  بگذریـم؛  قسـمی 

قـرش  آسـیب پذیرترین  از 

جامعه انـد، و نیـاز دارنـد که 

از سـوی نهادهـای دولتی و 

غیـر دولتـی بـدون اسـتثنا 

بدارنـد.  دریافـت  کمـک 

حـال  در  متاسـفانه  کـه 

حـارض معلـوالن غیر جنگی 

معـاش  دریافـت  مسـتحق 

نشـده اند. شـناخته 

در این شـکی وجود ندارد که شـامری زیادی از معلوالن توانایی 

توانایـی  آن  انگشت شـامری  تعـداد  اگـر  ندارنـد،  را  کـردن  کار 

و عالقه منـدی کارکـردن را دارنـد فرصـت کار برای شـان میـرس 

منی شـود. در حـال حـارض کاریابـی یکـی از مشـکالت جـدی و 

آحـاد در افغانسـتان به حسـاب می آیـد. طوری که به اسـاس آمار 

و ارقـام ارایه شـده از حـدود ۱۶ میلیـون افـراد واجـد رشایـط کار 

در افغانسـتان، بیـش از نصـف آن کـه ۹ میلیـون باشـد بـی کار 

می باشـد.

در محیطـی کـه بـه ایـن حـد افـراد سـامل بـی کار وجـود دارد، 

طبیعـی اسـت کـه دریافـت کار بـرای معلوالنـی کـه توانایـی و 

عالقه منـدی کارکـردن را می داشـته اند، یـک مشـکل جـدی و 

می آیـد. به حسـاب  مضاعـف 

اگـر از ایـن زاویه به معلوالن نگاهی انداخته شـود )اکرث معلوالن 

کار کـرده منی تواننـد و آنانی کـه کار کـرده می تواننـد برایشـان 

فرصـت کاری فراهـم منی شـود( در ایـن صـورت اگـر دولـت هـم 

به عنـوان کفیـل ملـت بـه این هـا بـدون اسـتثنا معـاش توزیـع 

زنده گـی  یـک  صاحـب  می تواننـد  چطـور  این هـا  پـس  نکنـد، 

خـوب و آبرومند شـوند؟ مجبـور اند کـه در روی جاده ها با حالت 

رقت بـار دسـت بـه گدایـی دراز کننـد )قسـمی کـه همیـن حـاال 

ایـن کار را می کننـد(. کـه ایـن، بـرای دولـت می توانـد لکۀ ننگ 

باشد.

تـا هنوز معاش شـش ماه دوم سـال جـاری افـراد دارای معلولیت 

حوالـه نشـده اسـت. در حالی کـه بـرای ایـن گـروه اجتامعـی 

همیـن معـاش، بـه مثابۀ همۀ هسـت و بود شـان می باشـد؛ زیرا 

بـرای کسـانی کـه منی تواننـد روزانـه یـک افغانـی درآمد داشـته 

باشـند، ۶۰۰۰۰ افغانی و یا نصف آن ۳۰۰۰۰ افغانی در سـال، 

به چـه حـدی ارزش دارد.

منحیـث یـک شـاگرد اقتصـاد می شـود کـه وضعیـت نابسـامانی 

اقتصـادی دولـت مـا را درک کـرد، امـا، عـدم پرداخـت شـش ماه 

معـاش معلـوالن راه حـل اساسـی بـرای رفـع ایـن نابه سـامانی 

اقتصـادی منی توانـد باشـد. راه حلی که پیشـنهاد می شـود این 

اسـت کـه به شـکل عاجـل مصارفـات تجملـی و اضافـی ادارات 

دولتـی کاهـش پیـدا کند. کـه حجم پولـی آن به مراتـب بیش تر 

پرداخـت  ناحیـۀ عـدم  از  بـود کـه  ارقامـی خواهـد  و  اعـداد  از 

معـاش معلـوالن، پـس انـداز می شـود. پرداخت معـاش معلوالن 

بـه وقتـش نه تنهـا وظیفـۀ رسـمی دولتـی اسـت، بل کـه یـک امر 

اخالقـی، انسـانی، وجدانـی، دینی و ایامنی نیز می باشـد. لطفاً 

معاش مـا را پرداخـت کنیـد.

حقوق شش ماهه آخر سال افراد دارای معلولیت کجاست؟
»لطفاًمعاشاتمانراحوالهکنید«

بسم هللا ذیک
خـربنگار آزاد

گیزارش

به گزارش از سی ان ان، سیاستمدار کهنه کار دموکرات که   

از جنوری ۲۰۲۱ کنرتل امور را در دست گرفت، قول داده 

که همراه قابل اطمینانی برای جهان باشد. او قول داده که در 

مقایسه با ترامپ با هم پیامنان او دوستانه تر، با رهربان خودکامه 

سختگیرتر و با سیاره زمین بهرت باشد. اما، چشم انداز سیاست 

خارجی ممکن است چالش برانگیزتر از چیزی شده باشد که او 

به خاطر دارد.

کاخ  در  اوباما  معاون  عنوان  به  بار  آخرین  بایدن  که  زمانی  از 

سفید بود، چیز های زیادی تغییر کرده است. دشمنان آمریکا، 

که ترامپ بعضی هایشان را تحریک و بعضی هایشان را تقویت 

کرده است، ریشه دارتر از قبل شده اند.

رئیس جمهور روسیه، واالدیمیر پوتین، رئیس جمهور چین، شی 

جین پینگ، رهرب کره شاملی، کیم جونگ اون و دیگران از غرور 

بی فایده ترامپ به نفع خود بهره برداری کردند و ناز ایگوی او 

را کشیدند تا به اهداف خود دست پیدا کنند – برخی از این 

رهربان مادام العمر هستند.

سیاست های  از  برخی  و  باشد  متفاوت  که  داده  قول  بایدن 

بحث برانگیز ترامپ شامل تغییرات آب وهوایی را معکوس کند 

و با هم پیامنان آمریکا روابط نزدیکرتی ایجاد کند. او گفته که 

در قبال چین هامن خط مشی سختگیرانه ترامپ را در مورد 

ستیزه جویانه  فعالیت های  و  معنوی  مالکیت  رسقت  تجارت، 

تجاری خواهد داشت، اما به جای رفتار قلدرمأبانه هم پیامنانی 

مثل ترامپ از شیوه همکاری بهره می گیرد.

در مورد ایران، او قول داده که تهران می تواند برطبق معاهده 

چندملیتی که خودش در دولت اوباما بر آن نظارت داشت، اما 

ترامپ آن را نقض کرد، از تحریم ها خارج شود؛ و در مورد ناتو، 

او هم اکنون هم در تالش است که از طریق ترس انداخنت در 

دِل کرملین اعتامد را بازسازی کند.

این فعالیت ها برای این سیاستمدار کهنه کار که ۴۷ سال است 

در سیاست است و سال هاست در کمیته روابط خارجی سنای 

آمریکا کار کرده، به راحتی رضایت عمومی را به ارمغان خواهد 

آورد.

که  بوده  آمریکا  به شدت طرفدار سنِت رهربی جهانی  بایدن 

داعیه دار دفاع از حقوق برش و دموکراسی در جهان است. او 

بود که  و دارفور  بالکان  آمریکا در  از مدافعان مداخالت  یکی 

البته موفقیت آمیز نبود و برای معاهده منع گسرتش سالح های 

هسته ای با قدرت تالش کرد.

اما اجرایی کردِن چشم انداز سیاست خارجی او در حال حارض 

به این آسانی نخواهد بود. چهار سال متام، دستان آمریکا به 

در  کشور هایی  گردن  دور  معکوس  خارجی  سیاست  واسطه 

رسارس اروپا، خاورمیانه و فراتر از آن حلقه بوده است.

روزی ترامپ دستور خروج رسبازان آمریکا از سوریه را در میان 

بهت و نگرانی هم پیامنانش صادر کرد و روز دیگر دقیقاً خالف 

آن عمل کرد.

بایدن ممکن است با خطر سد بلندی از دوستان مواجه شود که 

مشتاقند چیز هایی که به نظرشان اشتباه بوده را تصحیح کند. 

مدیریِت انتظارات هم پیامنان آمریکا برای رئیس جمهور جدید 

با اسرتاتژی های  بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا آن ها سال ها 

پراکنده سیاست خارجی این کشور مواجه بودند که هم پیامنی 

سنتی را تضعیف و نظم جهانی را تهدید کرد.

رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، نیز چالش جدیدی 

برای بایدن خواهد بود. اردوغان در سوریه، لیبی و ارمنستان 

فرانسه  و  یونان  با  حتی  و  است  کرده  ایجاد  درگیری هایی 

از  را  مردم  حواس  بدین وسیله  تا  است  داشته  تنش هایی  نیز 

شکست هایی که در مدیریت امور داخلی داشته پرت کند.

این  اردوغان  به  منطقه  در  نکردن  مداخله  به  ترامپ  متایل 

مهار  برای  را  خود  هم پیامنان  آمریکا  که  کرده  مخابره  را  پیام 

سالح  خریداری  با  ترکیه  رهرب  کرد.  نخواهد  هدایت  اردوغان 

از روسیه، حامیت از حمالت آمریکا به خاورمیانه و حامیت از 

ناتو  با  خود  هم پیامنی  به  اروپا  هم پیامنان  منافع  به  حمالت 

پیشین  برای دولت های  به شکلی که  آن هم  وارد کرد؛  لطمه 

آمریکا پذیرفتنی نیست.

مقرص  تنها  ترامپ  و  کرده  امکان پذیر  را  این ها  قدرت  خالء 

این خالء نیست؛ رئیس جمهوری که در حال ترک کردن کاخ 

را  منطقه  مسائل  از  بیرون کشیدن  برنامه  فقط  است  سفید 

با رسعت  بود  ریخته شده  آن  اوباما-بایدن طرح  دوران  در  که 

عملی کرد. برای ۴ سال آینده، میراث انزواطلبانه خوِد اوباما، 

به خصوص در قبال خاورمیانه، بر روابط او با هم پیامنانش سایه 

خواهد انداخت.

اوباما در طی دوران ریاست جمهوری اش 

خاورمیانه  در  خود  هم پیامنان  سقوط 

زین العابدین  رئیس جمهور  مانند   –

مبارک  حسنی  و  تونس  در  بن علی 

سال  عربی«  »بهار  طی  در  را  مرص  در 

برای  را  این ترس  و  ۲۰۱۱ متاشا کرد 

هم پیامنان خاورمیانه اش ایجاد کرد که 

مبادا آمریکا آن ها را نیز رها کند.

خارج  عراق  از  را  آمریکا  رسبازان  او 

به  ترامپ  دونالد  آنکه  از  قبل  و  کرد 

بیرون  مشغول  برسد  ریاست جمهوری 

افغانستان  از  آمریکا  رسبازان  کشیدن 

به  متهم  که  نیز  اسد  قبال  در  او  بود. 

مردم  علیه  شیمیایی  مبب  از  استفاده 

خودش بود، کاری نکرد.

درعوض سختگیری ترامپ علیه ایران، به هم پیامن آمریکا در 

خلیج فارس این نوید را داد که آمریکا همچنان از آن ها حامیت 

می کند. اما نگرانی از اینکه او قدم اشتباهی بردارد که باعث 

که  کرد  تشویق  را  آن ها  شود  منطقه  در  جنگ  یک  درگرفنت 

حامی خود را در جا های دیگری جستجو کنند و روابط شان را 

با مسکو و پکن مستحکم تر کنند.

اکنون بایدن مجبور است از طرفی، هم پیامنان خود را متقاعد 

کند که آمریکا همچنان یک رشیک دامئی و ثابت قدم است و 

درعین حال با تهدیدی که از ظهور چین ایجاد شده کنار بیاید. 

ندارد.  چندانی  شانس  هم  حاال  همین  بایدن  کار  این  برای 

طرفداری  و  آمریکا  امسال  انتخابات  در  مردم  باالی  مشارکت 

نبود:  اتفاقی   ۲۰۱۶ سال  که  داد  نشان  ترامپ  از  بی سابقه 

بایدن  از  بعد  رئیس جمهور  و  است  دوقطبی  شدت  به  آمریکا 

به  را  آورده  به دست  در دوره خود  او  که  توافق هایی  می تواند 

مورد  در  ترامپ  که  هامنطور  بی اندازد،  زباله دانی  به  راحتی 

توافق های اوباما دست به همچین کاری زد.

سفید  کاخ  راهی  را  سنتی  نامزد  یک  رأی دهندگان  اگرچه 

و  می کنند  ترس  احساس  هم چنان  هم پیامنان  کرده اند، 

سال  بایدن  تا  نیست.  آسانی  کار  آن ها  داشنِت  نگه  خونرسد 

آینده به کاخ سفید برسد، راهی که به انزوای بیشرت می انجامد 

بیشرت از امروز طی شده است. رئیس جمهور جدید باید تخمین 

سیاست های  می خواهد  رسیع  چقدر  و  اندازه  چه  تا  که  بزند 

موجود را معکوس کند و هم پیامنان بیشرتی را در پشت خود 

مطلوب  که  مسیری  در هامن  را  بتواند جهان  تا  باشد  داشته 

اوست، هدایت کند.

دهد  انجام  باید  بایدن  که  کاری  کنید  احساس  اینکه  برای 

او در  برنامه های  از  بود. فقط یک منونه  چقدر سخت خواهد 

مورد ایران و برنامه توافق هسته ای با آمریکا را تصور کنید که 

می خواهد  چطور  بایدن  انداخت.  زباله دانی  به  را  آن  ترامپ 

یکبار دیگر کشور هایی مانند انگلستان، آملان و فرانسه را که 

یکبار بی نهایت انرژی رصف کردند و از آمریکا حامیت کردند 

تا به یک توافق با ایران برسد، متقاعد کند تا همه چیز را از نو 

رشوع کنند؟

و تازه هنوز سختی های جلب رضایت دوباره چین و روسیه به 

بسیار  سختی های  با  اوباما  کنار  در  او  است؛  نیامده  حساب 

توانست این دو کشور را در سال ۲۰۱۵ در کنار آمریکا داشته 

باشد.

آمریکا  آنکه  از  پیش  تا  چین  که  نیست  محتمل  مثال،  برای 

مورد  در  و  نکشد  بیرون  جنوبی  چین  دریای  از  را  نیروهایش 

آمریکا وارد  با  ایران  توافق تجاری عقب نشینی نکند، در مورد 

یک توافق جدید بشود.

موفقیت در سیاست خارجی فقط به جلب اعتامد دوستان و 

جلب اعتامد مجدد دشمنان محدود منی شود، آمریکا باید در 

مورد اینکه اهداف واحد دارد اعتامد بین املللی را جلب کند 

نخواهد  ساده ای  کار  دوقطبی  حد  این  تا  جامعه ای  برای  که 

بود.

بایدن به زودی خواهد فهمید که نظم جهانی دیگر آنطوری که 

او می خواهد قابل بازتنظیم شدن نیست. بعد از آنکه چند ماه 

از اقامتش در کاخ سفید گذشت با نگاهی به گذشته متوجه 

خواهد شد مسیری که برای رسیدن به کاخ سفید طی کرده 

بود ساده ترین بخش سفر او به عنوان رئیس جمهور بوده است.

مجله فرادید

اهمیتبُردبایدنبرایجهان
تیرجیمه

تا هنوز معاش شش ماه 
دوم سال جاری افراد دارای 

معلولیت حواله نشده است. 
در حالی که برای این گروه 
اجتامعی همین معاش، به 

مثابۀ همۀ هست و بود شان 
می باشد؛ زیرا برای کسانی که 

منی توانند روزانه یک افغانی 
درآمد داشته باشند، ۶۰۰۰۰ 
افغانی و یا نصف آن ۳۰۰۰۰ 
افغانی در سال، به چه حدی 

ارزش دارد.


