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هر كسي، شايسته گي هاي بي پاياني دارد.

کنفرانس آجندای ملی

فراخوان ملی به مردم افغانستان
 کابل، دوشنبه، 4 ثور 24/1396 اپریل 2017

وضعیت جاری در افغانستان
ریاس�ت جمهوری  انتخاب�ات  آخری�ـ 
ک�ه ب�ا تقل�ب س�ازمان یافت�ه راه ان�دازی 
پیش�بیـ  چنانچ�ه  س�رانجام  گردی�د، 
بودی�م ب�ه ی�ک تهدی�د مب�دل ش�د، عامل 
و حام�ل بحران ه�ای دامن�ه دار در کش�ور 
گردی�د. ام�روز پس از گذش�ت س�ه س�ال، 
ـ بس�ت امنیت�ی، رک�ود  بح�ران سیاس�ی، ب
اقتص�ادی، فس�اد دولت�ی، بح�ران اعتم�اد، 
تقاب�ل هویت�ی، معض�ل مش�روعیت و نبود 
ظرفی�ت مدیریت�ی حکوم�ت س�بب ش�ده 
اس�ت که نظام در ُکل به فروپاش�ی نزدیک 

گ�ردد و ش�یرازۀ کش�ور متزل�زل ش�ود.
دورنم�ای دس�ت یافت�ـ ب�ه صل�ح و ثب�ات 
نیافتن�ی  از هرزم�ان دیگ�ر دس�ت  بی�ش 
کمب�ود  می رس�د.  نظ�ر  ب�ه  تاریک ت�ر  و 
عقالنیت سیاس�ی، تدبی�ر و ارادۀ الزم برای 
درک حساس�یت های موج�ود و نب�ود ی�ک 
اس�تراتژی مل�ی و دی�دگاه روش�ـ، نب�ود 

ط�رح م�دون و برنامۀ عمل ب�ه منظور حل 
بحران ه�ای دره�م تنی�دۀ کش�ور، دالی�ل 
و عوام�ل اصل�ی مزم�ـ ش�دن بحران ه�ا و 
گس�ترش روز اف�زون بی ثبات�ی در کش�ور 

می باش�د.
جن�گ،  جغرافی�ای  تغیی�ر  ب�رآن،  اف�زون 
عوامل نفوذی درون دس�تگاه دولت )ستون 
پنجمی ه�ا( تمامی�ت ارض�ی افغانس�تان را 

م�ورد تهدید جدی 
و  اس�ت  داده  ق�رار 
گسترش روز افزون 
ناامنی ه�ا،  دامن�ۀ 
بیانگر ای�ـ واقعیت 
ک�ه  می باش�د 
موج�ود  حکوم�ت 
از مدیری�ت اوض�اع 

امنیت�ی و عموم�ی کش�ور عاج�ز اس�ت.
وضعی�ت اقتص�ادی م�ردم ش�دیداً نگ�ران 
کننده اس�ت. دول�ت قادر به ایجاد اش�تغال 

ب�رای میلیون ه�ا ش�هروند بی�کار نیس�ت و 
در کن�ار فق�ر و بی�کاری، معض�ل اعتیاد به 
م�واد مخدر، فرار جوانان از وطـ، گس�ترش 
قدرت گی�ری  و  یافت�ه  س�ازمان  جنای�ات 
وضعی�ت  در  را  کش�ور  تبه�کار،  بانده�ای 
خطرن�اک ق�رار داده اس�ت. فس�اد اداری و 
ناامنی س�بب ش�ده اس�ت ک�ه فعالیت های 
س�کتور خصوص�ی به رک�ود مواجه ش�ده و 

روند س�رمایه گذاری متوقف گ�ردد. هرچند 
در ی�ک دهۀ اخیر میلیاردها دالر در کش�ور 
مش�کل  از  گره�ی  ام�ا  گردی�د،  س�رازیر 

اقتصادی افغانس�تان گش�وده نشد و اقتصاد 
پایدار اس�اس گذاش�ته نش�د.

و  موج�ود  اس�فبار  وضعی�ت  عوام�ل 
اینک�ه  از  پی�ش  سیاس�ی  آش�فته گی های 
در بی�رون از مرزهای کش�ور قابل جس�تجو 
باشد، در درون کشور و بخصوص در رفتار و 
اخالق سیاس�ی و نظام سیاسی قابل تحلیل 
و تفس�یر می باش�د. ب�دون هی�چ تردی�دی 
ی  یش�ی ها ند کج ا
از  حاکم�ان سیاس�ی 
دالیل عمدۀ اس�تمرار 
بحران و پریشانی های 
مردم اس�ت. َدور زدن 
توافق نام�ه  عم�دی 
حکوم�ت  توس�ط 
براس�اس  توافق�ی که 
یک مصلحت ملی و یگانه س�ند مشروعیت 
ه�ر دو تی�م ایتالفی ب�ه امضاء رس�یده بود، 
باع�ث ش�د ت�ا دول�ت وح�دت مل�ی ش�کل 

نگی�رد، مش�روعیت ایجاد نگردد و مس�بب 
و  بیش�تر  بی ثبات�ی  گس�ترش  و  افزای�ش 

تنش ه�ا در کش�ور گ�ردد.
حکوم�ت،  س�نجیدۀ  ن�ا  سیاس�ت های 
ش�گاف های قوم�ی را بزرگتر کرده اس�ت و 
در نتیجه باورهای مردم نس�بت به حکومت 
از بی�ـ رفته اس�ت. خش�ونت در برابر زنان، 
تهدی�د  بش�ر،  حق�وق  اف�زون  روز  نق�ض 
فع�االن  و  رس�انه ها، خبرن�گاران  براب�ر  در 
جامع�ۀ مدن�ی و ع�دم حاکمی�ت قان�ون، 
نمونه ه�ای صری�ح و روش�ـ از ناکارآم�دی 
الیه ه�ای  ک�ه  می ش�وند  ش�مرده  دول�ت 
بح�ران ج�اری را عم�ق بیش�تر بخش�یده 
اس�ت. متاس�فانه رون�د تصمیم گیری ه�ا در 
حکوم�ت به اصطالح وح�دت ملی در محور 
چن�د ف�رد در ی�ک تی�م کوچ�ک مح�دود 
ش�ده اس�ت. ای�ـ تیم انگش�ت ش�مار قطعاً 
ق�ادر نیس�ت فراینده�ای سیاس�ی کش�ور 
را مدیری�ت کن�د. چ�ون مدیریت سیاس�ی 
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روز دوش�نبه از زبان اعض�ای مجلس نماینده گان 
واقعیت�ی بیرون ش�د ک�ه هرچند دیرهن�گام بود 
و پیش از آن ش�هرونداِن کش�ور در تجربه زیستۀ 
خ�ود آن را دریافت�ه بودن�د، ول�ی ب�ا آن هم هنوز 
می توان�د ب�ه عن�واِن یک�ی از چالش ه�ای اصل�ی 
و مه�م در تحلی�ل وضعی�ِت خطرن�اک و بحرانِی 
کش�ور اهمیِت خود را حفظ کرده باش�د. اعضای 
مجل�س در ای�ـ نشس�ت که به بررس�ی وضعیت 
ج�ارِی کش�ور و اس�تعفای دو ت�ـ از مقام ه�ای 
بلندپای�ۀ امنیت�ی پس از وقوع حادث�ۀ خونیـ در 
پای�گاه ارت�ش در بلخ، اختصاص یافت�ه بود، اعالم 
کردند که ریش�ۀ اصلِی مش�کالت در افغانس�تان 
در  می پندارن�د،  عده ی�ی  ک�ه  آن چ�ه  خ�الف 
بی�رون و حتا در جاهایی نیس�ت ک�ه به دنبالش 
هس�تند. ب�ه گفتۀ ایـ تع�داد از اعض�ای مجلس 
نماینده گان، مش�کل مهم و اصلِی افغانس�تان در 
ارگ و در ش�خص رییس جمهوری ریش�ه دارد و 
ـ که ریش�ۀ مش�کالت در جایی اس�ت  به دلیل ای
ک�ه ممکـ بس�یاری ها گم�ان نبرن�د، راه حِل آن 

نی�ز م�ورد توجه ق�رار نگرفته اس�ت. 
در ای�ـ س�خنان، چنان واقعیتی نهفته اس�ت که 
بای�د از آن ب�ه عن�وان م�ادرِ مش�کالت ی�اد ک�رد 
و اگ�ر م�ردم افغانس�تان قادر ش�وند ایـ مش�کل 
را ح�ل کنن�د، بدون ش�ک حِل دیگر مش�کالت 
کار چن�دان دش��واری نخواهد بود. از س�ال ها به 
ـ س�و ارگ تنه�ا پای�گاه ق�درت و خان�ۀ رییس  ای
جمه�وری نب�وده، ب�ل مح�ل ب�ده � بس�تان های 
سیاس�ی، معامله گری ه�ا و توطیه ه�ای سیاس�ی 
نی�ز بوده اس�ت. چ�ه در زماِن آقای ک�رزی و چه 
در زماِن فعلی، ارگ در مس�ایل کش�ور از ُخرد تا 

ب�زرگ تصمی�م می گی�رد و اج�را می کند. 
در زم�ان آقای ک�رزی، انتقادهای زیادی نس�بت 
ب�ه ای�ـ مس�أله وج�ود داش�ت، ول�ی ب�ا آن ه�م 
فعل�ی،  زم�اِن  ان�دازۀ  ب�ه  ک�ه  گف�ت  می ت�وان 
تک مح�ورِی  و  تمامیت خواه�ی  دچ�ار  ارگ 
کس�انی  بودن�د  و  ب�ود  نش�ده  لجام گس�یخته 
ک�ه نمی گذاش�تند آق�ای ک�رزی هرچ�ه دل�ش 
می خواه�د انج�ام ده�د. ام�ا ح�اال وض�ع ف�رق 
ب�ا  ش�باهت هایی  هرچن�د  اش�رف غنی  ک�رده، 
ک�رزی دارد ول�ی تفاوت ه�اِی آن ه�ا نی�ز بس�یار 

زی�اد اس�ت. 
ک�رزی ب�ا هم�ۀ مش�کالت خ�ود، آدم�ی عاطفی 
و احساس�ی ب�ود و ت�الش می ک�رد ک�ه موجباِت 
آزرده گ�ِی دیگ�ران را زی�اد فراه�م نس�ازد. ول�ی 
آقای غنی چنیـ نیس�ت؛ او به جای احساس�اتی 
ب�ه ج�ای ترمی�م  ش�دن، عصبان�ی می ش�ود و 
روابط�ش ب�ا دیگ�ران، از آن ه�ا ب�ه ش�دیدتریـ 
گاه�ی  م�ـ  می گی�رد.  انتق�ام  ممک�ـ  ش�کِل 

می ترس�م نس�بت به وضعی�ِت برخی ها ک�ه به او 
نزدی�ک ش�ده اند، چرا که احتم�ال دارد در زمانی 
دیگ�ر او ب�ه ای�ـ نتیجه برس�د ک�ه آن ه�ا را باید 

کند.  ح�ذف 
نماین�ده گان مجل�س ک�ه ب�دون ش�ک ب�ه دلیل 
دارن�د،  ارگ  در  ک�ه  زی�ادی  رفت وآمده�ای 
و  ارگ  ک�ه  ان�د  مدع�ی  و  می فهمن�د  خ�وب 
ش�خص ریی�س جمه�وری بس�یاری از وزی�ران 
را ب�ه کار ک�ردن نمی گذارن�د و ب�ه ج�ای آن ه�ا 
وظای�ِف ای�ـ وزارت خانه ه�ا را انج�ام می دهن�د. 
ای�ـ نماین�ده گان تأکی�د داش�تند ک�ه ب�ه دنبال 

اس�تیضاح و س�لب صالحیت وزی�ران نباید رفت، 
چ�را ک�ه ب�ه گفت�ۀ آن ه�ا وزی�ران کابین�ه آن 
صالحیت های�ی را که باید داش�ته باش�ند، ندارند 
و ب�ه همیـ دلیل، وضعیت کش�ور چنیـ بحرانی 
ش�ده اس�ت. به باور آن ها اگر بخواهی�م به دنبال 
عام�ل اصل�ِی مش�کالت اخی�ر بگردی�م، آن کس 
ریی�س جمه�وری اس�ت و ن�ه مس�ووالِن بخ�ش 

کش�ور.  امنیتی 
در ای�ـ گفته ها بدون ش�ک واقعیت ه�ای زیادی 
نهفت�ه اس�ت. آق�ای غن�ی از زمانی که ق�درت را 
ب�ه دس�ت گرفته تا ب�ه ام�روز در جه�ت انحصاِر 
آن تالش کرده اس�ت. سخنان هش�دارآمیز چند 
م�اه پی�ِش ریی�س اجرای�ی ک�ه می گف�ت ظرف 
س�ه م�اه موف�ق ب�ه دی�دار ریی�س جمه�وری 
نش�ده، دقیق�اً پ�رده از همی�ـ خواس�ت ق�درت 
پ�رده برمی داش�ت. آقای عب�داهلل از ای�ـ ناراحت 
نب�ود که رییس جمهوری را دی�ده نمی تواند، بل 
از ای�ـ ناراحت بود که ریی�س جمهوری به جای 
او نی�ز تصمی�م می گی�رد و ی�ا در مس�ایلی ک�ه 
بای�د با او مش�وره ص�ورت بگی�رد، ارگ به صورت 

یک جانب�ه تصمیم های�ش را عمل�ی می کن�د. 
نماین�ده گان مجل�س حت�ا می گفتن�د ک�ه آقای 

غن�ی نظ�ام را به ش�اهی مطلق�ه تبدیل ک�رده و 
در روزه�ای اخی�ر حتا ب�ه س�خنان نزدیک تریـ 
مش�اروانش نی�ز گ�وش نمی ده�د. ش�اید یک�ی 
از مهم تری�ـ دالیل�ی ک�ه وض�ع کش�ور بهب�ود 
ی�ک  باش�د.  نهفت�ه  ام�ر  همی�ـ  در  نمی یاب�د، 
نف�ر وقت�ی ب�ه ج�ای هم�ه می اندیش�د، تصمیم 
دچ�ار  حتم�اً  می کن�د،  اج�را  و  می گی�رد 

می ش�ود.  نی�ز  مده�ش  اش�تباه های 
توانایی ه�ای انس�انی ط�وری نیس�ت ک�ه قاب�ل 
محاس�به و یا س�نجش نباشد. انس�ان در بهتریـ 
و عالی تری�ـ وضعش، ب�از دچ�ار محدودیت های 
فراوان�ی هس�ت. ی�ک نفر ب�دون ش�ک نمی تواند 
تصمیم ه�ای بدون اش�تباه بگیرد. همیـ مس�أله 
در گذش�ته فاجعه ه�ای فروان�ی را خل�ق کرده و 
انس�ان ها ب�ا درس گرفت�ـ از همی�ـ رویداده�ا، 
ق�درت را تقس�یم کرده ان�د تا یک نفر به ش�کل 

مطلق العن�ان از آن برخ�وردار نباش�د. 
م�درن  دولت ه�ای  آم�دن  وج�ود  ب�ه  فلس�فۀ 
چی�زی ج�ز جلوگی�ری از فس�اد قدرِت سیاس�ی 
نیس�ت. در گذش�ته ش�اهان چن�ان ب�ر زنده گ�ی 
م�ردِم ی�ک س�رزمیـ حک�م می راندند ک�ه همه 
چی�ز از آن ه�ا آغ�از می یاف�ت و ب�ا آن ه�ا پای�ان 
و  کار  در  ک�ه  نمی توانس�ت  کس�ی  می گرف�ت. 
ای�ـ  باش�د.  داش�ته  دخال�ت  تصمیم های ش�ان 
وضعیت باعث ش�د ک�ه مردم قربان�ی خواهش ها 

و جهالت ه�اِی ی�ک ف�رد ش�وند. 
ـ قرن�ه  چندی تالش ه�ای  دنب�ال  ب�ه  انس�ان ها 
را  مطلق العن�ان  نظام ه�ای  ک�ه  ش�دند  موف�ق 
بردارن�د و  ب�ه ج�ای آن ه�ا، نظام های مش�روطه 
و ی�ا دارای ق�درِت مح�دود را جایگزی�ـ س�ازند. 
ام�روز دیگ�ر برگش�ت ب�ه آن گذش�تۀ تاریخ�ی 
وج�ود ن�دارد ول�ی برخ�ی کس�ان که ب�ه قدرت 
می رس�ند، ب�ا زیرکی س�عی می کنند ب�ه صورِت 
پنه�ان ق�درِت خ�ود را ب�ه ش�اهان مطلق العن�ان 

س�ازند.  نزدیک 
آق�ای غن�ی از نظ�ر روانی چنیـ آدمی اس�ت. در 
ـِ بیش�تریـ قدرت هم�واره به  او می�ل ب�ه داش�ت
صورت ه�ای مختلف خود را نش�ان داده اس�ت. او 
حت�ا در زمان�ی ک�ه وزیر بود نیز اکت ه�ای حاکِم 
بالمن�ازع را ب�روز م�ی داد. می�ل ب�ه ق�درت آقای 
غن�ی را ب�ه جایی رس�انده که ب�ه تصمیم گیرندۀ 
اصل�ی و مطلق العن�اِن دول�ت می خواه�د تب�دل 
ش�ود. مش�کالِت ام�روزِ کش�ور ناش�ی از همی�ـ 
می�ل ب�ه ق�درِت بی�ش از ح�د ریی�س جمهوری 
اس�ت و اگر جل�و ایـ میل لجام گس�یخته گرفته 
نش�ود، ف�ردا به معضل�ی غیرقابِل حل در کش�ور 
تبدی�ل خواه�د ش�د؛ چ�را ک�ه در ح�ال حاض�ر 

متأس�فانه ق�درت در اختیارِ او ق�رار دارد. 

افغانستان در سایۀ دیکتاتوری
به استعفا اکتفا نتوان کرد!

فاجعه ب�اری  تروریس�تِی  حادث�ۀ  گذش�ت،  ک�ه  جمعه ی�ی  در 
در والی�تِ بل�خ ُرخ داد ک�ه اگ�ر مس�ووالن رس�الت و مس�وولیِت 
خ�ود را به درس�تی بازمی ش�ناختند، می س�زید ک�ه از ان�دوهِ آن 
ج�ان بس�پارند. اگ�ر ایـ س�خـ ک�ه مبالغه نیس�ت را ه�م مبالغه 
ـِ  گذش�ت ک�ه  گف�ت  می ت�وان  دس�ت کم  بیاوری�م،  به حس�اب 
چن�د تروریس�ت ب�ا موتره�ای ارتش از 7 پاس�گاه تالش�ی و ورود 
ـِ صدها  مس�لحانه ب�ه ق�ول اردوی 209 ش�اهیـ و به رگبار بس�ت
س�رباز، می  س�زید ک�ه ی�ک انق�الِب ب�زرگ در  نهاده�ای دفاع�ی 
و ی�ک بازاندیش�ِی بنی�ادی در س�اختارهای امنیت�ِی کش�ور به راه 
ان�دازد و طرح�ی ن�و برای  ای�ـ س�طِح کالن از آس�یب پذیری به 

می�ان آورد. 
بن�ا ب�ه گزارش ه�ای رس�می، در ایـ حادث�ه فق�ط 140 تـ جان 
باخته ان�د؛ ام�ا آماره�ای دیگ�ری نی�ز وج�ود دارند که ه�م تعداد 
ش�هدا و ه�م تع�داد زخمی�اِن ایـ حادث�ه را به مرات�ب باالتر دکر 
ک�رده ان�د و ب�ه نظ�ر میرس�د ک�ه گزارش ه�ای غی�ر رس�می اما 
دقی�ق عم�ق ای�ـ جنای�ت رانش�ان می ده�د. اگرچ�ه در منط�ق 
انس�انی و دول�ت دارِی مس�ووالنه، کش�ته ش�دِن یک نف�ر بی گناه 
هم در س�ایۀ حاکمیت دولت، س�همگیـ اس�ت؛ اما مس�لماً جان 
ـِ صده�ا س�رباز در اردوگاه نظام�ی آن ه�م ب�ه ای�ـ روش،  باخت�

فاجع�ه و مصیب�ت عظمی اس�ت. 
در براب�ر چنی�ـ حادثه ی�ی، م�ا فق�ط ش�اهد اس�تعفای دو ت�ـ از 
مقام�ات � ش�امل وزی�ر دف�اع و ریی�س س�تاد مش�ترِک ارت�ش � 
هس�تیم؛ اس�تعفایی که بعضاً »برکناری« هم خوانده ش�ده است. 
همچنی�ـ گفت�ه می ش�ود ک�ه آق�ای غن�ی فرمانده�اِن س�ه قوِل 
اردو را نی�ز برکن�ار ک�رده. یعن�ی تا کن�ون به غیر از ای�ـ دو خبر، 
م�ا هی�چ اقداِم دیگری از جانِب ارگ و س�راِن دول�ِت موجود برای 

جلوگی�ری از تک�رارِ چنی�ـ فجای�ِع ملی ی�ی ش�اهد نبوده ایم. 
نکته ی�ی ک�ه در ای�ـ چند مورد اس�تعفا و برکناری مثِل همیش�ه 
مغف�ول باق�ی اس�ت، بح�ث مب�ارزه ب�ا س�تون پنج�ِم دش�مـ و 
پاالی�شِ صف�وِف خ�ودی از ای�ـ مارهاِی آس�تیـ اس�ت؛ س�توِن 
پنجم�ی ک�ه تا الیه ه�ای عال�ِی نهاده�ای نظامی و امنیت�ی نفوذ 
ک�رده و ب�ر اثر فعالیِت ان�گل وارِ آن ها هر روز و هر هفته س�ربازاِن 
م�ا از پش�ت خنج�ر می خورند. البته بحث س�تون پنج�م فقط در 
پرپ�ر ش�دِن س�ربازاِن ما مطرح نیس�ت، بلک�ه گاهی اتف�اق افتاده 
ک�ه فرمانده�اِن کارکش�ته و رهب�راِن مردمی نیز ش�کار مس�اعِی 
مش�ترِک دش�مـ و س�تون پنج�ِم آن ه�ا در نهاده�ای ملک�ی و 
نظام�ی ش�ده اند. ت�رور و ش�هادِت اس�تاد ربان�ی رییس جمه�ور 
اس�بق و نخس�تیـ رییس ش�ورای صلح، نمونۀ بارزِ ایـ همکارِی 

ش�وم است. 
م�ردم افغانس�تان و تحلیل گ�راِن امور نظام�ی و امنیت�ی، همواره 
پ�س از ه�ر روی�داد فاجعه بار و مرم�وز امنیتی، ایـ نکت�ه را تذکر 
داده ان�د و بح�ث مقابل�ه ب�ا عوام�ل نفوذی دش�مـ را ش�رط مهِم 
اس�تقرارِ نظ�م و آرام�ِش عموم�ی خوانده اند. برکن�اری چند تـ و 
تق�رر چن�د نفِر دیگ�ر، هرگ�ز گلیِم س�تون پنجِم دش�مـ و ماتِم 
مل�ی را جم�ع نک�رده و نمی کن�د؛ زی�را س�تون پنج�م جریان�ی 
پیچیده و خزنده در تمام س�طوِح دولتی و نظامی اس�ت که فقط 
ارادۀ قاط�ع در رئ�وِس ق�درت و راه ان�دازِی کش�ف و اس�تخباراِت 

ق�وی می توان�د آن را از می�ان ب�ردارد. 
گفتی�م "ارادۀ قاط�ع در رئوس ق�درت" به ایـ دلیل که متأس�فانه 
ـِ حاکماِن افغانس�تان با عالیِق  بح�ث مب�ارزه با تروریس�م در ذه�
قوم�ی و قبیله ی�ی گ�ره خ�ورده و ای�ـ تاب خورده گ�ی، مح�ِل 
نف�وِذ نفوذی ه�ای دش�مـ و سرچش�مۀ حوادثی فاجعه ب�ار چون 
ش�فاخانۀ چهارص�د بس�تر و ق�ول اردوی 209 ش�اهیـ ش�ده و 
می ش�ود. یعن�ی س�تون پنجِم دش�مـ ک�ه کارمن�داِن مس�تقیِم 
تروریس�ِم طالبان�ی و داع�ش محس�وب می ش�ود، در عالی�ِق کوِر 
قوم�ِی بلندپای�ه گاِن دول�ت پناه می گیرن�د و فاجع�ه می آفرینند. 
در ای�ـ معادل�ه، گاه�ی خ�وِد مقام�اِت دول�ت، س�تون پنج�م 
می ش�وند و ب�ر خ�ود و بی�ش از آن، ب�ر م�ردم س�تم می کنن�د. 

زیاد دور نرویم، عالیِق قومِی آقای کرزی و حواریونش در گذش�ته 
و قوم اندیش�ِی آق�ای غن�ی و یاران�ش در زم�اِن فعل�ی، اصلی تریـ 
پناه�گاهِ س�تون پنج�م و رم�ِز پی�روزِی آن ه�ا در فاجعه آفرین�ی 
اس�ت. برای شکس�تـ ایـ طلس�م، الزم است ایـ احس�اِس کور و 
ای�ـ عالق�ۀ باط�ل در رأِس قدرت قطع گردد. آقای غنی و کس�اِن 
دیگ�ری که ش�ریِک قدرِت او به حس�اب می آیند، باید کارِ س�تون 
پنج�م را ب�ا قط�ع رِگ زای�ِد احساس ش�ان )هم�دردی قوم�ی ب�ا 
طالب�ان( یک س�ره کنن�د. ورن�ه، صد تعوی�ض و تعزیل و تق�رر راه 

به جای�ی نبرد! 

  احم��د عمران

انسـان ها بـه دنبـال تالش های 
کـه  شـدند  موفـق  چندین قرنـه 
نظام هـای مطلق العنـان را بردارنـد 
نظام هـای  آن هـا،  جـای  بـه  و  
قـدرِت  دارای  یـا  و  مشـروطه 
محـدود را جایگزین سـازند. امروز 
گذشـتۀ  آن  بـه  برگشـت  دیگـر 
تاریخـی وجـود نـدارد ولـی برخی 
کسـان که به قـدرت می رسـند، با 
زیرکـی سـعی می کنند بـه صورِت 
پنهـان قـدرِت خـود را به شـاهان 

سـازند.  نزدیـک  مطلق العنـان 
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 روح اهلل بهزاد

اعض�ا و بنیان گ�داران طرح »آجن�دای ملی« 
روز دوش�نبه، 4 ث�ور با برگ�زاری یک محفل 
ب�زرگ و باش�کوهِ فراخوان مردم�ی و با ناکام 
خوان�دن حکوم�ت وحدت ملی اع�الم کردند 
ک�ه در نظ�ر دارند ت�ا طرح »آجن�دای ملی« 

را ب�ه س�ایر والیت ه�ا انتق�ال می دهند.
ای�ـ طرح ک�ه از س�ویی احمدولی مس�عود، 
احمدش�اه  ش�هید  بنی�اد  عموم�ی  ریی�س 
مس�عود، قهرم�ان مل�ی افغانس�تان و تن�ی 
از نخب�ه گان سیاس�ی ریخت�ه ش�ده  چن�د 
اس�ت، چه�ارده س�ال می ش�ود ک�ه ب�االی 
آن کار ص�ورت گرفت�ه ک�ه ب�ه باور بس�یاری 
و  عمل�ی  نخب�ه گان  و  سیاس�ت مداران  از 
فرهنگ�ی، ی�ک ط�رح همه ش�مول سیاس�ی 
ب�رای حل بح�ران دولت داری در افغانس�تان 

ب�ه ش�مار م�ی رود.
زی�ادی  ش�مار  آن  در  ک�ه  محف�ل  ای�ـ 
پارلم�ان،  اعض�ای  سیاس�یت مدارن،  از 
ک�رده  اش�تراک  ش�هروندان  و  فرهنگی�ان 
بودن�د، ب�ا اس�تقبال فراوان�ی روب�ه رو ش�ده 
اس�ت. به گونه یی که بس�یاری از رس�انه های 
پوش�ش  زی�ر  را  محف�ل  ای�ـ  افغانس�تان 
گ�زارش  ای�ـ  ان�د.   داده  ق�رار  رس�انه یی 
بازت�اب  ایـ نشس�ت را در  خبرگ�زاری ها و 
روزنامه ه�ای مطرح کابل  دنبال کرده اس�ت.

خبرگ�زار پ�ژواک تح�ت عن�واِن »احمدولی 
مس�عود خواستار بس�یج ملی برای تغییر در 
کش�ور ش�د« به نقل از ریی�س عمومی بنیاد 
ش�هید احمدش�اه مسعود نگاش�ته است: "با 
توجه به بحران سیاس�ی، امنیتی و اقتصادی 
در کش�ور، نیاز اس�ت ت�ا سیاس�یون و مردم، 
پیرام�ون ط�رح »اجن�دای مل�ی« به خاط�ر 
تغییر س�اختاری در کش�ور بس�یج ش�وند."

در  جمه�ور  خبرگ�زاری  ه�م،  س�ویی  از 
گ�زارش از ایـ محفل آورده اس�ت: احمدولی 
مس�عود، ریی�س بنی�اد احمدش�اه مس�عود 
تأکی�د می کن�د ک�ه حکوم�ت وح�دت ملی 
تاکنون نتوانس�ته از بحران انتخابات گذشته 
بیرون ش�ود و ایـ حکوم�ت توانایی مدیریت 

انتخاب�ات آین�ده را نیز ن�دارد.
خبرگ�زاری جمهور هم چنان نگاش�ته اس�ت 
ک�ه آق�ای مس�عود از کارکرده�ای اعض�ای 
آوردن  در  انتخاب�ات  کمیس�یون  جدی�د 
اصالح�ات در نظ�ام انتخابات�ی انتق�اد ک�رد 
اح�زاب،  ب�ا  ای�ـ کمیس�یون  و گف�ت ک�ه 

مش�ورت  پارلم�ان  و  سیاس�ی  جریان ه�ای 
نک�رده، لذا نمی توان�د انتخابات پیش�رو را به 

ط�ور ش�فاف برگ�زار کن�د.
همزم�ان ب�ا ای�ـ، خبرگ�زاری خام�ه پ�رس 
ب�ه نق�ل از س�خنان آقای مس�عود در محفل 
فراخ�وان مردم�ی آجندای ملی آورده اس�ت: 
فراخ�وان ط�رح »اجن�دای مل�ی« از س�وی 
بنیاد ش�هید مسعود و ش�ماری از چهره های 
سیاس�ی برای تحکیم روحی�ۀ ملی و وحدت 

مل�ی در افغانس�تان اع�الم گردید.
در س�ویی دیگ�ر، خبرگ�زاری اف�ق نوش�ته 
بنی�اد  ریی�س  مس�عود  احمدول�ی  اس�ت: 
احمدش�اه مس�عود می گوی�د، حکومت فعلی 
ب�ه بحران مش�روعیت مواجه ب�وده و مردم از 

ای�ـ حکوم�ت رضایت ن�دارد.
احمدول�ی  اف�ق:  خبرگ�زاری  از  نق�ل  ب�ه 
و  مل�ی  زعی�م  افغانس�تان  گف�ت:  مس�عود 
حاکمی�ت ملی مش�روع ض�رورت دارد که در 

می آی�د. به وج�ود  مل�ی  اجم�اع  نتیج�ۀ 
داده  گزارش  آوا  خبرگزاری  حال،  عیـ  در 
مسعود  احمدشاه  بنیاد  رییس  که  است 
منظور  به  ملی،  آجندای  فراخوان  می گوید، 
بلکه  نیست،  ملی  نامی حکومت وحدت  بد 
طرح بیرون رفت از بحران های موجود است.

خبرگ�زاری پی�ام آفت�اب نی�ز گ�زارش داده 
اس�ت ک�ه احمدول�ی مس�عود، ریی�س بنیاد 
احمدش�اه مس�عود برنامه ی�ی را تحت عنوان 
»فراخ�وان آجن�دای مل�ی« در کاب�ل برگزار 
ک�رده و در ای�ـ برنامه، حکومت وحدت ملی 
را بی برنام�ه و ناکارآم�د خوان�ده و هم چن�ان 
ب�ه  می ش�ود  حکوم�ت ۳س�ال  ک�ه  گف�ت 

بح�ران مش�روعیت مواجه اس�ت.
پی�ام آفت�اب در ادامه آورده اس�ت: احمدولی 
بنیان گ�ذار ط�رح آجن�دای مل�ی  مس�عود، 
ت�وان  مل�ی  وح�دت  حکوم�ت  می گوی�د: 
برق�راری وح�دت مل�ی را ندارن�د و روزبه روز 
س�بب دوری م�ردم از یک دیگ�ر می ش�وند و 

هم چن�ان در درون نظ�ام نیز چنددس�ته گی 
و تک روی ه�ا ب�ی داد می کن�د.

خبرگ�زاری افغانس�تان انص�ار گ�زارش کرده 
اس�ت ک�ه فراخ�وان ط�رح اجن�دای مل�ی از 
س�وی بنی�اد ش�هید مس�عود و ش�ماری از 
چهره های سیاس�ی برای تحکیم روحیۀ ملی 
و وح�دت مل�ی در افغانس�تان اع�الم گردید.

خبرگ�زاری:  ای�ـ  گ�زارش  از  نق�ل  ب�ه 
"احمدول�ی مس�عود، ریی�س بنی�اد ش�هید 
مس�عود در کنفرانس�ی گف�ت ک�ه پی�ش از 
ای�ـ باره�ا اجن�دای ملی ک�ه برگرفته ش�ده 
از اندیش�ه ها و اف�کار قهرمان ملی احمدش�اه 
ب�رای حکوم�ت پیش نه�اد  مس�عود اس�ت، 
کرده ان�د، ام�ا نادی�ده گرفت�ه ش�ده و اکنون 
ای�ـ ط�رح از حال�ت مش�ورتی ب�ه حال�ت 

عملیات�ی در خواه�د آم�د."
ک�ه  اس�ت  نوش�ته  نی�وز  افغ�ان  آژان�س 
احمدول�ی مس�عود ریی�س بنی�اد احمدش�اه 
مس�عود می گوی�د: س�ران حکوم�ت وح�دت 
مل�ی ب�ه هی�چ ی�ک از تعه�دات خ�ود عمل 
نکرده ان�د و فق�د ب�ه دنب�ال منافع ش�خصی 

خ�ود هس�تند.
ب�ه گ�زارش خبرگ�زاری افغ�ان نی�وز، آق�ای 
مس�عود در برنام�ۀ »فراخ�وان اجندای ملی« 
در کابل گفت: س�ران حکوم�ت وحدت ملی 
ب�ه دنب�ال خدم�ت ب�ه مردم نیس�تند، س�ه 
س�ال می ش�ود ک�ه به هی�چ ی�ک از تعهدات 
خ�ود نقط�ه عم�ل نگذاش�ته اند و در ح�ال 

حاض�ر مش�روعیت قانون�ی ه�م ندارند.
است:  نگاشته  ایرکا  افغان  خبرگزاری 
احمدشاه  بنیاد  رییس  مسعود،  احمدولی 
امروزی  بحران های  که  می گوید  مسعود 
افغانستان از نبود زعامت و سیاست ملی است.

احمدول�ی  خبرگ�زاری،  ای�ـ  از  نق�ل  ب�ه 
آجن�دای  فراخ�وان  ک�ه  می گوی�د  مس�عود 
مل�ی کش�ور، ب�ه منظ�ور ب�د نام�ی حکومت 
وحدت ملی نیس�ت، بلکه ط�رح بیرون رفت 

از بحران ه�ای موج�ود اس�ت.
خبرگزای نور نگاشته است: رییس بنیاد شهید 
کمیسیون  که  می گوید  مسعود،  احمدشاه 
انتخابات  نمی تواند  انتخابات  مستقل 
ولسوالی  شوراهای  و  نماینده گان  مجلس 
را به گونۀ شفاف و بدون تقلب برگزار کند.

آق�ای مس�عود در کاب�ل نشس�تی را ب�رای 
ط�رح آجندای ملی در افغانس�تان دایر کرده 
نشس�ت  ای�ـ  کنن�ده گان  اش�تراک  اس�ت. 
از  برون رف�ت کش�ور  ب�رای  می گوین�د ک�ه 
مش�کالت کنون�ی باید در روش�نای آجندای 

مل�ی چاره جوی�ی ش�ود.
خبرگ�زاری میون�د در گ�زارش آورده اس�ت 
آجن�دای  ریی�س  مس�عود،  احمدول�ی  ک�ه 
مل�ی در فراخ�وان مل�ی ب�ه م�ردم می گوی�د 
ک�ه حکومت وح�دت ملی دیگ�ر جواب گوی 
ش�رایط کنون�ی نیس�ت و ب�ه همی�ـ دلیل، 
ق�رار اس�ت ب�ه زودی ب�ا تعامل ب�ا گروه های 
سیاس�ی دیگ�ر، روی بدی�ل ای�ـ حکوم�ت 

رأی زنی ه�ا آغ�از ش�ود.
ب�ه نق�ل از خبرگ�زاری میوند، آقای مس�عود 
هم چن�ان برگزاری ش�فاف انتخابات توس�ط 
مدی�ران کنونی کمیس�یون های انتخاباتی را 

ن�ا ممک�ـ می داند.
گزارش�ی  در  م�ا  افغانس�تان  خبرگ�زاری 
احمدش�اه  بنی�اد  ریی�س  اس�ت:  نگاش�ته 
مس�عود می گوی�د ک�ه ب�ا توج�ه ب�ه بح�ران 
سیاس�ی، امنیتی و اقتصادی در کش�ور، نیاز 
اس�ت تا سیاس�یون و م�ردم، پیرام�ون طرح 
»اجن�دای مل�ی« به خاط�ر تغییر س�اختاری 

در کش�ور بس�یج ش�وند.
به نقل از ایـ خبرگزاری، احمدولی مس�عود، 
دی�روز در نشس�تی که با حضور ده ه�ا تـ از 
چهره ه�ای سیاس�ی، نماین�ده گان پرالمان و 
فع�االن مدنی در کاب�ل برگزار ش�ده بود، بار 
دیگ�ر طرح س�ابق خ�ود را ک�ه ب�رای بهبود 
وضعی�ت کش�ور ارایه کرده ب�ود، مطرح کرد.

مدنی�ت،  راه  روزنام�ه  و  مان�دگار  روزنام�ۀ 
تیت�ر نخس�ت خ�ود را ب�ه همی�ـ فراخ�وان 
اختص�اص داده بودن�د. ام�ا روزنام�ۀ هش�ت 
صب�ح در گزارش�ی گفت�ه اس�ت: احمدول�ی 
مس�عود، ریی�س عموم�ی بنی�اد احمدش�اه 
قوم گرای�ی مش�کل  مس�عود می گوی�د ک�ه 
هی�چ ی�ک از اقوام افغانس�تان را ح�ل نکرده 
و الزم اس�ت ک�ه تم�ام مردم زیر ی�ک برنامۀ 
ملی هم س�و ش�ده و ب�رای ایج�اد دولت ملی 

ب�ا ه�م ب�ه تواف�ق و همبس�ته گی برس�ند.
ب�ه نق�ل از روزنام�ۀ هش�ت صب�ح: "آق�ای 
مس�عود در »فراخوان آجن�دای ملی« مدعی 
ش�د که اکثری�ت مطلق م�ردم، امنیت روانی 
و فزیکی ش�ان را از دس�ت داده ان�د. او گف�ت: 
اکثری�ت مطل�ق افغانس�تان ب�ا م�ا هم ص�دا 
اس�تند ک�ه حکومت موجود فع�اًل از حمایت 
اکثری�ت مردم افغانس�تان برخوردار نیس�ت. 
نیروه�ای مردم�ی بای�د ب�ه ی�ک گفتم�ان 
مش�ترک ط�رح ایجاد بدی�ل دس�ت یابند تا 
حکومت�ی ایجاد ش�ود ک�ه آیین�ۀ تمام نمای 

هم�ه مردم افغانس�تان باش�د."
روز نام�ۀ راه مدنی�ت با ایـ تیت�ر »احمدولی 
مس�عود: قوم گرای�ی کش�ور را تب�اه می کند« 
گ�زارش داده اس�ت ک�ه احمدول�ی مس�عود، 
رییس بنیاد احمدش�اه مس�عود، در نشس�ت 
هم گرای�ی  ب�ه  را  م�ردم  مل�ی«  »اجن�دای 
و وح�دت دع�وت ک�رد و اب�راز ک�رد ک�ه م�ا 

ط�رف دار جنگ نیس�تیم.
آق�ای  مدنی�ت،  راه  روزنام�ۀ  گ�زارش  ب�ه 
مس�عود روز دوش�نبه در ایـ نشس�ت گفت: 
قوم گرای�ی کش�ور را تب�اه ک�رده و مش�کل 
هیچ ک�دام از اق�وام کش�ور را ح�ل نمی کند، 
م�ا نمی خواهی�م ک�ه ب�ه ای�ـ س�مت برویم. 
روزنام�ه ویس�ا نی�ز در گزارش�ی گفته اس�ت 
که    احمدولی مس�عود خواس�تار اس�تعفای 
رییس جمهور غنی ش�ده اس�ت . ام�ا ایـ اد 
ع�ای روزنامه ویس�ا ب�ا ای�ـ صراحت، صحت 
ندارد و آقای  احمدولی مس�عود هیچ حرفی  
در م�ورد اس�تعفای آق�ای غن�ی نزده اس�ت.

روزنام�ۀ آرم�ان مل�ی نی�ز در خب�ر کوتاه�ی 
ن�ام  زی�ر  گردهمای�ي  ک�ه  اس�ت  نوش�ته 
)فراخ�وان آجن�داي مل�ي( در کاب�ل برگ�زار 
ش�د. در ای�ـ گردهمای�ي ک�ه دی�روز) روز 
تع�دادي  ش�د  برگ�زار  کاب�ل  در  دوش�نبه( 
از م�ردم و گ�روه ه�اي سیاس�ي از مرک�ز و 
والی�ت هاي کش�ور اش�تراک ک�رده بودند و 
س�خنرانان در م�ورد برنام�ه ه�اي آجن�داي 

مل�ي معلوم�ات دادن�د.
بنی�ان گ�ذار آجن�داي مل�ي در رابط�ه ب�ه 
مش�کالت موجود در کش�ور تم�اس گرفتند 
و گفتن�د ک�ه باید همه ي نهادهاي سیاس�ي 
و گ�روه ه�اي اجتماعي در ی�ک محور برنامه 
ملي جمع ش�وند و کش�ور را از غرق ش�دن و 

بح�ران هاي موج�ود نج�ات دهند.

بازتاب نشست فراخوان ملی در رسانه ها

برشنانظری- تورانتو  
بازرگان�ی  فعالیت ه�ای  باافزای�ش  هم زم�ان 
ش�هروندان افغانستان در کانادا و عالقه مندی 
روز اف�زون ب�رای ایجاد تجارت ه�ای کوچک 
و متوس�ط، اتحادی�ه تاج�ران افغ�ان – کانادا 
می گوید ک�ه با راه ان�دازی بحث های تجارتی 
و تش�ویق فعالیت ه�ای افغانس�تانی ها تالش 
می کن�د ت�ا زمینه ه�ای بهتر س�رمایه گذاری 
را ب�رای آن ع�ده از بازرگان�ان افغانس�تان که 
کان�ادا  در  تج�ارت  ب�ازار  عرص�ه  وارد  ت�ازه 

می ش�وند، فراه�م کند. 
ش�هر تورانت�و در کان�ادا ب�ه تازه گ�ی میزبان 
ح�ال،  عی�ـ  در  و  جال�ب  بح�ث  ی�ک 
ده ه�ا  آن  در  ک�ه  ب�ود  کننده ی�ی  تش�ویق 
از  و ش�ماری  افغانس�تان  بازرگان�ان  از  ت�ـ 
کانادایی ه�ا نی�ز در آن حض�ور یافت�ه بودند. 
در ای�ـ بحث ک�ه در انجمـ جاپ�ان – کانادا 

راه ان�دازی ش�ده ب�ود، در م�ورد ش�یوه های 
متع�دد س�رمایه گذاری و تعقی�ب راه های�ی 
ک�ه بتوان�د ب�ه گس�ترش و رون�ق تج�ارت و 
س�رمایه گذاری ش�هروندان افغانس�تان منجر 

ش�ود، بح�ث ص�ورت گرف�ت. 
عزی�ز امی�ری ریی�س اتحادیه تاج�ران افغان 
تاج�ران  گردهم آی�ی  ک�ه  گف�ت  کان�ادا   –
افغانس�تان و اش�تراک آن�ان در ای�ـ بح�ث، 
نوی�دی ب�رای آین�ده تج�ارت و فعالیت ه�ای 
بازرگان�ی افغانس�تانی در کان�ادا خواه�د بود. 
او در ادام�ه گف�ت: "ما ت�الش می کنیم برای 
فعالیت ه�ای تجارتی ش�هروندان افغانس�تان 
در کان�ادا زمینه ه�ای بهت�ری فراه�م گ�ردد 
و درعی�ـ ح�ال آن ع�ده از جوانان�ی را ک�ه 
ای�ـ  در  تجارت�ی  ه�ای  فعالی�ت  عالقمن�د 

کش�ور باش�د، رهنمای�ی کنیم". 
فعالیت های بازرگانی ش�هروندان افغانس�تان 

س�ال  ده  از  بیش�تر  جری�ان  در  کان�ادا  در 
افزای�ش  ب�ه ص�ورت چش�م گیری  گذش�ته 
یافت�ه اس�ت. ش�رکت های بازرگان�ی، س�وپر 
مارکیت ه�ا و حت�ا کمپنی ه�ای متعددی که 
در زمینه ه�ای بیم�ه و واردات امتعه از خارج 
بوی�ژه از داخ�ل افغانس�تان، کار می کنن�د، 

افزای�ش چش�م گیری یافت�ه اس�ت.
از  مالحظه یی  قابل  شمار  حاضر  درحال 
بازرگانان افغانستان، برخی از اقالم از جمله 
بافت  دست  ـ های  قالی و  خشک  میوه های 
افغانستانی را از داخل افغانستان وارد می کنند. 
علی غفوری یکی از جوانان افغانس�تان اس�ت 
که در فعالیت های بازرگانی و س�رمایه گذاری 
اس�ت. داش�ته  شایس�ته یی  س�هم 

ش�رکت  چه�ار  اس�اس گذار  عن�وان  ب�ه  او 
بازرگان�ی موفق در کانادا ش�ناخته می ش�ود. 
او نی�ز یکی از س�خنرانان ای�ـ محفل بود که 
نقظ�ه نظ�رات خ�ود را پیرام�ون فعالیت های 
بازرگانی و موفقیت در راستای سرمایه گذاری 
ک�رد. اب�راز  مختل�ف،   بخش ه�ای  در 

ب�ه نظر او: "آین�ده فعالیت ه�ای بازرگانی در 
کان�ادا ب�ا توجه به زمینه های رش�د تجارت و 
افزای�ش فعالیت های جوانان و س�ایر کس�انی 
ک�ه از پیش فعالیت های تجارتی داش�ته اند، 

روش�ـ و امیدوار کننده است".  
ب�ه گفتۀ آق�ای صاب�ر فرمند مع�اون اتحادیه 
از  اتحادی�ه  ای�ـ  کان�ادا،   – افغ�ان  تاج�ران 
ح�دود ده س�ال ب�ه ای�ـ ط�رف فعالیت های 
خ�ود را آغ�از ک�رده اس�ت و به عن�وان مرکز 
تجم�ع بازرگانان افغانس�تانی و مح�ل تبادل 
نظ�ر در زمین�ه بهب�ود فعالیت ه�ای تجارتی 
ب�رای  س�رمایه گذاران  جل�ب  همچن�ان  و 
فعالیت ه�ای تجارتی در داخل افغانس�تان به 

می رود.  ش�مار 
جمش�ید حس�ینی ریی�س و موس�س مرکز 
تجارت�ی )Business Point( در کان�ادا ب�ه 
ایـ نظر اس�ت که در کش�وری مانن�د کانادا، 
زمین�ه فعالیت ه�ای تج�ارت فراوان اس�ت و 
ب�ا مطالع�ه در خصوص فعالیت ه�ای تجارتی 
و همچن�ان تش�خیص اولویت ه�ا، می ت�وان 
تج�ارت و فعالیت ه�ای تجارت�ی موفق�ی را 

ارای�ه کرد. 
ش�مار زی�ادی از ش�هروندان افغانس�تان ک�ه 
آغ�از  کان�ادا  در  را  تجارت�ی  فعالیت ه�ای 
ک�رده اند، معلوم�ات کافی و ی�ا آموزش های 
مس�لکی در ای�ـ بخ�ش ندارند. ام�ا اتحادیه 
تاج�ران افغ�ان – کان�ادا ب�ه عن�وان مرک�ز 
معتبر انس�جام ام�ور تجارتی افغانس�تانی ها، 

ه�ر از چن�د گاه�ی برنامه ه�ای آموزش�ی را 
نیز برای آش�نایی تاج�ران و س�رمایه داران با 
بخش ه�ای تجارت�ی و س�رمایه گذاری کانادا، 

راه ان�دازی می کن�د. 
س�امعه اصی�ل، یک�ی از اش�تراک کننده گان 
نشس�ت اخی�ر ای�ـ اتحادی�ه می گوی�د که او 
عالق�ه دار ت�ا چیزه�ای بیش�تری با اس�تفاده 
بیام�وزد.  کان�ادا  در  تاج�ران  تجربه ه�ای  از 
او می گوی�د: "ای�ـ اولی�ـ ب�اری ب�ود ک�ه در 
گردهم آی�ی اتحادی�ه تاج�ران افغانس�تان در 
کان�ادا  اش�تراک ک�ردم، بحث های�ی ک�ه در 
ای�ـ ج�ا ص�ورت گرف�ت، خیلی مفی�د بود و 

برای�م مانن�د ی�ک گن�ج ارزش دارد". 
ش�هروندان افغانس�تان از ح�دود س�ی س�ال 
ب�ه ای�ـ ط�رف در ش�هرهای مختل�ف کانادا 
ام�ا  می کنن�د.  زنده گ�ی  تورانت�و  در  بوی�ژه 
تحوالت تازه در افغانس�تان و سرنگونی رژیم 
طالب�ان فرصت های جدی�دی از فعالیت های 
تجارت�ی را ب�رای آن�ان در کانادا نیز مس�اعد 
س�اخته اس�ت. در ایـ جریان ارتباط تاجران 
افغانس�تانی در کان�ادا با ش�رکت ها و تاجران 
در داخ�ل افغانس�تان افزای�ش چش�م گیری 
یافت�ه و باع�ث جل�ب توج�ه کانادایی ه�ا نیز 

اس�ت.   گردیده 

فعالیت های بازرگانی افغانستانی ها 

در کانادا گسترش می یابد
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    در فلس�فۀ میان فرهنگ�ي، پذی�رش 
دیگ�ري و احس�اس نی�از ب�ه وي، گش�وده 
ب�ودن براي گفت وگو و در س�طِح عمیق تر 
"میان  فرهنگ�ي اندیش�یدن" ب�ه عن�وان 
اص�وِل اساس�ي تلق�ي مي ش�ود؛ اصول�ي 
ک�ه تعاط�ي میاِن اندیش�ه ها را ب�ه ارمغان 
م�ي آورد و تنوع در چش�م اندازها را منطق 
مس�یِر  همی�ـ جه�ت،  مي بخش�د. ب�ه 
تاری�خ در دورۀ جدی�د را مس�یِر گش�ودِن 
ـ هاي  راه  ه�اي ت�ازه و آش�نایي ب�ا س�رزمی
ناش�ناخته ن�ام گذاش�ته اند. ای�ـ توصی�ف 
درب�ارۀ اندیش�ه نی�ز ص�دق مي کن�د، ه�ر 
فرهنگ�ي مي توان�د جس�ت وجوگرانه و در 

پ�ي ش�ناخِت دیگران باش�د.
    ام�روز هم�ه از ای�ـ نکت�ه آگاه�ي 
یافته ای�م ک�ه فه�م و دریاف�ت و رفت�ار 
چندطرف�ه اس�ت. ب�راي س�ریان یافت�ـ 
ای�ـ دریاف�ت در اندیش�ه و بین�ش م�ا، 
ی�ک مان�ع وج�ود دارد: ع�ادت به اندیش�ه 
اندیش�یدن و  و ش�یوه هاي تک فرهنگ�ي 
عم�ل ک�ردن ب�ه جزم ه�اي زیس�تـ در 
ـ مان�ع چه بس�ا  ی�ک فرهن�ِگ خ�اص. ای�
ب�ه عن�واِن حف�ِظ هوی�ت، خ�ود را موج�ه 
نش�ان ده�د. فلس�فۀ میان فرهنگ�ي 
ب�ا توج�ه ب�ه ظراف�ِت مس�أله، علي رغ�م 
ـ ک�ه وج�وِد هویت ه�اي متن�وع را  ای
ب�ه عن�واِن ش�رِط بق�اي جه�اِن متکث�ر 
ب�ه رس�میت مي شناس�د، ام�ا اف�راط و 
تفری�ط در ای�ـ رابط�ه را غیرقاب�ل توجیه 
تلق�ي مي کن�د. همان گون�ه ک�ه مواجه�ه 
ب�ا فرهن�ِگ م�درن و مقتضی�اِت برآم�ده 
از آن، س�نت ها و هویت ه�اي بوم�ي 
را دچ�اِر دگردیس�ي مي کن�د، افت�ادن 
در ورط�ۀ تحج�ِر تک فرهنگ�ي و ع�دِم 
احت�رام ب�ه فرهنگ ه�اي دیگ�ر نی�ز خطِر 
برخورده�اي خش�ونت آمیز و زمینۀ ازدیاد 
س�موم عاطف�ي در میان م�ردم را به وجود 

م�ي آورد.
  جه�اِن معاص�ِر م�درن هی�چ زاوی�ۀ 
پنه�ان و حاش�یۀ دور از دس�ترس ب�راي 
اندیش�یدن در ان�زوا و ب�دون تصورِ دیگري 
باق�ي نگذاش�ته اس�ت. در خلوت تری�ـ 
زاویه ه�اي اندیش�ه و حت�ا در عناص�ِر 
فرهنگ ه�اي ماقب�ِل م�درن نیز ض�رورِت 
حض�ور دیگ�ري احس�اس ش�ده اس�ت.

کافي س�ت ک�ه کس�ي معاص�ر بی��ندیشد 
و در بس�تِر واقعی�ات و تح�والِت زمان�ه 
ب�ه اط�راِف خ�ود ن�گاه بی��ندازد، انس�اِن 
معل�ق در فض�اي تک فرهنگ�ي دیگ�ر ب�ه 
ـ ب�راي  افس�انه ها پیوس�ته اس�ت.  بنابرای�
حف�ِظ تن�وع فرهنگ ه�اي ن�وع بش�ر، 
فلس�فۀ میان فرهنگ�ي چ�ارۀ مناس�بي ب�ه 
ـِ رائول  نظ�ر مي رس�د. ج�ا دارد ایـ س�خ
بتانک�ورت 1م�ورد تأکی�د ق�رار گی�رد ک�ه 
گفت�ه اس�ت: "دیال�وگ میان فرهنگ�ي از 
زمینه ه�اي  عمدۀ تنوع زیس�ت فرهنگي2 
(2013:26 ,Rozzi )."ب�ه ش�مار می آی�د

  در ش�رایِط موج�ود ک�ه اص�ِل تکث�ِر 
فرهنگ  ه�ا گفتم�اِن مط�رح در زمان�ۀ م�ا 
ب�ه ش�مار مي رود و ب�ه عن�واِن خصوصیِت 
عین�ي حی�اِت اجتماع�ي معاص�ر درآم�ده 

اس�ت، فلس�فۀ میان  فرهنگ�ي نی�ز 
مي خواهد نظریۀ فلس�فِي چنی�ـ زمانه یی 
باش�د، نظریه ی�ی ک�ه همپذی�ري افق ها و 
اندیش�ه هاي متف�اوت را ج�دي مي گی�رد 
و تنقی�ح پی�ش داوري را ب�ه عن�واِن نقطۀ 

عزیم�ِت آن اساس�ي مي ش�مارد.
      تنقیح پیش داوري 

      پی�ش داوري  ۳گرامي داش�ت از روی�ۀ 
جزم�ي و تعصب آل�ود اس�ت ک�ه نه تنه�ا 
ترجی�ح تک صدای�ي، ک�ه گرفتارش�دن 
در حص�اِر جواب ه�اي همه زمان�ي را 
نی�ز ب�ه نمای�ش مي گ�ذارد؛ خط�ري ک�ه 
پیامدهای�ش س�موم عاطف�ي اعض�اي 
جامع�ه را افزای�ش مي ده�د و آس�یب هاي 

ناش�ي از آن، مناس�باِت اجتماع�ي را دچار 
نابس�اماني مي س�ازد.

     پی�ش داوري  هنجاره�اي همزیس�تي 
اجتماع�ي و تعام�ِل متمدنان�ۀ می�ان 
ـ ه�اي فرهنگ�ي را ب�ا دش�واري مواجه  مت
مي کن�د و ظرفیت ه�اي گرای�ش ب�ه 
س�وي تح�ول را در براب�ِر خط�ِر انحط�اط 
همی�ـ جه�ت ره�ا  ق�رار مي ده�د، ب�ه 
ش�دن از چنب�رش، از اولویت ه�اي ِخ�َرد 
اعتدال اندی�ش ب�راي افزای�ِش "ج�رأِت 
اندیش�یدن" و تقوی�ِت  فض�اي نق�د و نظر 

ب�ه ش�مار م�ي رود.
    عب�ور از م�رزِ پی�ش داوري، هم مواجهۀ 
آگاهان�ه ب�ا چگونه گ�ي تأثیِر کلیش�ه ها بر 
درِک م�ا از دنی�اي پیرام�ون را مي طلب�د 
و  نی�ز تمهی�داِت عملی�ۀ تنقی�ح و اتخ�اِذ 
مواض�ِع منعط�ف و همخ�وان ب�ا س�یِر 
تح�والت را م�ورِد تأکی�د  ق�رار مي ده�د.

    تمهی�داِت تنقیِح پی�ش داوري را ترویج 
ِخَردگرای�ي در جامع�ه به وج�ود مي آورد و 
موان�ع بر س�ِر راه را، نقد و نفي بس�ترهاي 
جزم اندیش�ي )کالن روای�ت  -بنیادگرای�ي 

  -جوهرگرای�ي(  از می�ان برمي دارد. 
      نقِد کالن روایت

    کالن روای�ت 4"مدع�ي داستاني س�ت 
ک�ه مي توان�د معن�اي تم�اِم داس�تان ها را 
کشف و آشکار س�ازد")ليوتار،13: 1380). 
ادعای�ی ک�ه س�عي دارد روای�ِت جام�ع و 
فراگی�ر از تجارب، وقای�ع گوناگوِن تاریخي 
و پدیده ه�اي فرهنگ�ي و اجتماع�ي ارای�ه 
ده�د ت�ا طب�ق آن، حقیق�ِت فراگی�ر ی�ا 

ارزش های�ي جهان�ي را بنی�ان نه�د. 
  تحلیل گ�ران تأکی�د مي کنن�د ک�ه ات�کا 
ب�ه "کالن روای�ت"، ناهمگن�ي و گوناگون�ي 
وجوِد بش�ر را نادی�ده مي گیرد و گوناگوني 
ـ امر را  احساس�اِت نهفت�ه در انس�ان ها ای�
غیرممک�ـ مي کن�د ک�ه همه گ�ي تح�ت 
آموزه ه�اي نظري یکس�ان هدایت ش�وند.

   کالن روای�ت ب�ه گون�ۀ ج�دي می�ل ب�ه 

انحصارگ�ري دارد؛ ام�ري ک�ه ب�ه ج�اي 
درک و کش�ِف ناهمگون�ي و ناهمس�ازي 
پدیده ه�ا، مفاهی�ِم ناهمس�ان را همس�ان 
جل�وه مي ده�د و کث�رت و مغای�رِت ام�ور 

را نادی�ده مي ان�گارد.
    منتق�دان اذع�ان مي کنن�د ک�ه کالن 
روایت ه�ا ق�درِت متقاعدکننده گ�ي 
خ�ود را از دس�ت داده و داس�تان هایي 
هس�تند ک�ه "توجی�ه و مشروعیت بخش�ي 
ب�ه خود")هم�ان: 19( را اس�اس کار ق�رار 
داده ان�د، ب�ه همیـ جهت تأکی�د مي کنند 
ک�ه گفت وگوه�اي میان فرهنگ�ي 
ـِ کالن روایت ه�ا ش�وند و انحصاِر  جایگزی�
معط�وف ب�ه س�لطه، جای�ش را ب�ه کثرت 

وضعیت�ي  و تس�امح  واگ�ذار نمای�د؛ 
ک�ه ش�رایِط بازي ه�اي زبان�ي متن�وع را 
به وج�ود م�ي آورد و مج�اِل فعال س�ازي 
تفاوت ه�ا در براب�ر توهم�اِت اس�تعالئي 
را فراه�م مي کن�د؛  توهم�اِت قطعی�ت و 
ـ گري منج�ر  کلیت�ي ک�ه در دوراِن روش�
ب�ه جزمی�ت و س�لطۀ مفهوم�ي گردیده و 
موجِب یکس�ان انگاري توتالیتري ش�ده اند.

     از نظ�ر لیوتار ب�ا "جنِگ تمام عیار علیه 
هرگون�ه کلی�ت" اس�ت که ب�راي فهم هاي 
تاریخمن�د و فاق�ِد مرکزی�ِت گفتمان�ي 
بسترس�ازي مي ش�ود و ج�اي س�لطۀ 
روایت ه�اي ب�زرگ را تن�وع پلورالیس�تي 
مي گی�رد؛ بنابرای�ـ هم�ۀ چیزهای�ي ک�ه 
داراي ش�الوده و س�اختار واحد به حس�اب 
مي آین�د، چندگان�ه، متکث�ر و واج�د 

افق ه�اي متف�اوت مي ش�وند. 
      نقد بنیـادگرایي 

       بنیادگرای�ي 5ن�گاهِ حداکثري معطوف 
ب�ه احی�ا و انکش�اِف هوی�ِت هژمون س�از و 
بي مداراس�ت ک�ه جنبه ه�اي مه�ِم آن را 
گذش�ته گرایي و نوس�تالژي  دس�تیابي ب�ه 

س�لطه تش�کیل مي دهد. 
ـ درآی�د     وقت�ي گفتمان�ي به ص�ورِت مت�
ـِ اقت�داِر هویت ه�اي  و فض�اي فروکاس�ت
مغای�ر را زمینه س�ازي کن�د، ع�الوه ب�ر 
واکنش ه�اي مثب�ت و منف�ي، احتم�اِل 
ـِ  مواجه�ه از ن�وِع ش�ورِش حاش�یه ب�ر مت
ت�ا س�رحِد بنیادگرای�ي را نی�ز به وج�ود 

م�ي آورد.
  ویژه گي عمدۀ بنیادگرایي، جزم اندیش�ي 
و امتن�اع از گفت وگ�و اس�ت؛ امتناع�ي که 
دیگرناپذی�ري و خش�ونت گرایي را تروی�ج 
مي کن�د و غلب�ۀ قرائ�ِت خودي ب�ه عنواِن 

داِل نهای�ي را در اولوی�ت ق�رار مي دهد.
    مش�کِل غای�ي تلق�ي نم�ودِن قرائ�ِت 
یکس�ان انگاِر بنیادگرایان�ه، وقت�ي آغ�از 
مي ش�ود ک�ه قرائت کنن�ده ذه�ـ و ج�اِن 
خوی�ش را در براب�ِر س�ایِر داللت ه�ا ماننِد 

دالل�تِ عقلي و اس�تداللي ببن�دد و داللِت 
م�ورِد نظ�ِر خودش را نیز به س�طِح داللِت 
ظاه�ري، نقدناپذیر و غیرقابِل تفس�یر فرو 
بکاه�د؛ رویکردي که قلمروه�اي جداگانۀ 
"واقعی�ت -اندیش�ه" را مف�روض گرفت�ه و 
چنی�ـ مي پن�دارد ک�ه اندیش�ه هاي ما در 

تطاب�ق ت�ام ب�ا جه�اِن "واقع" ق�رار دارد.
     بنیادگرای�ي به ج�اي تقرب به حقیقت، 
ب�ر تصاح�ب حقیقت پ�ا مي فش�ارد، براي 
"اب�دي ک�ردن نوعي ب�ازي زباني" مس�اعي 
ب�ه خ�رج مي ده�د و تاریخ من�دي و تحول 
پذی�ري دان�ش آدم�ي را ان�کار مي کن�د. 
همی�ـ جه�ت اس�ت ک�ه رورت�ي6  ب�ه 
بایس�تي تاریخ من�دي  تأکی�د مي نمای�د: 

و محتمل الوق�وع ب�ودن "خودی�ت"، زب�ان 
و جامع�ه را ج�دي بگیری�م و از دی�دگاه 
فراتاریخ�ي اجتن�اب نمایی�م؛ زی�را 
چیزهای�ي ک�ه گمان مي ش�د براي نس�لي 
الزم و ضروري هس�تند، ممکـ است براي 
نس�ِل دیگر تصادفي و غیرضروري باش�ند.

نقد جوهرگرایي 
   جوهرگرای�ي 7را تحلیل گ�ران 
جس�ت وجوي تعیی�ـ ویژه گي ه�اي ذات�ي 
مفاهی�م و اش�یا  توصی�ف مي کنن�د. ای�ـ 
ـِ دقیِق  مفه�وم از آن جا که معط�وِف تعیی
ذاِت منف�رِد کلم�ات و اعیان  اس�ت، نوعي 
هوی�ِت  مطلق گ�را را به وج�ود م�ي آورد؛ 
چی�زي ک�ه چندمعنایي مفاهی�م  و "بازي 
تمایزه�ا" را ب�ا چال�ش روب�ه رو مي کن�د.

    منتق�داِن جوهرگرای�ي اس�تدالل 
مي کنن�د ک�ه هی�چ معن�اي طبیع�ي 
قاب�ِل تأوی�ل  و م�ادي و ی�ا ت�ام و غی�ِر 
وج�ود ن�دارد؛  هوی�ت تنه�ا از طری�ق 
پنه�ان ک�ردن و انکارِ تدریج�ي احتماالت 
معنای�ي و ح�ذِف تفاوت ها خ�ود را نمایان 
همی�ـ جه�ت اس�ت ک�ه  مي کن�د، ب�ه 
ژاک دری�دا مط�رح ک�رده اس�ت:  ظه�وِر 
هویت ه�ا نتیج�ۀ  ان�کار و ابرام ه�اي 
متوال�ي معنایي س�ت ک�ه هرگ�ز ت�ام و 
تم�ام نمي باش�ند و قلم�رو آن ه�ا ن�ه تنها 
نیس�تند ک�ه وضعی�ِت منعط�ف  بس�ته 
و هم�واره "ه�م از جان�ِب معان�ي  دارن�د 
مغف�ول واق�ع مي ش�وند و ه�م از جان�ب 
هویت ه�اي رقی�ب تهدی�د مي ش�وند"  

.((Beardsworth,1996:49
    دری�دا ت�الش براي بس�تـ )ی�ا محدود 
ک�ردن( متون و اس�تدالل هاي فلس�في را 
ـِ جوهِر چی�زي مي داند  تالش ب�راي تعیی
ک�ه ب�ه شکس�ت مواج�ه مي ش�ود. از نظر 
او، ابهام�ات و چیزه�اي غیرقاب�ل انتخابي 
وج�ود دارن�د که از تثبی�ت نهایي ممانعت 
ک�رده و تمای�زات مطلق را ک�در مي کند. 

   نق�ِد جوهرگرای�ي حاک�ي از ای�ـ ام�ر 

اس�ت که گفتمان هاي فرهنگي � فلس�في  
نه تنه�ا تحول ناپذی�ر و فاق�د بُع�د تاریخي 
نمي باش�ند ک�ه واج�ِد ویژه گي ه�اي 
روایت ه�اي کالِن ذات گ�را و بنیادگ�را نیز 
نیس�تند، ب�ه همی�ـ جه�ت پدیدارهای�ي 
لبری�ز از معان�ي هس�تند ک�ه نه تنه�ا 
ب�اور ب�ه حقای�ِق دیدارانگاران�ۀ افالطون�ي 
را برنمي تابن�د ک�ه تواف�ق از طری�ق 
تعامل ه�اي زبان�ي -اجتماع�ي زمان مند و 
ارتب�اِط عین�ي می�ان فرهنگ ه�ا را م�ورد 

تأکی�د ق�رار مي دهن�د.
فصل دوم

گفت وگو: بینِش بنیادي و منِش 
فلسفي

»سخـ از براي غیر است، و اگر از براي 

غیر نیست، سخـ به چه کار است؟«                                                                                                     
  شمس تبریزي         
    در فلس�فۀ میان  فرهنگ�ي "گفت وگ�و" 
ـ منِش فلس�في م�وردِ نی�ازِ زماِن  مهم تری�
همی�ـ  معاص�ر تلق�ي ش�ده اس�ت، ب�ه 
ـ رخ�دادِ معطوف ب�ه مفاهمه را  جه�ت ای�
در س�طوح متن�وع مي ت�وان واج�ِد اهمیت 

تلق�ي ک�رد و ب�دان احس�اِس نی�از نمود.
   "گفت وگ�و"، برهم کن�ِش ارتباط�ي 
ب�راي فهمی�دن اس�ت و مهم تری�ـ 
جنب�ۀ آن را نف�ي پی�ش داوري تش�کیل 
مي ده�د. س�قراط در ط�رح ای�ـ موض�وع 
پیش کس�وت اس�ت. او معتق�د ب�ود 
ک�ه آفرین�شِ معن�ا در پرت�ِو "گفت وگ�و" 
حاص�ل مي ش�ود، ب�دوِن مکالم�ه 
نمي ت�وان انتظ�اِر ش�نیدن و هم رأی�ي را 
داش�ت؛ در زمین�ۀ تح�والِت فک�ري نی�ز 
چنیـ اس�ت، "مت�ـ"، پرسش�ي را فراروي 
خوانن�ده ق�رار مي ده�د و او را وام�ي دارد 
ت�ا اش�تیاِق رس�یدِن ب�ه "فه�م" را تجرب�ه 
نمای�د، ب�ر پایۀ همی�ـ گفت وگوس�ت که 
مفس�ر و مت�ـ، زمین�ۀ ادغاِم افق ه�ا براي 

پولیفون�ي 8را به وج�ود مي آورن�د.
      در فلس�فۀ میان فرهنگ�ي  ب�ه جه�ِت 
ـ ک�ه ب�ر کران مندي افِق اندیش�ۀ آدمي،  ای
محدودی�ِت تج�ارِب ه�ر ش�خص و ه�ر 
فرهن�گ التف�ات داده مي ش�ود؛ گفت وگ�و 
ـِ ح�ال، جدیدتری�ـ  ـ تری�ـ و در عی� که
دس�تاورد فلس�في ب�ه ش�مار م�ي رود.

 گفت وگو با ایـ سابقه، نوعي 
بینِش بنیادي و "شکلي از فلسفۀ 
   )Kimmerle,2013) میان فرهنگي"
به شمار مي رود که در همۀ جنبه هاي 
نظري و عملي، فردي و جمعي انسان 
ما از دیگري  ظاهر مي شود و دامنۀ  فهِم 
که  را توسعه مي بخشد، به گونه یی 
براي دیگري اعتباری هماننِد اعتباِر 
خویش قایل باشیم و برداشِت خود را 
معادل ُکِل حقیقت تلقي ننماییم. بر 
بناي همیـ منطق است که راه را براي 
گفت وگو و مواجهه با دیگران باز نگه 
ـِ استنباط و  داشته و از مطلق پنداشت
فهِم خود پرهیز می نماییم؛ زیرا حقیقت 
منتشر در میان آدمیان است.  امر 
   بر اس�اِس ای�ـ نظریه، مظاه�ِر مختلِف 
حقیق�ت ب�ا گفت وگ�و خ�ود را نش�ان 
مي دهن�د و ب�ا همی�ـ مزی�ت هرک�دام 
از اط�راِف گفت وگ�و می�زاِن بهره من�دي 
خ�ود از حقیق�ت را فزون�ي مي  بخش�د، 
ع�الوه ب�ر آن تس�امح و م�دارا نی�ز واجِد 
معن�اي اصول�ي مي ش�وند. ش�اید بت�وان 
گف�ت تس�امح و مدارا از ش�رایِط ورود به 
گفت وگوس�ت. ای�ـ نکت�ه نیز مهم اس�ت 
ک�ه تس�امح و م�دارا فق�ط ب�ه معن�اي 
تحم�ل دیگري تلقي نش�ود؛ زی�را در ایـ 
ص�ورت خ�ود را مبن�ا و مح�ور پنداش�ته 
و دیگ�ران را ف�رع و س�ایۀ خوی�ش تلقي 
ب�راي معنادارش�دِن مس�أله  کرده ای�م. 
مي بای�د رابط�ۀ متق�ارن بی�ـ خ�ود و 
ـِ هرگون�ه  دیگ�ران را ب�ا کن�ار گذاش�ت
محوری�ت تعری�ف نمایی�م، ب�ه گونه ی�ی 
ک�ه هیچ ک�س ب�ر دیگ�ري ترجی�ح 
نداش�ته باش�د و وج�وِد هرک�دام از م�ا 
ب�راي وجوِد دیگري الزم انگاش�ته ش�ود. 
مهم تری�ـ پی�اِم فلس�فۀ میان فرهنگ�ي 
ای�ـ اس�ت ک�ه دیگ�ري ب�ا هم�ان دیگ�ر 
ـ رو  ازی� بودن�ش الزم�ۀ وج�ود ماس�ت؛ 
دیگ�ري ب�ه ش�رِط اس�تحاله، ش�باهت 
ذات�ي و ی�ا تمکی�ـ در براب�ِر م�ا، ب�ه 
رس�میت ش�ناخته نمي ش�ود، بلک�ه 
دیگ�ري ب�ا هم�ان دگ�ر بودن�ش م�ورِد 
پذی�رش ماس�ت، ب�ه گونه ی�ی ک�ه: "ب�ا 
س�خـ گفت�ـ در مراع�اِت دیگ�ران ب�رق 
آزادي بدرخش�د و نف�رت در برابِر لبخند 
)مرلوپونت�ي، هم�ان:105( مح�و ش�ود". 
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معیار عقلِی تعامِل پیامبر با "وحی"
روش�ـ اس�ت ک�ه محم�د قبل از نخس�تیـ 
برخ�ورد "اله�ام بیرونی"، یک�ی از افراد عادِی 
جامع�ۀ آن روز ب�وده و بع�داً پیامب�ری او، 
ـِ ویژه گی ه�ای اخالِق  انگیزه ی�ی ب�رای یافت
اجتماع�ی و ش�خصِی او ب�رای دوس�ت داران 
اس�ت؛  گردی�ده  بع�دی  پژوهش گ�ران  و 
ورن�ه کس�ی به دنب�ال ای�ـ حرف نب�ود که 
ش�خصی در جامع�ۀ ق�رن شش�ِم می�الدِی 
اخالق�ِی  ویژه گی ه�ای  جزیرۀ الع�رب، 
دیگ�ران  ب�ه  نس�بت  ف�ردی  ب�ه  منحص�ر 
داش�ته اس�ت. به همی�ـ دلیل بای�د محمد 
را قب�ل از نزول اولیـ "وح�ی" منطبق با جِو 
اجتماع�ی آن روز م�ورد مطالعه ق�رارداد، نه 
منطب�ق ب�ا پیامبری ک�ه بعداً مح�رز گردید 
و ب�ر قرائ�ِت م�ا از زنده گ�ی قبل از نب�وِت او 

نی�ز اثر گذاش�ت. 
محم�د ش�خصی بی س�واد )ام�ی( اس�ت که 
به ج�ز  پش�توانه یی  بش�ری  دانس�ته های  از 
آن چ�ه محی�ط اجتماع�ِی او می توانس�ته به 
وی بدهد، در اختیار نداش�ته اس�ت. مبتنی 
ب�ر آن، محم�د در زم�ان رفت�ـ ب�ه ان�زوای 
خ�ود در غ�ار ح�را نمی توانس�ته معلومات�ی 
به ج�ز توش�ه یی معمول�ی از مفاهی�م رای�ج 
در ی�ک محی�ط ب�دوی ب�ه هم�راه داش�ته 
باش�د. بدی�ـ ترتی�ب، معرف�ت وحی ش�ده 
ب�ه محم�د، ای�ـ دان�ِش ضعی�ف را � ک�ه از 
دو ط�رف؛ نادان�ی عام محی�ط و "امی" بودن 
خ�اص محم�د، محدود می ش�ده � زی�ر و رو 

می س�ازد.
فرم�ان "بخ�وان" طبیعت�اً چنی�ـ ف�ردی را 
منقل�ب می س�ازد و ی�ک ش�خص در براب�ر 
فرم�ان به ام�ری که در صالحیِت او نباش�د، 
از خ�ود عکس العم�ل  ب�ه ش�کلی بیه�وده 
نش�ان می ده�د و ب�ه همی�ـ ملحوظ اس�ت 
ک�ه محمد ش�رمگینانه پاس�خ می دهد "مـ 
خوان�دن نمی دان�م". با همۀ ایـ مس�ایل، آن 
ـِ  فرم�ان و ایـ پاس�خ ضربۀ س�ختی ب�ر ذه
محم�د وارد ک�رد و یک باره گ�ی او را وارد 
دنیایی دیگر نمود و همیش�ه دل مشغولِی او 
را در آینده ها نس�بت به ایـ قضیه تش�کیل 

داد.
اگرچ�ه  ذهن�ی  وضعی�ِت  و  ضرب�ه  ای�ـ 
نتوانس�ت در هم�ان اوایل تردی�ِد او را کاماًل 
برط�رف نمای�د، ولی دل مش�غولِی ش�دیدی 
ایج�اد ک�رد و هنگام�ی ک�ه م�ورد خط�اب 
"برخی�ز و ان�ذار ک�ـ" ق�رار گرفت، ب�ا دلهره 
گف�ت "ام�ا چ�ه کس�ی م�را ب�اور خواه�د 
ـ ج�ا تردی�د در روش ی�ا همان  ک�رد". ت�ا ای
"ش�ک متدیک" در ش�خصیت محمد وجود 
دارد و از ط�رف دیگ�ر، "وح�ی" مدت�ی قطع 
می گ�ردد و محم�د در حس�رِت آن اس�ت، 
ک�ه نش�ان دهندۀ دل مش�غولی و ب�ه نوع�ی 
می�الِن او در جه�ت ان�س گرفت�ـ ب�ه آن 

می باش�د.
بع�د از م�دِت زی�ادی )احتم�االً دو س�ال( 
چه�رۀ  و  می ش�ود  گرفت�ه  س�ر  از  وح�ی 
محم�د از خوش�حالی تغیی�ر می کن�د، برای 
ـ ک�ه بع�د از آن اس�ت ک�ه یقی�ـ پی�دا  ای
می کن�د منب�ع وح�ی در خ�وِد او نیس�ت و 
ب�ه ارادۀ او نی�ز نیس�ت و به س�اِن اندیش�ه یا 
کالِم ش�خِص دیگ�ری اس�ت که ش�خصیِت 
ـ جا  او به ناچ�ار مظه�ِر آن ق�رار می گی�رد. ای
اس�ت ک�ه محم�د از مرحل�ۀ ش�ِک متدیک 
بی نهای�ت  ـِ  یقی� وارد  و  می کن�د  عب�ور 
آن،  از  بع�د  و  می گ�ردد  قطع�ی  و  عین�ی 
عکس العم�لِ او نس�بت ب�ه ح�وادث، آرام و 
مطمی�ـ و خ�وِد او نیز دارای روحی�ۀ آرام و 

مس�اعد ب�وده اس�ت.
افراط�ی  روش(  در  )ش�ک  متدی�ک  ش�ک 
می توان�د ب�ه زودی صاح�ِب خ�ود را از ی�ک 

مرحل�ه عب�ور دهد و به س�وی اعتقاد قطعی 
و ی�ا ش�ک سیس�تماتیک )ش�ک در ش�ک( 
بلغزان�د ک�ه ب�ه ایـ ص�ورت، تردی�د محمد 
ب�وده اس�ت ک�ه وی را وادار ب�ه تعم�ق در 
وضعی�ت خ�اِص خ�ودش و تعقی�ب جریاِن 
سرنوش�تش کرده اس�ت ک�ه در نهایت، وی 
ب�ه یک اعتق�اد قطعی و عینی دس�ت یافته 

است.
پی�ش  وح�ی  ن�زول  ک�ه جری�ان   هرچ�ه 
می رفت�ه اس�ت، در وجوِد وی چیزی ش�بیه 
احس�اِس متعال�ِی تعلی�م و تربی�ت انگیخته 
می ش�ده و وی را به تدری�ج ب�ه طرِف درک و 
تجس�ِم مفهوِم عمی�ق و درون�ِی قرآن پیش 

می ب�رده اس�ت.
"ان�ا س�نلقی علیک ق�وال ثقیال" )همان�ا زود 
اس�ت ک�ه افگنیم بر ت�و گفتاری س�نگیـ(؛ 
در نظ�ر محم�د، وضوح و یقی�ـ ارادۀ برتری 
به ط�ور  می کن�د،  اب�الغ  را  کالم  ای�ـ  ک�ه 
ـ تر و دقیق ت�ر می گ�ردد  فزاینده ی�ی روش�
و به تدری�ج تردی�د فک�رِی او جای�ش را ب�ه 
ایمان�ی منس�جم و س�نجیده می دهد که در 
اولی�ـ مجادلۀ او با قریش متجلی می ش�ود. 
"م�ا ک�ذب الفوآد م�ا رآی أفتمارون�ه علی ما 
ی�ری و لق�د رآه نزل�ۀ اخ�ری": "دروغ نگفت 
دل آن چ�ه را دی�د. آی�ا س�تیزه می کنی�د با 
او ب�ر آن چ�ه می بین�د؟ و هرآین�ه دی�د او را 

ب�اری دیگ�ر". در نتیج�ه هیچ تردی�د روحی 
و فک�ری، دیگ�ر محم�د را تهدی�د نمی کند 
و این�ک تح�ت هدایِت یک قض�اوِت صحیح 
ق�رار گرفت�ه و ش�ک متدی�ِک او ب�ه ش�ِک 
سیس�تماتیک بدل نگردی�ده، بلکه برعکس 
ب�ه س�وی یقین�ی عینی ت�ر لغزیده اس�ت. و 

از ای�ـ ب�ه بع�د هرچ�ه می ش�نود و هرچ�ه 
می کن�د،  احس�اس  هرچ�ه  و  می بین�د 
و  درک  قاب�ل  کام�اًل  معن�ای  نظ�رش  در 

مش�خصی دارد: "ق�رآن کری�م".
نکت�ۀ دیگری ک�ه قابل تحلیل اس�ت، تمایز 
می�ان کالِم او ب�ه عن�وان پیامب�ر و کالِم او 
ب�ه عنوان بش�ر، هرق�در عمیق ت�ر می گردد، 
ب�ه هم�ان ان�دازه ایم�ان عقل�ِی او محکم تر 
و عمیق ت�ر می ش�ود. زی�ر چت�ر ای�ـ یقیـ، 
عقل�ی اس�ت ک�ه فص�وِل ق�رآن یک�ی پ�ِی 
حقای�ق  و  می آی�د  ف�رود  او  ب�ر  دیگ�ری 
ـِ  ـِ جه�ان و مضامی عل�م آفرین�ش و تکوی�
تاریخ�ی و اجتماعی ی�ی ک�ه هرگ�ز ن�ه در 
مجموع�ه معلوم�ات ذهن�ِی او و ن�ه حت�ا در 
دان�ش و موضوع�ات مط�رِح زم�اِن او عنوان 
ش�ده بودن�د، ب�ه ضمیر و ش�عورِ او س�رازیر 

می ش�وند.
ـ ک�ه محمد ب�ا زماِن خ�ود و قبل  نتیج�ه ای
از هم�ه چی�ز ب�ا خ�ودش ص�ادق اس�ت و 
ـِ او در مورد وضعیت  امتحان و بررس�ی ذه�
ش�گفت خ�ودش، می بایس�ت قاعدت�اً نوعی 
نق�د و بررس�ِی درونی و آگاهان�ه از مضمون 
ق�رآن باش�د، ب�ه نح�وی ک�ه ایـ بررس�ی و 
او  نظ�ر  در  تردی�دی  هیچ گون�ه  س�نجش 
ـ ک�ه محمد  باق�ی نگذاش�ته اس�ت ب�رای ای
ای�ـ بررس�ی را از طری�ِق دو روش متف�اوت 

انج�ام داده اس�ت: ی�ک، روش کام�اًل ذهنی 
ک�ه به تش�خیص غیر بش�ری ب�ودِن مفهوم 
ق�رآن می پ�ردازد و دیگ�ری، روش تحصل�ی 
ک�ه ب�ر مقایس�ۀ عین�ِی مفاهیم وحی ش�ده 
و  یه�ودی  مت�ون  مش�خِص  معلوم�ات  ب�ا 
مس�یحی اس�توار اس�ت. اگرچه خ�ود وحی 

راهنمای�ی  تحصل�ی  روش  ب�ه  را  پیامب�ر 
می کن�د: "فس�ئل الذی�ـ یقرئ�ون الکت�اب 
م�ـ قبل�ک ...": "پ�س بپ�رس آنان�ی را ک�ه 
می خوانن�د کت�اب را پی�ش از ت�و ..." ول�ی 
محم�د مبتن�ی ب�ر یقی�ـ فوق الع�ادۀ خود، 
می گوی�د: "م�ـ هی�چ تردی�دی ن�دارم و از 
هی�چ ک�س پرسش�ی نخواه�م ک�رد" از ایـ 
پاس�خ دانس�ته می ش�ود ک�ه محم�د ب�رای 
مجاب س�ازِی خ�ود از روش باطن�ی � عقلی 
قبلی اس�تفاده کرده اس�ت و به یقیـ کامل، 
دس�ت پی�دا کرده اس�ت که دیگر نی�ازی به 
روش تحصل�ی � مقایس�ه یی ن�دارد. اگرچ�ه 
دیگ�ران  خواس�ت های  رعای�ت  ب�رای  وی 
کار  اثبات�ی  روش  از  ب�وده  مجب�ور  گاه�ی 

. بگیرد
ـ ک�ه  ـ ک�ه مس�لماً ب�رای ای پای�ان س�خـ ای
ایم�ان بی�اورد و در  محم�د ب�ه رس�التش 
ای�ـ ایم�ان ت�داوم ورزد، بای�د پذیرف�ت که 
ه�ر "وح�ی" از ش�عور و ضمی�ر محم�د گذر 
می ک�رده اس�ت و در نظ�ر او، ای�ـ وحی چه 
در ذات و عص�ارۀ روحان�ِی خ�ود و چ�ه در 
روش و چگونه گ�ی ظه�ور آن، ی�ک جنب�ۀ 
غیربش�رِی مطلق و متعالِی آس�مانی داشته 
اس�ت. و پیامب�ر اک�رم ب�دون تردی�د ایم�اِن 
خوی�ش را ت�ا لحظ�ۀ واپس�یـ، ت�ا آخری�ـ 

کالم حف�ظ ک�رده اس�ت. 

موقعیت "شخص" پیامبر در پدیدۀ وحی  
"بخ�وان!" و "بخ�وان ب�ه ن�ام پ�روردگارت..." 
تنه�ا مکالم�ۀ ثبت ش�ده در تاریخ بش�ریت 
اس�ت ک�ه در آن ش�خصیتی به س�ان ی�ک 
ف�رد ع�ادی و معم�ول جامع�ۀ خ�ود، م�ورد 
ق�رار  نداه�ا  و  صداه�ا  از  س�یالبی  هج�وم 

ی�ا  را  از وی، کاری  تأکی�د  ب�ا  می گی�رد و 
عمل�ی را می خواه�د که از وی پوره نیس�ت. 
ایـ ندا آغازگِر رس�الِت او ش�ناخته می ش�ود 
ک�ه بع�داً تبدی�ل می گ�ردد ب�ه ی�ک رواِل 
ع�ادی و غیرقابِل کنت�رول از جانب محمد و 
در نتیج�ه با انقیاد محمد در براب�ِر آن ادامه 
می یاب�د و محم�د نیز دیگ�ر از خود مقاومت 

نش�ان نمی ده�د. 
پرس�ش مه�م ای�ـ اس�ت ک�ه: ب�ه لح�اظ 
موقعیت�ی که برای پیامب�ر در ایـ گفت وگو 
وج�ود دارد، می توان�د ای�ـ گفت وگ�و ی�ک 
ی�ا حالت�ی ک�ه در ی�ک  باش�د؟ و  "وه�م" 
وضعی�ِت وی�ژۀ ب�رای انس�ان پی�ش می آید، 
حال�ِت  ی�ک  در  ک�ه  اوهامات�ی  مانن�د 
"هیپیناگوژی�ک" )می�ان خ�واب و بی�داری( 
چ�ه هن�گام رفت�ـ ب�ه خ�واب و ی�ا بی�دار 
ش�دن از خواب به ش�خص دس�ت می دهد؟ 
فرام�وش نکنی�م ک�ه ب�ه ای�ـ پرس�ش باید 
وح�ی  ن�زول  تاریخ�ِی  ت�داوم  از  مج�رد 
تاریخ�ی  ای�ـ دورۀ  پرداخت�ه ش�ود، ورن�ه 
2۳س�اله چنی�ـ پرسش�ی را اساس�اً از طرح 

بازم�ی دارد.  
ق�رار  اش�اره  م�ورد  ب�اال  در  اوهامات�ی ک�ه 
و  اس�ت  لحظه ی�ی  ام�ر  ی�ک  گرف�ت، 
)چ�ون  یاب�د  ت�داوم  آگاهان�ه  نمی توان�د 
انس�ان  و  نیس�ت(  بودن�ی در کار  آگاهان�ه 
ب�ا عب�ور از ای�ـ لحظ�ه وارد دنی�اِی خ�واب 
می گ�ردد و ی�ا بی�دار می ش�ود و ای�ـ لحظه 
ب�ه لح�اظ اص�ول روان کاوی، قابلی�ِت تداوم 
ن�دارد و ب�ه زودی مح�و می گ�ردد و گاه�ی 
از می�ان می ب�رد و  ـِ خ�ودش آن را  طنی�

می س�ازد.   بی�دار  را  ش�خص 
"بخ�وان!" و در عی�ـ ح�ال  تک�رار دس�تورِ 
س�معی و بص�ری ب�ودن آن، نش�ان می دهد 
ک�ه ای�ـ دس�تور و بالتب�ع پاس�خ محم�د 
)م�ـ خوان�دن نمی دان�م( ب�ه ص�ورت مکرر 
و  مانده ان�د  باق�ی  مختل�ف  ظهوره�ای  در 
ب�ه گون�ۀ کام�ل بازگ�و ش�ده اند و قطع�اً که 
نمی توانس�ته ی�ک "وه�م" باش�د و در عی�ـ 
باق�ی  اعجاب انگی�زی  ص�ورت  ب�ه  ح�ال، 

  . ند بما
نکت�ۀ دیگ�ر ای�ـ اس�ت ک�ه مکالم�ۀ م�ورد 
بح�ث م�ا، موقعی�ِت محم�د را ب�ه ص�ورت 
ش�خص دوم )مخاط�ب( مش�خص می کن�د 
ک�ه از جان�ب ی�ک متکل�م )ش�خص اول( 
م�ورد دس�تور قرار گرفت�ه اس�ت. و در عیـ 
ح�ال، لحـ ای�ـ "متکل�م" آمران�ه و بااقتدار 
اس�ت و لح�ـ "مخاطب" س�اده ام�ا خجل از 
حال�ت اصل�ِی خود )ک�ه خوان�دن نمی داند( 
می باش�د و هی�چ ابهام�ی در ای�ـ گفت وگو 
وج�ود ن�دارد ک�ه از ی�ک حال�ت غیرع�ادِی 
یگان�ه ب�ودِن دو ط�رِف گفت گو خب�ر بدهد. 
از نظر روان شناس�ی، ممکـ نیس�ت که یک 
و  ثبت ش�ده  و  واض�ح  س�اده،  گفت وگ�وی 
ب�دون کم وکاس�ت را نوعی حال�ِت غیرعادِی 
روان�ی بدانی�م و ای�ـ "م�ـ" و ایـ "ت�و" را در 
یک "م�ـ" جمع بدانی�م، درحالی ک�ه آمرانه 
مخاط�ب  ب�ودِن  آش�فته  و  متکل�م  ب�ودِن 
نمی دان�د(  خوان�دن  ـ ک�ه  ای لح�اظ  )ب�ه 
به ط�ور طبیع�ی منعکس کنن�دۀ آگاه�ی و 
برداشتی س�ت ک�ه محمد از خوی�ش دارد و 
درک او را از ای�ـ وضعی�ت قطع�ی و دقی�ق 
نش�ان می ده�د؛ چ�ون آگاهی او نس�بت به 
"بی س�وادی"ِ خوی�ش قطع�ی و دقی�ق بود و 
ب�ا همی�ـ دق�ت ب�ه ج�واِب خط�اِب آمرانه 

ش�د. بازگو 
ـ ب�ار  در ای�ـ گفت وگ�و ه�ر دو "م�ـ" چندی
ب�ا ه�م تالق�ی می نماین�د و دوب�اره از ه�م 
ب�ا ه�م  فاصل�ه می گیرن�د، ول�ی هی�چ گاه 
از  گفت وگ�و  سلس�لۀ  و  نمی ش�وند  خل�ط 
ه�م نمی پاش�د. چنی�ـ تباع�د و انطباق�ی 
برخاس�ته از ی�ک "م�ـ" )تح�ت ه�ر قال�ب 
روان�ی ک�ه ج�ا داده ش�ود( ممک�ـ نیس�ت 
)چ�ون آگاهان�ه و دقیق ب�ودِن ایـ گفت وگو 
قطعی�ت  ای�ـ  درحالی ک�ه  اس�ت،  مح�رز 
ی�ک  ب�ودِن  یک ش�خصیتی  ب�ا  تض�اد  در 

دارد(. ق�رار  گفت وگ�و 

نگرشی بر 
چگونه گی رابطۀ وحی  

   و شـخص پیــامبر 

 کمـال الدین حامد             بخش چهارم
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موج�ود ن�ه بر اس�اس ی�ک تفک�ر و راهبرد 
عقده گش�ایی ها،  اس�اس  ب�ر  بلک�ه  مل�ی 
هنجاره�ای  و  اضطراره�ا  بازی ه�ا،  ق�وم 
داخل�ی و خارج�ی عم�ل می کن�د. ش�ورای 
مل�ی کش�ور ب�ه عن�وان عالی تری�ـ نه�اد 
تقنین�ی جایگاهش را از دس�ت داده اس�ت، 
اح�زاب سیاس�ی و جامعۀ مدن�ی در فرایند 
تصمیم گیری ه�ای مل�ی س�هم ندارن�د، که 
ای�ـ وضعی�ت چهره یک نظام االیگارش�ی را 

ب�ه نمای�ش می گ�ذارد.
تحری�ف فراین�د اص�الح نظ�ام انتخابات�ی و 
ابه�ام در سرنوش�ت انتخاب�ات پارلمان�ی و 
تعطی�ل ط�رح تعدی�ل قان�ون اساس�ی، از 
جمل�ه نگرانی ه�ای مه�م م�ردم افغانس�تان 
ه�ر  از  موج�ود  وضعی�ت  ادام�ۀ  اس�ت. 
چش�م اندازی که نگریس�ته ش�ود، به ش�دت 
تهدی�د کنن�ده اس�ت ک�ه ه�رگاه اقدام�ات 
مناس�ب و بازدارن�ده ص�ورت نگی�رد، م�ردم 
افغانس�تان ش�رایط دش�واری را در پیش�رو 

خواهن�د داش�ت.
آجنـدای ملـی به عنوان بسـتر تالش 

صادقانه:
آجن�دای مل�ی ب�ه عن�وان بس�تر تالش های 
فک�ری  و  سیاس�ی  نخب�گان  صادقان�ۀ 
راس�تای  در  ک�ه  دارد  افتخ�ار  افغانس�تان 
تبلی�غ و تکثی�ر تفک�ر و اندیش�ه مل�ی ک�ه 
بتواند ش�رایط برق�راری صلح پای�دار، تامیـ 
کش�ور  در  را  اجتماع�ی  عدال�ت  و  ثب�ات 
فراه�م کند، به صورت مس�تمر ت�الش کرده 
اس�ت. آجن�دای مل�ی از آع�از ش�کل گیری 
ت�ا اکن�ون پروس�ۀ گفتم�ان مل�ی  � مدن�ی 
را ب�ا راه ان�دازی س�مینارها، کنفرانس ه�ا و 
نشس�ت های متع�دد ب�ا اش�تراک، روس�ای 
اح�زاب و جریان ه�ای سیاس�ی، نخب�گان، 
روش�نفکران، علما، اس�تادان، دانش�جویان و 
نماین�ده گان م�ردم برگ�زار کرده اس�ت تا با 
تب�ادل نظ�ر می�ان اصن�اف مختل�ف فکری، 
فض�ای اعتم�اد مل�ی را ب�از س�ازی ک�رده و 
ب�رای مه�ار بح�ران کش�ور راه ه�ای معقول 
افغانس�تان  م�ردم  ب�ا خواس�ت  مناس�ب  و 

جس�تجو گ�ردد.
ام�روز آجن�دای مل�ی به عن�وان ی�ک راهکار 
ش�ناخته ش�ده و ب�ا تجرب�ۀ چندی�ـ س�ال 
از  کثی�ری  ب�ا  رأی زنی ه�ا  و  گفت وگوه�ا 
نخب�گان سیاس�ی، فک�ری و مطالع�ۀ دقیق 
وضعی�ت موجود ب�ه ایـ باور اس�ت که مهار 
بح�ران موج�ود قب�ل از همه چی�ز، ضرورت 
ب�ه ایجاد ی�ک چتر ملی دارد تا با گس�ترش 
گفتم�ان مل�ی � مدن�ی، فض�ای اعتم�اد را 
احیا کند و راه رس�یدن به ثبات را جس�تجو 
کن�د و ای�ـ نی�از ب�ه تعری�ف ی�ک ارزش و 
راهب�رد مل�ی دارد ک�ه بتوان�د ش�رایط الزم 
را آم�اده س�ازد. براین�د ای�ـ راهب�رد ایج�اد 
ی�ک زعام�ت مل�ی و دول�ت مل�ی خواه�د 
ب�ود که نبود آن س�بب ایـ همه مش�کالت 
و ادام�ۀ بح�ران گردی�ده اس�ت. تح�ت ای�ـ 
ش�رایط ما نیازمند آسیب شناس�ی و دیدگاه 
اس�تراتژیک ب�ه مس�ایل ملی می باش�یم که 
در پرت�و آن ش�رایط مناس�ب برای عب�ور از 

بح�ران فراه�م گردد.
ل�ذا ب�ا توج�ه ب�ه همی�ـ نی�از اس�ت ک�ه 
آجن�دای مل�ی تأکی�د دارد ت�ا ط�رح پن�ج 

فقره ی�ی آن به عن�وان مبان�ی تیوری�ک راه 
حل کش�ور در منص�ۀ عمل قرار گی�رد. ایـ 
ط�رح ه�م ظرفی�ت ی�ک تی�وری را دارد و 
ه�م اس�تعداد ی�ک اس�تراتژی را و س�ال ها 
اس�ت ک�ه مبان�ی آن م�ورد بحث و بررس�ی 
ق�رار گرفته اس�ت. در یک جامع�ۀ که هدف 
آن نوس�ازی و نوزای�ی جامعه باش�د، حیاتی 
اس�ت ک�ه پایه ه�ای تیوری�ک آن روش�ـ و 

باش�د. واقعی 
م�ردم  می�ان  مدن�ی   – مل�ی  گفتم�ان 

ن نس�تا فغا ا
ط�رح دیدگاه ه�ای روش�ـ مل�ی و تدوی�ـ 

اس�تراتژی واح�د سیاس�ی
پروسۀ اعتمادسازی

تغیی�رات  ایج�اد  و  سیاس�ی  اصالح�ات 
ری ختا س�ا

تشکیل دولت ملی
آجن�دای مل�ی ب�ر ای�ـ ب�اور اس�ت ک�ه ب�ا 
مل�ی، می ت�وان  موث�ر  گفتم�ان  ب�ر  تکی�ه 
توزی�ع عادالن�ۀ ق�درت را از ن�و تعری�ف کرد 
و مش�ارکت واقع�ی مل�ی را تضمی�ـ ک�رد. 
ب�ا ای�ـ روش، حساس�یت ها و اضطراره�ا را 
مرف�وع س�اخت، وحدت سیاس�ی را به وجود 
آورد و در مح�ور همی�ـ دی�دگاه مش�ترک، 
اعتم�اد را احی�ا ک�رد و دول�ت مل�ی را ب�ا 
بازخوان�ی س�اختاری ش�کل داد. از همی�ـ 
راه اس�ت که ق�درت مهار می گ�ردد، عدالت 
اجتماع�ی اع�اده می گ�ردد و صل�ح پای�دار 
معط�وف ب�ه اقت�دار سیاس�ی و وف�اق مل�ی 
به وج�ود می آی�د. دولت س�ازی ی�ک رون�د 

سیاس�ی داخلی اس�ت که بر اس�اس تعریف 
قرارداده�ای اجتماعی متناس�ب با نیاز حال 

جامع�ه به وج�ود می آی�د.
ب�ا در نظرداش�ت ای�ـ واقعیت ه�ا، آجن�دای 
مل�ی م�وارد ذی�ل را ب�ه عنوان مح�ور اصلی 

ای�ـ فراخ�وان م�ورد تأکی�د ق�رار می دهد:
آجندای ملی معتقد اس�ت ک�ه اصالح نظام 
انتخابات�ی و ایج�اد کمیس�یون انتخاب�ات با 
مش�ارکت و حضور و نظارت احزاب سیاسی، 
قانون�ی،  نهاده�ای مدن�ی، مطاب�ق الیح�ۀ 
تقس�یم اوقات و زمان بن�دی قانونی آن قابل 
قبول مردم افغانس�تان می باش�د. نافذ شدن 
قان�ون ثبت احوال نفوس براس�اس توش�یح 
قانون�ی و راه اندازی سرش�ماری نفوس دقیق 
کش�ور، مواد عم�دۀ یک انتخاب�ات عادالنه و 

ش�فاف در افغانس�تان می باشد.
ایج�اد زعامت مل�ی و دولت ملی با بازخوانی 
س�اختار سیاس�ی نظام و مش�ارکت عادالنۀ 
ق�درت، )ن�ه تقس�یم میکانیک�ی ق�درت( تا 
رس�یدن ب�ه تصمیم گی�ری کش�ور ب�ه ی�ک 
مفه�وم جمع�ی، ش�اه کلی�د ح�ل معم�ای 
خونی�ـ ق�درت و بحران ه�ای چن�د الی�ه و 
دامن�ه دار و راه گش�ای گره ه�ای تاریخ�ی در 
افغانس�تان می باش�د. منطقی ک�ردن قدرت 
ب�ا به رس�میت ش�ناختـ مش�کالت، ش�کل 
ب�ه  پیرام�ون  از  مل�ی  توس�عۀ  م�وج  دادن 
ـ ه�ا در اهرم  مرک�ز، بلند ک�ردن محروم تری
ق�درت ب�ا در نظرگی�ری اخ�الق زم�ام داری 
از  مس�وولیت پذیری  الگوه�ای  ب�ر  مبتن�ی 
اه�داف بلن�د م�دت آجندای ملی می باش�د.

شکس�تـ  ب�ه  معتق�د  مل�ی  آجن�دای 
دیواره�ای قوم�ی � مذهبی و ایج�اد اعتماد 
و رس�یدن به مفاهیم، ارزش ها و مش�ترکات 
ت�ا رس�یدن ب�ه ی�ک دی�دگاه واح�د مل�ی 
و  مدن�ی   � مل�ی  گفتم�ان  راه ان�دازی  ب�ا 

می باش�د. اعتدال�ی  قرائت ه�ای 
آجن�دای مل�ی ب�ه ایـ باور اس�ت ک�ه صلح 
در افغانس�تان قب�ل از همه چیز یک معضل 
صل�ح  ُگم ش�دۀ  کلی�د  می باش�د.  درون�ی 
در کش�ور در دس�ت نخب�گان می باش�د ت�ا 
ب�ا تواف�ق ب�ه ی�ک اجم�اع مل�ی و فراقومی 
به خاط�ر صل�ح و ثب�ات اراده کنن�د. ب�ا ایـ 
روش مداخالت بیگانه گان محدود می ش�ود 
و ج�ادۀ رس�یدن به صل�ح هم�وار می گردد. 
راه ان�دازی پروس�ۀ صل�ح از موض�ع ق�درت، 
و  اجتماع�ی  اقت�دار  و  وف�اق  ب�ر  معط�وف 
ثب�ات مل�ی ممک�ـ اس�ت و دس�تیابی ب�ه 
صل�ح مس�تلزم تعریف روش�ـ و میکانیس�م 
قاب�ل قبول برای مردم افغانس�تان می باش�د 
ک�ه بتوان�د از حق�وق اساس�ی، آزادی ه�ای 
مدن�ی، بخصوص حق�وق زن�ان و ارزش های 
انس�انی همۀ ش�هروندان برابر در کش�ور در 
چارچوب منش�ورهای بیـ المللی حراس�ت 

و پ�اس داری کن�د.
م�ا معتقدیم ک�ه برخورد قاطع با تروریس�م 
ت�ا  و دش�مـ  روش�ـ دوس�ت  تعری�ف  ب�ا 
قاب�ل  علی�ه دش�مـ  مب�ارزه  آن  براس�اس 
س�نجش گ�ردد و کن�ار گذاش�تـ سیاس�ت 
دلجوی�ی از تروریس�م که سال هاس�ت مردم 
افغانس�تان قربان�ی ایـ سیاس�ت می باش�د، 

راه روش�ـ و ج�دی مقابله با دش�مـ اس�ت.
آجن�دای مل�ی باورمن�د اس�ت که فس�اد در 
افغانس�تان، فس�اد دولت�ی، سیس�تماتیک و 
کالن می باش�د. کان�ون فس�اد درون دول�ت، 
نظام را فرس�وده س�اخته و ش�یرازۀ کشور را 
متزلزل س�اخته اس�ت. فس�اد دولت، فس�اد 
ساختاریس�ت که از س�اختارهای فساد پرور 
دول�ت ج�اری می ش�ود و بر جامعه س�رایت 
کرده اس�ت. س�اختار نظام سیاس�ی موجود، 
غیر پاس�خ گو ب�وده، میزان، تفتی�ش و مهار 

ق�درت وجود ن�دارد.
آجن�دای مل�ی معتق�د اس�ت ک�ه یک�ی از 
مولفه ه�ای ثبات سیاس�ی، انکش�اف متوازن 
و عرض�ۀ خدم�ات متناس�ب و متع�ادل ب�ه 
تمام شهروندان افغانس�تان میباشد، درست 
چی�زی که تاهن�وز زمینۀ عمل پی�دا نکرده 

است.
اساس�ی سیاس�ت  اص�ول  نهادین�ه ک�ردن 
خارج�ی افغانس�تان در تفاه�م ب�ا ش�ورای 
مل�ی و نهاده�ای ذیرب�ط و تدویـ سیاس�ت 
متع�ادل، مبتن�ی ب�ر عقالنی�ت سیاس�ی و 
اقتضای منافع ملی، دور نگه داش�تـ کش�ور 
از رقابت ه�ا و منازع�ات قدرت ه�ای جهان�ی 
قدرت ه�ا  ب�زرگ  ایت�الف  و  منطقه ی�ی  و 
ب�ر علی�ه تروریس�م جهان�ی م�ورد حمای�ت 

آجن�دای مل�ی می باش�د. 
آجن�دای مل�ی از جامعۀ جهان�ی تقاضا دارد 
تا با تجربۀ 17 س�ال گذش�ته در افغانستان، 
ای�ـ ب�ار از رون�د طبیع�ی و خواس�ت های 
واقع�ی و برحق م�ردم در انتخابات، حمایت 
و  دموکراس�ی  اعتب�ار  ت�ا  کن�د  قاطعان�ه 
انتخاب�ات در افغانس�تان دوباره احی�ا گردد، 
دول�ت مل�ی ش�کل گی�رد، عدال�ت تأمی�ـ 

ش�ود و ثب�ات اس�تقرار یابد.
جری�ان آجن�دای مل�ی مصمم اس�ت ت�ا در 
انتخاب�ات پیش�رو، نق�ش فع�ال و مثبت در 
تعیی�ـ زعام�ت مل�ی، انتخاب�ات پارلمان�ی، 
ش�وراهای والیات و ولس�والی داش�ته باش�د.

ب�ا اع�الم ای�ـ فراخ�وان از مردم افغانس�تان 
دع�وت می کنی�م ک�ه ب�ا توج�ه ب�ه درک 
حساس�یت اوض�اع حاکم بر کش�ور، آنچه را 
که آجندای ملی به عنوان راه حل مش�کالت 
موج�ود پیش�نهاد می کن�د حمای�ت ک�رده 
ت�ا به عن�وان ی�ک چت�ر کالن مل�ی و خان�ۀ 
گفتم�ان ب�ا اس�تفاده از تم�ام ظرفیت ها در 
راس�تای عملیاتی س�اختـ اهداف یاد ش�ده 
ت�الش کنی�م. و ب�ا اتخ�اذ مواض�ع صری�ح 
نس�بت ب�ه تح�والت و ُرخ داده�ای ج�اری، 
تالش ه�ای خ�ود را متناس�ب ب�ا امکان�ات 
کنی�م.  عمل�ی  کش�ور  در  داش�ته  دس�ت 
اقدام�ات ک�ه  ای�ـ  مطمی�ـ هس�تیم ک�ه 
برخاس�ته از ارادۀ جم�ع کثی�ری از نخبگان 
زن�ان،  اجتماع�ی،  فرهنگ�ی،  سیاس�ی، 
جه�ادی،  فرمانده�ان  علم�ا،  روش�نفکران، 
و  س�رزمیـ  ای�ـ  ج�وان  نس�ل  بخص�وص 
قاطب�ۀ مردم افغانس�تان می باش�د، می تواند 
روزنه ه�ای امی�د را به س�وی ایج�اد نظام با 
ثب�ات، تامیـ امنی�ت، صلح پای�دار و فردای 

س�ازنده گی ب�از گش�اید.

ومـ اهلل التوفیق
4 ثور، 1۳96 – کابل

کنفرانس آجندای ملی

فراخوان ملی به مردم افغانستان

فرمان�ده امنی�ه والیت هلمن�د، می گوید 
ک�ه در جری�ان 15 س�ال گذش�ته 18 
ب�ا  درگی�ری  در  پولی�س  س�رباز  ه�زار 
مخالف�ان مس�لح دولت ش�هید ش�ده اند.

پاس�وال آق�ا نور کینت�وز، فرمان�ده امنیه 
هلمن�د گفت�ه اس�ت ک�ه در ای�ـ مدت 
س�الح  می�ل  ه�زار  ش�ش  ش�ده،  ی�اد 

تخری�ب شده اس�ت. و  مفق�ود 
حق�وق  ک�ه  دارد  تاکی�د  کینت�وز، 
براب�ر  در  ک�ه  پولی�س  س�ربازان  تم�ام 

ب�ه  ش�ده اند،  کش�ته  مس�لح  مخالف�ان 
در  ام�ا  ش�ده؛  داده  خانواده های ش�ان 
چن�د س�ال اخی�ر س�هواً حق�وق برخ�ی 
ای�ـ اف�راد در اختی�ار ادارات ملک�ی قرار 
ی�ک  او، در  ب�ه گفت�ۀ  داده ش�ده ک�ه 
س�ال گذش�ته 70 ت�ـ را بدلی�ل غفلت 
وظیف�وی و فس�اد اداری ب�ه دادس�تانی 

کرده اس�ت. معرف�ی 
کینت�وز، ه�ر چن�د از هیچ ش�خصی نام 
نب�رده ام�ا تأکی�د ک�رده اس�ت: برخی از 

ای�ـ افراد براس�اس وس�اطت ش�ماری از 
نماین�ده گان م�ردم در ش�ورای ملی رها 

ش�ده اند.
ب�ا ای�ـ ح�ال، حی�ات اهلل حی�ات، وال�ی 
حض�ور  برنام�ه  ای�ـ  در  ک�ه  هلمن�د 
داش�ت، گفت: در س�ال گذشته سربازان 
پولی�س ملی 112 پوس�ته و نیروی های 
اردوی ملی ۳8 پوس�ته را بدون مقاومت 

ره�ا و ب�ه طالب�ان تس�لیم کرده ان�د.
هلمن�د، از والیت ه�ای ناام�ـ در جنوب 
کش�ور است که در حال حاضر به شمول 
برخی مناطق ش�هر لش�کرگاه، بیشتر از 
50 درص�د خ�اک ای�ـ والی�ت در ادارۀ 
کام�ل مخالفان مس�لح دولت ق�رار دارد.

فرمانده امنیه هلمند:

در 1۵ سال گذشته 1۸ هزار پولیس در کشور شهید شده اند
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فیسبوک نامه

 هارون معترف
"مـن باشـم یـا نباشـم، مقاومـت ادامـه خواهـد 

شت" ا د
ای�ـ ح�رف محک�م و درس ب�زرِگ قهرمان ملی افغانس�تان 
روی  نس�لی  او می دانس�ت  اس�ت.  همیش�ه سرمش�ق مان 
صحن�ه می آید ک�ه در برابر پلیش�تی ها و بی عدالتی ها، س�ر 
فرود نخواهند آورد و مقاومت خواهند کرد. مس�عود ش�هید 
س�نگ بنای مکتب�ش را طوری گذاش�ته که هرگ�ز فراموش 
نش�ود. ش�اید در پیراموِن مس�عود و پس از او بودند کس�ان 
ک�ه به او و اندیش�ه اش خیان�ت کردند، ام�ا توده های پس از 
مس�عود، بیش�تر از همیشه بر حقانیت و پایمردی او باورمند 
و معتق�د خواهن�د ب�ود. قهرم�ان مل�ی گفته بود ک�ه "مـ 
اگ�ر نباش�م، مقاومت ادامه خواهد داش�ت". به راس�تی هم 
ک�ه چنیـ می ش�ود. نس�ل متعهِد پ�س از مس�عود، با درک 
ای�ـ درِس ب�زرگ بی تردی�د آن راه�ی را خواهن�د رف�ت که 
او رفت�ه ب�ود. آن قهرم�ان راه�ی را نرفت�ه بود که پ�س از او 
کس�ی آن را ن�رود. دیر ی�ا زود ایـ مکتِب س�ترگ به عنوان 
قاع�ده و مش�عل، روش�نایی تاریکی ه�ای توده ه�ا خواه�د 
ش�د. نس�ل پ�س از مس�عود، مس�عودتر خواهن�د ب�ود. ای�ـ 

روزها گذش�تنی اس�ت و مقاوم�ت ادامه خواهد داش�ت.
هرن�وع نگ�رش سیاس�ی ب�ه مس�ایل امنی�ت مل�ی نهایت�اً 
فاجع�ه می آفرین�د. ما نباید به روح ش�هدا درود بفرس�تیم و 
ش�هادت را ش�عار دهیم، بلکه مکلفیم زنده گی را برای ش�ان 

بهتر س�ازیم.

 نوراهلل ولی زاده
طلوع و تجارت ننگین!

یک�ی از علت ه�ای صدرنش�ینی تلویزی�ون طل�وع در می�ان 
رس�انه های افغانس�تان، »فارس�ی پروری« ای�ـ رس�انه ب�ود، 
ام�ا اکن�ون ب�ه نظ�ر می رس�د ک�ه تلویزی�ون طل�وع، به هر 
دلیل�ی، در جه�ت اجرای ی�ک راهبرد پنهان�ی، قومی-زبانی 
کار می کن�د ک�ه عمده تری�ـ ش�اخص آن را می ت�وان ایجاد 

توازن میان فارس�ی و پش�تو دانس�ت.
و  اس�ت  افغانس�تان  رس�می  زب�ان  دو  پش�تو  و  فارس�ی 
متکلم�ان ه�ر دو زب�ان کام�اًل ح�ق دارن�د ک�ه در جه�ت 
ـ کار بای�د روش مند،  غنامن�دی زبان ش�ان کار کنن�د. ام�ا ای
ش�فاف و مبتن�ی ب�ر واقعیت ه�ا باش�د. ای�ـ روش درس�ت 
نیس�ت ک�ه یک رس�انۀ »معتب�ر« پ�ول دریافت کن�د تا در 
الب�الی نش�راتش نش�ان ده�د ک�ه مث�اًل م�ردم افغانس�تان 
پنج�اه درص�د فارس�ی صبح�ت می کنن�د و پنج�اه درص�د 
پش�تو. م�ـ در چن�د برنام�ه و گ�زارش طل�وع متوج�ه ایـ 

ب�وده ام. »بیالنس کردن«ه�ا 
در خبرن�گاری ت�وازن ی�ک اص�ل اس�ت، ام�ا معنای�ش ایـ 
نیس�ت که ش�ما ب�ه قیمت جع�ل واقعیت ه�ا، ت�وازن ایجاد 
کنی�د. ت�وازن بای�د در عال�م واق�ع وج�ود داش�ته باش�د ت�ا 
خبرن�گار آن را در گ�زارش خ�ود لح�اظ کن�د. یعن�ی توازن 
بای�د واقع�ی باش�د، ن�ه محص�ول ذه�ـ خبرن�گار و نتیج�ۀ 

معامله ه�ای پنهان�ی صاحب�ان ی�ک رس�انه!
ت�ا ح�دودی به یک رس�انۀ تج�اری می توان ح�ق داد که در 
بدل »امرار معاش«، نش�رات خود را س�مت و س�و دهد، اما 
رسانه ها حق ندارند در بدل پول از تمام خطوط سرخ ارزشی 
ع�دول کنن�د. ای�ـ کار را می ت�وان تجارت ننگیـ ن�ام نهاد.

 عین الدین بهادری
دولت واکنشی 

برکن�اری و گزینش ه�ای م�وردی، راه ح�ل نیس�ت. می�زان 
حم�الت به ص�ورت ریش�ته یی ناش�ی از فق�دان رهبری در 
صف�وف نیس�ت. تم�ام مطالع�ات علم�ی نش�ان می دهد که 
ثب�ات دولت ه�ا ناش�ی از تصامیم رهب�ران خردگرا ب�وده، نه 
نظامی�ان و صفوف رده پاینی. آس�یب های آنی و چالش های 
مقع�ی نباید س�تراتیژی دولت ها را صدمه برس�اند، برعکس 
برنامه ه�ا آن ق�در قدرت مند طراحی ش�ود ک�ه منابع تهدید 
آسیب شناس�ایی و در هم�ان چهره ی�ی واقعی خ�ود، به قول 

هاب�ز »لویا ت�ان« گام نهد.
ـ بس�ت امنیت�ِی و چالش های رهبریت  ب�رای برون رفت از ب
روی  الزم  توج�ه  بایس�ت  عموم�ی؛  س�تراتیژیک-امنیت 
عوام�ل جانبی چ�ون: رضایت م�ردم، کاه�ش اضطراب های 
اجتماع�ی، دول�ت پاس�خگو و حکوم�ت داری عادالن�ه توجه 
ک�رد. اگ�ر م�ردم رضایت و احس�اس خودی و اط�الع کامل 
از دول�ت خود داش�ته باش�ند، ب�ا تمام معن�ی در کنار دولت 

می ایس�تـ و ثب�ات دول�ت را تقوی�ت می کنند.

ـ ک�ه جرمی  وزی�ر دف�اع انگلیس ب�ا بیان ای
کوربی�ـ، رهب�ر ح�زب کارگ�ر ی�ک خط�ر 
امنیت�ی اس�ت، گف�ت: ت�رزا م�ی احتم�االً 
ب�رای ی�ک حمل�ۀ هس�ته یی پیش گیران�ه 
علی�ه دش�منان انگلی�س آم�اده می ش�ود.

س�ر مایکل فالون، وزیر دف�اع انگلیس رهبر 
ح�زب کارگ�ر را برای زیر س�وال بردن تعهد 
ای�ـ ح�زب در قب�ال اس�تفادۀ پیش گیران�ه 
اب�راز  هم چنی�ـ  و  تریدن�ت  موش�ک  از  
ع�دم تمای�ل به ص�دور دس�تور اس�تفاده از 
هواپیماه�ای ب�دون سرنش�یـ علی�ه رهب�ر 
گروه تروریستی داعش مورد انتقاد قرار داد.

وزی�ر دفاع انگلی�س گفت: دول�ت نمی تواند 
اولی�ـ اس�تفاده از س�الح هس�ته یی را در 
"ش�رایط ح�اد و فوق الع�اده" غیر محتمل 

به ش�مارد.
او ب�ا اس�تناد ب�ه تع�دادی از مصاحبه ه�ای 
تلویزیون�ی جرم�ی کوربی�ـ، از رویک�رد او 
نس�بت ب�ه سیاس�ت های دفاع�ی به ش�دت 

کرد. انتق�اد 
 رهب�ر ح�زب کارگ�ر ک�ه قب�اًل گفت�ه ب�ود 
هرگز اجازه به اس�تفاده از س�الح هس�ته یی 

نمی ده�د، ب�ار دیگ�ر تأکی�د کرد ک�ه هنوز 
ب�ر س�ر موضع خ�ود در ای�ـ رابطه هس�ت.

او خاط�ر نش�ان ک�رد: م�ـ موض�ع خ�ود را 
نس�بت به استفاده از سالح هس�ته یی بارها 
اع�الم ک�رده ام. م�ـ قب�اًل ه�م گفت�ه ام که 
هی�چ اولی�ـ ب�اری برای اس�تفاده از س�الح 
هس�ته یی وجود ندارد و هرگونه اس�تفاده از 
آن ب�رای کل جهان مصیبت بار خواهد بود.

دس�تور  نمی توان�د  دول�ت  گف�ت:  فال�ون 
ب�ه انج�ام اولی�ـ حمل�ۀ هس�ته یی را غی�ر 
او ادام�ه داد: م�ا قب�اًل  محتم�ل بش�مارد. 
ه�م گفته ای�م ک�ه در ش�رایط فوق الع�اده 
اس�تفاده از س�الح هس�ته یی برای اولیـ بار 

غیرمحتم�ل نخواه�د ب�ود.
س�خنگوی رس�می نخس�ت وزیر در اظه�ار 
نظ�ر درب�ارۀ س�خنان فال�ون درب�ارۀ حمل�ۀ 
هی�چ  گف�ت:  هس�ته یی  پیش گیران�ه 
دلیل�ی ب�رای مخالف�ت با آنچ�ه وزی�ر دفاع 

ن�دارد. گفته وج�ود 
وزی�ر دف�اع انگلیس مدعی ش�د که پیروزی 
ح�زب کارگر در انتخاب�ات عمومی منجر به 

" آش�وب خطرناکی" خواهد شد.

نماینده گان�ی از ی�ک هی�أت حقوق بش�ری 
سرش�ناس اروپای�ی دیروز سه ش�نبه ترکیه 
ای�ـ  داد.  ق�رار  نظ�ارت  فهرس�ت  در  را 
گ�روه ب�ه نگرانی ه�ا درب�ارۀ آنچه س�رکوب 
مخالف�ان و نق�ض حق�وق بش�ر در دوران 

اردوغ�ان خوان�د، اش�اره ک�رده اس�ت.
رأی گی�ری دربارۀ آغاز رس�می روند حقوقی 
علی�ه ترکیه ب�ا 11۳ رأی مواف�ق مقابل 45 
رأی مخالف در شورای مجمع پارلمانی اروپا 
انج�ام ش�د. عالوه ب�ر اتحادیۀ اروپا، ش�ورای 
اروپ�ا یک�ی از هیأت ه�ای حق�وق بش�ری 
اس�ت ک�ه ترکیه ه�م در آن عضوی�ت دارد.

در  معک�وس  اث�ر  می توان�د  تصمی�م  ای�ـ 
مذاک�رات جداگان�ه درب�ارۀ عضوی�ت ترکیه 

در اتحادی�ۀ اروپ�ا داش�ته باش�د. آن�ان طی 
یک دهۀ گذش�ته پیش�رفت اندکی داشتند 
و پ�س از ی�ک س�رکوب امنیت�ی به دس�ت 
رییس جمه�وری  اردوغ�ان،  طی�ب  رج�ب 
س�ال  ج�والی  ن�اکام  کودت�ای  از  ترکی�ه 
گذش�ته، اوضاع پیچیده تر هم ش�ده اس�ت.

رواب�ط می�ان اتحادی�ۀ اروپا و انق�ره بیش از 
پی�ش ب�ا برگ�زاری همه پرس�ی 16 اپری�ل 
ترکی�ه تیره تر ش�د. ای�ـ همه پرس�ی قانون 
اساس�ی، اختی�ارات بیش�تری را در اختی�ار 
حی�ـ  اردوغ�ان  می ده�د.  ق�رار  اردوغ�ان 
از جمل�ه  اروپای�ی  ـ ه�ا، کش�ورهای  کمپی
آلم�ان و هلن�د را ب�ه رفتاری ش�بیه نازی ها 

مته�م ک�رده بود.

هم زم�ان ب�ا رزمای�ش توپخانه ی�ی ب�زرگ 
کوری�ای ش�مالی ب�ه مناس�بت هش�تاد و 
پنجمیـ س�الروز تأس�یس ارتش کشورش، 
امریکای�ی در کوری�ای  ارش�د  فرمانده�ان 
ش�مالی دی�روز سه ش�نبه ب�ر اس�تحکام و 
واشنگتـ-س�ئول  می�ان  ایت�الف  ق�درت 

تأکی�د کردن�د.
جنرال وینس�نت بروکس، فرمانده نیروهای 
امریکای�ی در کوریای جنوبی گفت: پیام ما 
به کوریای ش�مالی ایـ اس�ت ک�ه ما کاماًل 
آماده ای�م. م�ا به ایت�الف واشنگتـ-س�ئول 
ای�ـ مهم تری�ـ مس�أله  متعه�د هس�تیم. 
اس�ت. ایـ وظیفۀ ماس�ت. ایـ کاری اس�ت 

ک�ه انج�ام می دهیم.
از  پ�س  بروک�س  جن�رال  اظه�ارات  ای�ـ 
ش�رکت در مراس�م انتق�ال ی�ک مجس�مۀ 
از  یک�ی  در  ک�ه  ش�د  مط�رح  تاریخ�ی 

پایگاه ه�ای نیروه�ای امریکای�ی در س�ئول 
برگ�زار ش�ده ب�ود.

ب�ه عنوان بخش�ی از پروژۀ گس�تردۀ انتقال 
پای�گاه، بن�ای یادبود جن�رال والت�ون واکر، 
امری�کا  مش�ارکت  س�مبل  ک�ه  چهره ی�ی 
س�ال های 1950  بی�ـ  کوری�ا  جن�گ  در 
ت�ا 195۳ محس�وب می ش�ود ب�ه پای�گاه 
امریکای�ی مس�تقر در کوری�ای  نیروه�ای 
هامفری�ز«  »کم�پ  ب�ه  موس�وم  جنوب�ی 
در پیونگ تائ�ک واق�ع در 70 کیلومت�ری 

جن�وب س�ئول منتق�ل می ش�ود.
توماس  جنرال  مراسم  ایـ  جریان  در 
نیز  امریکا  هشتم  ارتش  فرمانده  وندال، 
ایتالف  پایگاه،  جابه جایی  علی رغم  گفت: 
راسخ  و  محکم  هم چنان  واشنگتـ-سئول 
باقی خواهد ماند. روح ایتالف »همبسته گی« 
ماند. خواهد  باقی  محکم  و  قوی  ما 

ارتش امریکا خطاب به کوریای شمالی: 

ما آماده ایم

وزیر دفاع انگلیس:

ترزا می در صورت لزوم دستور حملۀ هسته یی پیش گیرانه را 
صادر می کند

دبیرکل فیفا:
بهترین جام جهانی تاریخ را در روسیه برگزار 

می کنیم

دبیرکل فدراس�یون جهانی فوتبال )فیفا( مدعی ش�د که بهتریـ جام 
جهانی تاریخ در س�ال 2018 میالدی در روس�یه برگزار خواهد ش�د.

فاطم�ه س�امورا در بخش�ی از مصاحب�ۀ اختصاص�ی ب�ا میخایی�ل 
گوس�مـ، مع�اون اول خبرگ�زاری رس�می دولت�ی روس�یه )ت�اس( 
گف�ت: دول�ت روس�یه ب�ه ش�دت تم�ام تعهده�ای خ�ود را جه�ت 

می ده�د. انج�ام   2018 جهان�ی  ج�ام   آماده س�ازی 
جیووان�ی اینفانتین�و، ریی�س سوئیس�ی فیف�ا پی�ش از ای�ـ بارها در 
مصاحبه ه�ای خ�ود از برگ�زاری بهتری�ـ ج�ام جهانی تاری�خ فوتبال 

در روس�یه خب�ر داده بود.
دبی�رکل فیف�ا در ای�ـ رابط�ه ب�ه گوس�مـ گفت: م�ـ با ای�ـ حرف 
اینفانتین�و مواف�ق هس�تم. ما ارتباط خوب�ی با دولت روس�یه، کمیتۀ 
سازماندهی و شهرهای میزبان جام جهانی 2018 داریم. به اتفاق هم 
می توانی�م بهتریـ جام جهانی تاریخ را در س�ال 2018 برگزار کنیم، 
زیرا روس�یه قدرت بس�یار زیادی دارد و فوتبال ورزش زیبایی اس�ت.

س�امورا ادام�ه داد: دنی�ا در ح�ال تجرب�ۀ ی�ک دوران دش�وار اس�ت و 
برگ�زاری ج�ام کنفدراس�یون ها و ج�ام جهان�ی موج�ب می ش�ود تا 
ن�گاه و اذه�ان بس�یاری از مردم از ایـ مش�کالت باز گ�ردد. ایـ یک 
واقعیت اس�ت که بس�یاری از کس�انی که به روس�یه می آیند، ش�اهد 
چیزه�ای فوق العاده ی�ی خواهن�د ب�ود، درب�ارۀ روس�یه آگاهی ه�ای 

بیش�تری پی�دا می کنن�د و ب�ا تن�وع فرهنگ�ی مواجه خواهند ش�د.
دبی�رکل فیف�ا در خاتم�ه ب�ا اب�راز امی�دواری از س�ازش فیف�ا ب�ا 
ش�رکت های روس�ی جهت عقد قرارداد نهایی حق پخ�ش دیدارهای 
ج�ام جهان�ی 2018 اظه�ار داش�ت: ایـ دیگر محرمانه نیس�ت که ما 
ه�ر روز در حال مذاکره هس�تیم. امیدواریم به زودی س�ازش حاصل 
ش�ود و مهم تری�ـ مس�أله ای�ـ اس�ت ک�ه ه�واداران فوتب�ال بتوانند 
بازی ه�ا را از تلویزی�ون تماش�ا کنن�د. فیف�ا برای کس�ب درآم�د نیاز 
ب�ه ف�روش ح�ق پخ�ش دارد و ای�ـ پ�ول صرف توس�عه و پیش�رفت 
فوتب�ال می ش�ود. البت�ه ایـ پول ب�ه کمیته س�ازماندهی جام جهانی 
نی�ز اختصاص داده می ش�ود و هر ذره آن هزینه فوتبال خواهد ش�د.

قربانیان خشم رونالدو در رختکن رئال مادرید 
بعد از باخت در ال کالسیکو

ی�ک نش�ریۀ مادری�دی فاش ک�رده ک�ه غرولندهای مهاج�م پرتغالی 
رئال مادری�د ب�ه خاط�ر شکس�ت خانه گ�ی در ال کالس�یکو ب�ه زمیـ 

بازی مح�دود نبوده اس�ت.
نش�ریۀ م�ارکا نوش�ته اس�ت ک�ه تنه�ا اب�راز نارضایت�ی کریس�تیانو 
رونال�دو بع�د از تماش�ای گل دوم لیون�ل مس�ی در ال کالس�یکو ک�ه 
پی�روزی ۳ ب�ر 2 بارس�لونا را ب�ه همراه داش�ت، ژس�تی ک�ه در زمیـ 

ب�ازی گرف�ت نبوده اس�ت.
ـ ه�ای تلویزیون�ی لحظ�ۀ فری�اد زدن رونال�دو بر  پ�س از آنک�ه دوربی
س�ر مارس�لو ب�ه خاطر خط�ا نکردن روی س�رخی روبرتو -کس�ی که 
پ�اس گل س�وم بارس�ا را ب�ه مس�ی داد- ب�ه تصویر کش�یدند، اکنون 
مش�خص ش�ده ک�ه او در رختک�ـ هم بر س�ر هم تیمی های�ش داد و 

فریاد زده اس�ت.
به نوش�تۀ م�ارکا مخاطبان اصلی فریاده�ای رونالدو، ل�وکا مودریچ و 
مارسلو بوده اند که به سرخی روبرتو اجازۀ پیشروی به سمت محوطۀ 
جریم�ۀ رئال مادری�د را دادن�د. ظاه�راً اصلی تری�ـ دلی�ل نارضایت�ی 
ـ که چرا  رونالدو از ضعف کلی عملکرد دفاعی کهکش�انی ها بوده و ای
هم تیمی های�ش در آخری�ـ دقای�ق ب�ازی هن�گام یک پرتاب دس�تی 
در گوش�ه نیم�ۀ زمی�ـ رئال مادری�د، روی بارس�لونا فش�ار نیاوردن�د.

ترکیه زیر ذره بین هیأت حقوق بشری اروپایی
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عدلیې وزارت:

پر ګوندونو محدوديت لپاره دې 
يات شي زموږ صالحیتونه ز

ــه  ــو پ ــي ګوندون ــي، د سياس ــر واي ــې وزي ــتان عدلي د افغانس
ــدود  ــه مح ــاوې د دوی صالحيتون ــې نيمګړتي ــې ځين ــون ک قان

ــړي دي. ک
د افغانســتان مشــرانو جرګــې لــه خــوا د ځينــو سياســي 
ــواد  ــه هې ــته د دغ ــو وروس ــه انتقادون ــو ل ــر فعاليتون ــو پ ګوندون
ــو د محدوديــت  ــر دغــو ګوندون ــر وايــي چــې پ د عدليــې وزي

ــي. ــات ش ــه زي ــد د دوی صالحيتون ــاره باي ــو لپ لګول
عبدالبصيــر “انــور ”چــې د ســې شــنبې پــه ورځ يــې د مشــرانو 
جرګــې اســتجوابيه غونــډې تــه وينــا کولــه وويــل چــې دوی د 
ــا  ــه وين ــه دي، خــو پ ــه خــوښ ن ــدو ت ــو زياتې سياســي ګوندون

يــې چــې قانــون ورتــه ځينــې محدوديتونــه وضــع کــړي دي.
ــه  ــي ت ــو زياتوال ــي ګوندون ــړه: "زه د سياس ــه ک ــوړي زيات نوم
چنــدان خوشــبينه نــه يــم، خــو پــه خواشــينۍ ســره چــې قانــون 
مــوږ تــه همــدا محدوديتونــه وضــع کــړي دي چــې يو سياســي 
ــه  ــي او ک ــټر ش ــت او راجس ــدې ډول ثب ــه هم ــد پ ــزب باي ح
ــد  ــړم باي ــاد ک ــت ايج ــدې محدوي ــه وړان ــه پ ــواړم د هغ زه وغ
عدليــې وزارت تــه صالحيــت ورکــړل شــي او قانــون وســپارل 
شــي ترڅــو د دغــو ګوندونــو مخــه ونيســو، زمــا شــخصي اراده 
دا ده چــې مــوږ بايــد څــو افغانســتان شــمول سياســي ګوندونــه 
ولــرو چــې د عمــل پــالن ولــري څــو وکــوالی شــي افغانســتان 

مثبــت لــوري تــه رهبــري کــړي“ .
ښــاغلي انــور دا خبــرې د ســاتورانو د انتقادونــو پــه ځــواب کــې 

. وکړې
پــه جعلــي اســنادو د ځنيــو سياســي ګوندونــو راجســټر کېــدل، 
پــه واليتونــو کــې د دوی د فعاليتونــو نــه شــتون، د مالــي منابعــو 
نــه روښــانتيا، ملــي ګټــو ته نــه ژمنتيــا او ځينــې نورې ســتونزې 
هغــه مســايل و چــې اکثــرو ســناتورانو پــرې انتقادونــه وکــړل.
ــمېر  ــو ش ــې ي ــل چ ــا ووي ــي بي ــف حنيف ــناتور محمدحني س
ــو کــې پوځــي ډلــې لــري او لــه  ــه پــه واليتون سياســي ګوندون

ــوي. ــرغړونه ک ــه س ــون ن قان
ــي  ــه نظام ــي ګوندون ــمېر سياس ــو ش ــړه: "ي ــه ک ــوړي زيات نوم
ــړی،  ــخ ک ــره م ــج س ــه چېلن ــې ل ــام ي ــې نظ ــري چ ــې ل ډل
ــه ټکــر کــې  ــون ســره پ ــه قان ــه وي دا ل ــد قومــي ن احــزاب باي
ــر  ــو وزي ــوي ن ــرغړونه ک ــه س ــون ن ــه قان ــزاب ل ــه اح دی، دغ
ــه  ــدي پاملرن ــې ج ــې ستاس ــه ک ــرم دې برخ ــب محت صاح

ــواړم“ . غ
ــو د  ــي ګوندون ــه دوی د سياس ــل ک ــر ووي ــي وزي ــو د عدل خ
ــه يــې  پوځــي تشــکيالتو پــه اړه اســناد ترالســه کــړي پــه اړه ب

پرېکــړه وشــي.
د افغانســتان عدلــي وزارت وايــي، لــه دوی ســره ۷۵ سياســي 
ګوندونــه ثبــت دي چــې لــه دې دلــې يــې ۱۱ د معيارونــو د نــه 
پــوره کولــو لــه وجــې د ګوندونــو لــه لېســټه حــذف شــوي دي.
ــې د  ــي چ ــر واي ــر رنجب ــوه کبي ــارو کارپ ــي چ ــو د حقوق خ
سياســي ګوندونــو پــه قانــون کــې ســتونزې نشــته بلکــې هغــه 
ــه  ــاره ګمــارل شــوي پ ــو لپ ــون د پلــي کول ــه چــې د قان ارګانون

ــي دي. ــې راغل ــې پات ــو ک ــو کارون خپل
نومــوړي همدارنګــه وويــل، اکثريــت ګوندونــه پــه جعلــي ډول 
خپــل اســناد عدلــي وزارت تــه ســپاري او دغــه وزارت پــه دې 
برخــه کــې هېــڅ ډول کنټــرول نــه لــري نــو ځکــه د ګوندونــو 

شــمېر ورځ تربلــې زياتېــږي.

نویسنده: دانیال دیپتریس/پروهشگر 
نهاد اولویت های دفاعی

 برگردان: سمندر لکاریان-ماندگار 

در  تجرب�ۀ ش�انزده س�الۀ جن�گ  اگ�ر 
ای�ـ کش�ور ب�رای م�ا چی�زی آموخت�ه 
باش�د ای�ـ اس�ت که حت�ا قدرت�ی مثل 
ای�االت متح�ده امری�کا نمی تواند ملتی 
را در قالب�ی ک�ه ب�رای خودش س�اخته 
بگنجان�د و یا جامعه یی مثل افغانس�تان 
را ک�ه س�ال ها روی خ�ط تن�گ نظری، 
ک�رده،  حرک�ت  فس�اد  و  قبیله گرای�ی 
در آن مفاهی�م و اص�ول دموکراس�ی را 

کند. تزری�ق 
ک�ه  می رس�د  نظ�ر  ب�ه  بعی�د 
نیروه�ای  ترام�پ  رییس جمه�ور 
نظام�ی اش را از افغانس�تان بیرون کند، 
ام�ا او بای�د نق�ش امریکا در ایـ کش�ور 
را بازبین�ی کن�د. جن�گ افغانس�تان آن 
ق�در طوالن�ی ب�وده ک�ه در ح�ال حاضر 
ارزیاب�ی جام�ع و همه جانبۀ اس�تراتِژی 
جن�گ امریکا در ایـ کش�ور ب�رای ادارۀ 

جدی�د تقریب�اً حتم�ی ش�ده اس�ت. 
ده�ه   یک ونی�م  جری�ان  در  فل�م  ای�ـ 
به ص�ورت تک�راری ب�ه تصویر کش�یده 
ب�ه  جدی�د  رییس جمه�ور  اس�ت: 
جنرال ه�ا و مش�اور امنیت مل�ی اش که 
می کنن�د،  رهب�ری  را  جن�گ  مس�ایل 
دس�تور می ده�د ت�ا اس�تراتژی فعل�ی 
جن�گ در افغانس�تان را ارزیاب�ی ک�رده 
ببینن�د ک�ه آیا برنام�ه فعل�ی در جنگ 
موثراس�ت یانه؛ فرمانده�ان ارزیابی خود 
انج�ام می دهن�د و ارزیابی ه�ا معم�والً با 
درخواس�ت نیرو و منابع بیش�تر از سوی 
جدی�د  ادارۀ  می باش�د،  هم�راه  آن�ان 
نهایت�اً -با ی�ک س�ری از مخالفت ها- به 
فرمانده�ان صالحی�ت و منابع�ی ک�ه از 
ان�د،  ک�رده  درخواس�ت  س�فید  قص�ر 
فراهم می کن�د. رییس جمه�ور اوباما در 
ایـ م�ورد کم�ی متفاوت عمل ک�رد. او 
در نهای�ت، کارش را انج�ام داد و جدول 
زمان�ی را برای خروج نیروه�ا آماده کرد 
ک�ه بوی�ژه پنتاگون از آن ُخرس�ند نبود. 
حت�ا اوبام�ا ه�م در جری�ان اولیـ س�ال 

افزای�ش  دس�تور  ریاس�ت جمهوری اش 
ح�دود پنجاه ه�زار نیروی اضاف�ی را در 

ای�ـ منازع�ه ص�ادر کرد.
ادامـه  را  نمایـش  ایـن  ترامـپ 

هـد می د
دونال�د ترام�پ در روزه�ای اخی�ر م�ک 
ماس�تر مش�اور امنی�ت ملی خ�ود را در 
ی�ک س�فر دو روزه ب�ه کابل فرس�تاد تا 
مش�خص کند ک�ه آیا اس�تراتژی کنونی 
ی�ا عمل�ی کردن ای�ـ اس�تراتژی نیاز به 
اص�الح دارد یاخی�ر؟ آق�ای مک ماس�تر 
اش�رف غنی  ب�ا  س�فر  ای�ـ  جری�ان  در 
ریی�س حکوم�ت وح�دت مل�ی، عبداهلل 
عب�داهلل رییس اجرای�ی حکومت وحدت 
مل�ی و مقام�ات ارش�د امنیت�ی دی�دار 

کرد.
او در گفت وگ�و ب�ا رس�انه ها در م�ورد 
ه�دف س�فرش  ب�ه ج�ز از چن�د حرف 
ن�رم در مورد رهبران ارش�د افغانس�تان، 
چی�ز دیگ�ری نگفت. مک ماس�تر هفتۀ 
ش�بکۀ  ب�ا  درگفت وگوی�ی  گذش�ته 
ای.بی.س�ی گف�ت: »در س�ال های اخیر 
در اوج تالش ه�ای م�ا، م�ا یک ش�ریک 
در  می خواس�تیم  ک�ه  اعتم�ادی  قاب�ل 
دولت افغانس�تان نداش�تیم؛ ح�اال که ما 
ایـ دوس�ت قابل اعتم�اد را پیدا کردیم 
و م�ا می�زان تالش های م�ان را ب�ه ط�ور 

قاب�ل مالحظ�ه پایی�ـ آورده ایم«. 
م�ورد   در  ن�درت  ب�ه  ترام�پ  ادارۀ 
امری�کا  تاری�خ  جن�گ  طوالنی تری�ـ 
حرف زده اس�ت. رس�انه ها ه�م کمتر به 
موضوعات افغانس�تان می پردازند؛ مردم 
ع�ام ه�م ی�ا عالق�ۀ خ�ود را نس�بت ب�ه 
جن�گ یک س�ره از دس�ت داده و ی�ا هم 
ب�ه ای�ـ نتیج�ه رس�یده ان�د که مس�الۀ 
قبیله ی�ی،  سیاس�ت های  پیچیده گ�ی 
اتحاده�ای م�دام درح�ال تغییر و جنگ 
قوم�ی ب�ر س�رقدرت در کش�ور ب�ه آن 
اندازه دش�وار ش�ده ک�ه ب�رای درک آن 
جامعه شناس�ی  در  دکت�را  م�درک  ب�ه 
نیاز اس�ت. مک ماس�تر یک�ی از بهتریـ 
افس�ران نظامی آموزش دی�ده و آگاه در 
می�ان هم نس�الن خودش اس�ت اما حتا 

او ای�ـ ظرفی�ت را ن�دارد.   
ای�ـ  در  برداش�تی  و  نظ�ر  ک�س  ه�ر 

زمینه ک�ه امریکا برای نج�ات متحدیـ 
افغانس�تانی اش از ی�ک جنگ�ی ک�ه در 
مس�یر نادرست روان اس�ت چه می تواند 
کن�د، دارد. رونالد نیوم�ـ و ایرل انتونی 
دیوی�د  جن�رال  و  دیپلمات ه�ا  وی�ـ 
پیش�یـ  عموم�ی  فرمان�دۀ  پتروی�وس 
نیروه�ای امریکایی در افغانس�تان اخیر 
نوش�ته ان�د ک�ه ه�ر آنچ�ه ادارۀ ترام�پ 
بای�د ی�ک چش�م انداز  انج�ام می ده�د 

جام�ع را در نظ�ر گی�رد.
ایـ س�ه مقام پیش�یـ پیش�نهاد کردند 
ک�ه ادارۀ جدی�د باید از بازنگری س�االنۀ 
اداره ه�ای  سیاس�ت  ب�ر  ک�ه  پالیس�ی 
جوی�د.  دوری  ب�ود،  مس�لط  پیش�یـ 
درعوض، آن�ان به ادارۀ جدید پیش�نهاد 
کردند تا ادارۀ جدید باید یک »پالیس�ی 
یکدس�ت و دوام داری ک�ه راه را ب�ه جلو 
هموار کند«، پیش�کش کند؛ استراتیژی 
ک�ه مورد قب�ول ناظ�ران باش�د. نیومـ، 
از چندی�ـ جه�ت  وای�ـ  و  پتیری�وس 
کام�اًل درس�ت می گویند: امری�کا با یک 
بررس�ی ای�ده آل در مورد اینک�ه چگونه 
وضعی�ت را دگرگ�ون کند، می توانس�ت 
در افغانس�تان خ�وب رفتار کن�د. اما در 
عی�ـ حال، بازنگ�ری دیگر توس�ط ادارۀ 
اگ�ر  باش�د،  یک س�ان  می توان�د  دیگ�ر 
مقام�ات ای�االت متحده هم چن�ان غرور 
و امی�د را باالت�ر از واقع گرای�ی و تاری�خ 

ق�رار دهند. 
در  تجرب�ۀ ش�انزده س�الۀ جن�گ  اگ�ر 
ای�ـ کش�ور ب�رای م�ا چی�زی آموخت�ه 
باش�د ای�ـ اس�ت که حت�ا قدرت�ی مثل 
ای�االت متح�ده امری�کا نمی تواند ملتی 
را در قالب�ی ک�ه ب�رای خودش س�اخته 
بگنجان�د و یا جامعه یی مثل افغانس�تان 
را ک�ه س�ال ها روی خ�ط تن�گ نظری، 
ک�رده،  حرک�ت  فس�اد  و  قبیله گرای�ی 
در آن مفاهی�م و اص�ول دموکراس�ی را 

کند. تزری�ق 
مک ماس�تر ممک�ـ از به�ر آوردن صلح 
افغانس�تان  در  همیش�ه گی  ثب�ات  و 
باش�د،  طالب�ان  شکس�ت  ب�ه  مصم�م 
ای�ـ  روحی�ه و توانای�ی جنرال ه�ا قابل 
تحس�یـ اس�ت. ام�ا بزرگتری�ـ اش�تباه 
پرون�دۀ  ب�ر  ک�ه  امریکای�ی  مقام ه�ای 

افغانس�تان کار می کنن�د، ای�ـ خواه�د 
ب�ود، حرف ه�ای م�ک ماس�تر را بهان�ه 
ق�رار داده و پرس�ش های ج�دی را در 
مورد افزایش س�طح س�ربازان امریکایی 
اس�ت،  نش�ده  پرس�یده  ت�ا هن�وز  ک�ه 
مط�رح نکنن�د، ای�ـ که چه وق�ت دیگر 

نی�رو کاف�ی خواه�د ب�ود؟ 
ش�انس در م�ورد خروج کام�ل نیروهای 
ب�ه  افغانس�تان  از  امریکای�ی  نظام�ی 
هم�ان  ب�ه  ترام�پ  رییس جمه�ور 
ان�دازه وج�ود دارد ک�ه ب�ه اس�تیف بانـ 
بی�دار ش�دن از خ�واب در ی�ک صب�ح و 

ش�خصیت جهان�ی ش�دن. 
 جمهوری خواه�ان تن�درو مث�ل ج�ان 
مکی�ـ، مارک�و روبیو و ت�ام کتون خروج 
کام�ل نیروها را در واق�ع به هرپیمانۀ به 
مثاب�ۀ واگذاری و تس�لیمی می بینند که  
تأثی�ر مخرب ت�ر  از برنام�ۀ خ�روج زود 
هن�گام نیروهای اضافی پ�س از افزایش 
نی�رو در2011 در دوران اوبام�ا خواه�د 
داشت، دالیلی مس�تدلی در برابر خروج 
کام�ل از افغانس�تان وج�ود دارد. اما اگر 
آق�ای ترام�پ واقع�اً متعهد ب�ه تغییر در 
و  اس�ت  واش�نگتـ  خارج�ی  سیاس�ت 
غیرمعم�ول فک�ر می کند؛ پ�س حداقل 
ایـ س�وال را که هر ب�ازرگان جهانی در 
موقع�ی که کس�ب و کارش تزل�زل پیدا 
آی�ا  می کن�د می پرس�د، مط�رح کن�د: 
زم�ان کاه�ش س�رمایه گذاری در کار و 
کس�بی نیس�ت که بازدهی آن کم شده 
اس�ت؟ اگر پاس�خ به ایـ پرسش »بلی« 
اس�ت؛ پ�س زمان آن رس�یده ک�ه روی 
اس�تراتژی س�رمایه گذاری خ�ود تجدید 
نظ�ر کنیم و ب�االی ی�ک معاملۀ مصون 

ب�ا درآم�د کمتر ش�رط ببندیم. 
ب�رای  پرس�ش ها  ای�ـ  ش�ک  ب�دون 
از مقام ه�ای سیاس�ی، نظام�ی  برخ�ی 
و اس�تخباراتی امری�کا ک�ه س�ال ها در 
افغانس�تان ب�رای آوردن آین�دۀ باثب�ات 
ب�ا اقتص�اد پوی�ا و س�امانۀ سیاس�ی ک�ه 
بتواند به ش�هروندان افغانس�تان خدمت 
کند، خدم�ت کرده ان�د، ناراحت کننده 
اس�ت. ب�ه هرص�ورت، ممکـ اس�ت ایـ 
پرس�ش ها ناراح�ت کنن�ده باش�ند، ام�ا 
ح�اال وقت آن اس�ت تا واقع بیـ باش�یم.

آیا زمان آن فراسیده که امریکا و افغانستان راه خود را جدا کنند؟


