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خلیـل زاد در کـابل؛ 

چـرا ارگ سکـوت کـرد؟

نفوذ ارگ بر کمیسیون های انتخاباتی باعث 
محاکمه نشدن متقلبان و متخلفان شده است

37

گفت وگوهــای  نقشــۀ  در  کــه  ماه هاســت 
ــان،  ــدرت جه ــوان ابرق ــه عن ــکا ب ــح، امری صل
ــزرگ،  ــوان قدرت هــای ب ــه عن ــن و روســیه ب چی
ــای  ــوان قدرت ه ــه عن ــز ب ــران نی ــتان و ای پاکس
ــوزۀ  ــرِب ح ــورهای ع ــی کش ــی و برخ منطقه ی
ــان  ــا طالب ــده اند ت ــال ش ــه فع ــارس هم ــج ف خلی

ــد و در ســاختار  ــن بگذارن ــر زمی سالح شــان را ب
دولــت داری ســهیم گردنــد. ایــن پروســه مســلمًا 
ــِد  ــش از ح ــِی بی ــه بزرگ نمای ــه ب ــدا از این ک ج
گــروه طالبــان  انجامیــده، منجــر بــه تقویــِت منطِق 
ــاالری  ــِگ خشونت س ــویق فرهن ــونت و تش خش
ــان  ــه فرمانده ــت ک ــت. از همین روس ــده اس ش

نظامــِی طالبــان کــه می داننــد در مذاکــراِت صلــِح 
ــی  ــِب عمده ی ــهم و نصی ــا س ــرای آن ه ــاری ب ج
ــایرین  ــزرگ را س ــای ب ــدارد و امتیازه ــود ن وج
می برنــد، بــه داعــش می پیوندنــد و اطمینــان 
دارنــد کــه حمایت هــاِی اســتخباراتی از آن هــا از 

کانال هــاِی مختلــف ادامــه می یابــد ...

افغانسـتان  حکومـت  از  سـنا  مجلـس 
هیـأت  زودتـر  هرچـه  کـه  خواسـت 
را  بیجینـگ  در نشسـت  اشـتراک کننده 

کنـد. معرفـی 
محمد علـم ایزدیار معـاون اول مجلس 
سـنا که در نشسـت دیـروز این مجلس 
صحبـت می کـرد گفت که هیاتـی که از 
طـرف حکومـت افغانسـتان به نشسـت 
فرسـتاده  بیجینـگ  »بین االفغانـی« 

می شـود بایـد همه شـمول باشـد.
آقـای ایزدیـار بـا اشـاره بـه این کـه از 
هـر فرصـت صلح بایـد اسـتفاده گردد، 
افـزود که حکومـت باید هرچـه زودتر 
هیـات اشـتراک کنندۀ نشسـت بیجینـگ 
را معرفـی و بـا یـک آجنـدای ملـی بـه 

این نشسـت بفرسـتد.

گل احمـد اعظمـی دیگـر عضو مجلس 
بسـیار مهـم  را  بیجینـگ  نیـز نشسـت 
خوانـد و گفـت کـه تاخیـر حکومـت 
نشسـت  بـه  هیـات  معرفـی  بـرای 
بیجینگ، افغانسـتان را بیشـتر به ناتوانی 

امـر مذاکـره متهـم می سـازد. در 
همچنیـن محمـد علـم ایزدیـار معـاون 
اول مجلـس سـنا به طرح صلـح رییس 
کـرد  اشـاره  ملـی  وحـدت  حکومـت 
جنـگ  پایـان  بـرای  را  طـرح  ایـن  و 

در کشـور موثـر خوانـد و تاکیـد کـرد 
حمایـت  مـورد  بایـد  طـرح  ایـن  کـه 
از  تـا  گیـرد  قـرار  گروه هـای سیاسـی 
طریـق آن افغانسـتان بـه صلـح دسـت 

. بد یا
روز  چنـد  غنـی  آقـای  صلـح  طـرح 
پیـش بـه رسـانه ها درز کـرد و در آن 
بـر برقـراری آتـش بـس پیـش از آغاز 
گفتگوهـای صلـح تاکیـد شـده اسـت. 
بـر بنیـاد ایـن طرح دولـت پاکسـتان به 
عنـوان عامـل اصلـی جنـگ افغانسـتان 
افغانسـتان  در  را  جنـگ  قطـع  بایـد 

کنـد. ضمانـت 
سـناتوران نیـز تاکیـد کردنـد کـه جنگ 
دولـت  و  اسـت  نیابتـی  افغانسـتان 
افغانسـتان بایـد کشـورهای دخیـل در 
ایـن جنـگ را متقاعـد سـازد کـه منافع 
در  صلـح  تامیـن  طریـق  از  را  شـان 

کننـد. جسـتجو  افغانسـتان 

صفحه 2

د افغانسـتان ولسـمرشۍ ماڼـۍ د پاکسـتان پـر حکومـت غږ 

کـړی چـې د افغانسـتان پر خـاورې لـه راکټـي بریدونو الس 

واخيل.

د افغانسـتان حکومتـي چارواکـي وايـي، پاکسـتاين پوځيـان 

یـو ځـل بیـا د کونـړ د نـاړۍ پـه رسحـدي ولسـوالۍ کـې د 

پوسـتې د جوړېـدو له کبلـه د افغانسـتان له امنیتـي ځواکونو 

رسه پـه جګړه شـول.

د چارواکـو پـه وینـا، پر دې ولسـوالۍ لـه پولې پـورې غاړې 

راکټـي بریدونـه شـوي چـې عامـو خلکـو ته یـې هـم مـرګ 

ده. اړولې  ژوبلـه 

د افغانسـتان ولسـمرشۍ ماڼـۍ وایـي، افغان ځواکونـه د هر 

»یرغلګـر اقـدام« د ځـواب ویلـو جوګه دي.

ازادي  لـه  مینه پـال  خـان  دوا  ویانـد  مرسـتیال  ولسـمرش  د 

راډیـو رسه پـه خـرو کـې لـه پاکسـتان څخـه وغوښـتل چې 

د افغانسـتان پـر خـاورې راکټـي بریدونـه ژر تـر ژره ودروي.

ښـاغلی مینه پـال زیاتوي: »د افغانسـتان حکومت د پاکسـتان 

لـه حکومتـه جدي غـواړي چې هـر څومـره ژر وي د ډیورند 

لـه  ودروي.  بریدونـه  راکټـي  دې  کـې  اوږدو  پـه  کرښـې 

ډیپلوماتیکـو الرو بـه هـم بې له شـکه دا مسـئله تعقیبېږي او 

زمـوږ امنیتـي او دفاعـي ځواکونـه دا تـوان لري چـې د خپلو 

خلکـو او خـاورې دفـاع وکـړي او هـر تجـاوز تـه پـر ځـای 

ووایي.« ځـواب 

تـه  پـوځ  پاکسـتان  د  وايل  کونـړ  د  کـې  حـال  همـدې  پـه 

خـرداری ورکړ چـې که د افغانسـتان پر خاوري یـې د مرمیو 

ویشـتل دوام وکـړي، لـه نـاوړه عواقبـو رسه بـه مخامخ يش.

عبدالسـتار میرزکـوال ازادي راډیـو تـه وویل، »زمـوږ تصمیم 

او اراده همـدا ده چـې ورتـه عمـل بـه تـررسه کـوو. د یـوې 

مرمـۍ ویشـتلو پـه مقابـل کې بـه ځـواب ویني. زمـوږ اوس 

همـدا پالېـي ده او پـه همـدې الر مختـه ځـو. غوښـتنه مو 

همـدا ده چـې دوی لـه دې کاره الس واخـيل، کـه نـه نـاوړه 

عواقـب بـه ولـري. موږ بـه ان شـاءالله له دې وروسـته هديف 

او پـر ځـای انداختونـه ولـرو، کـه دوی دې عمـل تـه ادامـه 

ورکړي«.

د افغانسـتان رسحـدي ځواکونـو پـه تېـرو دوو ورځـو کې له 

پاکسـتاين رستېـرو رسه سـختې نښـتې درلـودې او لـه هغـو 

سـیمو څخه یـې پـه شـا کړل چـې د افغـان چارواکو پـه خره 

هلته یـې د پوسـتو جوړولـو هڅـه کوله.

د پاکسـتاين ځواکونـو دا هڅـه د یکشـنبې په مازیګـر د ناړۍ 

ولسـوالۍ پـه مربوطاتـو کـې پیـل شـوه، خـو پـه بریکـوټ 

او شـاوخوا سـیمو کـې د افغانسـتان پوله سـاتو رستېـرو او 

همداراز د سـیمې اوسـېدونکو د هغوی پـه وړاندې مقاومت 

وکړ.

د دواړو لـورو ترمنـځ جګـړو د دوشـنبې تـر مازیګـره دوام 

وکـړ او پاکسـتاين پوځیانـو هـم پـر نـاړۍ ولسـوالۍ راکټـي 

بریدونـه وکـړل چـې د ځایـي چارواکـو پـه خـره دا توغندي 

پـر کورونـو، ښـوونځیو او روغتـون لګېـديل دي.

د کونـړ وايل وایـي پـه دې بریدونو کې د ښـځو او ماشـومانو 

پـه ګـډون درې عـام وګـړي وژل شـوي او پنځـه نـور ټپیـان 

دي.

د کونـړ سـیمه ییزو چارواکـو پـه خـره د نـاړۍ، دانـګام او 

شـلنت ولسـوالیو پـه ګـډون د دې والیـت ډېـری رسحـدي 

سـیمې لـه تېـرو شـااوخوا اتـو کلونو راهیسـې د پاکسـتان له 

لـوري د راکټي بریدونو شـاهدې وې چې ډېری اوسـېدونکو 

ته یـې ځـاين او مـايل تاوانونـه رسـېديل دي.

وروسـتی ځـل د وږې/سـنبلې پـه میاشـت کـې د دانـګام پر 

ولسـوالۍ د پاکسـتان لـه لـوري راکټـي بریدونـه وشـول چې 

درې ماشـومان په کـې ووژل شـول او ۶ نـور ټپیـان شـول.

هغـه مهـال د کونـړ چارواکـو وویـل چـې د یوې میاشـتې په 

مـوده کې تـر ۷۰۰ ډېر توغندي پر دانګام ولسـوالۍ ویشـتل 

شـوي دي. لـه دې رسه د افغانسـتان حکومت ملګـرو ملتونو 

تـه خپل شـکایت لیـک ولېږه.

سناتوران:
حکومت هرچه زودتر هیأتش را برای نشست بیجینگ معرفی کند

د پاکستان حملو ته د ارګ غربګون:

د هـر یرغلــګر اقــدام 
د ځـواب ویلــــو جـــوګه یـــو

صلـح افغانستان از پیچیـده گی تا بیهوده گی

صفحه 6

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در گفت وگو با ماندگار:

کشت مـواد مخـدر
 30 درصـد کاهـش یـافته است



بـا گرم شـدِن بازار گفت وگوهای صلـح، ارگ طرحی را 
رسـانه یی کـرده کـه گویا بر اسـاس آن، راه های رسـیدن 
بـه صلـح توضیـح داده شـده اسـت. ایـن طـرح بـرای 
از رسـانه های خصوصـِی  یکـی  از سـوی  نخسـتین بار 
کشـور زیـر ایـن عنـوان نشـر شـد کـه »ایـن رسـانه به 
چنین سـندی دسـت یافته« اسـت؛ در حالی که از همان 
آغـاز مشـخص بود کـه ارگ خود از این طریق خواسـته 
کـه طـرح صلـِح آقای غنـی که ظاهـراً خـودش آن را به 
زبـان انگلیسـی نوشـته، رسـانه یی شـود. ایـن طرح سـه 
محــور را در بر می گیرد و حاوی هفت موردِ مشـخص 
اسـت. بخـش نخسـِت این طـرح بـه مذاکـرات امریکا، 
طالبـان و پاکسـتان اختصـاص یافتـه، در بخـش دوم هم 
از مباحثـه بـا کشـورهای منطقـه و جهان و سـازمان  های 
بین المللـی در پیونـد بـه صلح سـخن گفته شـده  اسـت 
و در بخـش سـوم نیـز دربـارۀ فوریِت تالش هـای صلح 
تأکیـد شـده  اسـت. ایـن برنامـه، هفـت مرحلـه دارد و 
در ایـن هفـت مرحلـه، بـه مسـایلی چـون بیرون شـدِن 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان، همکاری هـای پـس 
از خـروِج ایـن نیروهـا در پیـکار بـا هراس افگنـی، آغاز 
گفت وگوهـای میان افغانـان، آتش بـس میـان طرف هـای 
بخش هـای  تمامـی  مشـکالِت  بـه  رسـیده گی  درگیـر، 
افغانسـتان و نقـش مـردم در سـاختارهای سیاسـِی آینده 

پرداخته شـده  اسـت.
 ُکل طـرِح آقـای غنـی را وقتـی بررسـی کنیـم، می بینیم 
کـه حـاوِی هیـچ بحِث نـوی در رابطه با صلح نیسـت و 
همـان حرف هـای تکرارِی گذشـته اسـت کـه حکومت 
بـه  بـه شـکل های مختلـف  این سـو  بـه  پنـج سـال  از 
صـورِت شـفاهی و گاهـی نوشـتاری بیـان کرده اسـت. 
امـا زمـاِن نشـر ایـن طرح نشـان می دهـد که آقـای غنی 
بـه صـورِت مشـخص ایـن برهـه را برگزیـده تـا آنچـه 
را کـه قبـاًل بـه شـکل های مختلـف گفتـه، ایـن بـار بـه 
صـورِت مکتـوب ارایـه و از طریق رسـانه ها نیـز برایش 
تبلیـغ کنـد. آقـای غنـی بـا ارایـۀ ایـن طـرح می خواهد 
بـه مـردم افغانسـتان نشـان دهـد که او نسـبت بـه صلح 
بـا تعهــد برخـورد می کنـد و حتـا در این مـورد فکر و 

دارد.  نیـز  برنامه 
اما ُکل طرِح آقای غنی هیچ فکِر تازه و راه گشـایی در بر 
نـدارد؛ زیرا بخش نخسـِت طـرِح او یعنی گفت وگوهای 
طالبـان، امریـکا و پاکسـتان، همان چیزی سـت که همین 
اکنـون جریـان دارد و زلمـی خلیـل زاد به حیـث نمایندۀ 
ویـژۀ امریـکا در امـور صلـِح افغانسـتان آن را بـه پیـش 
می بـرد. بخـش دومِ طـرِح او کـه حـاوی گفت وگو میان 
کشـورهای منطقـه و جهـان و سـازمان های بیـن المللی 
اسـت نیـز مـورد تازه یـی نیسـت. کشـورهای منطقـه و 
جهـان از سـال ها بـه این سـو در مـورد صلِح افغانسـتان 
فعــال شـده اند و کارهایـی را نیـز صـورت می دهند. به 
گونـۀ مثـال می تـوان بـه کنفرانس هایـی کـه در قطـر، 
مسـکو، ازبیکسـتان، چیـن، ایـران و پاکسـتان در رابطـه 
بـا صلـح افغانسـتان برگـزار شـده، اشـاره کـرد. بخـش 
سـوم هم کـه فوریت هـای تالش هـای صلـح نام گذاری 
شـده و بیشـتر بـه کنفرانس هـای منطقه یـی، جهــانی و 
تـازه  و  افغانسـتان می پـردازد، حـرِف  ملـی در داخـل 
جالبـی نیسـت. پیـش از ایـن، بارهـا چنیـن کنفرانس ها 
و حتـا جرگه هـای بـزرِگ مشـورتی در رابطـه بـا صلح 
برگـزار شـده اند کـه هیچ کـدام هیـچ نتیجـۀ مثمـری در 

پی نداشـته اسـت.  

طـرح صلـِح آقـای غنی خـالِف آنچـه کـه او می خواهد 
از طریـِق آن نشـان دهـد، یعنـی این کـه او بـه صلـح 
اندیشـیده؛ نشـان می دهد که او اصاًل بـه صلح و راه های 
رسـیدن به آن نیندیشـیده اسـت. بحـث صلـح از پانزده 
سـال بـه این سـو در افغانسـتان از سـوی حکومت هـا و 
بعضـا سـازمان ها و نهادهـای خصوصـِی داخلـی مطرح 
شـده ولـی هرگـز بـه نتیجۀ واقعـی نپیوسـته اسـت. در 
زمـان حکومـت داری حامـد کـرزی تالش هـای زیـادی 
در ایـن خصـوص صورت گرفـت و حتا شـورای عالی 
صلـح کـه در آن زمـان رهبرِی آن به عهدۀ شـهید اسـتاد 
برهان الدیـن ربانی گذاشـته شـد، ایجاد شـد. این شـورا 
در ده سـال موجودیـِت خـود حتـا یـک گام هـم بـرای 
صلـح برداشـته نتوانسـت. تفاوِت آقـای کرزی بـا آقای 
غنـی در ایـن اسـت کـه آقای کـرزی آدمِ شـفاهی بود و 
همـه چیـز را بـه صـورِت شـفاهی ارایـه می کـرد؛ ولـی 
آقـای غنـی از آن جایـی کـه در سـازمان های خارجـی 
سـابقۀ کاری دارد، همـان حرف هـا را خـوش دارد کـه 
مکتـوب کنـد، چـون می دانـد خارجی هـا بـه مکتـوب 
شـدِن طرح هـا و برنامه هـا عالقـه نشـان می دهنـد. امـا 
این کـه فایـدۀ چنیـن طرح هـا و برنامه هایـی چیسـت و 
چقـدر جنبـۀ عملـی دارنـد، جـای بحـث و گفت وگـو 

دارد.
 آقـای غنـی طرحـش را برای گفت وگـو با طالبـان تهیه 
کـرده اسـت؛ همـان طالبانـی کـه او آن هـا را یـک گروه 
کوچـِک در حـال اضمحـالل می دانـد. اگر واقعـًا طالبان 
اسـت،  اضمحـالل  حـاِل  در  هراس افکـن  گـروهِ  یـک 
پـس طـرح صلـح با چنیـن گروهـی چـه معنـا دارد؟!... 
طـرِح آقـای غنـی چنیـن نشـان می دهـد کـه حکومـت 
بسـیار  سیاسـِی  گـروه  یـک  بـا  می خواهـد  افغانسـتان 
منسـجم کـه حامیـاِن بین المللـی قـوی نیـز دارد، وارد 
گفت وگـو شـود. او عماًل خـالف آنچه را کـه می گوید، 
در طـرِح خـود ثابـت نمـوده اسـت. در طـرِح او طالبان 
یـک گروه هراس افکن نیسـت، بـل یک گـروهِ قدرتمنِد 
سیاسـی و نظامـی اسـت کـه بـرای مصالحـه بـا آن، نیاز 
بـه یـک رشـته برنامه هـا و تمهیـدات ملـی، منطقه یـی 
و بین المللـی دارد. این کـه امریکایی هـا چـرا طالبـان را 
بزرگ نمایـی می کننـد و یـا کرده انـد، یـک بحـث اسـت 
ولـی این کـه حکومـت افغانسـتان چنیـن بزرگ نمایی را 

انجـام می دهـد، واقعـًا جـای پرسـش دارد. 
از سـوی دیگـر، طـرح آقای غنی هیچ راهکارِ درسـت و 
اساسـی را بـرای قطـع جنگ ارایـه نمی کند. اگـر طالبان 
بـا چنیـن برنامه هایـی کـه در طـرِح آقای غنـی گنجانده 
در  حـاال  بایـد  می کشـیدند،  جنـگ  از  دسـت  شـده، 
افغانسـتان صلـح تأمیـن می بـود. سـه محوری کـه آقای 
غنـی در مـورد آن هـا مانـور داده، قبـال آزمـوده شـده اند 
کـه بـه نتیجـه نمی رسـند و نیـاز بود کـه او طـرِح دیگر 
و بدیلـی بـرای آن ارایـه می کـرد کـه واقعًا می توانسـت 

افغانسـتان را از بـالی جنـگ برهاند. 
طـرِح آقـای غنـی بیشـتر از آن کـه یـک برنامـۀ قابـل 
اجـرا باشـد، یـک مقالـه در مـورد صلح اسـت کـه فقط 
مصـرِف داخلـی دارد که کسـی او را متهـم نکند که هیچ 
برنامه  یـی بـرای صلح پیشـکش نکرده اسـت. آقای غنی 
بهتـر از هرکسـی می دانـد کـه طـرح او نـه جنبـۀ عملی 
دارد و نـه کسـی آن را جـدی مـی گیـرد؛ همان گونه که 

تـا بـه حال جـدی گرفته نشـده اسـت.
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ــاره  ــح دوب ــراِت صل ــه مذاک ــد ب ــا در پیون ــه تالش ه درحالی ک
ــر  ــتان ب ــه پاکس ــه از جمل ــورهای منطق ــورده و کش ــد خ کلی
ــد صلــح تأکیــد می کننــد، حمــداهلل محــب،  حمایت شــان از رون
ــان  ــه طالب ــد ک ــر می  ده ــتان خب ــی افغانس ــت مل ــاور امنی مش
گروهــی یک دســت و منســجم نیســتند، بــر جنــگ کنتــرل 
ندارنــد و شــماری از فرماندهــاِن عمــدۀ آن هــا بــه داعــش 
پیوســته اند. او توضیــح می دهــد کــه طالبــان بــدون اجــازۀ 
پاکســتان، توانایــی موافقــت دربــارۀ صلــح را ندارنــد و حتــا اگــر 
چنیــن اتفاقــی هــم بیفتــد، داعــش جایگزیــِن آن هــا می شــود و 

ــد.  ــه می یاب ــتان ادام ــگ در افغانس جن
ــنیده  ــتان ش ــی افغانس ــت مل ــاورِ امنی ــان مش ــه از زب ــا آنچ ام
می شــود، جــدا از آن کــه نااُمیدکننــده و یــأس آور اســت، پروســۀ 
ــا  ــوده و بی معن ــی، بیه ــن پیچیده گ ــتان را در عی ــِح افغانس صل
ــرای  ــه ب ــت ک ــح در این اس ــِی صل ــازد. پیچیده گ ــت می س ثاب
قدرت هــای  و  منطقــه  کشــورهای  تمــام  بایــد  آن  تحقــِق 
ــح،  ــه صل ــان ب ــردِن طالب ــرای قانع ک ــوند و ب ــال ش ــزرگ فع ب
دیدگاه های شــان را بــه هــم نزدیــک ســازند. بــه عبــارت دیگــر، 
ــن  ــپس ای ــند و س ــم برس ــه تفاه ــورها ب ــن کش ــد ای اول می بای
تفاهــم بــه طالبــان انتقــال یابــد و در نهایــت، میــان ایــن گــروه 
ــی  ــردد. بیهوده گ ــی گ ــح نهای ــِق صل ــتان تواف ــِت افغانس و دول
ــه اظهــاراِت  ــا ب ــی، بن ــن اتفاق ــوع چنی ــا وق ــا این اســت کــه ت ام
ــه  ــان ب ــِی طالب ــین جنگ ــی، ماش ــن عمل ــب و قرای ــای مح آق
ــت و  ــه دول ــگ علی ــوان، جن ــن عن ــر ای ــدد و زی داعــش می پیون
ــچ  ــه، هی ــن معادل ــی در ای ــد. یعن ــه می یاب ــتان ادام ــردمِ افغانس م
ســودی متصــور نیســت ـ مگــر بــرای آن شــمار از طالب هــا کــه 
ــی  ــوند و برخ ــهیم می ش ــدرت س ــح، در ق ــق صل ــر تواف ــر اث ب

کرســی های حکومتــی را اشــغال می کننــد.
ــه  ــکا ب ــح، امری ــای صل ــۀ گفت وگوه ــه در نقش ــت ک ماه هاس
عنــوان ابرقــدرت جهــان، چیــن و روســیه بــه عنــوان قدرت هــای 
قدرت هــای  عنــوان  بــه  نیــز  ایــران  و  پاکســتان  بــزرگ، 
ــارس  ــج ف ــوزۀ خلی ــرِب ح ــورهای ع ــی کش ــی و برخ منطقه ی
همــه فعــال شــده اند تــا طالبــان سالح شــان را بــر زمیــن 
بگذارنــد و در ســاختار دولــت داری ســهیم گردنــد. ایــن پروســه 
ــروه  ــِد گ ــش از ح ــِی بی ــه بزرگ نمای ــه ب ــدا از این ک ــلمًا ج مس
طالبــان  انجامیــده، منجــر بــه تقویــِت منطــِق خشــونت و تشــویق 
ــه  ــت ک ــت. از همین روس ــده اس ــاالری ش ــِگ خشونت س فرهن
ــِح  ــراِت صل ــد در مذاک ــه می دانن ــان ک ــِی طالب ــان نظام فرمانده
جــاری بــرای آن هــا ســهم و نصیــِب عمده یــی وجــود نــدارد و 
ــه داعــش می پیوندنــد  ــد، ب امتیازهــای بــزرگ را ســایرین می برن
ــا از  ــتخباراتی از آن ه ــاِی اس ــه حمایت ه ــد ک ــان دارن و اطمین
کانال هــاِی مختلــف ادامــه می یابــد و در مذاکــراِت صلــح 

آینــده، شــانس های درخشــانی انتظارشــان را می کشــد.
هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه طالبــان تــا ایــن  جــاِی کار، بــه 
حمایت هــای بیرونــی متکــی بوده انــد و منطِق خشــونت  توانســته 
آن هــا را این قــدر عزیــز و محتــرم بســازد کــه قدرت هــاِی 
جهــان و منطقــه بــا آن هــا روابــط دیپلماتیــک برقــرار  ســازند و 
ــر اســاِس  ــد. ب ــدرت کنن ــه ســهم گیری در ق ــا دعــوت ب از آن ه
ایــن الگــو، در صــورت نهایــی شــدِن مذاکــرات و توافــِق صلــح، 
ــان  ــود از طالب ــتۀ خ ــاِی گذش ــتان از حمایت ه ــر پاکس ــا اگ حت
دســت بــردارد، فرماندهــاِن نظامــی و ناراضــِی طالبــان ایــن اُمیــد 
ــت  ــری یاف ــراِن دیگ ــع و بازیگ ــورهاِی ذی نف ــه کش ــد ک را دارن
 شــوند کــه بــا حمایت هــای اســتخباراتی و لوژســتیکی از آن هــا، 
نیــروی جنگــِی آنــان را ســرپا نگــه دارنــد و آینــدۀ سیاسی شــان 

را تضمیــن کننــد.
بــا ایــن حســاب، حتــا اگــر صلــِح طالبــان و امریــکا و در نهایــت 
ــر  ــی ب ــد و حکومت ــام برس ــه فرج ــی ب ــوِی میان افغان گفت وگ
ــه  ــح ب ــن صل ــم ای ــردد، بازه ــکیل گ ــور تش ــا در کش ــن مبن ای
ــن  ــان نمی دهــد. مقصــِر ای جنــگ و خشــونت در افغانســتان پای
وضــع شــاید بیــش از همــه، امریــکا باشــد کــه هرگــز نتوانســت 
ــد.  ــز کن ــرور و خشــونت در افغانســتان تمرک روی ریشــه های ت
ــردم  ــوادِی م ــر و بی س ــر در فق ــک س ــر ی ــه اگ ــه هایی ک ریش
داشــت، ســِر دیگــِر آن در خــاِک همســایۀ آزمنــِد مــا بــود. پــس 
ــی اســت کــه  ــکا، مقصــر، حکومت هــای گذشــته و کنون از امری
ــکار  ــی صاحــِب طــرح و ابت ــای واقع ــه معن ــز نتوانســتند ب هرگ
ــازی  ــات باشــند. کارِ آن هــا بیشــتر شــعار و ب ــح و ثب ــرای صل ب
ــر  ــزودن ب ــوده و ثمــرۀ کارشــان هــم اف ــردم ب ــا احساســاِت م ب

ــتان. ــالۀ افغانس ــی مس پیچیده گ
متأســفانه بایــد گفــت کــه  جنگ وصلــح در افغانســتان، در یــک 
ــاِن آن نقطــۀ  ــه کــه پای ــرار گرفت ــت و بیهوده گــی ق چرخــۀ بطال

ــد...  ــد باش ــاره می توان ــازی دوب آغ

صلـح افغانستان 
از پیچیـده گی تا بیهوده گی

طرح تکرارِی ارگ برای صـلح
احمد عمـران

اما ُکل طرِح آقای غنی 
هیچ فکِر تازه و راه گشایی 
در بر ندارد؛ زیرا بخش 
نخسِت طرِح او یعنی 
گفت وگوهای طالبان، 
امریکا و پاکستان، همان 
چیزی ست که همین 
اکنون جریان دارد و زلمی 
خلیل زاد به حیث نمایندۀ 
ویژۀ امریکا در امور صلِح 
افغانستان آن را به پیش 
می برد. بخش دوِم طرِح 
او که حاوی گفت وگو 
میان کشورهای منطقه و 
جهان و سازمان های بین 
المللی است نیز مورد 
تازه یی نیست. کشورهای 
منطقه و جهان از سال ها 
به این سو در مورد صلِح 
افغانستان فعـال شده اند 
و کارهایی را نیز صورت 
می دهند. به گونۀ مثال 
می توان به کنفرانس هایی 
که در قطر، مسکو، 
ازبیکستان، چین، ایران 
و پاکستان در رابطه با 
صلح افغانستان برگزار 
شده، اشاره کرد. بخش 
سوم هم که فوریت های 
تالش های صلح نام گذاری 
شده و بیشتر به 
کنفرانس های منطقه یی، 
جهـانی و ملی در داخل 
افغانستان می پردازد، 
حرِف تازه  و جالبی نیست. 
پیش از این، بارها 
چنین کنفرانس ها و حتا 
جرگه های بزرِگ مشورتی 
در رابطه با صلح برگزار 
شده اند که هیچ کدام 
هیچ نتیجۀ مثمری در پی 
نداشته است
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بیـش از یک مـاه از برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
می گـذرد، امـا نتیجـۀ آن به دلیـل  آن چه بررسـی تقلبات 
و تخلفـات صـورت گرفتـه عنـوان می شـود مشـخص 
تقلبـات و  بررسـی  نیسـت و کمیسـیون هـم سـرگرم 

اسـت. تخلفات 
کـه  انـد  بـاور  ایـن  بـه  حقوق دانـان  از  شـماری 
گرفتـه  تصمیـم  مسـتقالنه  انتخابـات  کمیسـیون های 
نمی تواننـد و همـواره تحت نفوذ ارگ، احزاب سیاسـی 
و حتـا خارجی هـا تصمیـم می گیرنـد و عملکردشـان 
براسـاس میـل ارگ و خارجـی انجـام می شـود و قانون 

نمی شـود. تطبیـق 
آنـان می گوینـد، بحـث مجـازات و جرم هـای انتخاباتی 
در کـد جزایـی ماده 422 تـا 435 در نظر گرفته شـده و 
از لحـاظ قانـون جرایـم انتخاباتی و جزای آن مشـخص 
اسـت. امـا  مشـکل در تطبیـق قوانیـن اسـت، زیـرا در 

افغانسـتان عملکردها مسـتقالنه نیسـت.
وحیـد فرزه یـی عضـو اتحادیـۀ حقوق دانـان افغانسـتان 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه در افغانسـتان قانـون انتخابات 
و جـزای کـه در کـد جـزای بـرای متقلبـان، متخلفان و 
کسـانی کـه مرتکـب تخطـی در نظـر گرفته شده اسـت، 

اجـرا و عملـی نمی شـود.
مانـدگار  روزنامـه  بـا  گفت وگـو  در  فرزه یـی  آقـای 
گفـت: خیلی از کارمنـدان دولتی در مبـارزات انتخاباتی 
شـرکت داشـتند. یکی از سـخنگویان حکومـت محکوم 
بـه پرداخـت ده هـزار جریمـه نقدی شـد، امـا همچنان 
بـه تخطـی و تخلـف ادامه می دهـد. در حالی کـه مطابق 
پرداخـت  بـه  محکـوم  اول  بـار  انتخابـات  قانـون  بـه 
جریمـه نقـدی، بـار دوم محـروم از رای و بـار سـوم از 

وظیقـه برکنـار و حتا مـورد محاکمه باید قـرار گیرد، اما 
همـه شـاهد بودیـم کـه چنین نشـد و این فـرد همچنان 

بـه تخلـف و تخطـی ادامـه می دهد.
او خاطـر نشـان کـرد: وزیـر خارجـه بـه نفع یـک نامزد 
مشـخص کار می کرد، خیلـی از قوماندانـان امنیه، والیان 
و ... بـه نفـع نامـزدان مشـخصی کار کردنـد. امـا بـاالی 

هیـچ یـک از آنـان قانون تطبیق نشـد.
ایـن عضـو اتحادیه حقوق دانـان افغانسـتان می گوید، در 
مـورد تخلـف و تقلـب دو بخـش پیش بینی شده اسـت، 
نخسـت تخطـی، تقلب و تخلـف انتخاباتی اسـت که از 
طریـق قانون انتخابـات، جرایم انتخاباتـی و حتا محروم 
شـدن از نامـزد شـدن در دوره های بعدی مطرح اسـت.

او افـزود: بخـش دوم جرایـم انتخاباتی اسـت که در کد 
جـزای افغانسـتان مجـازات پیش بینی شـده و فـرد متهم 

قابـل پیگـرد عدلی و قضایی شـناخته می شـود. 
اتحادیـه  رییـس  مصبـاح  سـبحان  حـال،  همیـن  در 
حقوق دانـان افغانسـتان در گفت گـو با روزنامـۀ ماندگار 
و  تقلبـات    98 مـاده  انتخابـات  قانـون  در  می گویـد، 
تخلفـات انتخاباتـی در 35 مـورد در نظـر گرفته شـده و 
انـواع تقلـب، تخلف و تخطی مشـخص شـده و جرایم 
از جملـه جرایـم نقـدی نیـز مشـخص گردیـده اسـت.

آقـای مصبـاح افـزود: هـر کسـی که مرتکـب هـر نـوع 
تقلـب و تخلـف انتخاباتـی شـود، بایـد بـه کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتی معرفی  شـود و کمیسـیون شـکایات 
مسـوولیت دارد تـا به ایـن تقلب و یا تخلف رسـیده گی 

. کند
او همچنـان گفت: بحث مجـازات و جرم های انتخاباتی 
در کـد جزایـی ماده 422 تـا 435 در نظر گرفته شـده و 

از لحـاظ قانـون جرایـم انتخاباتی و جزای آن مشـخص 
اسـت و هیـچ مشـکلی دراین مورد وجـود ندارد.

ایـن حقـوق دان خاطـر نشـان کـرد، امـا مسـاله تطبیـق 
قوانیـن اسـت کـه متاسـفانه درسـت اجرا نمی شـود. در 
افغانسـتان عملکردهـا مسـتقالنه نیسـت، مثـال زنده آن 
محاکمـه و زندانـی شـدن کمیشـنران پیشـین کمیسـیون 
انتخابـات اسـت. یعنی کار صـورت می گیرد، امـا مبتنی 

بـر عدالـت نیسـت و اسـتقاللیت حفـظ نمی شـود.
افغانسـتان،  حقوق دانـان  اتحادیـه  رییـس  گفتـۀ  بـه 
کمیسـیون انتخابـات مسـتقالنه نمی تواند تصیـم بگیرد، 
عملکردهـا و تصامیـم کمیسـیون های انتخاباتـی تحـت 
انجـام  خارجی هـای  و  سیاسـی  احـزاب  ارگ،  نفـوذ 
عملـی  و  مانـده  خـود  جـای  در  قانـون  و  می شـود 

. نمی شـود
انتخابـات  نامـزد  نبیـل  اهلل  رحمـت  میـان،  ایـن  در 
ریاسـت جمهوری و عضـو شـورای نامـزدان می گویـد 

کـه بایـد تیم هـای انتخاباتـی و یـا نامزدانـی کـه تقلـب 
کردنـد و یـا هـم مـردم را بـه تقلـب و تخلـف تشـویق 

کردنـد، محاکمـه و زندانـی شـوند.
بـه گفتـۀ ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری، هـر 
تیمـی کـه در انتخابـات تـا ۱۰ درصـد رأی تقلبـی بـه 
دسـت آورده باشـد. باید بـه جرم خیانت ملـی به دادگاه 

شود. کشـانیده 
این درحالی سـت که اعضای شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری هفتـه گذشـته در یک نشسـت خبری 
تاکیـد کردنـد کـه کمیسـیون های انتخاباتی بایـد متقلبان 
در انتخابـات ۶ میـزان را بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی 

معرفـی کنند.
اعضـای شـورای نامـزدان تاکیـد داشـتند که تنهـا باطل 
شـدن آرای بـدون بایومتریـک کافـی نیسـت، بـل بایـد 
عامـالن آن شناسـایی، بـه مـردم معرفـی و مـورد پیگرد 

عدلـی و قضایـی قـرار گیرنـد.

مشـاور شـورای امنیـت ملـی حکومـت وحـدت ملـی 
قطـع  خواهـان  افغانسـتان  حکومـت  کـه  می گویـد 
رابطـۀ طالبـان بـا کشـورهای خارجـی و »شـبکه های 
دیـروز  کـه  محـب  حمـداهلل  اسـت.  اسـتخباراتي« 
سه شـنبه، 4 میـزان در یـک نشسـت خبـری در کابـل 
سـخن مـی زد، بـرای مذاکـره بـا گـروه طالبـان شـرط 

گذاشـت.
مـورد  در  تـا  خواسـت  گـروه  ایـن  از  محـب  آقـای 
رابطۀشـان بـا کشـورهای خارجـی توضیـح دهنـد و 
نیـز بـرای آغـاز گفت وگوهـا، آتش بـس یک ماهـه را 
بپذیرنـد. بـه گفتـۀ آقـای محـب، حکومـت و مـردم 
افغانسـتان بایـد بفهمنـد کـه طالبـان از »خون ریـزی« 
دسـت کشـیده و »کشـتار مـردم« را متوقـف می کننـد.
حمـداهلل محـب اظهـار داشـت کـه حکومـت وحدت 
ملـی بـرای صلـح، طـرح مشـخص پیشـکش کـرده و 
بـرای عملـی کـردن آن آمـاده اسـت. مشـاور شـورای 
امنیتـی ملـی تصریـح کرد کـه بـرای اجمـاع بین المللی 
کار می کننـد و بـا ایـن وجـود، عملـی کـردن طـرح 
هفـت ماده یـی حکومـت بسـیار بـا اهمیـت اسـت. به 

گفتـۀ محـب، این طرح شـامل مذاکـره با امریـکا، ناتو، 
طالبـان و پاکسـتان می باشـد. مشـاور شـورای امنیـت 
ملـی تصریـح کـرد، مفـاد ایـن طـرح مـواردی اسـت 
کـه در گذشـته روی آن بحـث شـده و در لویـه جرگۀ 

مشـورتی صلح پیشـنهاد شـده اسـت.
آقـای محـب همچنـان گفـت کـه سـفر اخیـر زلمـی 
خلیـل زاد بـه کابـل، نـه در مـورد صلـح، بلکـه بـرای 
رهایـی اسـتادان امریکایی یـی که نـزد طالبـان گروگان 
اسـت، بـود. بـه گفتـۀ او، حکومـت وحـدت ملـی در 
تالش هـا بـرای رهایی این اسـتادان با امریـکا همکاری 

بود. خواهـد 
حمـداهلل محـب از نشسـت بـه تعویـق افتـاده در چین 
اسـتقبال کـرد، امـا گفـت کـه ایـن نشسـت در وقـت 
مناسـب برگـزار نمی شـد. او از بـه تعویـق افتیـدن این 
نشسـت از سـوی چیـن نیـز تشـکری کرد و افـزود که 
حکومـت افغانسـتان روی ایجـاد یـک تیم همه شـمول 
کار می کنـد و اگـر این نشسـت برگزار شـود، حکومت 
در آن اشـتراک خواهـد کـرد. محـب افـزود: حکومـت 
افغانسـتان از بیجینـگ خواسـته اسـت که این نشسـت 

را پـس از اعـالن نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
کند. برگـزار 

ایـن مقـام حکومـت وحـدت ملـی طالبـان را متهـم به 
داشـتن »روابـط بـا کشـورها« و »شـبکه های قاچـاق و 
شـبکه های جرمـی« کـرد و گفـت کـه ایـن گـروه باید 
در مـورد ایـن روابط شـان وضاحـت بدهنـد. حمـداهلل 
محـب همچنـان پاکسـتان را متهم به حمایـت از طالبان 
کـرد و اضافـه کـرد، تـا زمانـي کـه پاکسـتان حمایـت 
از طالبـان را توقـف نکنـد، مذاکـرات و صلـح نتیجـه 

نمي دهـد.
آقـای محـب گفـت: »رابطـۀ طالبـان بـا پاکسـتان تـا 
حـاال بـه همـه روشـن بـوده اسـت. رهبـران طالبـان با 
پاکسـتان در ارتبـاط هسـتند. این کشـور بایـد در عمل 
نشـان دهـد که بـرای آوردن صلح در افغانسـتان متعهد 
اسـت و گروه های تروریسـتی از این آدرس افغانسـتان 
را تهدیـد نمی کننـد، در غیـر آن، مـا بـه حـرف آن هـا 
بـاور نمی کنیـم. طالبـان نیـز بایـد روشـن کننـد که در 
صـورت توافـق صلـح، رابطۀ آن هـا با پاکسـتان چگونه 

بود«.  خواهـد 

آقـای محب از عـدم یک پارچه گی گروه طالبان سـخن 
گفـت و مدعـی شـد کـه گـروع طالبـان به شـاخه های 
مختلـف تقسـیم شـده و بخشـی از فرماندهـان ایـن 
گـروه بـه داعـش پیوسـته اند. محـب اظهار داشـت که 
یکـی از فرماندهـان طالبـان بـه نـام مال ذاکر بـه داعش 
پیوسـته و ایـن امـر نشـان می دهـد کـه طالبـان در میز 
مذاکـره امتیـاز می خواهنـد و زغبتی به پایـان جنگ در 

ندارند. کشـور 
و  منطقـه  کشـورهای  توافـق  محـب  حمـداهلل 
همسـایه های افغانسـتان در پروسـۀ صلـح را نیـز حایز 
اهمیـت خوانـد و گفت کـه اگر این کشـورها همکاری 
نکننـد، گفت وگوهـا بـه نتیجه  نمی رسـد. آقـای محب 
همچنـان مدعـی شـد کـه جنـگ افغانسـتان تنهـا بُعـد 
ایدیولوژیـک نـدارد، بلکه بخـش زیـادی از فرماندهان 
طالبـان بـه دالیـل »قدرت طلبی«، »قاچاق مـواد مخدر«، 
»پـول« و بخـش اندکـی از آنـان بـه خاطـر »عقده های 

می جنگنـد. شـخصی« 
بـه گفتۀ مشـاور امنیـت ملـی حکومت: در شـماری از 
والیت هـا از جملـه بدخشـان، تخار و بغـالن، جنگ بر 
سـر معدن اسـت و کسـانی در برابر نیروهـای امنیتی و 
دفاعـی می جنگنـد کـه در قاچـاق معادن دسـت دارند. 
او افـزود کـه ایـن افـراد از نام طالبـان اسـتفاده می کنند 
و طالبـان نیـز بایـد در مورد عضویت و عـدم عضویت 

ایـن افراد وضاحـت بدهند.
ایـن در حالـی اسـت کـه دو روز پیـش، محمداشـرف 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی در دیـدار بـا 
هفـت  طـرح  از  امریـکا  صلـح  انسـتیتوت  مقام هـای 
 ماده یـی حکومـت بـرای صلـح سـخت گفـت. آقـای 
میـان  آنـان در  بـا  را  ایـن طـرح  از  غنـی شـالوده یی 
تـا  اسـت  نیـاز  آن،  بربنیـاد  کـه  گفـت  و  گذاشـت 
ظرفیت هـا در حکومـت تقویـت یابـد و راه هـای ادغام 
نیـز روی عملی سـازی  طالبـان جسـت وجو گـردد و 
اولویت هـا به ویـژه راهکارهایـی کـه تنـش و منازعات 
را بـه سـطح ولسـوالی ها از بیـن می بـرد، کار شـود.

پیش شرط حکومت برای مذاکره با طالبان:
آتش بس، قطع روابط با کشورهای خارجی و شبکه های جرمی و قاچاق چی

حقوق دانان:
نفوذ ارگ بر کمیسیون های انتخاباتی باعث 

محاکمه نشدن متقلبان و متخلفان شده است
ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد
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. »منطق حدی« نزد هگل
اســتفادۀ  در  را  هگلــی  متافیزیــک  راســل 
ــه  ــورد حمل ــدی« م ــق ح ــش از »منط صریح
ایــن  راســل،  بــاور  بــه  می دهــد.  قــرار 
متافیزیــک نهایتــاً متافیزیکــی خودمتناقــض 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرا ک ــود، چ ــد ب خواه
گرفتــارِ ایــن ایــده شــده کــه تنهــا امــر حقیقــی، 
ــی  ــر گزاره ی ــان ه ــه بی ــت، و این ک ــق اس مطل
در بــاب ایــن مطلــق، حــاوی تناقــض اســت و 

ــود. ــد ب ــت خواه ــه نادرس در نتیج
ــل،  ــتدالل راس ــی اس ــنجش و بررس ــرای س ب
نخســت بایــد دریابیــم کــه آیــا هــگل واقعــاً به 
نظریه یــی روی آورده اســت کــه راســل بــه وی 
ــم  ــدا بررســی خواهی ــا ابت نســبت می دهــد؟ م
کــه آیــا هــگل واقعــاً از »منطــق حــدی« بهــره 
می بــرد و آیــا ایــن اســتفاده حقیقتــاً وی را بــه 
ــق،  ــی مطل ــوع، یعن ــک موض ــا ی ــرش تنه پذی
ــن  ــه ای ــخ ب ــس از پاس ــازد. پ ــون می س رهنم
ســوال اســت کــه درخواهیــم یافــت آیــا راســل 
در ایــن ادعــا برحــق اســت کــه بــه نظــر هــگل 
ــاً حــاوی نوعــی تناقــض  تمــام گزاره هــا نهایت

ــود، و در نتیجــه نادرســت اند؟ ــا خ ب
بــه نظــر منصفانــه می رســد کــه در نظــام 
هــگل بــه »منطــق حــدی« نقشــی عظیم نســبت 
ــز صریحــًا  ــگل هرگ ــد خــود ه ــم. هرچن دهی
نشــانه ها  گویاتریــن  امــا  نمی کنــد،  بیــان 
ــگل  ــه ه ــد ک ــق می کن ــه تصدی وجــود دارد ک
همــواره دو طــرف را در جمــالت فلســفی اش 
بــا یکدیگــر در تضــاد قــرار می دهــد. حرکــت 
دیالکتیکــی هیــچ گاه مابیــن بیــش از دو طــرف 
ــه  ــه ب ــد. در نتیج ــز( رخ نمی ده ــز و آنتی ت )ت
ــا انتخــاب منطقــی،  ــن تنه نظــر می رســد همی
نشــان دهندۀ نفــوذ تلویحی یــی اســت کــه 

ــا دارد.)7( ــۀ م ــدی« در اندیش ــق ح »منط
هــگل در پیش گفتــار پدیدارشناســی روح از 
نســبت میــان موضــوع و محمــول در اندیشــه، 
بحــث می کنــد. وی ابتــدا تمایــزی میــان تفکــر 
ــد)8(  ــرار می کن ــر ریاضــی برق فلســفی و تفک
و می کوشــد تــا نشــان دهــد کــه مــا تنهــا بــه 
ــم  ــه می توانی ــر فلســفی اســت ک واســطۀ تفک
ضــرورت حرکــت تفکــر را دریابیــم و در 

نتیجــه فهمــی واقعــی داشــته باشــیم.
ــرا: در  ــت،)9( زی ــص اس ــی ناق ــر ریاض تفک
چنیــن عنصــر غیربالفعلــی، تنهــا حقیقتــی کــه 
ــت.  ــرده اس ــت و م ــای ثاب ــود دارد، قضای وج
ــف  ــا متوق ــن قضای ــدام از ای ــوان در هرک می ت
خــودش  از  دوبــاره  بعــدی  قضیــۀ  شــد؛ 
می آغــازد، بی آنکــه قضیــۀ نخســت هیــچ 
حرکتــی بــه درون قضیــۀ دوم انجام داده باشــد، 
یعنــی بــدون این کــه هیــچ پیونــد ضروری یــی 
 ,Hegel( .از طبیعــت خــود امــر برآمــده باشــد
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بــه نظــر هــگل، مشــکلی کــه در نســبت میــان 
موضــوع و محمــول، آن گونــه کــه تفکــر 
ریاضــی آن را می فهمــد، وجــود دارد، ایــن 
ــان  ــوع را بی ــول ذاِت موض ــه محم ــت ک اس
ــه  ــول ب ــک محم ــبت دادن ی ــا نس ــد. ب نمی کن
یــک موضــوع مســتقل، مــا درنخواهیــم یافــت 
کــه چــرا دقیقــاً ایــن محمــول )خــاص( اســت 
کــه بــه موضــوع تعلــق دارد، یــا چــرا ضــروری 
اســت کــه ایــن محمــول از ابتــدا بــر موضــوع 

حمــل شــده باشــد؟
در پدیدارشناســی روح، هــگل نمونه یــی را بــه 
ــد  ــا دریاب ــد ت ــد. وی می کوش ــت می ده دس
کــه یــک مثلــث قائم الزاویــه چیســت؟ مثلــث 
قائم الزاویــه، مثلثــی اســت کــه یکــی از زوایــای 
ــن  ــد. ای ــه باش ــا 9۰ درج ــر ب ــی اش براب درون
برهــان کــه می تــوان از یــک خــط راســت، بــه 
ــه  ــک قائم الزاوی ــرگار ی ــش و پ ــک خط ک کم
رســم کــرد، در کتــاب اصــول اقلیــدس آمــده 
ــه:  ــن اســت ک ــان ای ــن بره اســت. مشــکل ای
ــژه  ــود( اب ــه )خ ــی ب ــان ریاض ــت بره »حرک
ــت  ــی اس ــتر فعالیت ــه بیش ــدارد، بلک ــق ن تعل
کــه نســبت بــه موضــوع در دســت شــناخت، 
 .)38  .p  ,2۰۰3  ,Hegel(»اســت خارجــی 
ــه  ــه ب ــر مرحل ــذار از ه ــرورِت گ ــان، ض بره
مرحلــۀ بعــد را نشــان نمی دهــد. ایــن مراحــل 
ــه  ــرای فهــم ذات مثلــث قائم الزاوی از تــالش ب
ــان،  ــۀ بره ــر مرحل ــه ه ــده اند. این ک ــج نش منت

دقیقــۀ ضــروری در ترســیم مثلــث اســت، تنهــا 
در انتهــای برهــان قابــل مشــاهده اســت، یعنــی 
ــان رســیده  ــه پای ــث ب ــه ترســیم مثل ــی ک زمان

اســت:
ــوط  ــناخت مرب ــود ش ــه خ ــه ب ــا ک ــا آن ج ت
کــه(  این جاســت  در  )نقــص  می شــود، 
ضــرورت ســاختمان )برهــان ریاضــی( در 
ابتــدا معلــوم نیســت. چنیــن ضرورتــی از بطــن 
ــد،  ــث( برنمی آی ــورد بح ــه )ی م ــوم قضی مفه
ــرون( دارد  ــده )از بی ــل ش ــی تحمی ــه حالت بلک
و فــرد بایــد بیامــوزد کــه چگونــه زمانــی کــه 
ــن  ــد از دل ای ــر می توان ــۀ دیگ ــمار نتیج بی ش
ــًا  ــه دقیق ــی کورکوران ــا اطاعت ــد، ب ــه برآی قضی
ــه  ــه ب ــاص )ک ــتداللِی خ ــوط اس ــن خط همی
پاســخ مــورد نظــر می رســند( را ترســیم کنــد، 
ــن  ــد ای ــه می دان ــزی ک ــا چی ــه تنه درحالی ک
بــاور اســت کــه ایــن کار در راســتای پیشــبرد 
 .p ,2۰۰3 ,Hegel( .اثبــات مفیــد خواهــد بــود
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از ســوی دیگــر، تفکــر فلســفی بــه ایــن 
ــان  ــرای بی ــا ب ــه م ــرد ک ــی می ب ــت پ حقیق
ــی را بفهمیــم کــه  ذات موضــوع، بایــد محمول
ــن،  ــود. بنابرای ــل می ش ــوع حم ــن موض ــر ای ب
مــا اکنــون می توانیــم دریابیــم کــه ایــن حکــم 
تعلــق محمــول بــه موضــوع را بیــان نمی کنــد، 
بلکــه می گویــد کــه موضــوع و محمــول ذاتــًا 

یکی انــد.
آنچــه گفتــه شــد، از لحــاظ صــوری می توانــد 
ــم  ــامِ حک ــِت ع ــود: طبیع ــان ش ــه بی این گون
ــول  ــوع و محم ــز موض ــه تمای ــه، ک ــا قضی ی
ــرورز  ــۀ نظ ــیلۀ قضی ــه وس ــود دارد، ب را در خ
نابــود می شــود؛ و قضیــۀ این همانــی کــه 
ــدۀ  ــۀ نخســت اســت، دربردارن برآمــده از قضی
ــۀ  ــن رابط ــد ای ــه برض ــت ک ــی اس ضد ضربه ی
 ,Hegel(.می کنــد عمــل  موضوع-محمــول 
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ــول  ــوع و محم ــی موض ــای این همان ــن ادع ای
ــت.  ــی اس ــت دیالکتیک ــۀ حرک ــور محرک موت
میــان  تــا  می کوشــیم  کــه  این همانی یــی 

ــرار ســازیم، همــواره  موضــوع و محمــول برق
تناقضــی را در بــردارد کــه همانــا چیــزی 
ــردن دو  ــی ک ــی معرف ــرای یک ــالش ب ــز ت ج
چیــز متفــاوت نیســت. ایــن تناقــض بــا فهــم 
ــع  ــه در واق ــود ک ــل می ش ــت ح ــن حقیق ای
ــدارد،  ــود ن ــز( وج ــاًل متمای ــوع )کام دو موض
ــا  ــد ب ــوع بای ــان دو موض ــاوت می ــه تف بلک
ــن دو  ــن حقیقــت رد شــود کــه ای مشــاهدۀ ای
ــک ُکل  ــی از ی ــوه متفاوت ــع وج ــز در واق چی
واحــد هســتند. پــس از دریافتــن ایــن مســأله، 
می تــوان فهمیــد کــه هــر دوی موضــوع و 
متناقض شــان، صرفــًا  محمــول و طبیعــت 
دقایقــی ضــروری از ایــن ُکل فراگیــر هســتند. 
ــه  ــویم ک ــی می ش ــه ضرورت ــا متوج ــون م اکن
بــر اســاس آن، دومــی )محمــول( از بطــن اولی 

ــت. ــده اس ــوع( برآم )موض
مــا یکــی از ایــن حــرکات را بــه تفصیــل مــورد 
بررســی قــرار خواهیــم داد تــا بــه چگونه گــی 
کارکــردش پــی ببریــم. هــگل در کتــاب منطــق 
به خوبــی تناقــض اولیــه و ظاهــری میــان 
هســتی و نیســتی، و این همانــی آن هــا در 
 .p ,۱8۱2 ,Hegel( ــد ــان می ده ــق را نش مطل
22(. ایــن تناقــض کــه هســتی )Sein( همــان 
نیســتی )Nichts( اســت، بــا مشــاهدۀ ایــن امر 
حــل شــده اســت کــه هــر دو دقایقــی از یــک 
 )das Werden( کل فراگیــر، یعنــی شــدن

هســتند.
ــه  ــن این ک ــرای تعیی ــالش ب ــض از ت ــن تناق ای
ــون  ــا اکن ــود. م ــی می ش ــت، ناش ــق چیس مطل
بــه واســطۀ پدیدارشناســی می دانیــم کــه 
هســتی مطلــق اســت.)۱۰( امــا از آن جایــی کــه 
هســتی مطلــق اســت، مــا نوعــی نســبت، یعنی 
این همانــی را میــان دو چیــز برقــرار می ســازیم: 
مطلــق در نســبت این همانــی بــا هســتی قــرار 
دارد. حــال بــا توجــه بــه این کــه ایــن دو، یعنــی 
ــو  ــا از یک س ــد، م ــتی دو چیزن ــق و هس مطل
هســتی و از ســوی دیگــر چیــزی را داریــم کــه 
از آن متمایــز اســت، یعنــی مطلــق. از آن جــا که 
ــز اســت، پــس مطلــق  مطلــق از هســتی متمای

ناهســتی یــا نیســتی اســت. در نتیجــه، هســتی 
 ))3۶ .p ,۱82۱ ,Hegel .همانــا نیســتی اســت
ــر  ــض، تفک ــن تناق ــاب از ای ــور اجتن ــه منظ ب
می توانــد بکوشــد تــا مطلــق را نوعــی نیســتی 
تصــور کنــد. در نتیجــه، مطلــق هســتی اســت، 
ــالم  ــار اع ــا دگرب ــتی. م ــتِی نیس ــی هس یعن

کردیــم کــه هســتی نیســتی اســت.
ــن  ــد، ای ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــه ک همان گون
تناقــض بــا مشــاهدۀ ایــن حقیقــت حــل 
دقایقــی  طــرف،  دو  هــر  کــه  می شــود 
ضــروری از یــک ُکل فراگیــر هســتند، نیســتی 
ــود.  ــتی می ش ــتی نیس ــود و هس ــتی می ش هس
بنابرایــن مطلــق نیســتی یی اســت کــه هســتی 
می  شــود و هســتی یی اســت کــه نیســتی 
می شــود. ایــن نــوع از تعییــن مطلــق، تناقــض 
جدیــدی را شــکل می دهــد، نامتناهیــت مطلــق 
ــه هســتی  ــان نیســتی یی ک ــرات بی پای ــا تغیی ب
می شــود، در تناقــض قــرار می گیــرد و در 
ــن حرکــت دیالکتیکــی از دل خــود  نتیجــه ای
ــش را  ــرورت حرکت ــد و ض ــه می یاب ــر ادام ام

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ب
متافیزیــک هــگل بــر ایــن حرکــت دیالکتیکــی 
تفکــر بنــا شــده اســت. ایــن متافیزیــک بــرای 
حرکــت از دقایــق ضــرورِی کل بــه خــود کل، 
یعنــی مطلــق، محتــاج ایــن تناقضــات اســت. 
ــش  ــه پی ــرای ب ــی ب ــت دیالکتیک ــن حرک ای
ــن  ــق حــدی« اســت. ای ــد »منط ــن، نیازمن رفت
حرکــت نیازمنــد دو طــرف متضــاد اســت کــه 
در نهایــت بتوانــد آن هــا را در دل یــک کل رفع 
نمایــد. همــان لحظه یــی کــه مــا نســبت میــان 
ــگل آن را  ــه ه ــان ک ــم، هم ــد را بپذیری دو ح
ــا »حقیقــت  ــگاه م ــد، آن تفکــر ریاضــی می نام
غیربالفعــل را تنهــا بــه مثابــۀ قضایــای ثابــت و 

مــرده« داریــم.
 

ــگل را رد  ــر ه ــاً نظ ــل واقع ــا راس 5. آی
؟ می کنــد

راســل بــر ایــن بــاور اســت کــه نظــام هــگل 
نهایتــاً بــا خــود در تناقــض اســت. هــر 

محمولــی کــه مــا بــه مطلــق نســبت دهیــم، بــه 
گزاره یــی کاذب خواهــد انجامیــد.

ــق  ــِض »منط ــت متناق ــن طبیع ــن همی همچنی
ــگل  ــک ه ــرای متافیزی ــه ب ــت ک ــدی« اس ح
ضــروری اســت. دانــش مطلــق همانــا حرکــِت 
ــه خویشــتن اســت. در  مطلــق در اندیشــیدن ب
واقــع رفــع تناقضــات میــان موضــوع و محمول 
بــه ســوی موضوعــی از ســطح باالتــر بــه منزلۀ 
ــوم  ــه مفه ــت ک ــی اس ــروری حرکت ــۀ ض دقیق
محــض دانــش مطلــق اســت. در چهارچــوب 
ــه  ــت ک ــن حقیق ــه ای ــاور ب ــگل، ب ــام ه نظ
ــی  ــد نوع ــش واج ــا در دل خوی ــام گزاره ه تم
تناقض انــد، نــه تنهــا مشکل ســاز نیســت، 
ــون  ــان قان ــن هم ــت. ای ــروری اس ــه ض بلک

ــگل اســت. ــِض مشــهور ه تناق
ــق  ــن »منط ــروض گرفت ــر، مف ــوی دیگ از س
حــدی« بــا هــدف پذیرفتــن متافیزیــک هــگل، 
ــدرن  ــرفت های م ــدرن و پیش ــق م ــم منط فه
در ریاضیــات را ناممکــن می ســازد. منطــق 
ــر  ــدرن، ب ــای م ــۀ مجموعه ه ــدرن و نظری م
بنیــاد برنامــۀ منطق محــور اســتوار شــده اند 
ــرد را نســبت  ــن رویک ــۀ ای ــگاه تکثرگرایان و ن
ــد.  ــرض گرفته ان ــش ف ــودات، از پی ــه موج ب
نهــادن  بنیــان  از  کثرت گرایــی  بــدون  مــا 
اعــداد طبیعــی عاجزیــم و در نتیجــه اگــر 
ــم،  ــول را بپذیری ــق موضوع-محم ــِت منط کلی
نمی توانیــم فاهمــۀ مــدرن حاکــم بــر بنیادهــای 
ریاضیــات را بفهمیــم. منطــق موضوع-محمــول 
ــد  ــی را بفهم ــبت های نامتقارن ــد نس نمی توان
کــه بنیادهــای ریاضیــات مطلقــاً بــر آن هــا بنــا 
ــرای رد  ــالش ب ــد ت ــر می رس ــه نظ ــده اند. ب ش
ــن پیشــرفت های مــدرن هزینه هــای گزافــی  ای

ــته باشــد.  ــال داش ــه دنب ب
ــرای  ــه ب ــی بی طرفان ــن موضع ــن، یافت بنابرای
قضــاوت کــردن میــان ایــن دو دیــدگاه ناممکن 
بــه نظــر می رســد. از دیــدگاه متافیزیــک هــگل، 
ــص  ــات ناق ــبتِی( ریاضی ــِی )نس ــر رابطه ی تفک
ــرورت  ــان دادن ض ــر از نش ــن تفک ــت. ای اس
ــدگاه  ــت. از دی ــز اس ــش عاج ــی( خوی )درون
منطــق مــدرن نیــز، نظــام هــگل معیوب اســت؛ 
ــکار  ــارن را ان ــبت های نامتق ــود نس ــرا وج زی

می کنــد. 
ــوق روشــن می شــود،  آنچــه از ُکل مباحــث ف
ایــن اســت کــه مــا بایــد میــان ایــن دو رویکرد 
ــم: از یک ســو منطــق  ــه انتخــاب بزنی دســت ب
ــور و از  ــۀ منطق مح ــبتِی( برنام ــِی )نس رابطه ی
ســوی دیگــر حرکــت دیالکتیکــِی مطلــق هگل 
از طریــق منطــق ســنتی. بــه نظــر می رســد مــا 
ــه  ــر آن ک ــم، مگ ــر دو را بپذیری ــم ه نمی توانی
راهــی را بیابیــم تــا تناقــض میــان آن هــا را )بــه 

شــکلی هگلــی( رفــع کنیــم. 
---

یادداشت های نویسنده 
7.  ایــن رویکــرد می توانــد در تقابــل بــا 
رویکــرد راســل قــرار گیــرد، چــرا کــه بــه زعم 
ــی از  ــت تنوع ــاز اس ــزاره مج ــک گ ــل، ی راس

ــرد. ــدود را در برگی ح
8.  از آن جــا کــه مــن فلســفۀ راســل را مصــداق 
ــگل  ــه ه ــم ک ــر گرفت ــزی در نظ ــارز آن چی ب
این جــا  در  مــا  می نامــد،  ریاضــی  تفکــر 
ــر  ــه تفک ــبت ب ــگل نس ــادات ه ــاب انتق در ب
صورت گرایانــه )فرمالیســتی( بحثــی نخواهیــم 

ــرد. ک
ــده  ــگل عقی ــه ه ــید ک ــته باش ــه داش ان  توج
ــت.  ــت اس ــی نادرس ــش ریاض ــه دان ــدارد ک ن
شــکی نیســت که هگل نیــز 3+۶=9 را درســت 
ــگل  ــم ه ــه زع ــتی ب ــن درس ــا ای ــد، ام می دان
ــی  ــی دانش ــش ریاض ــت. دان ــاده اس پیش پاافت
ناقــص اســت، چراکــه بــه خــود دانــش مطلــق 
توجهــی نــدارد. دانــش مبتنی بــر ریاضیــات در 
قبــال اشــیاء، دانشــی بیرونــی اســت، و در نتیجه 
ــات  ــن ریاضی ــت. بنابرای ــفی نیس ــش فلس دان
تحــت مفهــوم علــم )Wissenschaft( قــرار 

نمی گیــرد.
۱۰.  نــگاه کنیــد بــه مقدمــۀ منطــق کــه چگونــه 
در نظــر گرفتــن هســتی بــه عنــوان نقطــۀ آغــاز 

عزیمــت کتــاب، در آن توجیــه شــده اســت؟

بخش سوم و پایانیلئون گیردینک/ برگردان: محمدمهـدی اردبیلی

مفروض گرفتن »منطق حدی« با هدف پذیرفتن متافیزیک هگل، فهم منطق مدرن و پیشرفت های مدرن در ریاضیات را ناممکن می سازد. منطق مدرن و نظریۀ مجموعه های 
مدرن، بر بنیاد برنامۀ منطق محور استوار شده اند و نگاه تکثرگرایانۀ این رویکرد را نسبت به موجودات، از پیش فرض گرفته اند. ما بدون کثرت گرایی از بنیان نهادن اعداد 
نمی تواند  موضوع-محمول  منطق  بفهمیم.  را  ریاضیات  بنیادهای  بر  حاکم  مدرن  فاهمۀ  نمی توانیم  بپذیریم،  را  موضوع-محمول  منطق  کلیِت  اگر  نتیجه  در  و  عاجزیم  طبیعی 
نسبت های نامتقارنی را بفهمد که بنیادهای ریاضیات مطلقاً بر آن ها بنا شده اند. به نظر می رسد تالش برای رد این پیشرفت های مدرن هزینه های گزافی به دنبال داشته باشد
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الرنـس فون  تریر، در فیلـم معروِف خـود داگویل، ماتریس 
گفتمانی می سـازد از روسـتایی بـه نام داگویـل. داگویل به 
واسـطۀ فضای  هـای نمادیـن، بـا خطوطی کـه روی صحنه 
کشـیده شـده اسـت، روسـتایی را بـه تصویـر می  کشـد به 
نحـوی کـه از هـر زاویه می  تـوان بـدان نگریسـت. آرایِش 
صحنـه بـه نحوی اسـت که شـما هیـچ دیـواری نمی  بینید، 
بلکـه به واسـطۀ خطـوط به شـما می گوید خانه کجاسـت، 
باغچـه کجـا قـرار گرفتـه و غیـره. روزی بازیگـر زِن قصه 
کـه پدرش گانگسـتر اسـت، از دسـت او و گروهـش به به 
داگویـل پناهنـده می شـود. سـیمای مـردم داگویـل از دور 
چنـان رقت بـار و تأسـف انگیز  و ترحم انگیـز اسـت کـه 
گویـی از هر نوع خشـونتی بی  بهره اسـت. امـا همین مردم 
مهربـان، نـه تنها بعد از مدتـی کوتاه او را اسـتثمار می کنند 
و بـه غـول و زنجیـر می  بندنـد که تصمیـم می  گیرنـد او را 
در برابـر پـول بـه گانگسـترها تحویـل دهند. چه می شـود 
کـه بهتریـن مــردمِ دنیـا تـا بدین حد دسـت به خشـونت 

می  زننـد؟
می  تـوان داگویـل را مانیفسـت خشـونِت گفتمانی دانسـت 
کـه در آن هیـچ تفاوتـی میان امِر کارکـردی و غیرکارکردی 
نقـِش گفتمـان اسـت کـه  نیسـت. جایگزینـی، در مـدارِ 
موجـب  کـه  چیـزی  آن  می  دهـد.  هویـت  سـوژه  ها  بـه 
تمایـز می  شـود نـه ذات، بلکـه نقشـی اسـت کـه در میـان 
در  آنچـه  می شـود.  داده  سـوژه  ها  بـه  نقش  هـا  مجموعـۀ 
این جـا مـورد آزمـون اسـت، نه خشـونت عریـان، از آن  رو 
کـه اهالـی داگویـل، نیکـول کیدمـن را بـدان وجـه عریان 
ِخشـونت آمیز مـورد اسـتثمار قـرار می  دهنـد، بلکـه از این 
حیـث کـه محیـط داگویـل، یـک محیـط گفتمانی اسـت و 
کیدمـن یک غریبه اسـت. نیکول   کیدمن، دیگری اسـت در 
شـبکۀ نمادیـن که هیچ  گاه به رسـمیت شـناخته نمی  شـود. 
او شـاید مـورد ترحـم واقعـه می شـود و با او به تسـاهل و 
مـدارا رفتـار می  شـود، ولی او هیـچ  گاه نمی  تواند در شـبکۀ 
گفتمانـی بـه رسـمیت شـناخته شـود. در شـبکۀ گفتمانـی 
داگویـل، هیـچ غیـری نمی  توانـد ادا در بیـاورد، همـه یا ما 
هسـتند یـا آن  هـا. ایـن خاصیـِت گفتمان اسـت کـه انتظار 
دارد هویـت ذاتـی فرض شـود. کیدمـن، پیام  آور گسسـت 
در شـبکۀ نمادیـِن مردم اسـت که بـه زبان الکالئـو و موفه 
نمی تـوان تصـور  را  »هیـچ جامعـۀ یک دسـتی  می  گویـد: 
کـرد کـه در آن فقـط یک گفتمان یـا به عبـارت دیگر، تنها 
یـک نـوع جهان بینـی و طرز تفکـر حاکم باشد.«)سـلطانی، 
۱39۱ : ۱۱۱( در عیـن حـال، او حامـل و عامـِل پیوسـت 

هـم هسـت؛ چـون او بـه موجـب غریبه  گی خـود و فرایند 
طـردی کـه در مـردم داگویـل به وجـود می آورد، بـه آن  ها 
قـوت می  دهـد. داگویـل نـزاِع دو گفتمـان اسـت. گفتمـان 
اهالـی، کـه مردمـی تحقیـر شـده و مفلـوک هسـتند و از 
طریـق اسـتثمار و خشـونت عریـان قصـد دارنـد هویـِت 
خـود را بازنمایـی کنند و نیـز گفتماِن کیدمن کـه به عنوان 
غریبـه سـعی می  کنـد اسـتقالِل خـود را حفـظ کنـد و بـه 

اهالـی همـاره بـه شـکل یک آن  هـا نـگاه کند.
گفتمـان داگویـل، حضـور منسـجمی از مـِن مطلـق اسـت 
کـه هیـچ other یـا دیگـری را برنمی  تابـد. بـه نحـوی که 
هرگونه سـیمای تفاوت و تمایز، نشـانۀ ادا درآوردن اسـت. 
تـام، بـه عنوان راوی اخالق، بیشـترین شـکل از خشـونِت 
پنهـان را بـه کیدمـن اعمـال می  کنـد؛ در صورتی که سـایر 
اهالـی تنهـا دسـت بـه ارتـکاب خشـونت عریـان می زنند. 
تـام، اخـالق و انسـان دوسـت، باالتریـن میـزان خشـونِت 
گفتمانـی را اعمـال می  کنـد. چـرا کـه او knower  یـا 
تقسـیم  را  نقش  هـا  کـه  اسـت  مسـلطی  گفتمـاِن  داننـدۀ 
می  کنـد. او در واقـع، بـا نویـد عـدم خشـونت، مهیـا کنندۀ 
خشـونت اسـت. آیا تام نماینـدۀ آن وجـه از اخالق مداری 
نیسـت کـه همـه چیـز را در خیـر و شـر خالصـه می کند؟ 
خیـری کـه باید یکی از ما باشـد و اگر نیسـت شـر اسـت. 
در گفتمـان تـام، هیچ حـدی از آنتاگونه دیده نمی  شـود، او 
اخالق مـداری اسـت که همیشـه از خوبی و انسان دوسـتی 
می  گویـد و بـه همیـن دلیـل او هیـچ  گاه نمی  توانـد کیدمن 
همـدردی  مـدِت  تمامـی  در  بشناسـد.  رسـمیت  بـه  را 
او بـا کیدمـن، او در فکـر اسـتحالۀ او در مـای گفتمانـِی 
داگویـل اسـت. باالتریـن حـد از خشـونت، کـه قـدرت 
تصمیم گیـری و انتخـاب را از او گرفتـه. او بـه کیدمـن، 
گزینـۀ   فـرار را نشـان می دهد، امـا امکان آن را نـه. آیا، تام، 
نمایندۀ آن نوع از لیبرالیسـمی نیسـت که از عدم خشـونت 
می  گویـد؟ او از دریچـۀ اخـالق خـود، هیـچ راهـی بـرای 
امـر سیاسـی باقـی نمی  گـذارد. او اگرچه گشـاده  رو اسـت 
و بـا تسـاهل سـعی می  کنـد گفتمانـش را فراخ جلـوه دهد 
بـه نحـوی کـه کیدمـن هـم در آن زیسـت کنـد، امـا وقتی 
کیدمـن نمی توانـد بپذیریـد یکـی از آن  ها باشـد، از دریچۀ 
گفتمانـی او خـارج می  شـود به نحـوی که او تجسـم عینی 
هوموسـاکر اسـت، طـرد شـده از دایـرۀ گفتمـان. که چون 
شـبیه آن  هـا نیسـت، یـک غریبـه اسـت و اساسـًا انسـان 
نیسـت. چون تـام و داگویل بهترین مــردم دنیا هسـتند، و 
کیدمـن چـون نمی  توانـد از خیـر مطلـق آن  ها تبعیـت کند، 
از دایـرۀ انسـانیت بـه دور انداختـه می  شـود، بـه نحـوی 

کـه هـر عقوبتـی بـر او بدیهـی و قانونی و درسـت اسـت. 
کیدمـن نمی  توانـد وارد گفت وگـو شـود؛ زیـرا کـه بیـرون 
از مرزهـا و چهارچوبـۀ گفت وگـو قـرار می  گیرنـد. ایـن 
حـرف  او  از  تـام  کـه  خشـونتی  عـدم  و  اخالق دوسـتی 
نابـود  سیاسـی  آنتاگونـه  و  خصومت آمیـز  بعـد  می  زنـد، 
نشـده اسـت، بلکـه در لفافـه خـود را نشـان می دهـد کـه 
همچـون مکانیسـم طـرد خـود مبتنـی بـر اخـالق توجیـه 
می  کنـد. تأکیـد تـام بـر حـذف سیاسـت و این کـه کیدمـن 
می  توانـد جـزوی از مـای آن هـا شـود، نمایان گر آن اسـت 
کـه مرزهـای سیاسـی از بیـن رفـت؛ در صورتـی کـه از 
نمایـش می  دهـد.  بلکـه خـود را در اخـالق  نرفتـه  بیـن 
تخاصـِم مـا و آن هـا هیـچ گاه نمی  توانـد از بین بـرود، زیرا 
چنیـن تخاصمـی اسـاِس سیاسـت را تشـکیل می  دهـد، در 
صورتـی کـه تـام فقـط منـش سیاسـی آن را نفـی و انـکار 
می  کنـد. کیدمـن نمی توانـد یـک فالنـوق یـا پرسـه-گر و 
چشـم  چران باشـد، انتظاری کـه گفتمان داگویل داشـت، او 
بایـد مشـارکت می  کـرد، انتظـاری بی  جـا که تمـام داگویل 
را علیـه او کـرد. کیدمـن پیـام  آور آنتاگونیسـم اسـت، در 
حالـی کـه اهالـی داگویـل تنهـا سیاسـت را مـی فهمیدند. 
بـود کـه آن  هـا  ایـن رو  از  نهفتـه در داگویـل  خشـونت 
ادعـای جهان  گسـتری، اخـالق و ذات  گرایی داشـتند، آن ها 
شـهروند منفعـل و پرسـه  زن می خواسـتند، نـه مشـارکت 
کننـده، آن  هـا کسـی را می خواسـتند کـه بـه ذات از آن  هـا 
باشـد نـه این کـه ادا درآورد، آن  هـا خـود را خیــر مطلقـی 
مـی پنداشـتند کـه هر کس خارج از آن باشـد، به رسـمیت 

شـناخته نمی  شـود.
در پایـان، شـاید یکـی از بهتریـن دیالوگ  هـاِی   -
داگویـل آن اسـت کـه کیدمـن، هنگامـی کـه بـه دسـت 
تـام.  خداحافـظ  می گویـد  می کشـد،  را  تـام  خـودش 
خشـونت عریانـی کـه به واسـطۀ گفتمـان کیدمـن در برابر 
خشـونت پنهـان اهالـی داگویـل قـرار می  گیـرد، بـی بـرو 
برگـرد مـا را در مسـیری قـرار می  دهـد کـه آن را توجیـه 
کنیـم. هـر روشـی بـرای محـدود کـردن امـر سیاسـی در 
سیاسـت موجـب خشـونت پنهـان می شـود. هـر گفتمانی 
کـه داعیـۀ اخالق  مـداری داشـت باشـد، هرگونـه راه برای 

می  بنـدد.  را  تفاهـم  و  آگونیسـم 

 شاید پایان
خشـونت گفتمانـی چیسـت؟ شـاید بهتریـن توصیـف آن، 
وقفـه یـا سـکوت اسـت؛ سـکوتی کـه گفتمـان مسـلط 
آن را تحمیـل می  کنـد. آن نـوع از خشـونت پنهانـی کـه 

دیگـری را وادار بـه انفعـال می  کنـد. این کـه، او را بـدون 
حسـاب وکتاب محکـوم کرده  ایـد کـه گزاره  هـا را چـون 

احـکام بپذیـرد.
هـر عبارتـی کـه گفتـه می شـود معانـی را نیـز در خـود 
مخفـی می  کنـد. بدتریـن نوع خشـونت کـه اجـازه ندادید 
دیگـری خـود را بـروز دهـد. او را وادار کرده  ایـد خـود را 
پنهـان کنـد و اگـر تمایل پیـدا کرد خـود را بـروز دهد، او 
را از دایـرۀ گفت وگـو خـارج می کنیـد. آیـا او راهـی دارد 
جـزء خشـونت عریـان بـه چیـز دیگـری تمسـک جوید؟

بایـد  شـود  مسـلط  بتوانـد  آن کـه  بـرای  گفتمانـی  هـر 
هژمونیـک شـود، هـر گفتمانـی هژمونیـک نمی  شـود مگر 
آن کـه دیگـری را طـرد کنـد. دیگـری کـه در زیـر چکمـۀ 
گفتمان مسـلط به حاشـیه مـی  رود. به واژه  هایـی نظیر خز، 
دهاتـی، عملـه، جـواد و انـگل، نگاه کنیـد، ایـن دال-های 
شـناور از کجـا می  آینـد و چه چیز را هـدف می گیرند. غیر 
از ایـن اسـت کـه دیگـری را خـارج از بدنۀ مدرنیزاسـیون 
شـهری طـرد کند، دیگـری که مجبور اسـت یـا آن طور که 
مـا دوسـت داریـم وانمـود کنـد یـا آن که طـرد شـود. ماِی 
شهر  نشـین، مـاِی داننـده، مـاِی همه فهـم، ماِی ُمـدرن، ماِی 
طبقـه متوسـط؟ و آن  هایـی که چـون در دایـرۀ گفتمانی جا 
نمی  شـوند، یـا بایـد طرد شـوند یـا اسـتحاله. با مطـرودان 
چـه بایـد کرد، باید آنـان را نادیـده بگیریم؟ یـا آن که برای 
گرفتـن مالیـات و زیـر نظـر داشتن  شـان آن  هـا را در خـود 

جـای دهیـم؟ آیـا ایـن امـر امکان پذیر اسـت؟
-         سـوژه در شـبکۀ نمادیـن زیسـت می کنـد و بـه 
واسـطۀ نقشـی کـه در ایـن شـبکه دارد، تنها در حـدود آن 

قابلیـت بازخوانـی دارد.
-         خشـونت از طریق آناتومی سیاسـی بدن، هرگونه 

امـکان انتخـاب واقعی را از مـا می  گیرد.
بشـر،  حقـوق  جهان گسـتر،  داعیـۀ  نـوع  هـر           -
خانـه  داری  چشـم  بـه  سیاسـت  بـه  کـه  اخالق  مـدار 
دسـت جمعی نـگاه می  کنـد، دیگـری را بـه رسـمیت نمـی 

مـاِی خـود. در  شناسـد، جـز 
-         هیـچ تمایـزی نمی تـوان میـان کارکرد و غیرکارکرد 

قایل شـد، همه چیز گفتمانی اسـت.
-         هیـچ گفتمانـی نمی توانـد هژمونیـک شـود، جـزء 

اعمـال خشـونت گفتمانـی بـر دیگری.
-         خشـونت گفتمانـی بدتریـن نوع خشـونت اسـت؛ 
چـون راه گریـزی جز خشـونت عریان بـرای دیگری باقی 

نمی گذارد.

خشـونت 
و بنده گاِن بی هویت

گفتمان داگویل، حضور 
منسجمی از مِن مطلق 
است که هیچ other یا 
دیگری را برنمی تابد. 
به نحوی که هرگونه 

سیمای تفاوت و تمایز، 
نشانۀ ادا درآوردن 
است. تام، به عنوان 

راوی اخالق، بیشترین 
شکل از خشونِت پنهان 

را به کیدمن اعمال 
می کند؛ در صورتی که 

سایر اهالی تنها دست به 
ارتکاب خشونت عریان 
می زنند. تام، اخالق و 

انسان دوست، باالترین 
میزان خشونِت گفتمانی 
را اعمال می کند. چرا که 
او knower  یا دانندۀ 
گفتماِن مسلطی است 
که نقش ها را تقسیم 
می کند. او در واقع، با 

نوید عدم خشونت، مهیا 
کنندۀ خشونت است. آیا 
تام نمایندۀ آن وجه از 
اخالق مداری نیست که 

همه چیز را در خیر و شر 
خالصه می کند؟ خیری که 
باید یکی از ما باشد و اگر 

نیست شر است کیانوش دل  زنده
 بخش دوم و پایانی
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از  یکـی  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  اشـاره: 
افغانسـتان  حکومت هـای  مهـم  برنامه هـای 
در 18 سـال گذشـته بـوده اسـت. نهادهـای 
مهـم و متعـددی بـرای مبارزه با مـواد مخدر 
در افغانسـتان ایجـاد شـد. اما اخیـراً وزارت 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا معینیت مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر ورازت داخلـه مدغم شـد. 
مسـووالن در معینیـت مبارزه با مـواد مخدر 
وزارت داخلـه می گوینـد کـه تـاش جدی 
برای مبـارزه با مواد مخدر و توزیع معیشـت 
بدیـل یا بـذر بدیل برای کشـاورزان را روی 
دسـت دارنـد. امـا نهـاد پژوهشـی سـیگار 
گفتـه اسـت کـه میـزان کشـت کوکنـار در 
افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت، در حـال 
INCB)بـورد مرکـزی کنترل مـواد مخدر( 
کـه کشـت  می گویـد  امریـکا،  ویانـای  در 
افغانسـتان 30 درصـد کاهـش  کوکنـار در 
داشـته اسـت، بـرای معلومات بیشـتر در این 
مـورد گفت وگویـی را محمد هاشـم اورتاق، 
معیـن مبارزه بـا مواد مخـدر انجـام داده ایم 

کـه حاصـل آن را می خوانیـد.

*جنـاب اورتاق! فعالیـت معینیت مبـارزه با 
مـواد مخـدر در شـش مـاه نخسـت چگونه 

اسـت؟  بوده 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر یـک مسـالۀ منطقه یـی 
جامعـۀ  دورنمـای  کـه  اسـت  فرامنطقه یـی  و 
افغانسـتان را بـا چالـش مواجـه سـاخته، اعتیاد 
دچـار  روحـی  و  جسـمی  نـگاه  از  را  انسـان 
آشـفته گی می سـازد. در حـال حاضـر 2میلیـون 
4۰۰ هـزار معتـاد وجـود دارد کـه بـه شـکل 
مـداوم مواد مخـدر اسـتفاده می کننـد. 2۰ هزار 
معتـاد خیابانـی اسـت و در ارزیابـی مجموعـی 
میلیـون  میلیـون  نشـان می دهـد کـه تسـت 3 
5۰۰ هـزار تـن مثبت اسـت که شـامل جوانان، 
کهن سـاالن و کـودکان و زنان می شـود. مسـألۀ 
مـواد مخـدر تنهـا بـه بُعد ملـی یا داخلـی ختم 
و  منطقه یـی  مسـالۀ  یـک  بلکـه  نمی شـود؛ 
بین المللـی اسـت؛ اگـر بـازار تقاضـا در جهـان 
بـه مـواد مخدر کاهـش یابد، تولید مـواد مخدر 
صـورت  در  امـا  می  شـود،  کاسـته  کشـور  در 
تقاضـا در بازارهای جهانی بیشـتر باشـد، بدون 

شـک کـه عرضـه نیـز افزایـش می یابـد. 
مـواد  بـا  مبـارزه  معینیـت  حاضـر  حـال  در 
مخـدر پـالن اسـتراتژیک کاهـش کشـت مـواد 
مخـدر، تـداوی معتـاد و راه هـای جلوگیـری از 
روی آوردن بـه اعتیـاد را از طریـق برنامه هـای 
راه انـدازی  تربیتـی  و  تعلیمـی  و  آگاهی دهـی 
مـواد  بـا  مبـارزه  ادغـام وزارت  اسـت.  کـرده 
مخـدر بـا معینیـت مبـارزه بـا مـواد مخـدر در 
انسـجام برنامه های کمک شـایان داشـته اسـت. 
22۰ تـن از منسـوبان وزارت مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر در بدنـۀ معینیـت مبـارزه با مـواد مخدر 
جـذب شـدند و ۱8۰ تـن دیگـر در بخش های 
در  کـه  شـدند  ادغـام  داخلـه  وزارت  ملکـی 
از  کار  ایـن  می رسـد.  تـن   52۰ بـه  مجمـوع 

ضایـع شـدن ظرفیت هـا جلوگیـری کـرد. 
مسـوولیت معینیت مبـارزه با مواد مخـدر تنفیذ 
قانـون اسـت و روی فـروش و ترافیـک مـواد 
مخـدر تمرکـز دارد؛ زیـرا بـر اسـاس پراگراف 
دوم مـادۀ هفتـم قانون اساسـی: کشـت، فروش 
وقاچـاق مـواد مخـدر ممنـوع اسـت، بـه رغـم 
ایـن قـرآن شـریف نیز اسـتعمال مواد نشـئه آور 
دسـتور  دو  بنابرایـن  اسـت؛  گفتـه  حـرام  را 
مـواد  بـا  مبـارزه  پولیـس  بشـری؛  و  آسـمانی 
مخـدر و نهادهـای ذیربط در امر مبـارزه جدی 

عمـل می کننـد. 
در شـش مـاه نخسـت معینیـت مبـارزه بـا مواد 
مخـدر، در ۱هزار 894 عملیـات  جداگانه انجام 
داده اسـت که در نتیجه 2229 تن از قاچاقچیان 
و فروشـنده گان مـواد مخدر بازداشـت شـده اند 
کـه در میـان آنـان چهـار قاچاق بـر عمـدۀ مواد 
و  بدخشـان  نیمـروز،  والیت هـای  از  مخـدر 
یکـی از قاچاقبـران کـه کارخانه هـای پروسـس 
مـواد مخـدر را در بیـرون از افغانسـتان داشـت 

دارند. حضـور 

عـراده   295 عملیات هـای  ایـن  در  همچنـان 
موتـر و 2۱2 میل اسـلحه و 73۰ دسـتگاه تلفن 
بـا مـواد مخـدر  نیروهـای مبـارزه  بـه دسـت 
افتـده اسـت. ۶5 مرکـز پرورسـس )البراتـوار( 
مـواد مخـدر تخریـب شـده اسـت. همچنـان 
4 صـد و 2۱ هـزار 92۰ دالـر امریکایـی پـول 
سـیاه نیـز در ایـن عملیات هـا به دسـت پولیس 
ایـن  اسـت.  افتـاده  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
پول هـا در بانک هـا و صرافی هـا توسـط بخـش 
اسـتخبارات و کشـف منجمـد شـده اسـت. به 
شـکل مجموعـی478 تُـن مـواد مخـدر ضبـط 
شـده اسـت. در حالی در سـال گذشـته)۱397(
مجموعـًا ۱47 تُـن مـواد ضبـط شـده بـود کـه 

می دهـد.  نشـان  را  چشـم گیری  افزایـش 
 

* جامعـۀ جهانی 9 ملیـارد دالر در امر مبارزه 
بـا مـواد مخـدر در افغانسـتان صـرف کرده 
اسـت امـا هنوز موثریـت را نشـان نمی دهد؛ 
فعالیت شـما در بحث کاهش کشـت کوکنار 

چقدر موثریت داشـته اسـت؟ 
معینیـت مبـارزه با مـواد مخـدر بـا آگاهی دهی 
از اضـرار اعتیـاد و مـواد مخـدر تالش هـای را 
انجـام داده اسـت، ایـن کار از طریـق نهادهـای 
مدنـی،  جامعـۀ  حـج،  وزارت  ماننـد  دولتـی 
گرفتـه  صـورت  غیـره  و  آموزشـی  نهادهـای 

اسـت؛ چـون مـواد مخـدر یـک آفـت بـزرگ 
اسـت و اسـتفاده، تولیـد و چاقـاق آن نیـاز بـه 
همـکاری کلـی جامعـۀ را می خواهـد. موسسـه 
)INCB( یـا بـورد مرکـزی کنترل مـواد مخدر 
کـه مرکـز آن در ویانـای امریکا اسـت، نزدیک 
بـه یـک ماه پیش در نشسـت که نماینـده  گان از 
دولـت افغانسـتان حضـور داشـتند، اعـالم کرد 
کـه کشـت مـواد مخـدر در افغانسـتان بیـش از 

3۰  درصـد کاهـش داشـته اسـت. 

*مکانیسـم شـما بـرای بهتـر عمـل کـردن 
در امـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر در آینـده 

چیسـت؟
برنامـۀ عملـی و طـرح پنج سـاله و پـالن چهـار 
سـالۀ وزارت داخلـه روی دسـت ماسـت. پیش 
ایـن در 24 والیـت کشـور مـزارع کشـت  از 
کوکنـار وجـود داشـت و تنهـا ده والیت عاری 
از مـواد مخـدر بـود، امـا در حال حاضـر میزان 
ایـن کشـت کاهـش داشـته اسـت و این نشـان 
می دهـد کـه تالش هـای مـا نتیجـۀ بخـش بوده 

ست.  ا

* تفاهم نامه یـی میـان نهادهـای دولتی برای 
مبـارزه بـا مواد مخدر اسـت، پیام هـای برای 
دوری کـردن از مواد نشـئه آور و مواد مخدر 
در کتاب هـای مکاتـب نیز منتشـر شـده بود، 

آیـا اکنون نیـز این برنامه وجـود دارد؟ 
معینیـت مبـارزه بـا مـواد مخـدر ارزش خاص 

و  اسـت  قایـل  وقایـع  و  آگاهی دهـی  بـرای 
ایـن نهـاد بـاور دارد کـه وقایـع بهتـر از مبارزه 
اسـت، جلوگیـری از اعتیـاد و مبارزه با کشـت 
و پروسـس مـواد مخـدر یکـی از اصلی تریـن 
اهـداف در ایـن نهـاد اسـت. از طریـق مکاتب، 
مـردم  بـرای  بایـد  مسـاجد  مدنـی،  نهادهـای 
آگاهی دهـی صـورت گیـرد؛ چـون در پهلـوی 
گونا گـون  تابلیت هـای  اکنـون  مخـدر  مـواد 
وارد بـازار می شـود و امـروز درصـدی بیشـتر 
جوانـان بـه تابلیـت )k( معتـاد هسـتند و ایـن 
یـک مصبیـت کالن بـرای جامعـه اسـت کـه 
نـو جـوان؛ همچنـان  بانـوان جـوان و  شـامل 
پسـران می شـود. برنامه های روی دسـت اسـت 
تـا تفاهمنامـۀ بـا وزارت آمـوزش و پـرورش و 
تحصیـالت عالی امضا شـود تـا مبارزه بـا مواد 
مخـدر بخـش از نصاب درسـی دانشـجویان و 

گـردد.   دانش آمـوزان 
آگاهی دهـی را بـه عنـوان یـک وقایـع می دانیم 
از  را  کار  ایـن  و  اسـت  بیشـتر  آن  ارزش  و 
خانواده هـا، اجمـاع، مکاتـب، مـدارس و امامان 
مسـاجد آغـاز می کنیم و تـا دانشـگاه/ پوهنتون 
از  جامعـۀ  در  آگاهـی  زیـرا  می دهیـم؛  ادامـه 
اضـرار مـواد مخـدر سـبب می شـود، ذهنیت ها 
و  دهنـد  نشـان  حساسـیت  مـورد  ایـن  در 
نمی گذارنـد که جوانـان و نوجوانـان از مصاب 

بـه آن شـوند و تـالش جدی صـورت می گیرد 
کـه در امـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر جامعـۀ را 
دخیـل بسـازیم و به شـکل دسـته جمعی کبارزه 
را اعمـال کنیـم و در پایـان یـک برنامـۀ موفـق 
بـرای همـه جامعـۀ و مردم خود داشـته باشـیم. 

*برنامـۀ توزیـع بـذر بدیل یا معیشـت بدیل 
در برابـر کشـت کوکنـار و ترغیـب دهاقین 
بـرای کشـت آن؛ زعفـران و آلـورا چقـدر 

موثـر بوده اسـت؟
بـذر بدیـل یـا معیشـت بدیـل نیـز در برنامـۀ 
جلوگیـری از روی آوردن بـه کشـت کوکنـار 
اسـت، پیـش از ایـن کـه دهاقیـن مجبـور بـه 
کشـت کوکنـار و ترغیـب بـه کوکنـار توسـط 
گروه هـای تبـه کار و مافیـا شـود، کشـت بـذر 
معـادل را به دسـت بیاورد. کشـت زعفران یکی 
از ایـن مواد اسـت که نتیجـۀ خوبی را در برخی 
از والیت هـای کشـور داشـته اسـت. امـا بخش 
معیشـت بدیـل معینیـت مبـارزه با مـواد مخدر 
کـه بـا وزارت زراعـت کار می کنـد، مطالعـات 
تمـام  در  زغفـران  ممکـن  داده انـد،  انجـام  را 
والیـت  کشـور بـه دلیـل آب و هـوای متفاوت 
پاسـخ ندهـد، مـا روی بذرهـای متفـاوت در 
والیت هـای متفـاوت کشـور کار می کنیـم تا به 
تناسـب آب و هـوای آن والیت معیشـت بدیل 

بـرای دهاقیـن آماده بسـازیم. 
و  بویـه  ممکـن شـیرین  برخـی والیت هـا  در 
ِهنـگ بـد بـو  و گیاه هـای طبی؛ همچنان پسـته 

و بـادام کـه بـازار خـوب دارنـد، بدیـل بـرای 
کوکنـار ر نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 
*در شش ماه آینده برنامۀ شما چیست؟

برنامه هـای کاری وزارت مبـارزه بـا مواد مخدر 
و معینیـت مبـاررزه بـا مـواد مخـدر کـه اکنون 
وزارت  پالیسـی  معینیـت  در  شـده اند،  ادغـام 
داخلـه زیـر کار قـرار دارد، ایـن برنامـه توحید 
بـرای  آینـده،  در  مـا  راه  نقشـۀ  تـا  می شـود 
اجرایـی قانـون و هماهنگـی سـازی برنامه هـا 
در امـور مبـارزه بـا مـواد مخـدر در بخش های 
نظامـی و ملکی اسـت باشـد با ایـن برنامه ها به 

اهـداف خـود فایـق خواهیم شـد!

*آمـار منسـوبان معینیـت مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر چقـدر اسـت؟

آمـار منسـوبان مـا بـه دمراتـب کمتـر و ناچیـز 
مـواد  بـا  مبـارزه  معینیـت  منسـوب   ۱ اسـت، 
فروشـنده گان،  از  تـن  برابـر ۱2۰۰  در  مخـدر 
بـه  ایـن  دارد.  قـرار  مخـدر  مـواد  چاقاچیـان 
هیـچ تناسـب قناعـت بخش نیسـت. مـا تالش 
می کنیـم تا تشـیکالت خـود را در تناسـب بلند 

 . یم ببر

*ادغـام وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا 

معینیـت مبـارزه با مـواد مخدر، چـه چالش 
وجـود  داشـت و چقـدر حل شـده اسـت؟ 
نهادهـای دارای یـک سـری چالش هـا  ادغـام 
اسـت، بـه اصطـالح عامیانـه: »هـر کوچ کشـی 
ضایعـات دارد«؛ امـا تالش های جـدی صورت 
گرفـت که تـا کارمنـدان وزارت مبـارزه با مواد 
مخـدر در بدنـۀ معینیـت مبـارزه با مـواد مخدر 
و وزارت داخلـۀ کشـور ادغـام شـوند. ادغـام 
مبـارزه  معینیـت  کاری  ظرفیـت  وزارت  ایـن 
بـا مـواد مخـدر را افزایـش داده اسـت. وقـت 
کاری حکومـت از 8 -3 اسـت، امـا منسـوبان 
مـا گه گاهـی تـا ۱۰ شـب کار می کننـد و ایـن 

ظرفیـت کاری وجـود دارد.
 

کننـدۀ  تولیـد  بزرگتریـن  بـه  *افغانسـتان 
مبـارزه بـا مـواد مخدر شـهره شـده اسـت، 
نهادهـای بین المللـی چقـدر بـا شـما در امر 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر همـکاری می کنند؟ 
بـا  بین المللـی  نهادهـای  اکنـون  تـا  آغـاز  از 
مـا همـکار بودنـد، امـا برخـی از کشـورهای 
کـه بـه کنوانسـیون مبـارزه بـا مـواد مخـدر در 
۱988، 72 و ۶۱ پیوسـته اند، عمـل  نمی کننـد. 
دارنـد.  جـدی  همـکاری  هسـتند  کشـورهای 
هرچنـد مـا بدنـام کشـت کوکنـار هسـتیم، امـا 
مـواد شـیمی ماننـد اسـتیک هایدرید اسـت کـه 
بـا ترکیـب آن هیروییـن بـه دسـت می آیـد از 
کشـورهای منطقه وارد افغانسـتان می شـود. در 
امـر مبارزه بـا مواد مخـدر کشـورهای منطقه و 

فـرا منطقـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم بدهند 
تـا از وارد شـدن مـواد شـیمی کـه از ترکیـب 
آن بـا کوکنـار هیرویین بدسـت میاید و شیشـه 
سـاخته می شـود، جلوگیـری صـورت گیـرد و 
شـمار زیـاد از اسـیدها و مـواد شـیمی کـه از 
آن  از  کـه  می شـود  وارد  بیرونـی  کشـورهای 
می شـود،  سـاخته  گـردان  روان  تابلیت هـای 
جلوگیـری صـورت گیـرد. همچنـان زمانی که 
تقاضـا در بازارهـای جهانی کاهـش یابد، تولید 

آن نیـز کاهـش می یابـد. 

*بیشـتر مـواد شـیمی و اسـیدهای از کـدام 
می شـود؟  وارد  کشـورهای 

و  غربـی  جنوبـی،  گذرگاه هـای  از  بیشـتر 
شـیمی  مـواد  می شـوند.  وارد  کشـور  شـمالی 
کوکنـار  بـا  ترکیـب  از  کـه  هایدریـد  اسـتیک 
هنـگام پروسـس هیروییـن بدسـت میایـد، بـه 
نـام پرزه جـات موتـر و کاالهـای تجـاری وارد 
پولیـس  دسـتگیری های  می شـود،  افغانسـتان 
مـرزی مبـارزه بـا مـواد مخـدر نشـان می دهـد 
که بیشـتر سـرتفکیت ) اسـناد کاالهای تجاری( 
بـه نـام پـرزه موتـر بـوده، امـا اصـل کاال مـواد 

شـیمی و اسـید بـوده اسـت. 
کشـورهای همسـایه در امر تطبیق کنوانسیون ها 
و تفاهمنامه هـای امضـا شـده، آنچنانـی عمـل 
نمی کنند و خواسـت ما از کشـورهای همسـایه 

اسـت باید همـکاری جـدی کنند. 

*کـدام والیت های کشـور بیشـتر کوکنار را 
می کنند؟  کشـت 

در  زمیـن  هکتـار  هـزار   9۰  ،۱398 سـال  در 
والیـت هلمند ، بیشـتر از ۱4 هـزار هکتار زمین 
در والیـت قندهـار و حـدود ۱۱ هـزار هکتـار 
زمیـن در والیـت ارزگان مـزارع کوکنـار بـوده 
اسـت و در والیت هـای جوزجـان و سـرپل نیز 
کوکنـار نسـبت به سـایر والیت  بیشـتر کشـت 
شـده اسـت. امـا در نزدیک به 4 والیت نسـبت 
بـه گذشـته کشـت کوکنار صفر شـده اسـت. 

امـر  در  امریکایـی  نیروهـای  همـکاری   *
مبـارزه بـا مـواد مخـدر چقـدر موثـر بوده 

اسـت؟ 
تروریسـم و نیکوتیسـم ) جنگ مواد مخدر( دو 
روی یک سـکه است، تروریسـم از مواد مخدر 
اسـتفاده می کنـد و نیروهـای حمایـت قاطع در 
از بیـن بـردن مرکـز پروسـس مـواد مخـدر بـا 
معینیـت مبـارزه بـا مواد همـکاری دارنـد و در 
دشـت بکوای فـراه، بیش از 5۰ مرکز پروسـس 
و  قاطـع  بـا همـکاری حمایـت  مخـدر  مـواد 
حمـالت هوایـی از بیـن بـرده شـد کـه یـک 
میلیـارد دالـر برای طالبان آسـیب رسـاند. برای 
مبـارزه بـا مواد مخـدر در نشسـت  های مختلف 
بیرونـی در قزاقسـتان و غیـره شـرکت داشـتیم 
بـا کشـورهای  و موضـع گیری هـای خـود را 
همـکاری شـریک سـاخته و خواهـان همکاری 

شـدیم.  جدی 

*اگـر در پنج سـال آینـده شـما در معینیـت 
چـه   باشـید،  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
مـواد مخـدر  کاهـش  بـرای  را  برنامه هـای 

داد؟  خواهیـد  انجـام 
مـا برنامۀ خوب روی دسـت داریـم و پیام های 
روشـن و عملی را بـرای مردم خواهیم داشـت 
و سـال های بعدی شـاهد آن خواهید بود. برای 
اعتیـاد  بـه  آوردن  روی  دوبـاره  از  جلوگیـری 
زمینه هـای کاری را بـا تفاهـم وزارت داخلـۀ، 
مالیـه و کار امـور اجتماعی روی دسـت داریم، 
4 هـزار معتـاد را تداوی کردیم، امـا میزان مرکز 
تـداوی خیلـی انـدک اسـت. مـا از وزارت های 
مالیـه کار امـور اجتماعـی خواسـتیم کـه بـرای 
معتـادان پـس تـداوی زمینـه کار را فراهم کند.
والیت هـای کابـل، هـرات، مـزار بیشـتر معتـاد 

دارند.  
گفت وگـو  ایـن  بـرای  کـه  *سپاسـگزاریم 

گذاشـتید. فرصـت 
از شماهم.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در گفت وگو با ماندگار:

کشت مواد مخدر 30 درصد کاهش یافته است
گفت وگوکننده: ابوبکر صدیق
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علی موسوی

خلیـل زاد در کـابل؛ 

چـرا ارگ سکـوت کـرد؟

زلمی خلیل زاد؛ نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل 
شده و با اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل و شماری دیگر از شخصیت های 

سیاسی افغانستان دیدار کرده است.
دربارۀ  ملی  وحدت  حکومت  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
جزئیات سفر آقای خلیل زاد و دیدارش با آقای غنی ابراز نظری نکرد.

از خود آقای خلیل زاد پرسیده شود؛ ولی  باید  باره  این  او گفت در 
حفظ  و  پایدار  صلح  رییس جمهوری  و  افغانستان  حکومت  »برای 

ارزش های ۱8 ساله اولویت دارد.«
فرستادۀ ویژۀ امریکا را در این سفر لیزا کورتیس؛ مشاور ترامپ در 

امور جنوب آسیا نیز همراهی می کند.
جنگ  به  دادن  پایان  خواهان  امریکا  رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
افغانستان و خروج نیروهایش از این کشور است؛ اما این تصمیم او 

مخالفانی در واشنگتن دارد.
در افغانستان نیز اشرف غنی گفته است که دو کشور باید درباره آینده 
نیروهای خارجی  تأکید کرده که خروج  امنیتی، بحث کنند و  پیمان 

باید از روند صلح جدا شود.
سکوت ارگ و بدتر از آن، نحوه واکنش صدیق صدیقی، سخنگوی 
اشرف غنی درباره دیدار خلیل زاد با او نشانگر آن است که این سفر 
نیز همانند دیدارهای قبلی نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به 

کابل، برای ارگ خوش آیند نبوده است.
ظاهراً میان آنچه آقای غنی در نظر دارد با آنچه ترامپ در پی آن است 
بنیادین  تفاوت هایی عمیق و  اجرا درآورد،  به  و خلیل زاد می خواهد 

وجود دارد.
حفظ  و  پایدار  صلح  غنی،  اشرف  برای  اینکه  به  صدیقی  اشارۀ   
است  آن  معنای  به  دارد هم  اولویت  افغانستان،  ارزش های ۱8 ساله 
که ارگ یک بار دیگر موقعیت خود را در خطر می بیند و نمی خواهد 
هزینه های سنگین صلحی را بپردازد که سرمایه گذاری هنگفت اشرف 
که  گونه یی  به  روند  این  مهندسی  و  انتخابات  برگزاری  برای  غنی 
متضمن بقای او در قدرت برای پنج سال دیگر باشد را ضرب صفر 

می کند.
حتا پیش از آنکه امریکا بار دیگر تالش ها برای دستیابی به صلح با 
طالبان را به جریان بیندازد، موضع رسمی ارگ، مبتنی بر مدیریت و 
بود؛  ساله  ارزش های ۱8  بر حفظ  مکرر  تأکید  و  روند  این  مالکیت 
مواردی که از نظر امریکا و ترامپ، مردود است و طالبان نیز آن را به 

رسمیت نمی شناسند.
با  تعارض جدی  و  تنافر  در  ارگ  رویکرد  طالبان،  و  امریکا  نظر  از 
خواسته ها، اهداف و منافع آنها در روند صلح قرار دارد و این همان 

چیزی است که برخورد سرد ارگ با خلیل زاد را در پی می آورد.
تغییر جریان  به  قادر  آقای غنی  آیا  که  این است  اساسی  اما پرسش 

بازی به نفع خود است؟
نشانگر  ریاست جمهوری،  انتخابات  نتایج  اعالم  در  مکرر  تأخیر 
بازی های سنگین و دشواری است که در پشت پرده جریان دارد. یکی 
از این بازی ها سرنوشت صلح و تعارض جدی میان خواسته های ارگ 

با آنچه امریکا و طالبان می خواهند، است.
مقام های  از  توجه  قابل  اخیر شماری  اصلی سفرهای  محور  احتماالً 
امریکایی به کابل، رسیدن به یک توافق طرفینی قابل اتکا و با اعتبار 
با اشرف غنی دربارۀ نتایج انتخابات و سرنوشت صلح بود؛ موضوعی 
که با توجه به دیدار اخیر خلیل زاد با آقای غنی، ظاهراً موفقیت آمیز 

نبوده و شکست خورده است.
بر این اساس، پیش بینی می شود که فرایند اعالم نتایج انتخابات، وارد 
مراحل دشوار و پیچیده یی شود؛ زیرا امریکا اگر نتواند به تضمین های 
دست  واشنگتن،  نظر  مورد  صلح  پروژۀ  با  غنی  همراهی  برای  الزم 
از  غیر  مسیری  در  را  انتخابات  نتایج  کرد  خواهد  تالش  کند،  پیدا 
آنچه غنی و ارگ اراده کرده اند، قرار دهد و این امر، نیازمند هزینه 
و کار توان فرسا و خطیر است که بیم بروز بحران در جریان آن نیز 

وجود دارد.
میان  تفکیک  برای  غنی  تالش  اختالف،  مورد  مسایل  از  دیگر  یکی 
خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و روند صلح آن کشور با طالبان 
است. این در حالی است که هم امریکا و هم طالبان، مایل به خروج 
توافق  پیامدهای  از  بخشی  عنوان  به  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 

صلح هستند.
آقای غنی اما این امر را افزون بر آنکه نقض یک جانبۀ پیمان امنیتی 
اقتدار، حیثیت  نتیجه،  میان کابل و واشنگتن می داند که در  دوجانبه 
و حتا مرجعیت سیاسی کابل به عنوان طرف امضاکنندۀ این پیمان را 
عمیقًا تضعیف می کند، خطری برای دولت خود می داند که به ناگاه 
دیگر  و  طالبان  برابر  در  مقاومت  و  مقابله  برای  خارجی  پشتوانۀ  از 

گروه های ضد دولتی، محروم می شود.

طرح جدیِد صلح:

ابـزار باج گیـری انتخـاباتی از شـرکای بیـن المللی 
یا دایـره المعـارف طـرح هـای گـذشته

نتایـج  نبـود  در  افغانسـتان  حکومـت 
خـالی  و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
مشـروعیت سیاسـی یـک طـرح هفـت 
تنظیـم  و  ترتیـب  را  از صلـح  فقره یـی 
کـرده اسـت کـه آن را بدیلـی بـه طـرح 
و  دانسـته  امریـکا  و  خلیـل زاد  زلمـی 
طـرح  ایـن  بـاالی  مذاکـره  خواهـان 
جامعـۀ  و  افغانسـتان  سیاسـیون  بـا 

اسـت. بین المللـی 
سـوال اینجاسـت کـه طـرح صلـح ژنیو 
و ده هـا طـرح گذشـته چـه شـد؟ چـرا 
بایـد هـر طـرح را نیـم کاره رها کـرده و 
بهطـرف یک طـرح دیگر برویم. اساسـًا 
بسـیاری ایـن طرح هـا تراوش هـا فکری 
یـک شـخص و گـروه بـوده و مقبولیت 
و مشـروعیت فـراخ ملـی و منطقه یـی 
نداشـته و روی همیـن ملحـوظ اسـت 
کـه بایـد هـر بـار یکـی آن را نیمـه کاره 
رهـا کنیـم و بـه سـراغ دیگـر آن برویم. 
امـا زمـان طرح ایـن برنامـه جدید صلح 

خیلـی جالـب و قابـل تامل اسـت!
ایـن طـرح صلـح چنـد مشـخصه بـارز 

دارد:

۱. ایـن طـرح حـرف و محتویات جدید 
نـدارد. اساسـًا جمع و تفریـق طرح های 
مسـتقیم  مذاکـرات  اسـت.  گذشـته 
روشن سـازی  طالبـان،  بـا  حکومـت 
رابطـۀ طالبـان بـا پاکسـتان، مذاکـره بـا 
امریـکا بـرای آماده گـی پـس از خـروج 
نیسـتند.  جدیـد  گپ هـای  امثالهـم  و 
شـده  برگرفتـه  طـرح  ایـن  محتویـات 
نشسـت های  صلـح  عمـل  پـالن  از 
و  قطـر  گفت وگوهـای  چهارجانبـه، 
پروسـۀ مسـکو می باشـد. تنهـا ایـن بار 
در یـک چارچـوب تنظیم شـده اسـت.
2. زمـان طـرح ایـن برنامه صلـح خیلی 
جالـب اسـت - دقیـق در میـان هیاهوی 
دوم  دور  از  گمانه زنی هـا  و  انتخاباتـی 
طـرح  ایـن  اسـت.  انتخابـات  رفتـن 
کـه  می گـردد  مطـرح  زمانـی  یـک  در 
حکومـت اساسـًا خلع مشـروعیت بوده 
دارد.  قـرار  انتقالـی  حالـت  یـک  در  و 
و  چانه زنـی  بـرای  خوبـی  ابـزار  پـس 
امتیازگیـری انتخاباتـی از جوانب داخلی 
و شـرکای بین المللـی افغانسـتان اسـت.
صلـح  فقره یـی  هفـت  برنامـۀ  ایـن   .3

زلمـی  صلـح  طـرح  بدیـل  و  رقیـب 
طـرح  ایـن  دقیقـًا  اسـت.  خلیـل زاد 
زمانـی بـه میـدان آورده شـده اسـت تـا 
تالش هـای صلح زلمـی خلیـل زاد را به 

بکشـاند. چالـش 
نـگاه  از  هـم  افغانسـتان  حکومـت   .4
سیاسـی، امنیتـی، نظامـی و اقتصادی در 
داخـل، منطقـه و جهـان در آن وضعیت 
و جایـگاه قـرار ندارد تـا بتوانـد دوباره 
بـا امریـکا و پاکسـتان و یا جهان اسـالم 
بـه مذاکـره روی جنـگ و صلـح و یـا 
حتـا روابط دوجانبـه خود بنشـیند. یک 
حکومـت ضعیـف، تجریـد شـده و بـا 
قاعـدۀ خیلـی منحصـر بـه چنـد جـوان 
از غـرب برگشـته بایـد جـای خـود را 
و  سیاسـی  جایـگاه  در  شـما  بشناسـد. 
روابـط  روی  تـا  نداریـد  قـرار  نظامـی 
افغانسـتان با کشـورهای منطقـه و جهان 
از  یکـی  بنشـینید.  مذاکـره  میـز  روی 
دوسـت های منطقه یـی من طـرح جدید 
را خنـده آور و تمسـخرآمیز تعریف کرد 
چونکـه در اوج مشـروعیت و قـدرت 

نتوانسـت  افغانسـتان  حکومت هـای 
روابـط طالبـان را با پاکسـتان و یا منطقه 
یـک حکومـت  حـاال  و  کنـد  تعریـف 
تقریبـًا سرپرسـت چگونـه و روی کدام 
مشـروعیت می توانـد ایـن روابـط را بـا 
توجـه بـه اینکـه طالبـان حـاال در یـک 
وضعیـت بهتـر سیاسـی و نظامـی قـرار 

کند. تعریـف  دارنـد، 
5. خواسـت آتش بـس از طالبـان را تنها 
خواسـته  پاکسـتانی ها  از  امریکایی هـا 
اردوی  درسـتیز  لـوی  ایـن  می توانـد. 
را  قبلـی  آتش بـس  کـه  بـود  پاکسـتان 
او  هـم  بـار  ایـن  و  سـاخت  محقـق 
خواهـد توانسـت ایـن کار را به کرسـی 

گرفته ایـد. غلـط  را  آدرس  بنشـاند. 
۶. در ایـن طـرح وزارت صلح، شـورای 
عالـی صلـح، شـورای عالـی مصالحـه 
و ده هـا ادارت مصرفـی بی ربـط صلـح 

کجاسـت؟ 
بیاییـد - خودشناسـی  کمـی بـه خـود 

اسـت! خداشناسـی 

کشـورها را بـه نمایـش می گـذارد و هـر قـدر سـایر 
ابزارهـا و پشـتوانه های سـخت افزاری قـدرت موجـود 
باشـد، امـا قـدرت نـرم و دیپلوماسـی معنـادار مبتنـی 
بـر حفـظ و نگهداشـت منافـع ملـی و البی گـری موثر 
غـرض تحقـق اهـداف بـزرگ ملـی موجـود نباشـد، 
شـدن   جهانـی  عصـر  در  افـزاری  سـخت  جنبه هـای 
معنـا و جایـگاه درخـور توجـه نخواهد داشـت. منافع 
ملـی تاریـف و مصادیق متعـدد دارد و تفاوت آشـکار 
میـان منافـع کالن و همه شـمول ملی و منافـع زودگذر، 

مقطعـی و تنگ نظرانـۀ حکومتـی وجـود دارد، برخـی 
مسـایلی را کـه حکومت هـا و نخبگان حکومتـی منافع 
می داننـد، منافـع اکثریـت پذیـر نیسـت و مالحظـات 
نهفتـه اسـت. چنـد  قومـی و سیاسـی خـاص در آن 
هفتـه پیـش صبغـت  احمـدی، سـخنگوی وزارت امور 
خارجـه بـه دلیـل اظهار نظـر در پیونـد به سـفر هیات 
طالبـان  به پاکسـتان از وظیفه اش برکنار شـد، در حالی 
کـه ماهیـت کار او بیـان سیاسـت خارجی و طـرز فکر 
رهبـری وزارت امـور خارجـه به خصـوص وزیـر امور 
خارجـه می باشـد، اشـرف غنـی و دم و دسـتگاه طویل 
و عریـض اطالع رسـانی ارگ  از مشـاوریت ارتباطـات 
اسـتراتژیک گرفتـه تـا  دفتـر سـخنگو بـه جـای اینکه 

اختالف نظـر را بـا رهبـری و شـخص وزیـر خارجـه 
حـل و فصـل کننـد، یک شـخص را کـه لزومـًا کارش 
را انجـام می دهـد بـه شـکل غیرقانونـی و غیراصولـی 
تجربـۀ  شـاید  دنیـا  جـای  هیـچ  در  کردنـد.  برکنـار 
حکومـت داری ضعیـف و انفعالـی و مرگ بروکراسـی 
بـه انـدازۀ حکومـت وحـدت ملـی افغانسـتان و اداره 
»ترمیم کننـدۀ  و  »تیوری پـرداز«  مـردِ  رهبـری  بـه 
دولت هـای نـاکام« تکرار نشـده باشـد، افتضـاح بزرگ 
بـرای جامعـۀ دیپلوماتیـک مقیـم کابـل و رسـانه های 
بین المللـی ایـن اسـت کـه افغانسـتان از نظـر داشـتن 
کادرهـای دیپلوماتیـک در قحطـی به سـر می بـرد کـه 
همزمـان معیـن همکاری هـای اقتصـادی،  سرپرسـت 
ریاسـت اطالعـات عامـه و دفتـر سـخنگوی وزارت 
خارجـه باشـد، در حالـی کـه به لحـاظ اجـراآت کاری 
و تعـداد کارمنـدان، دفتـر سـخنگو بزرگتـر از معینیـت 
جهانـی،  عامـۀ  افـکار  اسـت.  اقتصـادی  تشـکیل  نـو 
رسـانه های بین المللـی و جامعۀ دیپلوماتیـک از درزها، 
گسسـت ها و  شـکاف های سـاختاری افغانسـتان آگاه 
انـد و ماسـت مالی کـردن این چهره و سـاختار معیوب 
و انحصـاری بـه جـای اصالحـات واقعـی و همگرایی 
سـازنده، هیچ گاهـی در تاریـخ رویکـرد موثـر نبـوده و 
نخواهـد بـود  و بـه جـای مـرگ آزادی بیـان کـه از 
دسـت آوردهای مانـدگار هـژده سـال گذشـته بـوده و 
بـه بهـای زیادی به دسـت آمـده، برخـورد سـلیقه یی و 
سیاسـی نسـبت بـه نهادهـا و دسـت آوردها بـه مرگ و 

نابـودی آنهـا منجـر می گـردد.

تمیم عاصی

آزادی بیـان را نُکشیـد!...
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چاپ: مطبعه امام

گفتـه  پاکسـتان  نخسـتوزیر  خـان،  عمـران 
کـه مهـم اسـت تـا تمـام طرف هـای درگیـر 
در افغانسـتان گام هـای عملـی بـرای کاهـش 
میـزان خشـونت بردارند. دفتر نخسـت وزیری 
پاکسـتان بـا نشـر خبرنامه یـی گفته کـه عمران 
خـان در دیـدار بـا زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ 
ویـژۀ امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان گفته 
و  »دوام دار  حمایـت  مجـدداً  پاکسـتان  کـه 

صمیمانـۀ« خـود را از رونـد صلـح افغانسـتان 
می کنـد. اعـالم 

آقـای خلیـل زاد در روزهـای گذشـته از کابـل 
دولـت  ارشـد  مقام هـای  بـا  و  کـرده  دیـدار 
کشـور  ایـن  سیاسـی  رهبـران  و  افغانسـتان 
گفت وگـو نمـود و بعـد از آن بـه اسـالم آباد 
همچنیـن  پاکسـتان  نخسـت وزیر  رفـت. 
روایت هـای  از  بایـد  کـه  کـرده  خاطرنشـان 
تضعیـف  بـرای  تالش هـا  انجـام  و  منفـی 
انجـام شـده، خـوداری شـود.  پیشـرفت های 
بـه عنـوان دوسـت  پاکسـتان  افـزوده کـه  او 
صمیمـی افغانسـتان، حاضـر اسـت کـه تمـام 

اقدام هـای الزم را درحـد توانـش انجـام دهد، 
زیـرا ثبـات در افغانسـتان و منطقـه خواسـت 

اسـت. پاکسـتان 
در یـک مـاه گذشـته ایـن دومین بار اسـت که 
پاکسـتان دیـدار می کنـد،  از  آقـای خلیـل زاد 
از  خلیـل زاد  آقـای  نیـز  جـاری  مـاه  اوایـل 
اسـالم آباد دیـدار کـرد و همزمـان هیأتـی از 
دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر نیز به پاکسـتان 
سـفر کـرده بـود. نکتـۀ اصلـی و تکـراری در 
ایـن دیـدار خلیـل زاد بـا عمـران خـان، حرف 
تکـراری زمامـدار امـروز و پیشـین پاکسـتان 
ایفـای  از  زمانـی  هـر  این کـه  آن  و  اسـت 
نقـش صادقانـه و فعـال پاکسـتان در بـه میـان 
آمـدن صلـح در افغانسـتان صحبـت می شـود، 
بـه نصیحـت کـردن  ایـن کشـور  زمـام داران 
آغـاز می کننـد و دیگـران را متوجه می سـازند 
تـا سـهم خـود را در بـه میـان آمـدن صلح در 
افغانسـتان ایفـا کننـد؛ در حالی کـه بلند رفتن 
تربیـت  و  افغانسـتان  در  خشـونت ها  میـزان 
بـه شـمول  تروریسـتی  تجهیـز گروه هـای  و 
و  گرفتـه  صـورت  کشـور  ایـن  در  طالبـان، 
هیـچ امـا و اگـری در ایـن زمینـه نـزد مـردم 
اسـت.  نمانـده  باقـی  جهانیـان  و  افغانسـتان 
پاکسـتان بـا پیش کشـیدن مسـوولیت دیگران 
در زمینـۀ کاهـش خشـونت ها در افغانسـتان، 
تـالش می کند خـود را پرنـدۀ بـی آزار معرفی 
کنـد و یـا اسـتراتژی اصلـی خود کـه حمایت 
در  خشونت گسـتری  و  خشـونت گری  از 

افغانسـتان اسـت را کتمـان کنـد.
در کنـار ایـن، اما ایـن سـوال در ذهنیت مردم 
چـرا  کـه  اسـت  باقـی  همچنـان  افغانسـتان 
امریـکا در طـی سـال های پـس از مجاهدیـن، 
کشـوری را حمایـت کـرد کـه نقـش مسـتقیم 
تـا  و  داشـت  طالبـان  آوردن  وجـود  بـه  در 
کنـون نیـز ایـن حمایت ها بـه صـورت مداوم 
و قاطـع وجـود دارد؟ در واقـع پرسـش ایـن 
نیسـت که آیـا پاکسـتان از تروریسـم حمایت 
می کنـد یـا نـه؟ بلکـه پرسـش ایـن اسـت که 
چـرا ایـاالت متحـدۀ امریـکا از کشـوری کـه 
بـه صـورت آشـکارا حامی تروریسـم اسـت، 
همیـن  شـاید  می کنـد؟  همه جانبـه  حمایـت 
گـزارۀ »سـهم دیگـران« در کاهـش خشـونت 

در افغانسـتان را مسـووالن پاکسـتان ده هـا بار 
بـا مقامـات امریکایـی گفتـه انـد، امـا امریـکا 
کمتر فشـار بـاالی پاکسـتان وارد کـرده و این 
کشـور را متوجـه سـهم خـودش در کاهـش 
خشـونت ورزی کـرده اسـت. اگـر تصمیمـی 
هـم گرفته شـده، کوتاه مـدت بوده و نتوانسـته 
تأثیـر پایدار داشـته باشـد. ایاالت متحده سـاِل 
پیـش نیـز دربـارۀ قطـع کمک های این کشـور 
امـا چنانـی کـه  بـه پاکسـتان سـخن گفـت؛ 
بایـد، این اسـتراتژی دوام دار نبـوده و به گونۀ 

تاکتیکـی مطـرح و زود پایـان یافـت.
جنـگ نظامیان پاکسـتان در خاک افغانسـتان و 
حمایـت همه جانبـه از تروریسـم و همچنیـن 
تروریسـتان و  بـرای  امـن  سـاختن النه هـای 
مسـایلی  پاکسـتان،  خـاک  در  افراط گرایـان 
نیسـتند کـه از چشـم ایـاالت متحـده و یـا هر 
کشـوری کـه منافعـی در افغانسـتان دارد، دور 
بمانـد. پاکسـتان طی سـال های گذشـته نشـان 
داده کـه علنـًا از پروژۀ تـرور و ویران گری در 
افغانسـتان حمایـت می کنـد و در ایـن راه از 
هیـچ تالشـی دریـغ نکـرده اسـت. همان گونه 
که تروریسـتان تحـت حمایت پاکسـتان نیز تا 
کنـون از هیـچ جنایتی در حق مردم افغانسـتان 
دریـغ نورزیـده انـد. بنابرایـن، نقش پاکسـتان 
در جنـگ و صلـح افغانسـتان روشـن تر از آن 
اسـت کـه کسـی در مـورد آن شـک داشـته 
باشـد؛ امـا مهم این اسـت کـه ایـاالت متحدۀ 
امریـکا اینـک بـا پیـش کشـیدن دوبـارۀ طرح 

صلـح، چقـدر در تحقـق آن جدی اسـت. 
از دیدارهـا  ایـن دور  معلـوم نیسـت کـه در 
و  امریـکا  صلـح  توافق نامـۀ  امضـای  بـرای 
پاکسـتان  در  دیـدارش  آغازیـن  کـه  طالبـان 
اتفـاق افتـاد، امریـکا پاکسـتان را وادار خواهد 
کـرد تا سـهم اصلـی خود را در پایـان جنگ و 
خشـونِت چندیـن دهه یـی افغانسـتان ایفا کند 
یـا نـه! امریـکا بایـد این بار بیشـتر با پاکسـتان 
صلـح کنـد و زمـام داران ایـن کشـور را وادار 
بـه تغییر اسـتراتژی در قبال افغانسـتان سـازد؛ 
کنـد  تغییـر  اسـتراتژی  ایـن  کـه  زمانـی  هـر 
کـه همانـان ایفـای نقـش اصلـی پاکسـتان در 
کاهـش خشـونت ورزی در افغانسـتان اسـت، 
صلـح پایـدار در افغانسـتان بـه میـان می آیـد.

دو روز پیـش یـک نامه به امضای معین سیاسـی وزارت امور 
خارجـه بـه شـعبات و نماینده گی هـای سیاسـی و قونسـلی 
این وزارت  فرسـتاده شـده که  از کارمنـدان و دیپلومات های 
خواسـته شـده کـه  از ابـراز نظر در مسـایل سیاسـی و امنیتی 
در شـبکه های اجتماعـی خـود داری نماینـد و در صـورت 
تکـرار و تخطـی از آن برخـورد قانونـی صـورت می گیـرد. 
سـه سـال پیـش نیز نامه یـی با چنیـن محتوا از طـرف وزارت 
امـور خارجـه به شـعبات مرکـزی و نماینده گی های سیاسـی 
و قونسـلی فرسـتاده شـده بـود. سـفرا و جنرال قونسـل هایی 
کـه از آدرس ارگ معرفـی می شـوند از تـرس اینکـه مبـادا 
دیدگاه هـای متضـاد و اختـالف نظرهـا در بیـرون و محیـط 
دیپلوماتیـک درز کنـد، چنیـن محدودیـت را بـر کارمنـدان و 
دیپلومات هـا وضـع کـرده و مانـع مالقات هـا و اشـتراک در 
در  را  آنهـا  دیدگاه هـای  و   می شـوند  دیپلوماتیـک  محافـل 
شـبکه های اجتماعـی نظارت می کننـد. شـماری  از کارمندان 
وزارت امـور خارجـه بـدون شـک در شـبکه های اجتماعـی 
انتخاباتـی  تکت هـای  از  و  داشـته   واضـح  موضع گیـری 
مـورد عالقه شـان حمایـت کردنـد و همچنـان در بـاب صلح 
و جنـگ کشـور نیـز ابـراز نظـر و در بحث هـای رسـانه یی 
اشـتراک می کننـد. وزارت امـور خارجـه از دیر باز به این سـو 
در اختیـار زورمنـدان و احـزاب سیاسـی قـرار دارد. احـزاب 
وزارت  درون  در  حکومتـی  و  سیاسـی  شـخصیت های  و 
خارجـه و نماینده گی هـای سیاسـی افـراد مـورد نظـر شـان را 
تعییـن کرده انـد و لزومـًا موضع گیری هـای متفـاوت احـزاب 
و جریان هـای سیاسـی و تقابـل آنهـا بـا مواضـع حکومتـی 
راجـع بـه مسـایل مهم کشـوری از انتخابـات گرفتـه تا صلح 
حتـا  و  دارد  فـردی  موضع گیری هـای  بـر  تاثیـر  جنـگ  و 
شـماری از سـازمان ها و چهره هـای سیاسـی بـه افـراد متعلق 
بـه خـود بـه صـورت واضـح دسـتور کار و آجنـدا می دهنـد 
تـا در رسـانه ها و محیـط دیپلوماتیـک  مطـرح کننـد. نـه تنها 
کارمنـدان وزارت خارجـه بلکه در سـایر نهادهـای حکومتی 

افـراد دیدگاه هـای شـان را در شـبکه های اجتماعـی بازتـاب 
علی رغـم  و  بی شـرمانه  برخی های شـان  حتـا  و  می دهنـد 
جریمـه و تنبیـه نیـز بـه ایـن کار ادامـه می دهنـد و هیچ گاهی 

از سـوی اداره مربوطه شـان تذکـر و توصیـه نشـده اند.
و  همسـایه  کشـورهای  در  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  سـوال 
متفـاوت  موضـع  دیپلومات هـا  یافتـه   توسـعه  کشـورهای 
نمی گیرنـد و حتـا اگـر  دیـدگاه  اختالفـی دارنـد تحمـل 
می شـوند و فرهنـگ اسـتعفا و کناره گیـری  نیـز در صورتـی 
کـه نمی تواننـد بـه لحـاظ فکـری و سیاسـی بـا رهبـری کنار 
نهادینـه شـده اسـت. چنانچـه جـواد ظریـف وزیـر  آینـد، 
خارجـۀ کنونـی ایـران در کتـاب خاطراتـش می نویسـد که او 
در زمـان ریاسـت جمهوری احمـدی نـژاد، نماینـدۀ ایـران در 
سـازمان ملـل متحـد بود و با آمـدن رهبری جدیـد و انتخاب 
احمـدی نـژاد بـه دلیـل اختـالف نظـر با رهبـری از دسـتگاه 
دیپلوماسـی دسـت کشـید  و بـه حیـث اسـتاد بـه دانشـگاه 
تهـران رفـت. چنـدی پیـش محمـود صیقـل، نماینـدۀ سـابق 
افغانسـتان در سـازمان ملل متحد و بانو منیژه باختری، سـفیر 
سـابق افغانسـتان در نـاروی بـه دلیـل آنچـه فضـای تنـگ و 
تاریـک کاری و بی مهـری رهبـری سیاسـی گفتـه می شـد، از 
کار در وزارت امـور خارجـه خـودداری کردنـد و شـماری 
از سـفرا و دیپلومات هـای آرمان گـرا و متعهـد دسـت از کار 

 . ند کشید
حکومـت وحـدت ملـی به لحـاظ ترکیـب و چینش افـراد  و 
سیاسی شـان  و  فکـری  نگرش هـای  و  سیاسـی  جریان هـای 
شـدیداً متضـاد و پارادوکسـیکال می باشـد و دیـدگاه متفاوت 
و اختـالف نظـر نیـز ریشـه در چشـم انداز و دورنمـای کالن 
کنوانسـیون های  و  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  دارد.  مسـایل 
جهانـی ماننـد کنوانسـیون حقـوق مدنـی و سیاسـی به گونـۀ 
صریـح بـر لزوم رعایـت و احتـرام آزادی بیان تاکیـد می دارد. 
موقـف و احـد و یک دسـت در برابـر مسـایل مهـم ملـی و 
بین المللـی نشـان دهندۀ میـزان کارایـی  دولت و قـدرت نرم... 

پاکستان چرا 
خود توبه کمتر می کند!

آزادی بیـان را نُکشیـد!

هارون مجیدی

 سامانی
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جنـگ نظامیـان پاکسـتان در خـاک افغانسـتان و حمایـت همه جانبـه از تروریسـم و 
همچنیـن سـاختن النه هـای امـن بـرای تروریسـتان و افراط گرایـان در خاک پاکسـتان، 
در  منافعـی  کـه  کشـوری  هـر  یـا  و  متحـده  ایـاالت  چشـم  از  کـه  نیسـتند  مسـایلی 
افغانسـتان دارد، دور بمانـد. پاکسـتان طـی سـال های گذشـته نشـان داده کـه علنـاً 
از پـروژۀ تـرور و ویران گـری در افغانسـتان حمایـت می کنـد و در ایـن راه از هیـچ 
تالشـی دریـغ نکـرده اسـت. همان گونـه که تروریسـتان تحـت حمایت پاکسـتان نیز تا 
کنـون از هیـچ جنایتـی در حـق مـردم افغانسـتان دریغ نورزیـده انـد. بنابراین، نقش 

پاکسـتان در جنـگ و صلـح افغانسـتان روشـن تر از آن اسـت


