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تاجیکستان،  به  در سفر  رییس جمهوری روسیه 
در دیدار با همتای تاجیکستانِی خود گفته است 
در  امنیتی  تهدیدهای  با  مقابله  برای  روسیه  که 
به  دست  شود،  مجبور  اگر  افغانستان،  مرزهای 
پوتین  والدیمیر  زد.  خواهد  نظامی  اقدام های 
گفته که دو طرف در مورد تهدیدهای امنیتی با 
هم گفت وگو کرده اند و در صورت نیاز روسیه 
از  تاجیکستان،  مرزهای  در  امنیت  تأمین  برای 
استفاده  کشور  این  در  مستقر  نظامی  نیروهای 

خواهد کرد. 
هفت هزار  به  نزدیک  تاجیکستان  در  روسیه 
تأمین  هدِف  به  عمدتًا  که  دارد  نظامی  نیروی 
مستقر  آن جا  در  کشور  این  مرزهای  امنیِت 
همواره  هرچند  تاجیکستانی  مقام های  شده اند. 
از  گرفتن  کمک  بدون  قادرند  که  گفته اند 
نیروهای روسی از مرزهای خود پاسداری کنند؛ 
این  روسیه همچنان نگران مرزهای  ولی ظاهراً 

کشورِ متحِد خود در منطقه است. 
نگرانی روسیه و هر کشوری در منطقه در مورد 
تهدیدهای گروه های تروریستی تاحدی می تواند 
قابل درک باشد، ولی وقتی این وضعیت جدی 
می شود که کشورهای مختلف برای حفظ منافِع 
بدون  و  یک جانبه  به صورِت  کنند  تالش  خود 
افغانستان از خود  امنیِت  در نظرداشت منافع و 

واکنش نشان دهند. 
از  استفاده  به  حالی  در  روسیه  رییس جمهوری 
در  تاجیکستان  مرزهای  در  کشور  آن  نیروهای 

که  می دهد،  هشدار  امنیتی  تهدیدهای  با  مقابله 
برخی مقام های امنیتی افغانستان در شماِل کشور 
ولسوالی  در  طالبان  برای  روسیه  که  می گویند 
امام صاحِب والیت کندز پایگاه آموزشی نظامی 
آن گونه  خبر  این  اگر  است.  کرده  تأسیس 
واقعیت  مدعی اند  کشور  شماِل  مقام های  که 
برای  جدی  خطِر  زنگ  می تواند  باشد،  داشته 
وقتی  به ویژه  رود.  شمار  به  افغانستان  امنیت 
روسیه  که  مدعی اند  کشور  شماِل  مقام های  که 
از  که  دارد  سعی  پایگاه ها  این گونه  تأسیس  با 

افغانستان انتقام بگیرد. 
آیا روسیه بدون در  آیا واقعًا چنین هست؟  اما 
نظرداشِت منافع افغانستان می خواهد که از میدان 

جنِگ این کشور به سودِ خود استفاده کند؟ 
روشن  پاسخ های  سوال هایی  چنین  برای  هنوز 
روسیه  اخیِر  تحرکاِت  ولی  نیست؛  دست  در 
بیرون  حاِل  در  کشور  این  که  می دهد  نشان 
شدن از وضعیِت انفعالی در مورد مسایل منطقه 
واقعًا روسیه  این که  است.  افغانستان  ویژه  به  و 
ساختن  یا  و  طالبان  با  تماس  کردِن  برقرار  با 
والیت های  از  یکی  در  گروه  این  برای  پایگاه 
مرزِی کشور چه هدف هایی را دنبال می کند، به 
صورِت قاطع مشخص نیست، ولی بدون شک 
در  جنگ ها  و  ناآرامی ها  تشدید  در  می تواند 

افغانستان تأثیرهای منفی به جا گذارد. 
با  ولی  رویکرد  همین  با  تقریبًا  نیز  پاکستان 
مقداری تفاوت در پانزده ساِل گذشته در اوضاع 
افغانستان همواره دخالت کرده است. هرچند که 
هدف های پاکستان و روسیه در منطقه و به ویژه 
در مورد افغانستان می تواند تفاوت های ماهوی 
اوضاع  بر  آن  اثراِت  اما  باشد،  داشته  بنیادی  و 

افغانستان یکسان است. 
گروه های شورشی در هر لباسی که باشند، برای 
و  می روند  شمار  به  تهدید  عنوان  به  افغانستان 
بدتر شدِن وضعیت  به  گروه ها  این  از  حمایت 
با تقسیم  نیز  پاکستان  این کشور می انجامد.  در 
طالبان به طالباِن پاکستانی و افغانستانی، همواره 
داشته  گروه  دو  این  برابِر  در  دوگانه  مواضِع 
طالباِن  یعنی  را  این گروه ها  از  یکی  اگر  است. 
پاکستانی را به شکلی مغایر با سیاست های خود 
حمایت  افغانستان  طالباِن  از  ولی  کرده،  تلقی 
کرده و حتا به عنوان متحداِن استراتژیِک خود به 
آن ها نگریسته است. چنین سیاستی اگر از سوی 
ثباِت  و  امنیت  به  نه تنها  دنبال شود،  نیز  روسیه 
منطقه کمکی نمی رساند، بل بیشتر اوضاع را به 

سمِت وخامت خواهد برد. 
این که روسیه نگران کشورهای آسیای میانه و به 
تبع آن، نگران امنیِت خود هست، نکته یی قابل 
درک و برداشت است؛ اما نمی توان با کمک به 
طالبان و گروه های افراطی، امنیت در این مناطق 
را تأمین کرد و یا در برابر سیاست های امریکا 
و ناتو مانع به وجود آورد. شاید یکی از دالیِل 
ناشی  افغانستان،  مسایل  در  روسیه  شدِن  فعال 
در  ناتو  با  کشور  این  که  باشد  تقابل هایی  از 
که  دارد  تالش  ناتو  دارد.  اروپایی اش  مرزهای 
پایگاه  اروپا  با روسیه در  در کشورهای هم مرز 
نظامی تأسیس کنـد و این مسأله با واکنش تنِد 
مقام های روسیه روبه رو شده است. روسیه شاید 
شدِن  فعال  یا  و  طالبان  به  نزدیکی  با  بخواهد 
ناتو  به  را  پیام  این  افغانستان،  مسایل  در  بیشتر 
منتقل کند که این کشور نیز گزینه هایی دارد که 
می تواند منافع ناتو را تهدید کند. اما این تهدید 
به چه بهایی برای افغانستان می تواند تمام شود؟ 
پیامدهای آن برای افغانستان بدون شک فاجعه بار 
خواهد بود و هرگونه شکل گیری مقاومِت جدِی 
تروریسم  و  افراط گرایی  برابر  در  را  منطقه یی 
سبب  وضعیت  این  رساند.  خواهد  ناکامی  به 
افغانستان  ناامنی های  و  جنگ  که  شد  خواهد 
این  برای مدت های نامعلومی همچنان از مردمِ 

کشور قربانی بگیرد. 
روسیه دشمنِی خود با ناتو را به گونه های دیگری 
باید پی گیری کند، آن گونه که ثبات و امنیت در 
منطقه را به بحران نکشاند. اما در یک نگاه کلی، 
تالش های فعلِی روسیه به نفِع افغانستان نیست 
خواهد  صدمه  را  کشور  دو  خوِب  روابط  و 
مرزهای  در  تهدیدها  کاهِش  برای  روسیه  زد. 
در  استراتژیک  روابط  آن ها  با  که  کشورهایی 
آسیای میانه دارد، می تواند در همکاری با دولِت 
افغانستان به نتایج بهتر و مطلوب تری دست پیدا 
کند تا کمک به گروه های شورشی و تروریست 
به  هدف های شان،  به  رسیدن  محِض  به  که 

دشمنان اصلِی منافع روسیه تبدیل می شوند. 
طالبان در زمان سلطۀ خود بر افغانستان، همواره 
میانه و حتا  آسیای  به کشورهای  داعیۀ رسیدن 
رساندِن  در  نیز  گام هایی  و  داشتند  را  روسیه 
در  موجود  افراطِی  اسالمی  گروه های  به  کمک 
با  نتواند  روسیه  اگر  دادند.  کشور صورت  این 
درایت مسایل و واقعیت ها را بررسی کند، این 

تجربه می تواند بارِ دیگر تکرار شود. 
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امـروز 11 حـوِت 1395 اسـت و بـاران و رطوبِت روزِ گذشـته، 
لطافـِت بهـاری و نسـیِم بادِ نـوروزی را برای همۀ مـان به ارمغان 
آورده اسـت. یعنـی بیشـتر از 19 روزِ دیگـر، بـه آغـازِ سـاِل نـو 
و بهـارِ جدیـد باقـی نمانـده و کم کـم انفـاِس خـوِش نـوروز و 
رسـتاخیِز طبیعـت بـه مشـام می رسـد و خداوند مهربـان یک بارِ 
دیگـر، جمـال و کمـاِل خویـش را در این معادِ زمینـی به نمایش 

می گـذارد و بنده گانـش را بـه تفکـر و تشـکر فـرا می خوانـد.
امـا ایـن مـژده و ابشـارِ الهــی از یک سـو، و بدقلقـی و انـذارِ 
جاهلی از دیگرسـو، عاشـقاِن بهــار و یاراِن نوروز را هرسـال به 
چالشـی ناخواسـته و احتجاجـِی اجبـاری می کشـاند. امسـال نیز 
بـا شـروِع آب شـدِن برف هـای زمسـتانی و آمدآمـِد بهـار، بـازارِ 
نوروزسـتیزی و دشـمنی بـا جشـِن طبیعـت، داغ شـده و صدای 
تحریـِم نوروز، پوشـیدن لباِس نـو و مبارک گویِی سـاِل جدید از 
منبِر برخی مسـاجد و درس خانه ها بلنــد شـده است. اگرچه هر 
سـال در ایـن جداِل شـرعی و منطقی، دشـمناِن نوروز شکسـت 
گـردن،  رِگ  پُندانـدِن  و  چهـره  افروختـِن  جـز  و   خورده انـد 
چیـزی بـرای اثبـاِت این سـتیز و تحریـم نداشـته اند؛ امـا بازهم 
بـه مـوازاِت فعالیـِت هرسـالۀ نوروزسـتیزان ایجـاب می کنـد که 
هرکدام مـان بـه روشـن گری در ایـن بـاب ادامـه دهیم و جشـِن 
نـوروز را از غبـارِ ایـن جدال ها، زالل و سـرفراز بیرون بکشـیم.
امـا به راسـتی نـوروز چیسـت و چـرا برخی هـا در حِق آن سـتم 

روا می دارنـد؟
بـرای پاسـخ به این سـوال، با توجه به ریشـه های گشـِن نوروز، 
می تـوان کتاب هـا نوشـت؛ امـا در ایـن مجـاِل کوتاه بایـد گفت: 
نـوروز آغـاز فصـِل بهـار اسـت و ایـن آغاز در کشـور مـا، آغازِ 
سـاِل نـو نیـز می باشـد. جشـن نوروز بـا تحویِل سـال یـا لحظۀ 
برابـری اعتـداِل بهـاری شـروع می شـود؛ لحظه یی که خورشـید 
در سـیر ظاهـری خود، در ابتـدای برج حمل، از اسـتواری زمین 

گذشـته و به شـمال آسـمان میـل می کند. 
تعییـِن چنیـن زمانـی از لحـاظ علمـی، بسـیار مهـم و دشـوار 
بودنـد و  یافتـه  دانـش دسـت  ایـن  بـه  مـا  نیـاکاِن  امـا  بـوده؛ 
کاشت وبرداشـِت خویـش را بـر اسـاِس آن پـی می گرفتنـد. از 
فارسـی زبان،  کشـورهای  در حـوزۀ  نـوروز  کـه  همین روسـت 
جشـن و تعطیلـِی رسـمی اسـت و از آن بـه گرمـی اسـتقبال 
می شـود. ایـن جشـن و اسـتقبال نیـز، سراسـر ریشـه در دانـش 
و فطـرِت دانش  دوسـت و زیبایی جـوِی بشـر داشـته و دارد. از 
همین جـا بـوده کـه بـا ورود آییـِن پـاک و عقل گـراِی اسـالم و 
آموزه هـای نـاِب محمـدی، هیـچ تحریـم و ممانعتـی بـر جشـِن 
نـوروز اعمـال نشـد و ایـن روز بـه راهِ خـود ادامـه داد. امـا از 
آن زمـان تـا امـروز، آن چه بر چهـرۀ نوروز غبـارِ سـوال انداخته، 
تعصـِب تـوام بـا جاهلیـت، قوم گرایـی، بداندیشـی و تقلیـد از 

بدسـگال ها و تعطیـِل عقالنیـت بـوده اسـت. 
جشـن نـوروز به دلیـِل آن کـه نمادِ هویـت، فرهنـگ و عقالنیِت 
نیاکان مـان بـود، مـورد بخـل و حقـِد مخالفـاِن اولیـۀ فرهنـگ و 
هویت مـان قـرار گرفـت و به تدریـج بـا ابـزارِ سیاسـت و بـازِی 
قـدرت و حـوادِث تاریخـی متعدد، چنـان تولید و بازتولید شـد 
کـه مـورد تقلیِد صاحبـان و میـراث داراِن نوروز نیز قـرار گرفت 
و در عالـِم بی خبـری، نسـل ها را سـفر کـرد و بـه مـا رسـید. 
اکنـون همـۀ آن هایی که در افغانسـتان بـا نوروز می سـتیزند و بر 
طبـِل تحریـِم آن می کوبنـد، در ادامۀ این سـریاِل تلـِخ تاریخی و 
بی خبـر از بازی هـا و پهلوهـای سیاسـیـ  هویتِی آن قـرار دارند. 
آن هـا نمی داننـد کـه زنـده نگه داشـتِن نـوروز، زنده نگهــداری 
هویـت و عقالنیـِت نیاکان شـان، ضمـِن ارج گزاری بـه آیین پاِک 
اسـالم، اسـت. آن هـا نمی داننـد همـۀ روایت هـا و گزاره هایـی 
کـه بـه نـامِ دالیـِل شـرعی مبنی بـر تحریـِم نـوروز بـرای مردم 
می سـرایند، یـا از دسـتگاه های سیاسـِی جعـِل حدیـث بیـرون 
و  قطعی الداللـه  هیچ یـک  دسـت کم  این کـه  یـا  و  تراویده انـد 
ثبـوت نیسـتند. آن هـا نمی داننـد که ستیزشـان با نوروز، سـتیزی 
دیکته شـده در درازنـاِی تاریـِخ زبـان و هویِت غم بارشـان اسـت 
کـه در غیابـِت سـواد و حافظۀ تاریخـی، رونق گرفتـه و بدین جا 

است. رسـیده 
اگرچـه می دانیـم و یقیـن داریـم کـه نـوروز همچنـان »نـوروز« 
باقـی می مانـد و به رغـِم همـۀ بدخواهی هـا، در قلـِب تاریـخ بـه 
راهِ خـود ادامـه می دهـد؛ امـا بازهـم بـه نوروزسـتیزاِن بداندیش 
توصیـه می کنیـم کـه مطالعـه کننـد، سـواد دینـی و اسالمی شـان 
را بـاال ببرنـد و حافظـۀ تاریخی شـان را بازیابنـد؛ زیـرا جنـگ 
آن هـا بـا نـوروز، هماننـد جنـِگ سـهراب و رسـتم بـه تحریـِک 

است! افراسـیاب 

تک تِک بهـار 
و ستیِز سیاسی با نوروز

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1975  چها ر    شنبه      11 حو ت    /   ا  سفند          y    1395   2 جما د ی الثا نی  y 1438  1ما ر  چ   2017

در  تهدیدهــا  كاهــِش  بــرای  روســیه 
آن هــا  بــا  كــه  كشــورهایی  مرزهــای 
میانــه  روابــط اســتراتژیک در آســیای 
دارد، می توانــد در همــکاری بــا دولــِت 
افغانســتان بــه نتایــِج بهتــر و مطلوب تــری 
دســت پیــدا كنــد تــا كمــک بــه گروه هــای 
به محــِض  كــه  تروریســت  و  شورشــی 
بــه  هدف های شــان،  بــه  رســیدن 
ــل  ــِی منافــع روســیه تبدی دشــمنان اصل
می شــوند. طالبــان در زمــاِن ســلطۀ خــود 
بــر افغانســتان، همــواره داعیــۀ رســیدن 
حتــا  و  میانــه  آســیای  كشــورهای  بــه 
ــز در  ــی نی ــتند و گام های ــیه را داش روس
ــامی  ــای اس ــه گروه ه ــک ب ــاندِن كم رس
افراطــِی موجــود در ایــن كشــور صــورت 
ــا درایــت  دادنــد. اگــر روســیه نتوانــد ب
ــد،  ــی كن ــا را بررس ــایل و واقعیت ه مس
ــاِر دیگــر تکــرار  ــد ب ــه می توان ایــن تجرب

ــود  ش



روح اهلل بهزاد
ــور در  ــتان از حض ــع افغانس ــارت و صنای ــاق تج ات
نشســت ایکــو در اســالم آباد خــودداری کــرده اســت. 
ــه ســفیر  ــد ک ــز می گوی وزارت خارجــۀ افغانســتان نی
ایــن کشــور در اســالم آباد در نشســت ایکــو اشــتراک 

می کنــد. 
خیــراهلل آزاد، معــاون ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــا  ــد: ب ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
اســالم آباد  در  نشســت  ایــن  این کــه  بــه  توجــه 
ــیت هایی که در  ــل حساس ــه دلی ــردد و ب ــزار می گ برگ
ایــن اواخــر بــه وجــود آمــده اســت، ســران حکومــت 
ــه نماینده گــی  ــد و ب ــن نشســت اشــتراک نکردن در ای
ــل وال، ســفیر افغانســتان در  از افغانســتان، عمــر زاخی

ــد. ــتراک می کن ــو اش ــت ایک ــالم آباد در نشس اس
آقــای آزاد در پیونــد بــه اهمیــت ایــن ســازمان 
ــرای افغانســتان گفــت: "از آنجــا کــه تأکیــد بیشــتر  ب
ایــن ســازمان بــر تســهیل تجــارت و ترانزیــت 
ــرای  ــازمان ب ــن س ــن کشــورهای عضــو اســت، ای بی
افغانســتان اهمیــت می یابــد. افغانســتان می توانــد 
ــای  ــداف همکاری ه ــازمان، اه ــن س در چارچــوب ای
اقتصــادی منطقه یــی تعییــن شــده اش را دنبــال کنــد."
معــاون ســخنگوی وزارت خارجــه خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــال منطقه ی ــای اتص ــی از چهارراه ه ــتان یک افغانس
و  آســیای میانه  بــا  را  آســیا  جنــوب  کــه  اســت 
هم چنــان خاورمیانــه را بــا آســیای میانــه وصــل 
ــال  ــم انتق ــیار مه ــیر بس ــیر، مس ــن مس ــد و ای می کن
انــرژی میــان منطقــۀ آســیا بــه حســاب می آیــد، 
ایــن  در  افغانســتان  عضویــت  اســاس،  برهمیــن 

ســازمان اهمیــت پیــدا می کنــد.
بــا ایــن حــال، اتــاق تجــارت و صنایــع افغانســتان از 

ــد.  ــر می ده ــن نشســت خب ــم ای تحری
ــع  ــاق تجــارت و صنای خان جــان الکــوزی، معــاون ات
پاکســتان  در  را  نشســت  ایــن  کهآنــان  می گویــد 
ــادی را  ــورد شــکایات زی ــن م ــرده و در ای ــم ک تحری

ــد. ــال می کنن ــو ارس ــازمان ایک ــکرتریت س ــه س ب
او افزود:"فردا)امــروز( اول مــارچ جلســه رهبــری 
اتاق هــای تجــارت ســازمان ایکــو در اســالم آباد 
ــا  ــم. ت ــم می کنی ــمًا آن را تحری ــا رس ــا م ــت؛ ام اس
نورم هــای اصولــی و قانونــی در ســازمان ایکــو و 
ــک  ــازمان ی ــن س ــود، ای ــه نش ــر گرفت ــارک در نظ س

ــت." ــام اس ــه ن ــازمان ب س
از  یکــی  را  ایکــو  اقتصادی،ســازمان  آگاهــان 
منزوی تریــن  و  ناکارآمدتریــن  غیرفعال تریــن، 

می داننــد.  منطقه یــی  ســازمان های 
ــن ســازمان  ــت ای ــه ضــرورت و اهمی ــان درحالی ک آن
را بســیار مهــم می دانند،امــا بــر ایــن بــاور انــد 

ــا  ــود تنه ــات خ ــول حی ــو در ط ــازمان ایک ــه س ک
برنامه ریــزی کــرده و طــرح پیشــنهاد داده اســت؛ 
امــا هیــج اقــدام عملــی از ایــن ســازمان بــه مشــاهده 

ــت. ــیده اس نرس
ــورهای  ــاد، کش ــوزۀ اقتص ــگران ح ــۀ پژوهش ــه گفت ب
عضــو ایکــو از آنجــا کــه بــه "بلــوغ سیاســی" 
نرســیده اند و همۀشــان درگیــر مســایل سیاســی 
و امنیتــی هســتند، همکاری هــای اقتصــادی را بــر 
سیاسی شــان  درازمــدِت  یــا  کوتاه مــدت  منافــع 

ترجیــح نخواهنــد داد.
اقتصــاد  دانشــکدۀ  اســتاد  ســیحون،  ســیف الدین 
دانشــگاه کابــل بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
ســازمان ایکــو از جملــۀ غیرفعال تریــن، ناکارآمدتریــن 
منطقه یــی  اقتصــادی  ســازمان های  منزوی تریــن  و 
را  برنامه هایــی  و  اهــداف  ســازمان  ایــن  اســت. 
بــرای خــود تعییــن کــرده اســت کــه قابــل دســترس 
ــداف و  ــۀ اه ــم در زمین ــی ه ــچ اقدام ــد و هی نمی باش

نداده انــد. دورنماهای شــانانجام 
این کهوضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  ســیحون  آقــای 
اقتصــادی کشــورهای عضــو ســازمان ایکــو هیچ گونــه 
نــدارد،  دیگــر  هــم  بــا  هم خوانــی  و  هم نوایــی 
ــه در  ــتند ک ــورهایی هس ــو کش ــای ایک ــزود: "اعض اف

ــون  ــک تریلی ــش از ی ــون نفوس،بی ــدود 400 میلی ح
ــان را  ــی جه ــر نفت ــن ذخای ــد و بزرگ تری ــر درآم دال
در اختیــار دارنــد، امــا سیاســت ها و دیدگاه هــای 
ایــن کشــورها نســبت بــه هــم ناهمگــون و متناقــض 

ــت." اس
ــاور اســت کهاهــداف  ــن ب ــر ای ــن آگاه اقتصــادی ب ای
ــار  ــوده و این ب ــا روی کاغــذ ب نشســت های ایکــو تنه
ــد:  ــد. او می گوی ــد مان ــی خواه ــذ باق ــز روی کاغ نی
یــک اقــدام نســبی در راســتای خــط آهــن افغانســتان-
ایران-ترکمنســتان و چیــن برداشــته شــده کــه بــه باور 

مــن، عملــی نیســت و تنهــا طرحــش وجــود دارد.
آقــای ســیحون در پاســخ بــه ایــن پرســش که اشــتراک 
ســران حکومــت وحــدت ملــی در ایــن نشســت چــه 
ــتراک  ــت: اش ــد، گف ــته باش ــد داش ــی می توان اهمیت
ــتراک نکردن؛زیرا  ــت از اش ــر اس ــوک، بهت ــک بل در ی
افغانســتان در ســال های گذشــته، محــل ترانزیــت 
ــی  ــل ارتباط ــیا و پُ ــوب آس ــه جن ــرق ب ــال ب گاز،انتق
بیــن جنــوب آســیا و آســیای میانه بــوده اســت، از ایــن 
جهــت، افغانســتان فرصــت دارد تــا در ایــن نشســت 
دیدگاه هــای خــود را در رابطــه بــه همکاری هــای 
منطقه یــی  زیرســاخت های  توســعۀ  منطقه یــی، 
ــداف  ــزء اه ــا ج ــن برنامه ه ــد ای ــد، هرچن ــرح کن مط

ســازمان ایکــو نیســتند.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد کــه کشــورهای 
ــیده اند  ــر سیاســی نرس ــوغ و تفک ــه بل ــو ب عضــو ایک
ــع  ــر مناف ــادی را ب ــای اقتص ــد همکاری ه ــا بتوانن ت
ترجیــح  سیاسی شــان  درازمــدت  یــا  کوتاه مــدت 
بدهنــد. بــه بــاور او: آنــان هنــوز فرهنــگ، ضــرورت 
و نیازمنــدی توســعۀ اقتصــادی را بــرای مــردم نیازمنــد 
خــود درک نکرده انــد و همــۀ ایــن کشــورهای درگیــر 

مســایل سیاســی و امنیتــی مختلــف هســتند.
ــت وزیر  ــاور نخس ــر، مش ــرتاج عزی ــن، س ــش از ای پی
ــورهای  ــتر کش ــران بیش ــه س ــود ک ــه ب ــتان گفت پاکس
عضــو بــه شــمول صالح الدیــن ربانــی وزیــر خارجــۀ  

ــد. ــرکت می کنن ــت ش ــن نشس ــتان در ای افغانس
ــره شــد  ــس از آن تی ــط افغانســتان و پاکســتان پ رواب
ــۀ  تروریســتی در آن  ــد حمل کــه پاکســتان بعــد از چن
ــن حمــالت در افغانســتان  کشــور، ادعــا کــرد کــه ای
ســازماندهی شــده اســت.دولت پاکســتان در واکنــش 
ــا افغانســتان بســت  ــه ایــن حمله هــا مرزهایــش را ب ب
و عملیــات موشــکی را در مرزهــای افغانســتان آغــاز 

کــرد.
ــور  ــت ها ام ــن نشس ــان ای ــی رود در جری ــار م انتظ
ســازمان ایکــو در ســایه شــرایط جدیــد جهانــی 
ــه  ــأله ک ــن مس ــا ای ــود و ب ــی ش ــی بررس و منطقه ی
ــعۀ  ــد مســیر توس ــو بای ــازمان ایک ــات س ــد اقدام رون
ــرد،  ــش بگی ــی را پی ــادی منطقه ی ــای اقتص همکاری ه

ــت. ــده اس ــت ش موافق
ــازمان  ــک س ــو) ی ــازمانهمکاری های اقتصادی(ایک س
ــال  ــه در س ــردد ک ــوب می گ ــی محس ــی دولت منطقهی
1985 از ســوی ســه کشــورِ ایــران، پاکســتان و ترکیــه 
ــی  ــادی، فن ــای اقتص ــرد همکاری ه ــدف پیش ب ــا ه ب
و فرهنگــی میــان کشــورهای عضــو تأســیس گردیــد.
ایکــو در واقــع جانشــین ســازمان همــکاری منطقه یــی 
ــه از ســال 1964  ــرای توســعه )RCD( می باشــد ک ب

تــا 1979 موجودیــت داشــت.
ــور  ــو کش ــت عض ــازمان هف ــن س ــال 1992، ای در س
ــد  ــه عبارت ان ــت ک ــت پذیرف ــه عضوی ــد را ب جدی
از، افغانســتان، آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزســتان، 

تاجیکســتان، ترکمنســتان و ازبکســتان می باشــد.
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مجلـس نماینـده گان از روز جهانـی زنان 
تجلیـل کـرد؛ امـا تنها یـک نماینـده زن و 
یـک نماینـده مـرد در این مراسـم حضور 

داشتند.
در مراسـم تجلیل از هشـتم مـارچ که روز 
سـه شـنبه )10 حـوت( از سـوی مجلس 
نماینـده گان برگـزار شـده بود، تنهـا مریم 
عضـو  دو  عرفـان  اهلل  عرفـان  و  کوفـی 
همـه  متباقـی  داشـتند.  حضـور  مجلـس 
کارمنـدان شـورای ملـی و مهمانانی بودند 
کـه از بیـرون مجلس دعوت شـده بودند.
حضـور کم رنـگ نماینـده گان زن در این 
مجلـس جالـب توجه شـماری از مهمانان 
حاضـر در مراسـم نیز شـد و آنـان از این 
مسـاله به شـدت انتقـاد کرد و آنـان را بی 
اعتنایـی نماینـده گان زن بـه حقـوق زنان 

در کشـور خواندند.
بـه گفته آنـان، نماینـده گان زن در مجلس 
در  زنـان  سیاسـی  مشـارکت  منظـور  بـه 
کشـور مراسـم دایـر مـی کننـد امـا خـود 

شـان بـه ایـن دادخواهـی بـاور ندارنـد.
یـزدان پرسـت عضـو کمیسـیون  قدریـه 
حاضـران  بـه  افغانسـتان  بشـر  حقـوق 
مراسـم گفـت: "نماینـده گان پارلمـان مـا 
را در مراسـم تجلیـل از روز زنـان دعوت 
کـرده انـد امـا خودشـان حضـور ندارند؛ 

همـه مهمـان انـد و میزبـان وجود نـدارد؛ 
ای کاش پیـام مـا به میزبان ها هم برسـد".

خانـم یـزدان پرسـت بـه وضعیـت زنـان 
در کشـور اشـاره کـرد و گفـت کـه زن 
در کشـور شـناخته نشـده باقـی مانـده و 
تمـام کارهایی که در راسـتای دسـت یابی 
حقـوق زنـان صـورت گرفته در 16 سـال 
گذشـته نمایشـی بوده اسـت و بایـد زنان 
50 در صـد در تمـام بخش های سیاسـی، 
اقتصادی و اجتماعی کشـور سـهم داشـته 

. شند با
اما عرفـان اهلل عرفان نایب منشـی مجلس 
نماینـده گان بر عدالت در راسـتای حقوق 
تامیـن  کـه  گفـت  و  کـرد  تاکیـد  زنـان 
حقـوق مسـاوی بـرای زنان ظلـم در حق 
آنـان اسـت و جهانیـان از ایـن بحـث بـه 

نفـع تجـارت شـان اسـتفاده مـی کنند.
اساسـی  "هـدف  افـزود،  عرفـان  آقـای 
دیـن اسـالم حفاظـت از عـزت نفـس و 
بشـریت زنـان اسـت و تاکید دین اسـالم 
نیـز بـر تامین عدالـت برای زنان اسـت نه 
مسـاوات؛ از نگاه دین اسـالم مساوات بر 

زنـان ظلم اسـت".
بـه گفتـه وی، امـروزه جهـان غـرب بـا 
شـعارهای تسـاوی حقوق زنـان و مردان، 
در واقـع از زنـان به هدف دسـت یابی به 

مقاصـد تجاری و خوش گذرانی اسـتفاده 
مـی کند.

امـا داکتـر صادق مشـاور دفتـر حمایت از 
تسـاوی حقـوق زنان سـازمان ملـل برای 
افغانسـتان نیـز تصویب قانون منـع آزار و 
اذیـت زنان افغانسـتان را یک دسـت آورد 
خوانـد و از دولت افغانسـتان خواسـت به 
وعـده هـای کـه در راسـتای حقـوق زنان 

داده، عمـل کند.
او تصویـب ایـن قانـون را فرصت خوبی 
بـرای ترقـی زنـان در جهـت دسـت یابی 

بـه مسـاوات عنـوان کرد.
نسـرین کـروز مشـاور امور زنان ریاسـت 
اجرایـی گفـت، زنـان در کشـور هنوز هم 
قربانـی تصامیـم خانـواده هـای شـان می 
شـوند و خشـونت علیـه آنـان روا داشـته 

می شـود.
سـپوژمی وردک معیـن وزارت زنـان نیـز 
گفـت کـه اگر دولـت می خواهـد به زنان 
حقـوق مسـاوی دهـد بایـد بـا راه اندازی 
برنامـه آگاهـی دهی قـوی، ذهنیـت ها را 

در برابـر زنـان تغییـر بدهد.
بـه گفتـه وی، زنـان هنوزهـم بـه صورت 
جـدی در خانـه و اجتمـاع مـورد تبعیض 

قـرار مـی گیرند.

تجار افغانستان "ایکو" را تحریم کرد

"ایکو ناکارآمدترین سازمان منطقه یی است"

 گرامی داشت از روز زن در جملس

میـزبان غـایب بـود!



ــر اســت  ــل تقدی ــزرگ و قاب ــری ب ــران، هن ــیدن دیگ ــتن از خــود و بخش گذش
البتــه بــرای کســانی کــه بــرای زنده گــی اکنــون خویــش، ارزش قایــل هســتند. 
هنــر بخشــش، یــک امتیــاز مثبــت بــرای کســانی اســت کــه در زنده گــی خــود 
ــو و پیشــرفت  ــه ســمت جل ــت ب ــه حرک ــد و ب ــزی نمی کنن ــر چی را معطــل ه

می اندیشــند. 
به این جمالت نگاه کنید: 

"من هرگز پدرم را به خاطر کاری که کرد، نخواهم بخشید." 
"از اشتباهی که کردم، غمگینم و نمی توانم خودم را ببخشم." 

ایــن جمــالت بــه نظرتــان آشــنا نیســتند؟ این هــا جمالتــی هســتند کــه هــر یــک 
از مــا ممکــن اســت بارهــا بــا آن روبــه رو شــده باشــیم. امــا مهــم ایــن اســت کــه 
بــرای ایــن پرســش ها و جمــالت چــه راهــکاری در ذهــن داریــم. مســلمًا اگــر 
قــدرت بخشــش دیگــران را نداشــته باشــیم، در واقــع گامــی در راســتای اصــالح 
ــم.  ــی کرده ای ــته زنده گ ــان در گذش ــته ایم و همچن ــود برنداش ــت موج وضعی
اگــر قــدرت بخشــیدن خــود را نداشــته باشــیم، بــه ایــن معناســت کــه در اشــتباه 
ــن احســاس  ــم و ای ــًا خــود را از درون ســرزنش می کنی ــم و دایم ــی مانده ای باق
ــب  ــود موج ــب خ ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی می کن ــی و آزرده گ ــار دلتنگ ــا را دچ م
ــراد  ــی از اف ــم. برخ ــی بمانی ــی باق ــذاب روح ــج و ع ــک رن ــا در ی ــده ایم ت ش
ــه  ــی وارون ــر می رســد تصــور و درک ــه نظ ــه ب ــد ک ــار می کنن ــی رفت ــه گونه ی ب
از بخشــیدن در ذهــن دارنــد. مثــاًل کســی کــه نمی توانــد مــادر یــا پــدر خویــش 
ــه ایــن خاطــر اســت کــه دایمــًا آن هــا را  ــی اش ببخشــد، ب را به خاطــر تندخوی
ــن  ــه ســوی آن هــا ســوق می دهــد و ای ــد و همــۀ مشــکالت را ب مقصــر می دان
در حالــی اســت کــه ایــن مشــکل بیــش از آن کــه بــه پــدر و مــادر یــا هرکــس 
ــه خــود شــما ارتبــاط پیــدا می کنــد. چــرا کــه شــما  دیگــری مربــوط باشــد، ب
ــن و  ــن بهتری ــد و ای ــر ایجــاد کنی ــد در خــود تغیی بیــش از هــر کســی می توانی
ســریع ترین راه بــرای پیشــرفت و کمــال اســت کــه در خــود حــس بخشــش را 
ایجــاد کنیــد و همیشــه این طــور فکــر کنیــد کــه دیگــران قابــل تغییــر نیســتند 
ــرش و وســعت  ــا پذی ــن کار بســیار ســخت اســت؛ ام ــا اگــر هــم باشــند، ای ی
ــدام  ــن اق ــاده ترین و زیباتری ــاالً س ــران، احتم ــیدن دیگ ــرای بخش ــان ب قلب ت

ممکــن اســت. 
ــر  ــش از ه ــی دیگــران را ببخشــیم، خویشــتن را بی ــه راحت ــم ب چنان چــه نتوانی
ــن  ــه در ذه ــی از این ک ــرد خاط ــوارد، ف ــب م ــم. در اغل ــت کرده ای ــی اذی کس
ــش مشــغول  ــِی خوی ــه زنده گ ــدارد و ب ــی ن ــچ اطالع ــذرد، هی ــما چــه می گ ش
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه شــما خــود را مشــغول افــکار و احساســات 
ــوان  ــدن، ج ــالم مان ــیدن، راز س ــه بخش ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــی می کنی منف
مانــدن و نشــاط در زنده گــی اســت. اگــر مــن نتوانــم مــادر همســرم را ببخشــم، 
بــه دلیــل این کــه مــرا بــه یــک مهمانــی دعــوت نکــرده یــا ســخنی گفتــه کــه 
مــرا ناراحــت کــرده اســت، ایــن مــن هســتم کــه بیشــترین ضربــه را می خــورم 
و بــه خاطــر ایــن موضــوع حــرص می خــورم و درون خــود را شــلوغ می کنــم. 
ــم و  ــت بخواب ــم راح ــا نتوان ــود ت ــب می ش ــی، موج ــلوغی و ناراحت ــن ش همی
ــا همســر و فرزنــدم داشــته باشــم. بنابرایــن ایــن مــن هســتم  ــار مناســبی ب رفت
کــه پذیــرای انــواع و اقســام مشــکالت شــده ام و فرصــت شــادمانی را از دســت 
ــدن و  ــوان مان ــدن، ج ــالم مان ــیدن راز س ــه بخش ــد ک ــوش نکنی داده ام. فرام

ــت.  ــی اس ــرفت در زنده گ پیش
ــه هیــچ نتیجــۀ مثبتــی نمی رســیم جــز این کــه اوضــاع  ــا ســرزنش دیگــران، ب ب
ــش  ــه بخش ــه ب ــت همیش ــر اس ــس بهت ــم. پ ــر می کنی ــود پیچیده ت ــرای خ را ب
ــام  ــردن تم ــوش ک ــا فرام ــه ب ــی ک ــی. بخشش ــش واقع ــه بخش ــم. ب ــر کنی فک

ــد.  ــه دل باش ــد و از ت ــراه باش ــا هم کینه ه

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1975  چها ر    شنبه      11 حو ت    /   ا  سفند          y    1395   2 جما د ی الثا نی  y 1438  1ما ر  چ   42017 www.mandegardaily.com

بخش نخسـت

بخشش؛
 راِز پیـشرفت در زنده گی 

رحیم زایركعبه
یــا  popularis التیــن  واژۀ  از  پوپولیســم 
populous بــه معنــای تــودۀ مــردم یــا 
ــون  ــی چ ــه واژه های ــده و ب ــه ش ــه گرفت عام
مردم بــاوری  و  عوام گرایــی  مردم انگیــزی، 
ترجمــه شــده اســت. پوپولیســم پدیــدۀ متنــوع 
و فاقــد جوهــری خــاص می باشــد و در نتیجه 
به راحتــی قابــل تعریــف نیســت. امــا می تــوان 
گفــت پوپولیســم بــه معنــای دموکراســی 
حکومت هــای  کــه  اســت  مســتقیمی 
آن،  دادن  قــرار  دســتاویز  بــا  دیکتاتــوری 
ــی  ــد. یعن ــب می دهن ــی را فری ــان عموم اذه
ــردم  ــارکت م ــدم مش ــرار دادن ع ــه ق ــا بهان ب
ــم  ــه اس ــان را ب ــی، آن ــی پارلمان در دموکراس
ــود  ــِع خ ــتای مناف ــی در راس ــارکت سیاس مش
بســیج می کنــد و نوعــی امیــد واهــی بــه 
جامعــه تزریــق می کننــد )تــاگارت،1381(. 
ــم  ــی پوپولیس ــای کل ــی، ویژه گی ه ــه عبارت ب
عبارت انــد از: 1ـ جلــب پشــتیبانی مــردم 
بــا توســل بــه وعده هــای کلــی و مبهــم 
و معمــوالً تحــت کنتــرل رهبــر فرهمنــد 
پیشــبرد  2ـ  ضدامپریالیســتی.  شــعارهای  و 
اهــداف سیاســی، مســتقل از نهادهــا و احــزاب 
موجــود، بــا فراخوانــی تــودۀ مــردم بــه اعمــال 
فشــار مســتقیم بــر حکومــت. 3ـ بزرگداشــت 
و تقدیــس مــردم، بــا اعتقــاد بــه این کــه 
ــروی  ــه اراده و نی ــد ب ــای سیاســی بای هدف ه
ــازمان های  ــا س ــزاب ی ــدا از اح ــردم و ج م

ــی، 1387(.  ــرود )ابوطالب ــش ب ــی پی سیاس
علل اجتماعی ظهور پوپولیسم 

ــی  ــای گوناگون ــم را از زوای ــور پوپولیس ظه
چــون روان شــناختی، سیاســی و اقتصــادی 
می تــوان مــورد بررســی قــرار داد. امــا در 
ایــن نوشــته، ظهــور پوپولیســم در کشــورهای 
ــۀ جامعه شــناختی مــورد  جهــان ســوم از زوای
ــه  ــن زوای ــت. از ای ــه اس ــرار گرفت ــل ق تحلی
پوپولیســم  نمــود کــه  اســتدالل  می تــوان 
واکنــش  در  ســوم  جهــان  کشــورهای  در 
نوســازی  فراینــد  غربــی  درون مایــۀ  بــه 
جریــان  مثابــه  بــه   )ationzMoberni(
گــذار اجتمــاع ســنتی بــه جامعــۀ نویــن 
در ابعــاد مختلــف خودنمایــی می کنــد. در 
ــادی و در  ــاظ اقتص ــه لح ــازی ب ــع نوس واق
ــیم  ــن تقس ــدن، متضم ــی ش ــز از صنعت تمای
ــرفت  ــی، پیش ــت علم ــتفاده از مدیری کار، اس
فنــی و رشــد تســهیالت بازرگانــی اســت؛ بــه 
ــان،  ــزاب، پارلم ــط اح ــی از بس ــاظ سیاس لح
انتخابــات مخفــی و مشــارکت جمعــی در 
تصمیم گیری هــا حکایــت دارد؛ بــه لحــاظ 
اجتماعــی نشــانگر افزایــش باســوادی، رشــد 
شهرنشــینی و کاهــش اقتــدار ســنت بــه 

ــه  ــری ســاختی اســت و ب واســطۀ تفکیک پذی
لحــاظ فرهنگــی بــه دنیــوی شــدن، عقالنیــت، 
ــام  ــی از نظ ــور فرهنگ ــلب ام ــی، س علم گرای
دیــن یــاری و بیعــت بــا ایدیولوژی هــای 
ــل،  ــدی اص ــت )محم ــر اس ــه ناظ ملی گرایان
اجتمــاع  گــذار  جریــان  بنابرایــن   .)1385
ــف  ــاد مختل ــن در ابع ــۀ نوی ــه جامع ــنتی ب س
ــا  ــه ت ــرد؛ بلک ــورت نمی گی ــاده گی ص ــه س ب
ــات، مشــکالت و  ــادل و ثب رســیدن نقطــۀ تع
ــردد. در  ــی گ ــب م ــی را موج گاه بحران های
ایــن هنــگام بــرای پاســخ بــه احســاس وقــوع 
بحــران و فروپاشــی اخالقــی، فــردی بــا 
ــا  ــرده و ب ــی ظهــور ک ــی کاریزمای ویژه گی های
دادن شــعارهای جــذاب و امیدوارکننــده بــرای 
هــواداران بالقــوۀ خــود در چنیــن دوران هــای 
دشــوار، آرامــش بزرگــی بــه همــراه مــی آورد. 
ــه را  ــکالت جامع ــه مش ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــه  ــد کــه مدرنیت همــان امــوری قلمــداد می کن
بــه ارمغــان آورده و موجــب اختــالل در نظــم 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــنتی ش ــی س و هماهنگ
ــه چــون نظــام  ــاد از دســتاوردهای مدرنیت انتق
دموکراســی پارلمانــی، تعــدد احزاب سیاســی، 
ــی،  ــی، نخبه گرای تنوعــات اجتماعــی، فردگرای
و  می پــردازد  ســکوالریزم  و  مادی گرایــی 
در مقابــل دموکراســی مســتقیم، برچیــدن 
تــوده،  کــردن  هم شــکل  احــزاب،  تعــدد 
آخرت گرایــی  عامه گرایــی،  جمع گرایــی، 
قــرار  ســتایش  مــورد  را  دین گرایــی  و 
ــه  ــی ب ــدی واه ــب امی ــن ترتی ــد. بدی می ده
ــدن  ــوار ش ــا س ــوده و ب ــق نم ــه تزری جامع
ــه  ــیدن ب ــی، رس ــات توده ی ــوج احساس ــر م ب
جزیــرۀ ســعادت و کمــال را بــه پیــروان خــود 
ــر همیــن اســاس هســت  بشــارت می دهــد. ب
کــه تورکواتــو دی تــال پوپولیســم را محصــول 
ــه  ــه ســمت مدرنیت ــع ب ــعۀ جوام ــد توس فراین
بــه  را واکنشــی  نیــز آن  تــاگارت  پــل  و 
ــرال  ــه یعنــی نظــام لیب عنصــر سیاســی مدرنیت

می دانند)تــاگارت،1381(.  دموکراســی 

ویژه گی های پوپولیسم 
مختلــف،  دیدگاه هــای  از  صاحب نظــران 
پوپولیســم  بــرای  را  ویژه گی هایــی 
ــاگارت،1381: 29 و 38(. در  ــمرده اند. )ت برش
ایــن نوشــته بــا اســتفاده از نظریــات مختلــف، 
ویژه گیهــای  تــاگارت،  نظریــۀ  خصوصــًا 
پوپولیســم در پنــج ویژه گــی اصلــی خالصــه 

ــت:  ــده اس گردی
دموکراســی  نظام هــای  بــا  دشــمنی   )1
ــی  ــای دمکراســی پارلمان ــی: در نظام ه پارلمان
یــا مبتنــی بــر نماینده گــی، خواســته های 
مــردم توســط نماینــده گان منتخــب آن هــا 
و از طریــق نهادهــا و نظام هــای سیاســی 
ــه  ــت ها ب ــا پوپولیس ــیند. ام ــی می نش برکرس
دلیــل دشــمنی بــا نهادهــا، بــه ایجــاد اشــکال 
ســاده تری از ســازماندهی گرایــش داشــته 

و خواهــان ایجــاد سیاســت های شــفاف و 
ــور  ــه ام ــد ک ــا مدعی ان ــتند. آن ه ــح هس صری
سیاســی بایــد ســاده و صریــح بــوده و در 
واقــع تجســم خــرد مردمــان ســاده باشــد. بــه 
ــی  ــکارات سیاس ــم ابت ــب، پوپولیس ــن ترتی ای
ــد.  ــده و فنــی را فاقــد مشــروعیت می کن پیچی
ــا  ــای ســاده گی و صراحــت ت ــان ادع ــه بی البت
حــدی موجــب موفقیــت پوپولیســم می شــود، 
ــوند  ــور می ش ــر مجب ــزاب دیگ ــه اح ــرا ک چ
مواضــع خــود را هــم در مخالفــت بــا ادعاهای 
پوپولیســتی و هــم بــه پیــروی از ســبک ســادۀ 
پوپولیســم بازســازی کننــد. توســل مکــرر بــه 
ــا  ــد ت ــکان می ده ــه پوپولیســت ها ام ــردم، ب م
بــا دســت و پــا کــردن وجهه یــی دموکراتیــک 
بــرای خــود بتواننــد سیاســت های دموکراتیــک 
ــه  ــد. چنان ک ــی را رد کنن ــر نماینده گ ــی ب مبتن
دموکراســی  هــاوزر،  کــورن  نظــر  بــه 
پوپولیســتی بــا مشــارکت مســتقیم مــردم، 
نهادهــا و نظام هــای سیاســی پارلمانــی را 
ــد.  ــش می ده ــراد را کاه ــف و آزادی اف تضعی
ــه  ــردم ب ــتی، م ــی پوپولیس ــرا در دموکراس زی
ــوند،  ــرض می ش ــه ف ــه یک پارچ ــل این ک دلی
ــه،  ــری فعاالن ــا رهب ــد. ام ــاال را دارن ــت ب دس
ــه  ــردم ب ــای م ــن توده ه ــوزش و برانگیخت آم
ــه  ــت کم ب ــتی، دس ــت پوپولیس ــیلۀ حکوم وس
ــد  ــاال پدی ــردم از ب ــه ارادۀ م ــن معناســت ک ای

ــاگارت،1381(.  ــن )ت ــه از پایی ــد ن می آی
2( ایجــاد جامعــۀ توده یــی: مفهــوم پوپولیســتی 
مــردم اساســًا مبتنــی بــر یک پارچه گــی و 
انســجام اســت. البتــه عامــل انســجام نــه امری 
اجتماعــی، بلکــه روانــی اســت. مــردم چــون 
ــی  ــون موجودیت ــوده و چ ــد بازنم ــی واح تن
تقســیمات  از  مبــرا  و  هم بســته  و  متحــد 
در  می شــود.  پنداشــته  بنیــادی  و  طبیعــی 
ــه و  ــکل یافت ــردم ش ــتی م ــۀ پوپولیس اندیش
ــت  ــی اس ــن ویژه گ ــتند و همی ــودآگاه هس خ
ــل  ــاده یی تبدی ــوژه های س ــه س ــان را ب ــه آن ک
می کنــد. توســل بــه مــردم بــه ســاده گی 
امکان پذیــر می شــود. پوپولیســت ها بــرای 
ــام  ــه ن ــد چــه کســی هســتند، ب این کــه بگوین
ــه  ــم اگرچ ــد. پوپولیس ــخن می گوین ــردم س م
طبقــات خاصــی  بــه حمایــت  عمــل  در 
ــر  ــه فرات ــًا در نظری ــا غالب ــت، ام ــته اس وابس
از طبقــه و حتــا بی طبقــه تلقــی می شــود. 
همگــون  و  یکدســت  توده یــی  را  مــردم 
تبلیــغ می کننــد و معتقدنــد مــردم بــه واســطۀ 
جمعــی بــودن، خــرد را بــه وجــود می آورنــد. 
ــزب  ــان ح ــه را از زب ــع جامع ــم مناف پوپولیس
مســلطش بیــان می کنــد و حــزب مســلط 
ــغ  ــادی تبلی ــعۀ اقتص ــل آزادی و توس را عام
پوپولیســت ها   .)1381 )تــاگارت،  می کنــد 
را  خویــش  سیاســت های  تاییــد  همــواره 
ــکارا در  ــه آش ــانه، ک ــع کارشناس ــه در مجام ن
ــاط رودررو  ــزرگ شــهرها و در ارتب ــن ب میادی

ــد.  ــردم می جوین ــودۀ م ــا ت ب
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جواد عاطفه
ــاز و  ــف« آغ ــا وول ــی »ویرجینی ــا خودکش ــاعت ها« ب »س
ــکل  ــد. »مای ــان می یاب ــاعر( پای ــارد« )ش ــرگ »ریچ ــا م ب
زنده گــی  دادن  قــرار  دســت مایه  بــا  کانینگهــام« 
ویرجینیــا وولــف و نگاهــی بــه رمــان »خانــم دالــووی« او 
هم چنیــن تکثیــر فضــا و ایــدۀ »وولــف« بــر دیگــر افــراد 
ــه ســاختاری محکــم و منســجم در »ســاعت ها«  ــان ب رم

رســیده اســت.
ــورا  ــف، ل ــا وول ــد ســه شــخصیت )ویرجینی ــان از دی رم
ــان  ــود. زم ــف می ش ــووی( تعری ــا دال ــراون و کالریس ب
رمــان در هــر ســه روایــت یــک روز از مــاه جــون اســت. 
ــی  ــد روز خیل ــف، »می توان ــدۀ وول ــه عقی ــه ب روزی ک

ــی باشــد.« خوب
ــان راه  ــه پای ــب ب ــروع و ش ــح ش ــت صب ــه روای ــر س ه
ــن  ــت و ای ــت راوی زن اس ــه روای ــر س ــد. در ه می رس
ــر  ــودن اث ــوری ب ــه زن مح ــنده ب ــد نویس ــک تعم بی ش
ــه او  ــردد ک ــگاه زن برمی گ ــۀ ن ــا از دریچ ــدن دنی و دی
را تــا حــدی وفــادار و وامــدار »ویرجینیــا وولــف« 
ــی  ــس هم جنس خواه ــان ح ــب رم ــس غال ــد. ح می کن
ــی  ــه نوع ــدام از شــخصیت ها ب ــر ک شخصیت هاســت. ه

ــوند.  ــدرن می ش ــر م ــدۀ عص ــن پدی ــر ای درگی
اکثــر شــخصیت هــای رمــان ســرخورده اند و ایــن 
هــر  کــه  مــی رود  پیــش  آن جــا  تــا  ســرخورده گی 
یــک بــا اطمینــان کامــل از زنده گــی تلــف شــده و 
ــکوه گر  ــی و ش ــد. ناراض ــرف می زنن ــود ح ــتۀ خ گذش
ــری  ــال مف ــه دنب ــس ب ــر ک ــود، ه ــای خ از موقعیت ه
ــود.  ــی آزاد ش ــدان زنده گ ــن زن ــای ای ــا از بنده اســت ت
همان قــدر کــه »وولــف« از دیــدن پرنــدۀ مــرده و تابــوت 
پــر از گِل ســاختۀ دســت خواهرزاده هایــش مســحور 
ــک  ــردن کی ــا ســاختن و درســت ک ــراون« ب می شــود، »ب
ــینما، ســرگرم  ــتارۀ س ــدن س ــار دی ــا انتظ ــس« ب و »کالری
ــر  ــی از ه ــث و خال ــغولی هایی عب ــغول اند. دل مش و مش
ــا  ــود این ه ــا وج ــا ب ــل آن، ام ــه اص ــته گی ب ــوع دل بس ن
ــرخورده گی را در  ــس س ــا ح ــن کاره ــدام از ای ــر ک ه
ــاوت  ــی متف ــه نگاه ــر س ــد. ه ــدان می کن ــان دوچن آن
ــد.  ــرگ دارن ــه م ــبت ب ــترک نس ــدی مش ــه دی ــا زاوی ب
ــورا«  ــحورکننده، »ل ــتاخیز را مس ــرگ و رس ــف« م »وول
ــاق در  ــک ات ــن ی ــرگ را کاری راحــت هم چــون گرفت م
ــال  ــری بزرگ س ــای دخت ــا« مراقبت ه ــل و »کالریس هوت
ــن  ــف در بط ــد؛ وول ــاق می دان ــک ات ــایش درون ی و آس
مــرگ، لــورا در تردیــد و یقیــن بــه عمــل آن، و کالریســا 

ــیه اش. در حاش
فکــرش  و  ذهــن  در  بــراون«  »لــورا  کــه  مرگــی 
ــیده  ــال رس ــه کم ــرش( ب ــارد« )پس ــد در »ریچ می پروران
ــارد«  ــود. »ریچ ــل می ش ــت تبدی ــه عینی ــت ب و از ذهنی
حــس مــرگ را ســال ها پیــش از نــگاه مــادرش در 
ــا  ــراث در روز جشــن ب ــن می ــرده. ای ــه ارث ب کودکــی ب
خودکشــی اش تمــام می شــود و حــس انجــام مــرگ 
ــرگ  ــد. »م ــش می کن ــود، فروک ــراون« ب ــتۀ »ب ــه خواس ک
ــووی«  ــم دال ــان »خان ــف« در رم شــاعر« همــان کــه »وول

بــه آن اشــاره می کنــد، در مــرگ »ریچــارد« شــاعر 
ــیدن  ــه و رس ــۀ تخلی ــاعر نقط ــرگ ش ــد. م ــی می یاب تجل
ــس از مرگــش  ــچ ک ــه( اســت. هی ــه کاتارســیس )تزکی ب
ــس  ــرگ او درســت نقطــۀ شــروع پ ناراحــت نیســت. م
ــگ و  ــازش گن ــدا و آغ ــه ابت ــت ک ــی اس ــان راه از پای
ــد.  ــده گان زنده ان ــد و زن ــرده گان رفته ان ــت. م ــم اس مبه
بخــت و اقبــال مرمــوزی کــه بــه آنــان رو کــرده تــا زنــده 
باشــند، زنده گــی کننــد و عشــق بورزنــد. بــا مــرگ 
ــود و  ــا می ش ــووی«، کالریس ــا دال ــارد«، »کالریس »ریچ
ــی  ــر اســاس هم خوان ــه ریچــارد ب ــووی« )اســمی ک »دال
اســم کالریســا بــا خانــم دالــووی ویرجینیــا وولــف بــر او 

ــد. ــان می رس ــه پای ــود( ب ــته ب گذاش
ــان  ــخص و در زم ــوم ش ــان س ــه زب ــاعت ها ب ــان س رم
حــال اتفــاق می افتــد. دانــای کل، قصــۀ تعریــف و 
ــیالن  ــیوۀ س ــه ش ــخصیت ها ب ــاالت و روان ش ــیر ح تفس
ــزی  ــر چی ــت ه ــس پش ــرور و کاوش در پ ــن و م ذه
ــال  ــا در ح ــاده ی ــاق افت ــته اتف ــه در گذش ــردازد ک می پ
ــرات  ــا و تفک ــای ذهنیت ه ــه دنی ــت. ورود ب ــوع اس وق
بــا چنــان تردســتی و اســتادی انجــام شــده کــه هــر بــار 
ــوده  ــده گش ــه روی خوانن ــاوت ب ــد و متف ــی جدی دنیای
ــا و  ــش ها و تحلیل ه ــا پرس ــم ب ــنده ه ــود. نویس می ش
ــود را  ــر، خ ــالل اث ــز در خ ــز و موج ــی ری دخالت های
دخیــل و همســو بــا شــخصیت کــرده و بــا او بــه مطالعــۀ 
چیــزی کــه در شــرف وقــوع اســت یــا اتفــاق افتــاده یــا 

ــردازد.  ــاد، می پ ــد افت خواه
ــای  ــه دنی ــیا ب ــاِن اش ــای بی ج ــۀ دنی ــی مداری و غلب ش
جانــدار نیــز از نــکات دیگــر ایــن رمــان اســت. در تفســیر 
ــه  ــم توج ــکات ه ــن ن ــه کوچک تری ــیا ب ــف اش و تعری
شــده و تــا جایــی کــه ممکــن اســت ســعی شــده چیــزی 
ــا  ــرون ب ــای بی ــی دنی ــد. هم خوان ــنده نیافت ــم نویس از قل
دنیــای درون )ذهنیت هــا(، ربــط و ضبــط ســه شــخصیت 
ــن  ــط در عی ــووی، پیچیده گــی رواب ــراون و دال ــف، ب وول
ــل،  ــه نس ــط س ــرایط و محی ــف ش ــاده مندی آن، تعری س
ســعی بــر القــا و ادامــۀ راه و روش ویرجینیــا وولــف در 
نــگارش داســتان )ســیالن ذهــن، فمینیســم و...( و جــدای 
ــی  ــا بن مایه های ــر ب ــودن اث ــا، مجــرد و مســتقل ب از این ه
ــن ســه  ــاط ای ــتانی و ارتب ــف و پروســۀ داس ــار وول از آث
شــخصیت )وولــف خــود را در رودخانــه غــرق می کنــد. 
ــه، آشــنایی  ــل روی رودخان ــاالی پ ــر ب ــادر و پســری ب م
ــاعر  ــووی«، ش ــا دال ــام »کالریس ــری هم ن ــا دخت ــر ب پس
شــدن پســر و خودکشــی شــاعر، روح وولــف تــا این جــا 
هســت و از این جــا بــه بعــد دیگــر همه چیــز تمــام 
می شــود  کــه  هســتند  چیزهایــی  این هــا  می شــود(. 
ســاعت ها در مــورد »ســاعت ها«ی مایــکل کانینگهــام 

بحــث کــرد و نوشــت.
ــه  ــی ک ــن آرامش ــود در عی ــی ابهام آل ــان، پایان و در پای
بعــد از مــرگ بــر اثــر جــاری و روان اســت؛ پایانــی کــه 
عالمــت پرسشــی را در ذهــن خواننــده باقــی می گــذارد. 

ــی؟ ــا زنده گ ــرگ ی ــرای م ــت.« ب ــاده اس ــز آم »همه چی

 

نگـــاهى 
به رمان »ساعت ها« نوشتۀ مايكل 
كانينگـهام

مظهر  شعری از رامین 
تاریخ ها، افسانه ها آتش گرفتند

 با خنده ات دیوانه ها آتش گرفتند

یک شب تو در می خانه های شهر گشتی

 آن شب همه می خانه ها آتش گرفتند

با ساز تانگو رقص کردی بین میدان

 سرها بروی شانه ها آتش گرفتند

آواز تو بر شاخه های سرو پیچید

 گنجشک ها در النه ها آتش گرفتند

اول تمام خانه ها ویرانه گشتند

 بعداً همه ویرانه ها آتش گرفتند

تو آمدی تقدیس دادی سوختن را

 تغییر دادی بار معنایی "زن" را

آیند آهوها زیارت کردن تو

 پروانه ها از دورها به دیدن تو

خندیدی و شب های بی فردا ورق خورد

 فصل جدیدی از جهاِن ما ورق خورد

خندیدی و دیوارها دروازه گشتند

 لب خندهای کهنۀ ما تازه گشتند

گنجشک ها در مرزها سرباز گشتند

 سربازها از جنگ هاشان بازگشتند

دیشب کسی عکس ترا آویخت در شهر

 دیگر کسی خونی نخواهد ریخت در شهر

خورشید را ای کاش از فردا نگیرند

خندیدنت را هیچ گاه از ما نگیرند

خنده بکنبگذار تا افسانه ها آتش بگیرند
دیوانه ها آتش بگیرند...
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ــه  ــدگار- وزارت دفــاع افغانســتان در واکنــش ب مان
ــور را در  ــن کش ــفیر ای ــتان، س ــش پاکس ــدام ارت اق

ــرد.  ــل احضــار ک کاب
جنــرال مــراد علــی مــراد، معــاون رییس ســتاد ارتش 
و فرمانــده نیروهــای زمینــی کشــور، ابرارحســین را 

ــال  ــتان را قب ــرات افغانس ــرده و نکته نظ ــار ک احض
ــراز  ــتان اب ــر پاکس ــع اخی ــی و مواض ــالت راکت حم

داشــته اســت. 
پیــش از ایــن ارتــش پاکســتان در یــک عمــل مشــابه 
ــرده  ــاد را احضــار ک ســفیر افغانســتان در اســالم آب

بــود. هرچنــد عمــر زاخیــل وال ســفیر افغانســتان در 
اســالم آبــاد ایــن موضــوع را رد می کنــد؛ امــا منابــع 
گفته انــد کــه ارتــش پاکســتان او را فراخوانــده بــود 
و در صــورت عــدم تســلیمی 74 تروریســت بــه وی 

هشــدار داده بــود. 
اکنــون، وزارت دفــاع افغانســتان در یــک عمــل نــادر 
ســفیر پاکســتان را احضــار کــرده و واکنــش شــدید 
ــت  ــی و آزار و اذی ــالت توپخانه ی ــه حم ــود را ب خ

مهاجریــن ابــراز داشــته اســت. 
پیشــتر، وزارت خارجــۀ افغانســتان در یک ونیــم 
هفتــه ســه بــار ســفیر پاکســتان را احضــار و واکنــش 
خویــش را بــه اقدامــات اخیــر پاکســتان ابــراز داشــته 

بــود. 
روابــط افغانســتان و پاکســتان بــه بدتریــن حالــت در 

پانــزده ســال اخیــر رســیده اســت. 
پاکســتان از دو هفتــه بدیــن ســو مرزهــای خویــش 

را بــه روی افغانســتان بســته اســت.
تجــار افغانســتان نشســت ایکــو را تحریــم کــرده و 
دولــت هیأتــی پاییــن رتبــه را بــه نشســت فرســتاده 
اســت. در پانــزده ســال اخیــر روابــط دو کشــور تــا 

ایــن انــدازه تیــره نشــده بــود. 

نویســنده: انــدرس کــوور، کارشــناس اطالعاتی، 
ــارغ  ــی و ف ــت فضای ــا تروریســم، امنی ــارزه ب مب
التحصیــل دانشــگاه هــاروارد اســت. او ســال های 
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــتان ب ــادی در افغانس زی
ــا  ــک ب ــت و از نزدی ــوده اس ــه نم ــای وظیف ایف
ــن  ــکای التی ــا و امری ــه، افریف ــایل خاورمیان مس

آشــنا اســت.
 

برگردان: بهار مهر 
منبع: مجله فوربس 

ــتان  ــا افغانس ــرز ب ــتان م ــته پاکس ــه گذش در دو هفت
ــۀ  ــی و توپخان ــالت نظام ــا حم ــت و ب ــته اس را بس
ــه  ــوده ک ــه نم ــتان حمل ــاک افغانس ــه خ ــنگین ب س
ــت.  ــده اس ــل گردی ــدن 200 فامی ــا ش ــث بی ج باع
ــرای  ــر ب ــن تدابی ــه ای ــد ک ــا می کن ــتان ادع پاکس
ــا  ــت؛ ام ــرز اس ــرف م ــتان آنط ــا تروریس ــارزه ب مب
پاکســتان بــا ایــن عمــل افغانســتان را تنبیــه اقتصادی 
می کنــد و اوضــاع خــود را بــه عنــوان منبــع اصلــی 
تروریســم در جنــوب آســیا و آســیای مرکــزی 

بغرنــج می ســازد.
ــت  ــی، دول ــبکه حقان ــان، ش ــی طالب ــتان حام  پاکس
ــد  ــرای متقاع ــت. ب ــده اس ــالمی)داعش( و القاع اس
ــم،  ــت از تروریس ــع حمای ــه قط ــتان ب ــردن پاکس ک
کشــورهای صاحــب نفــوذ بایــد پاکســتان را کشــور 
تحریم هــای  و  دهنــد  لقــب  تروریســم  حامــی 

ــد.     ــال نماین ــور اعم ــر آن کش ــادی ب اقتص
ــاط  ــه حی ــتان را ب ــد افغانس ــالش می کن ــتان ت پاکس
ــت آن را تحــت  ــد و دول ــل کن ــوت خــود تبدی خل
نفــوذ خــود قــرار دهــد. این کشــور بــه دنبــال »عمق 

اســتراتیژیک در افغانســتان« در رقابــت بــا هنــد 
اســت و در پــی نفــوذ سیاســی، نظامــی و اقتصــادی 
ــوذ ایرانی هــا را  ــا نف ــت افغانســتان اســت ت ــر دول ب
محــدود کنــد. پاکســتان ایــن اهــداف را بــا حمــالت 
نظامــی، تروریســم دولتــی، ابــزار اقتصــادی و تنبیــه 

ــد.     ــام می ده ــا انج ــد بســتن مرزه اقتصــادی مانن
افغانســتان کشــوری محــاط بــه خشــکه اســت؛ امــا 
ــت.  ــی نیس ــچ کس ــوت هی ــاط خل ــور حی ــن کش ای
این کشــور مســتقل بــا دیموکراســی بســیار شــکننده 
بــرای 30 میلیــون انســان و تحــت محاصــره توســط 

تروریســتان اســت. 
بــه  افغانســتان،  دیموکراتیــک  منتخــب  دولــت 
ــت افگنی  ــه دهش ــارزه علی ــتان در مب ــت پاکس حمای
نیــاز دارد. مبــارزۀ افغانســتان بــرای تامیــن و تســهیل 
صلــح و توســعه بــرای شــهروندان اش، شایســته ایــن 

ــت و پشــتیبانی اســت.  حمای
پاکســتان بایــد بــر تعهــدات اش در مذاکــرات گــروه 
ــت  ــا دول ــه ب ــه راه« ک ــه »نقش ــی چهارجانب هماهنگ

افغانســتان در 2016 انجــام داد احتــرام بگــذارد؛ 
چنانچــه  چیــن؛  و  متحــده  ایــاالت  هم چنــان 
طرف هــا  از  رســمآ  گذشــته  شــنبه  افغانســتان 
ــر آن،  ــالوه ب ــرام کنند.ع ــه آن احت ــا ب ــت ت خواس
ــه گفتگوهــا دعــوت  ــان را ب ــت افغانســتان طالب دول
ــد  ــاال بای ــد. ح ــرا رد نموده ان ــان آن ــا طالب ــرد؛  ام ک
پاکســتان در مــورد طالبــان تروریســت آنطــرف مــرز 
در پاکســتان اقــدام نمایــد. ایــن اقــدام تــا زمانــی بــه 
ــت  ــن اس ــتان ناممک ــی از دورن پاکس ــاظ سیاس لح
ــات  ــا اقدام ــه اروپ ــده و اتحادی ــاالت متح ــه ای ک
ــه  ــک را ب ــادی و دپیلماتی ــخت  اقتص ــدید و س ش

ــد. ــرا بگذارن اج
اکنــون زمــان آن اســت تــا پاکســتان کشــور حامــی 
تروریســم لقــب گیــرد و از تحریم هــای هدفمنــد در 
برابــر اهــداف انتخــاب شــدۀ نظامــی ـ اســتخباراتی 
ــت  ــا، حمای ــتانی  آن ه ــتۀ پاکس ــرکت های وابس و ش

شــود.    
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ــت  ــد والیـ ــې د هلمنـ ــوېل کـ ــه سـ ــتان پـ د افغانسـ

ویانـــد تاییـــد کـــړې چـــې پـــه یـــوه خونـــړي بریـــد 

ـــه ډزو وژيل دي. ـــري پ ـــل ۱۱ ملګ ـــس خپ ـــوه پولی کېی

ــب  ــه ورځ )حوت/کـ ــنبې پـ ــه شـ ــواک د سـ عمرځـ

ـــز  ـــد مرک ـــپه د هلمن ـــره ش ـــد تې ـــل؛ دا بری ـــه( ووی ۱۰م

ــې  ــوزه کـ ــي حـ ــه امنیتـ ــه دویمـ ــار پـ لښکرګاهښـ

شـــوی.

ــه  ــو لـ ــورو معلوماتـ ــه دې اړه د نـ ــاغليځواک پـ ښـ

ــو  ــورو رسچینـ ــو نـ ــو ځینـ ــړه، خـ ــو ډډه وکـ ورکولـ

ـــوذي دی  ـــو نف ـــو ی ـــل د طالبان ـــو عام ـــي، ددې وژن وی

چـــې د پولیســـو پـــه لیکـــو کـــې و.

ـــړې  ـــد ک ـــو تایی ـــون چارواک ـــت روغت ـــد د ُبس د هلمن

چـــې تـــر دې بریـــد وروســـته د ۱۱ کســـانو مـــړي 

دغـــه روغتـــون تـــه وروړل شـــوي دي.

خـــو هلمنـــد کـــې د پولیســـویوه افـــر چـــې نـــه 

ــه  ــتل يش يب يب يس تـ ــې واخیسـ ــوم یـ ــواړي نـ غـ

ویـــي؛ پـــه دې بریـــد کـــې۱۳ پولیـــس وژل شـــوي 

دي.

ـــه  ـــو پ ـــي؛ د پولیس ـــه وی ـــو يب يب يس ت ـــو رسچین ځین

لیکـــو کـــې د طالبانـــو یـــوه نفـــوذي بریدګـــر تېـــره 

ـــر  ـــې پ ـــز ک ـــي مرک ـــوه پوځ ـــه ی ـــې پ ـــکرګاه ک ـــپه لښ ش

ـــري  ـــرًا دده ملګ ـــې ظاه ـــړي چ ـــروډزې ک ـــو رستې هغ

وو.

ـــتېدلی او  ـــس تښ ـــوذي ک ـــه نف ـــې دغ ـــوي چ ـــل ش وی

ـــوی. ـــای ش ـــو رسه یوځ ـــه طالبان ل

طالبانو ال په دې اړهڅه نه دي ویي.

خپلمنځـــي بریدونـــه لـــه ۲۰۱۲ کال راهیســـې د 

افغانســـتان امنیتـــي او دفاعـــي ځواکونـــو ترمنځډېـــر 

ــې  ــو کـ ــي چارواکـ ــه دولتـ ــې پـ ــو او دا ډېرواليیـ شـ

اندېښـــنې راپورتـــه کـــړې.

ـــم الره  ـــه ه ـــو ت ـــو لیک ـــو د نړیوالوځواکون ـــو بریدون دغ

ـــه  ـــر آيب" بریدون ـــین پ ـــه "ش ـــره ورت ـــر ډې ـــې ت ـــړه چ وک

ـــانو د  ـــوذي کس ـــو نف ـــې د طالبان ـــه چ ـــل کېږي،ځک وی

ـــي. ـــه کار اخ ـــورم ن ـــه یونیف ـــوځ ل ـــتان د پ افغانس

ــنې  ــتان د پـــوځ رستېـــرو شـ ــین رنـــګ د افغانسـ شـ

ــه  ــۍ تـ ــو آيب خولـ ــۍ او آيب د نړیوالوځواکونـ خولـ

اشـــاره کـــوي.

د خپلمنځـــي بریدونـــو تـــر ډېرېـــدو وروســـته، پـــه 

ــوذ  ــو د نفـ ــو اورپکـ ــې د مخالفـ ــو کـ امنیتيځواکونـ

ـــې  ـــام ک ـــه پ ـــر پ ـــخت تدابی ـــت س ـــاره دول ـــوي لپ مخنی

ونیـــول.

پـــه لښکرګاهښـــار کـــې د پولیســـو پـــه مرکـــز کـــې 

د تېـــرې شـــپې بریـــد نـــه داسېښـــکاري چـــې پـــه 

امنیتيځواکونـــو د طالبانـــو د نفـــوذي کســـانو شـــتون 

ال هـــم جـــدي مســـاله ده.

بحرانروزافزوندرروابطکابل-اسالمآباد

جنرال مرادسفیر  پاکستان را احضار کرد 

تحریم پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم

هلمند کېیوه پولیس خپل 

۱۱ ملګري په ډزو وژيل

5۰کشور اوضاع سیاسی افغانستان را در جده بررسی کردند
ــنبه در  ــکاری اســالمی روز سه ش ــازمان هم ــه س دبیرخان
ــی ذی  ــاس بین الملل ــروه تم ــت گ ــان نشس ــده میزب ج

ــود. ــط درخصــوص افغانســتان ب رب
 هــدف از ایــن نشســت کــه در آن هیأت هایــی از 
ــاع  ــی اوض ــد، بررس ــور دارن ــور حض ــش از 50 کش بی
ــی و راه هــای حمایــت  سیاســی، امنیتــی، تحــوالت کنون

ــت. ــه اس ــن مرحل ــتان در ای از افغانس
طــارق بخیــت، مدیــرکل اداره امــور سیاســی در ســازمان 
همــکاری اســالمی در مصاحبــه بــا روزنامــه فرامنطقــه ای 
الشــرق االوســط گفــت کــه میزبانــی دبیرخانــه از 
نشســت گــروه تمــاس بین المللــی ذی ربــط درخصــوص 
ــر  ــد ب ــور تأکی ــه منظ ــار ب ــن ب ــرای دومی ــتان ب افغانس
ــه  ــت ک ــور اس ــن کش ــکوفایی ای ــاع و ش ــت اوض اهمی

عضــوی مهمــی در ســازمان همــکاری اســالمی بــه 
شــمار می آیــد.

وی گفــت کــه ســازمان همــکاری اســالمی بــرای 
ــراد آگاه  ــطح اف ــی در س ــی بین الملل ــزاری کنفرانس برگ
درخصــوص صلــح و امنیــت در افغانســتان تــالش 
می کنــد تــا در تحقــق آشــتی ملــی در ایــن کشــور 

ــد. ــهیم باش س
ــارت  ــا نظ ــه ب ــاس ک ــروه تم ــرد، گ ــار ک ــت اظه بخی
آلمــان در ســال 2009 ایجــاد شــد، تبدیــل بــه تریبونــی 
برجســته شــده اســت کــه از طریــق آن هماهنگی هــا در 
مــورد تالش هــا و طرح هــای بین المللــی بــا هــدف 
تحقــق صلــح و ثبــات در افغانســتان صــورت می گیــرد.
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ورزش

ــوز  ــس نی ــا فاک ــه ب ــکا در مصاحب ــوری امری ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
ــات و  ــت اعتراض ــکا پش ــین امری ــوری پیش ــه رییس جمه ــرد ک ــالم ک اع

ــت. ــور اس ــن کش ــپ در ای ــه ترام ــترده علی ــای گس تظاهرات ه
ــه  ــر این ک ــی  ب ــوز مبن ــس نی ــری فاک ــؤال مج ــه س ــخ ب ــپ در پاس ترام
آیــا اوبامــا می توانــد در ســازماندهی اعتراضــات و تظاهــرات علیــه 
ــر،  ــا خی ــد ی ــته باش ــش داش ــکا نق ــر امری ــت جمهوری او در سراس ریاس

گفــت کــه به نظــر او اوبامــا در ایــن جریــان دســت دارد.
ترامــپ در ایــن بــاره گفــت: نــه، به نظــرم او پشــت ایــن جریــان اســت و 

ــن روش سیاســت اســت. ــم ای ــن تصــور می کن همچنی
ــًا  ــه دقیق ــوید ک ــه نمی ش ــز متوج ــما هرگ ــه داد: ش ــپ ادام ــای ترام آق
ــد  ــز نخواهی ــه درحــال رخ دادن اســت، شــما هرگ ــی پشــت صحن چه اتفاق

ــد. فهمی
ــانه ها  ــه او در رس ــادات ب ــش انتق ــالل افزای ــپ در خ ــارات ترام ــن اظه ای
ــروزی در  ــس از پی ــه او پ ــری ب ــات سراس ــترش اعتراض ــن گس و همچنی

ــر مطــرح شــد. ــاه نوامب ــات م انتخاب
ــه  ــی ک ــاد او معترضان ــه به اعتق ــرد ک ــد ک ــکا تأکی ــوری امری رییس جمه
می دهنــد  شــعار  او  ریاســت جمهوری  علیــه  امریــکا  خیابان هــای  در 

آشــوبگرهای حرفه یــی هســتند.

ــان  ــا بی ــته ب ــد روز گذش ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــرش، دبی ــو گوت آنتونی
این کــه نادیــده گرفتــن حقــوق بشــر یــک "بیمــاری" اســت، از کشــورهای 
ــر  ــی ب ــم و افراط گرای ــش پوپولیس ــا افزای ــه ب ــت در مواجه ــو خواس عض

ــد. ــردم صحــه بگذارن ــوق تمــام م حق
ــوق بشــر ســازمان  ــۀ اجــالس شــورای حق ــرش در ســخنرانی افتتاحی گوت
ــی گفــت  ــه پوپولیســم و افراطی گرای ــش ب ــاد از گرای ــا انتق ــو ب ــل در ژن مل

ــد. ــت می کنن ــر را تقوی ــش همدیگ ــن دو گرای ــوالً ای ــه معم ک
ــی ســازمان  ــر کل ــام دبی ــس از تصــدی مق ــار پ ــرای اولین ب ــه ب ــرش ک گوت
ملــل در شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل ســخنرانی می کــرد، از 
ــه از حقــوق بشــر  ــه شــیوه یی بی طرفان دولت هــای جهــان خواســت کــه ب

ــاع کننــد. دف
ــازمان  ــر س ــوق بش ــورای حق ــت ش ــن نشس ــی و چهارمی ــرش در س گوت
ــه در  ــت ک ــاری اس ــک بیم ــر ی ــوق بش ــه حق ــی ب ــزود: بی اعتنای ــل اف مل
حــال گســترش در اطــراف و اکنــاف جهــان اســت و شــورای حقــوق بشــر 

ــن مشــکل باشــد. ــان ای ــد بخشــی از درم ــل( بای )ســازمان مل
ــل  ــر قاب ــرج و کم ت ــر هرج و م ــر و پُ ــی خطرناک ت ــروز را جهان ــان ام او جه
ــوق  ــه پیشــگیری از نقــض حق ــرد ک ــد ک ــرد و تأکی ــف ک ــی توصی پیش بین
ــه  ــد ب ــد کــرد کــه بای ــد اولویــت داشــته باشــد. او همچنیــن تأکی بشــر بای
ــوارد نقــض حقــوق بشــر به طــور  ــه م ریشــه های مناقشــه ها پرداخــت و ب

ــرد. ــیده گی ک ــر رس ســریع و موث
دبیــر کل ســازمان ملــل همچنیــن خواســتار محافظــت از مدافعــان حقــوق 
ــه"  ــرای "نظــارت و موازن ــان را ب ــگاران شــد و وجــود آن بشــر و روزنامه ن

ــت. ــروری دانس ــی ض ــر جامعه ی در ه

شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد امـروز سه شـنبه دربـارۀ پیش نویـس 
قطع نامه یـی رأی گیـری خواهـد کـرد کـه تحریم هایـی را علیـه سـوریه بـه 
اتهـام اسـتفاده دولت این کشـور از سـالح های شـیمیایی وضـع خواهد کرد.
در گزارشـی از سـازمان ملل متحد آمده اسـت که قرار اسـت این رأی گیری 

در سـاعت 11.30 دقیقـۀ صبـح )به وقت محلی( برگزار شـود.
قطع نامـۀ پیشـنهادی از سـوی امریـکا، انگلیـس و فرانسـه، تحریم هایـی را 
علیـه 11 مقـام سـوری و 10 شـرکت مرتبـط بـا حمـالت شـیمیایی جنـگ 

داخلـی تقریبـًا شـش سـاله در سـوریه اعمـال خواهـد کـرد.
ایـن قطع نامـه همچنیـن فـروش، تأمین یـا انتقال بالگـرد و کاالهـای مربوطه 
از جملـه قطعـات یدکـی را به نیروهای مسـلح یـا دولت سـوریه منع می کند.
پیشـنهادها در ایـن زمینـه بـه دنبال تحقیقـات سـازمان ملل در اکتبر گذشـته 
مطـرح شـد، کـه در آن ادعـا می شـد، بالگردهـای نیـروی هوایی سـوریه در 
سـال های 2014 و 2015 از بمب هـای بشـکه یی حـاوی کریـن در حملـه بـه 

سـه روسـتای تحت کنتـرل مخالفان )تروریسـتان( اسـتفاده کرده اسـت.
سـازمان ملل و سـازمان منع اسـتفاده از تسـلیحات شـیمیایی )OPCW( نیز 
در نشسـت مشـترکی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافت کـه ترویسـتان وابسـته به 

داعـش از گاز خـردل در حملـه سـال 2015 اسـتفاده کرده اند.
روسـیه اعـالم کـرده کـه از حـق وتـوی خـود بـرای جلوگیـری از تحریـم 
سـوریه اسـتفاده خواهـد کـرد. ایـن هفتمین بار اسـت که مسـکو با توسـل به 
رأی وتـو از متحـدش، دمشـق )در مقابـل تحریم هـا( محافظـت کرده اسـت.
والدیمیـر سـافرونکوف، معاون نمایندۀ دایمی سـوریه در سـازمان ملل متحد 
روز جمعـه گذشـته گفت که مسـکو قطع نامۀ ضدسـوری را تحریـم می کند، 

زیـرا »یکطرفه« و براسـاس »ادله ناکافی« اسـت.

ــد  ــر هالن ــگ برت ــه در لی ــا اســتعداد افغانســتانی ک ــور، بازیکــن ب فرشــاد ن
ــا  ــد، از ســفارت افغانســتان در هالندگذرنامــه دریافــت کــرد ت تــوپ می زن

ــازی مقابــل ویتنــام همراهــی کنــد. تیــم ملــی کشــورش را در ب
ــتانی  ــۀ افغانس ــت گذرنام ــتان از دریاف ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــای تی اعض

ــد. ــر دادن ــم خب ــن تی ــان ای ــی از بازیکن ــط یک توس
ــن  ــتان در ای ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــی تی ــک مرب ــتگیر، کم ــوش دس ان
ــور در  ــا حض ــروز( ب ــروز )دی ــح ام ــور صب ــاد ن ــت: فرش ــوص گف خص
ســفارت افغانســتان در هالند،گذرنامــۀ افغانســتان را دریافــت کــرده اســت.
ــا دریافــت گذرنامــه، فرشــاد نــور در اردوی قطــر و در دیــدار  او افــزود: ب
ــور  ــاد ن ــد کرد.فرش ــی خواه ــی را همراه ــم مل ــام تی ــل ویتن حســاس مقاب
یکــی از بازیکنــان مســتعد افغانســتان در لیــگ برتــر فوتبــال هالنــد اســت.
ــد  ــر هالن ــگ برت ــم لی ــم هفده ــراد« تی ــگاه »روداکرک ــور در باش ــای ن آق
عضویــت دارد و اولیــن بازیکنــی اســت کــه از یــک تیــم لیــگ برتــر اروپــا 

ــدد. ــتان می پیون ــی افغانس ــم مل ــع تی ــه جم ب
ــا  ــال افغانســتان ب ــی فوتب ــم مل ــه کادر تی ــی ک ــس از رأی زنی هــای فراوان پ
ــرانجام او از  ــام داد، س ــتانی انج ــن افغانس ــن بازیک ــای ای ــر برنامه ه مدی
پوشــیدن پیراهــن تیــم ملــی و عضویــت در تیــم فوتبــال افغانســتان اســتقبال 

کــرد.

مســابقات گزینــش تیــم منتخــب کشــتی آزاد افغانســتان، بــه منظــور 
ــه رقابت هــای ورزشــی همبســته گی کشــورهای اســالمی  راهیابــی ب

آغــاز شــد.
محمــد یونــس حیــران، منشــی عمومــی فدراســیون کشــتی کشــور، 
ــا  ــابقات، ب ــن مس ــه ای ــت ک ــل گف ــری در کاب ــک نشســت خب در ی
ــده  ــزار ش ــل برگ ــهر کاب ــپ ش ــکار از 52 کل ــور 600 ورزش حض

اســت.
ــت وزن 57،  ــکاران در هش ــن ورزش ــه ای ــزود ک ــران اف ــای حی آق
ــه  ــار روز ب ــی چه ــرام ط ــو گ 61، 65،70، 75، 81، 97 و 125 کیل
ــل  ــراد منتخــب هــر وزن، از کاب ــد و قراراســت اف ــت می پردازن رقاب
ــت  ــه رقاب ــده ب ــار روز آین ــات در چه ــده گان منتخــب والی ــا نماین ب

ــد. بپردازن
بــه گفتــۀ حیــران، در پایــان ایــن مســابقات، هشــت تــن در وزن هــای 
ورزشــی  بازی هــای  در  افغانســتان  از  نماینده گــی  بــه  مذکــور 
ــده در  ــور ســال آین ــاه ث ــرار اســت در م ــه ق کشــورهای اســالمی ک

ــد. ــزار شــود، شــرکت کنن ــو پایتخــت آذربایجــان برگ شــهر باک
ــن مســابقات شــرکت  ــرام در ای ــه در وزن 61 کیلوگ ــر ک احمــد زبی
کــرده اســت، گفتــه اســت: "شــش ســال می شــود کــه ورزش 
ــابقات  ــن مس ــرای ای ــو، ب ــاه بدین س ــم و از شــش م ــی می کن پهلوان

آماده گــی گرفتــه ام."
آقــای زبیــر ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا پیــروزی در ایــن مســابقات 
ــان،  ــالمی در آذربایج ــورهای اس ــای کش ــهمیۀ بازی ه ــب س و کس

بتوانــد بــرای کشــور افتخارآفرینــی کنــد.
کشــتی آزاد و کشــتی فرنگــی، یکــی از دو ســبک کشــتی اســت کــه 

در ســطح بین المللــی شــناخته شــده اســت و رســمیت دارد.
در کشــتی آزاد، همچــون کشــتی کچ و کشــتی فرنگــی، هــدف 
اصلــی چســباندن شــانۀ حریــف بــر دوشــک اســت، کــه بــه پیــروزی 
ــی( منجــر می شــود و برخــالف کشــتی فرنگــی،  ــه فن ــوری )ضرب ف
کشــتی گیران اجــازۀ گرفتــن پــای حریــف و اســتفاده از پــای خــود 

ــد. را دارن

ترامپ:
اوباما اعتراضات علیه من را 

سازماندهی می کند

دبیرکلسازمانملل:

نادیده گرفتن حقوق بشر یک بیماری است

شورایامنیتدربارۀتحریم
سوریهرأیمیگیرد

فرشاد نور تیم ملی افغانستان را 
در مقابل ویتنام همراهی می کند

مسابقات گزینش اعضای تیم 
منتخب کشتی آزاد آغاز شد

فرید مزدک

کشــمکش های  و  درگیری هــا  ســرزمین  افغانســتان 
ــران،  ــم در گیراند،رهب ــا ه ــه ب ــا هم ــون! آن ج گوناگ
ــالت بــا هــم درگیرانــد.  گروه هــای سیاســی و مح
ــا نیــروی دیگــر نمی توانــد کار مشــترک کنــد. بــرای  هیــچ نیــروی ب
ــود  ــای وج ــال ج ــا ح ــا ت ــی م ــوس سیاس ــی در قام ــۀ مل مصالح
ــترک،  ــتۀ مش ــظ گذش ــا حف ــم ب ــب ه ــار و طال ــا حکمتی ــدارد. حت ن
ــای  ــدن آق ــروژۀ برگردان ــل پ ــد، تعمی ــترک کنن ــد کارِ مش نمی توانن
حکمتیــار بنابــر همیــن دلیــل نــا ممکــن می نمایــد. تمــام نقشــه های 
راه را ســازمان های اطالعاتــی کشــورهای حاکــم بــر افغانســتان پیــش 
می کشــند. نیروهــای همگــون و افــزار همگــون در مواضــع ناهمگــون 
و بــرای تأمیــن منافــع قدرت هــا و کشــورهای درگیــر در افغانســتان، 

ــد. ــار دارن ــازی را در اختی ــدان ب می
ــن  ــادی وط ــود آب ــه س ــه ب ــای آنک ــا به ج ــزرگ غربی ه ــات ب امکان
ــه ها و  ــق نقش ــرای تحق ــد، ب ــه می ش ــه کار گرفت ــردم ب ــی م و آرام
ــان  ــورد حمایت ش ــی م ــای سیاس ــۀ گروه ه ــای تمامیت خواهان باوره
ــور و  ــود دولت-کش ــت موج ــت. حال ــده اس ــاد ش ــرف و برب مص

ــرد . ــر می ب ــه زی ــرد، ب ــش نمی ب ــه پی ــی اش را ب ــان خارج حامی

احمد فهیم حکیمی

یــک لشــکِر خفتــه بــرای شــرارت و اذیــت شــهروندان. 
از یک طــرف دل هــر انســان بــا احســاس بــرای 
و  ابتــر  آن حــال  در  پل ســوخته  زیــر  در  افــرادی 
ــوزد، از  ــده و می س ــد خــون ش ــرار دارن ــاد ق ــدۀ اعتی وضعیتتکان دهن
طرفــی دیگــر، تــالش بــرای بقــای حیــات در عالمــی از بی مســوولیتی 
مقامــات، ایــن افــراد دســت بــه اعمالــی می زننــد کــه نظــم عامــه را 
مختــل کــرده و مصوونیــت شــهروندان را در محــل و ماحــول طــور 

ــد. ــه می زنن ــدی صدم ج
ــنگی  ــن آن س ــه در بی ــی ک ــا تکه پارچه ی ــرد ب ــن ف ــال، چنی ــور مث ط
ــاک  ــا را پ ــه یی موتره ــه شیش ــد ک ــود می کنن ــت، وانم ــان اس پنه
می کننــد. در عیــن حال،موتررانــان را تهدیــد کــرده کــه پــول 
بدهنــد، در غیــر آن، شیشــۀ موتــر را می شــکنند و بــه زیــر پــل فــرار 
ــان  ــد نفرش ــد، چن ــب کن ــان را تعقی ــی آن ــی یک ــر کس ــد! اگ می کنن
ــی  ــر پذیرای ــل، منتظ ــر پ ــده در زی ــتفاده ش ــای اس ــا پیچکاری ه ب
ــور  ــد، عب ــت کنن ــر مســووالن در اینمــورد بیشــتر غفل می باشــند. اگ
و مــرور وســایط و بودوبــاش مــردم محــل بــه مشــکالت عدیده یــی 
ــاد  ــکار و معت ــکر بی ــن لش ــت ای ــود. موجودی ــه می ش ــی مواج امنیت
ــاد  ــرای اح ــی ب ــردی و اجتماع ــت ف ــرای امنی ــدی ب ــدی ج تهدی

ــت! ــهروندان اس ش

كام بخش نیکویی

ــه  ــی ک ــان اندازه ی ــه هم ــتان، ب ــی افغانس ــۀ سیاس نخب
فاقــد شــناخت دقیــق از وضعیــت سیاســی، اجتماعــی-
ــد  ــداز فاق ــان ان ــه هم ــت، ب ــتان اس ــادی افغانس اقتص
ــه  ــی چ ــاختارهای سیاس ــی و س ــبات اجتماع ــت از مناس درک درس
ــن در  ــت. ای ــی اس ــرد خارج ــه در رویک ــی و چ ــرد داخل در رویک
ــا و پای بســت های  ــه توانســته پایگاه ه ــع نقــص جــدی اســت ک واق
دانشــی و معرفتــی جریانــات و احــزاب سیاســی و نخبــه گان سیاســی 
ــتان  ــی افغانس ــه گان سیاس ــا و نخب ــه زده و نهاده ــتان را ضرب افغانس
ــوان  ــه ت ــت ک ــرار داده اس ــی ق ــی و کج راه ــر درگم ــک س را در ی
ــوع  ــوع برخــورد و ن ــد. از ن ــر ندارن ــا یک دیگ ــادل را ب ــل و تع تعام
ــه  ــه ب ــفاهی و چ ــورت ش ــه ص ــه ب ــا؛ چ ــع جریان ه ــالم مواض اع
صــورت مکتوبــی و تــا گفت وگوهــای رو درروی، بــه وضــوح 
ــد و  ــر را ندارن ــل یک دیگ ــوان درک و تحم ــه ت ــود ک ــده می ش دی
ــی را به جــای  ــه نحــوی، مباحــث واگرای ــد ب ــالش می کنن ــته ت پیوس
هم گرایــی فربــه ســازند. ایــن فرضیــه درواقــع چنیــن حکــم می کنــد 
کــه نخبــۀ سیاســی افغانســتان درک درســتی از مناســبات اجتماعــی-
سیاســی نــدارد و بیــش از همــه، تأکیــد برمنفی بافــی و حربه کشــیدن 
بــه رخ یک دیگــر را دارنــد و تــوان تحمــل و درک یک دیگــر را 

ــد. ــارزۀ مشــترک و کار مشــترک ندارن ــرای مب ب
هــر جریانــی و گروهــی، فکــر می کنــد حــرف حــق را همــان 
ــا  ــد و بــس. و حــرف و مواضــع دیگــران را کفــر محــض و ی می زن
هــم یــاوه خطــاب می کننــد! متأســفانه ایــن مشــکل در هــردو کانــون 
ــت  ــر راس ــا تفک ــای ب ــپ و نیروی ه ــر چ ــا تفک ــای ب ــم نیروه ه
ــا  ــن گروه ه ــوع برخــورد ای ــت می شــود و ن ــرال و اســالم گرا یاف لیب
ــرن  ــار ق ــک و رفت ــفانه ایدئولوژی ــوز متأس ــا هن ــان ت ــا یک دیگرش ب

بیســتمی اســت.
ــد  ــتان، نتوان ــی افغانس ــۀ سیاس ــی نخب ــا زمان ــرم، ت ــه نظ ــن، ب بنابرای
تعامــل بــا دیگــری را تمریــن کنــد و روی مــواردی -ولــو کوچــک- 
تعامــل نکنــد و از برخوردهایــی ســلیقه یی، ســمتی و زبانــی و قومــی 
گــذار نکنــد، نمی تــوان ســازوبرگ درســتی را بــرای طــرح گــذار از 
وضعیــت نامطلــوب بــه یــک وضعیــت مطلــوب مطــرح کرد،چــرا کــه 
وضعیــت امــروزی یــک وضعیــت آشــوب در آشــوب و جنــگ همــه 

در برابــر همــه اســت.

فیـسبـوک نـــامــه
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حمیدی فرهادی-هرات
والیــت هــرات از جملــه والیت هــای غربــی کشــور اســت 
ــا  ــود. ام ــاز می ش ــا، خبرس ــل ناامنی ه ــه دلی ــواره ب ــه هم ک
در چنــد هفتــۀ اخیــر، ایــن ناامنی هــا شــدت یافتــه و ســبب 

نگرانــی شــهروندان ایــن والیــت شــده اســت.
ــۀ  ــری، در نتیج ــال روان هج ــا، در س ــاس گزارش ه براس
ــش از 50  ــلحانه، بی ــرقت های مس ــی و س ــرور، آدم ربای ت

ــته اند. ــم برداش ــن دیگرزخ ــته و 300 ت ــن کش ت
شــهروندان هــرات بــا انتقــاد از کــم کاری نیروهــای امنیتــی، 
ــام  ــار و ارق ــه آم ــاله به جــای این ک ــه س ــه هم ــد ک می گوین
رویدادهــای جنایــی در ایــن والیــت کاهــش پیــدا کنــد، بــه 

صــورت سرســام آوری افزایــش می یابــد.
از  ســرقت   و  آدم ربایــی  تــرور،  درگیری هایمســلحانه، 
مهم تریــن عوامــل ناامنــی در هــرات عنــوان می شــود.
ــرات  ــی ه ــی شــورای والیت ــد، مســوول امنیت ــدی حدی مه
بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: نبــود اشــتغال، فقــر، عــدم 
ــی  ــا و  بی توجه ــان توســط خانواده ه ــرل مناســب جوان کنت
ــان در راه  ــدۀ جوان ــت عقی ــی در قســمت تقوی علمــای دین
ــت  ــرات امنی ــان ه ــه جوان ــت ک ــده اس ــبب ش ــت س درس

ایــن والیــت را تهدیــد کننــد.
ــی  ــای امنیت ــت نیروه ــود کمی ــد می افزاید:کمب ــای حدی آق
ایــن والیــت نیــز ناکافــی اســت.از ســویی هم،نیــاز اســت 
ــان  ــا هراس افگن ــارزه ب ــی در قســمت مب ــا نیروهــای امنیت ت

بایــد برخــورد جــدی و قاطــع داشــته باشــد.
ــع  ــاون مجم ــری، مع ــم فقی ــد قاس ــال، محم ــن ح در همی
ــت  ــن والی ــود در ای ــای موج ــرات، ناامنی ه ــورتی ه مش
ــد:  ــد و می گوی ــایه می دان ــورهای همس ــت کش ــر دخال رااث
ــداً از  ــی، عم ــت جغرافیای ــل اهمی ــه دلی ــرات ب ــت ه "والی
ــرار  ــی ق ــالل امنیت ــورد اخ ــایه م ــورهای همس ــوی کش س

می گیــرد".
ــی در  ــور غن ــد رییس جمه ــای فقیری،هرچن ــۀ آق ــه گفت ب
ــه هــرات وعــدۀ ســپرده کــه در قســمت تأمیــن  ســفرش ب
امنیــت ایــن والیــت اقدامــات جــدی را روی دســت 
ــرروز  ــل ه ــت، ب ــود نیاف ــت بهب ــا امنی ــا نه تنه ــرد، ام می گی

امنیــت در هراتوخیــم می شــود.
آقــای فقیــری نیــز از نبــود پرســنل کافــی در صــف 
ــار  ــد و اظه ــاد می کن ــت انتق ــن والی ــی ای ــای امنیت نیروه
ــا  ــد ب ــرات نبای ــی، ه ــتم حکومت ــاظ سیس ــی دارد: "ازلح م
ــت از  ــن والی ــود؛ چــون ای ــر مقایســه ش ــای دیگ والیت ه
ــد  ــتراتیژیک، نیازمن ــت اس ــوس و اهمی ــب نف ــاظ ترکی لح

ــت." ــتر اس ــی بیش ــر امنیت تدابی

ــا  ــخنانش ب ــۀ س ــرات در ادام ــورتی ه ــع مش ــاون مجم مع
ــای  ــت: کادره ــان داش ــزی اذع ــت مرک ــاد از حکوم انتق
ــاس  ــل براس ــت، ب ــاس لیاق ــه براس ــرات ن ــی در ه امنیت
روابــط گماشــته می شــوند کــه همیــن امــر ســبب افزایــش 

ــت. ــده اس ــت ش ــن والی ــا در ای ناامنی ه
می دهــد،  ُهشــدار  هــرات  مشــورتی  مجمــع  معــاون 
درصورتی کــه امنیــت در ایــن والیــت درســت تأمیــن 
ــترده و  ــرات گس ــه تظاه ــت ب ــرات دس ــردم ه ــود، م نش

تحســن خواهنــد زد. 
ــرات در  ــتاد دانشــگاه ه ــان، اس ــم، داوود عرف ــویی ه از س
ــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه بی توجهــی  گفت وگــو ب
دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال ســبب شــده اســت تــا جوانان 

دســت بــه اخــالل امنیــت والیــت هــرات بزننــد.
ــی در  ــدت مل ــت وح ــه دول ــد ک ــان می افزای ــای عرف آق
نزدیــک بــه سه ســال هیــچ برنامه یــی را بــرای ایجــاد 
اشــتغال بــرای جــوان روی دســت نگرفتــه کــه بــه همیــن 
دلیــل جوانــان زیــادی بــا ســند های معتبــر تحصیلــی 
ــه  ــان رو ب ــا آن بیــکار هســتند و ایــن امــر موجــب شــده ت

ــد. ــی بیاورن ــل و آدم ربای ــرقت، قت س
ــی  ــووالن امنیت ــه مس ــد ک ــان می افزای ــان هم چن ــای عرف آق
نیــز براســاس روابــط گماشــته می شــوند و افــراد گماشــته 
شــده در قســمت تأمیــن امنیــت آن چنانــی کــه بایــد، موفــق 

نیســتند.
کادرهــای  بــه  ملــی  "»دولــت وحــدت  او می گویــد: 
ــرات  ــت ه ــری ازوضعی ــناخت بهت ــه ش ــی ک ــال بوم فع
دارنــد و باوضعیــت اجتماعــی وامنیتــی ایــن والیــت 
ازبیــرون  کســانیکه  نمی کنــدو  کاماًلآشناهســتند،اعتماد 
ــرات گماشــته  ــت ه ــی دروالی ــزاران امنیت ــوان کارگ ــه عن ب
درایــن  پیش گیرانــه  تواننداقدامــات  می شــوند،نمی  
ــر  ــا بتوانندامنیــت ایــن والیــت را بهت ــد ت موردانجــام بدهن

ــد." ــن کنن تأمی
ــای  ــالف ادع ــرات برخ ــت ه ــی والی ــووالن امنیت ــا مس ام
ــش  ــا افزای ــت، نه تنه ــن والی ــی در ای ــردم می گویند،بدامن م

نیافتــه، بــل نســبت بــه ســال های گذشــته کاهــش را نشــان 
می دهــد. 

عبداالحــد ولــی زاده، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس والیــت 
ــه  ــت ک ــت اس ــد: "درس ــه می گوی ــن زمین ــرات در ای ه
ــده  ــود آم ــه وج ــوارد ب ــری م ــک س ــر ی ــای اخی در روزه
ــی  ــا بدامن ــرده اســت، ام ــل ک ــا حــدی مخت ــت را ت و امنی
ــش  ــته افزای ــال های گذش ــه س ــبت ب ــرات نس ــت ه والی

ــه اســت." نیافت
ــن  ــه در ای ــی ک ــد، مســووالن امنیت ــی زاده می گوی ــای ول آق
ــس از نشســت و برخاســت  ــت گماشــته می شــوند، پ والی
ــا مــردم و بــزرگان والیــت از وضعیــت موجــود در ایــن  ب
ــت:  ــد. او گف ــت می آورن ــی به دس ــناخت کاف ــت ش والی
"اگــر مســوول یــک ارگان امنیتــی در یــک والیــت دیگــر 
ــه آن مســوول  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــته می شــود ب گماش

ــت  ــا وضعی ــد و ب ــز بمان ــت عاج ــردن در آن والی از کارک
ــد." ــدا نکن موجــود آشــنایی پی

ســخنگوی فرماندهــی پولیــس والیــت هــرات نیــز تعــداد 
نیروهــای امنیتــی ایــن والیــت را کافــی نمی دانــد و 
ــوس  ــون نف ــار ملی ــًا چه ــه تقریب ــی ک ــد،در هرات می گوی
دارد، رقــم نیروهــای امنیتــی کافــی نیســت. او  بیــان داشــت: 
"مــا ایــن مســأله را بــا مرکــز در میــان گذاشــته ایم و 
ــرات  ــت ه ــه زودی در والی ــه ب ــپرده اند ک ــده س ــان وع آن

ــد." ــزام می کن ــتر اع ــای بیش نیروه
آقــای عبداالحــد ولــی زاده در پیونــد بــه رویدادهــای اخیــر 
ــان  ــده، اطمین ــردم ش ــی م ــبب نگران ــه س ــت ک ــن والی ای
می دهــد کــه نیروهــای امنیتــی شــب و روز در پــی تأمیــن 
ــه زودی امنیــت  ــن والیــت هســتند و ب ــر در ای امنیــت بهت
ــه حالــت عــادی در خواهــد آمــد. ــاره ب ایــن والیــت دوب

هارون مجیدی
ــه  ــه ادام ــت ک ــه اس ــن ده ــتان، از چندی ــگ در افغانس جن
دارد و در مقاطــع مختلــف، موضوعــات بی شــماری ســبب 
ــت.  ــده اس ــور ش ــن کش ــگ در ای ــور جن ــتعل ماندن تن مش
شــماری را بــاور بــر ایــن اســت کــه یکــی از عوامــل ادامــۀ 
ــتان،  ــژه افغانس ــوم و به وی ــان س ــگ در کشــورهای جه جن
نبــود کارهــای پژوهشــی و تحقیقــی در ایــن زمینــه اســت 
مــوارد سیاســت مداران و حکومت گــران  بســا  در  کــه 
در  آن  ادامــۀ  و  ریشــه های جنــگ  پیداکــردن  به جــای 

ــد. ــه بوده ان ــوری توطی ــال تی ــه دنب ــور، ب کش
اگــر پژوهش گــری و یــا دانشــجویی در پــی پژوهــش 
ــدای از  ــد، ج ــور باش ــگ در کش ــه های جن ــل و ریش عوام
ــوری  ــای درخ ــا کاره ــی، ب ــره و روزنامه ی ــاالت روزم مق
کــه واقع بینانــه بــا جنــگ افغانســتان برخــورد کــرده باشــد 
و منصفانــه بــه ریشــه یابی پرداختــه باشــد، بــر نمی خــورد.

ــه تازه گــی  ــاِب »ریشــه های جنــگ در افغانســتان« کــه ب کت
ــی  ــیده، پژوهش ــر رس ــه نش ــعید ب ــارات س ــانی انتش از نش
ــر  ــگار و پژوهش گ ــزاد، روزنامه ن ــان ده ــت از عبدالمن اس
ــگ  ــا ریشــه های جن ــر کوشــیده ت ــن اث ــه او در ای ــال ک فع

ــد. در کشــور را دریاب
عبدالحفیــظ منصــور پژوهش گــر و نماینــدۀ مــردم در 
ــوان  ــر عن ــاب زی ــن کت ــه در ای ــتی ک ــس، در یادداش مجل
»بســتر داخلــی یــک جنــگ« نوشــته، گفتــه اســت: 
ــه  ــت ک ــن اس ــادت برای ــتان را ع ــت مداراِن افغانس سیاس
عوامــل جنــگ دوام دار ایــن کشــور را بــه مداخلــه و 
دســت درازی قدرت هــای خارجــی نســبت می دهنــد و 
ــازند.  ــت می س ــر ثاب ــردم افغانســتان را یک ســره بی تقصی م
را  افغانســتان  مــردم  از یک ســو  دیــدی  چنیــن طــرز 
دربســت، منفعــل، فاقــد تــوان و تحــرک بــه حســاب آورده 
کــه بســی پنــدار نادرســت اســت، از پهلــوی دیگــر، امیدهــا 

ــر از روی  ــا مگ ــته ت ــوف داش ــب معط ــوی اجان ــه س را ب
ــر  ــزی و کشــتار در افغانســتان ب ترحــم، دســت از خون ری
دارنــد و بــرای اقامــۀ صلــح و امنیــت دســت بــه کار شــوند؛ 
چیــزی کــه تاهنــوز تحقــق نپذیرفتــه و در آینــده نیــز چنیــن 

ــید. ــد پوش ــل نخواه ــه عم ــدی جام امی
ــده  ــادآور ش ــت، ی ــن یاددش ــۀ ای ــور در ادام ــای منص آق
ــنده گان  ــی از نویس ــین، پاره ی ــال های پس ــه در س ــت ک اس
ــته اند. در  ــتان نگریس ــگ افغانس ــه جن ــازه ب ــرد ت ــا رویک ب
ــگ در درون  ــه های جن ــایی ریش ــه شناس ــرد ب ــن رویک ای
افغانســتان پرداختــه شــده اســت. عــدم مشــخص بودن مــرز 
ــام در  ــت، ابه ــران هوی ــی، بح ــتان، تبارگرای ــرقی افغانس ش
مقولــۀ منافــع ملــی و ســاختار متمرکــز سیاســی اداری ایــن 
ــا  ــه ب ــده ک ــناخته ش ــه ش ــای خبیث ــث بنده ــور، به حی کش
ــوادی،  ــر، بی س ــد و فق ــد می کنن ــی رش ــدک آب خارج ان

ــد. ــار می آورن ــی ب ــاق و برادرکش نف
ــگ  ــه های جن ــاب »ریش ــندۀ کت ــزاد، نویس ــان ده عبدالمن
ــاب نوشــته اســت: پــس از  ــن کت ــۀ ای افغانســتان« در مقدم
فروپاشــی رژیــم طالبــان، گمانه زنــی بــر ایــن بــود کــه ایــن 
کشــور بــه ســمِت پســامنازعه و جنــگ بــه پیــش مــی رود. 
ــاالت  ــان، در رأس ای ــد جه ــورهای قدرت من ــور کش حض
ــا  ــی بعده ــزود، ول ــا اف ــن امیده ــه ای ــکا، ب ــدۀ امری متح
ــارزۀ  ــا و مب ــور امریکایی ه ــتان حض ــه داس ــد ک ــوم ش معل
آنــان در برابــر دهشــت افگنی در ایــن جغرافیــا، شــبیه 
همــان داســتاِن معروفــی اســت کــه جــورج اورول در »قلعــۀ 

ــر کشــیده اســت. ــه تصوی ــات« ب حیوان
ــاِن  ــت: اورول در رم ــته اس ــه نوش ــزاد در ادام ــای ده آق
معروفــش، بــه گروهــی از حیوانــات می پــردازد کــه 
می خواهنــد  انقالبــی،  و  آرمان گرایانــه  اقــدام  یــک  در 
را خلــع صالحیــت کــرده و زمین های شــان  انســان ها 
ــاه را  ــری و رف ــت، براب ــا عدال ــد ت ــت گیرن ــود به دس را خ
ــا  ــتند ت ــر بس ــان کم ــد. آن ــان آورن ــه ارمغ ــات ب ــه حیوان ب
ســایۀ انســان را از بــاالی خــود دور کننــد، ســرانجام، دســت 
ــس از  ــدند. پ ــروز ش ــد و پی ــالب زدن ــی و انق ــه سرکش ب

ــروه را  ــن گ ــری ای ــه رهب ــذرد ک ــری نمی گ ــروزی، دی پی
ــروع  ــرد، او ش ــده می گی ــه عه ــون« ب ــم »ناپلئ ــی به اس خوک
بــه بهره کشــی از حیوانــات مزرعــه کــرده و هرگونــه 
ــه  ســرکوب می کنــد.  ــر خــود را بی رحمان مخالفــت در براب
ــات روا  ــر حیوان ــق دیگ ــی را در ح ــان ظلم ــع، چن در واق
ــه از  ــه، هم ــین مزرع ــک پیش ــی مال ــه بی عدالت ــی دارد ک م

ــی رود. ــره م ــاد و خاط ی
آقــای دهــزاد در کتــاب ریشــه های جنــگ افغانســتان، 
ــی  ــگ کنون ــدید جن ــداوم و تش ــل ت ــن عوام روی مهم تری
افغانســتان، انگشــت گذاشــته و ســعی کــرده  کــه ریشــه های 
جنــگ افغانســتان را بــه گونــۀ روشــن پیشــکش خواننده گان 
کنــد. مســایلی کــه در ایــن مجموعــه بــه آن پرداختــه شــده، 
ــی  ــای سیاس ــن گفتمان ه ــه مهم تری ــر ب ــال های اخی در س

مــردم افغانســتان تبدیــل شــده اســت.
نویســنده باورمنــد اســت کــه اگــر قــرار بــود ایــن بحث هــا 
بــا دروغ و فریــب و اندرزهــای اخالقــی حــل می شــد، مــا 
امــروز در وضعیــت فعلــی قــرار نداشــتیم. او گفتــه اســت 
ــتان  ــی افغانس ــگ کنون ــک جن ــه این ــت ک ــت اس ــه درس ک
ــت  ــد عل ــا بای ــی شــده اســت؛ ام ــرا منطقه ی ــی و ف منطقه ی
آن را در سیاســت گذاری ها و بازی هــای درون کشــوری 

ــرد. ــت وجو ک جس
نویســنده باورمنــد اســت، تــا زمانی کــه سیاســت گران ایــن 
کشــور تکلیــف خــود را در برابــر آنــان روشــن  نکننــد، ایــن 
ــات  ــی و ثب ــاده و روی آرام ــش نه نه ــه پی ــی ب ــور گام کش

را نخواهــد دیــد.
ــتان«  ــگ افغانس ــه های جن ــاب »ریش ــه کت ــت ک ــی اس گفتن
ــر آن  ــد ب ــرح جل ــرده و ط ــی ک ــور برگ آرای ــع جس را رفی

ــه نشــر رســیده اســت. ــه و در هــزار نســخه ب ریخت
ایــن کتــاب منبــع خوبــی بــرای شــناخت ریشــه های 
ــران و  ــد پژوهش گ ــت و می توان ــتان اس ــگ در افغانس جن
ــن  ــناخت ای ــد از ش ــا بع ــد ت ــک کن ــت مداران را کم سیاس
ــور  ــگ در کش ــۀ جن ــری از ادام ــی جلوگی ــه ها در پ ریش

ــند.  باش

شورایوالیتیهرات:

فقر و بیکاری مهم ترین عامل بدامنی است

ریشه های جنگ افغانستان
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