
هموطنان رنجدید!
ــما در  ــتین ش ــع راس ــگار و مداف ــوان خدمت ــه عن ب
امتــداد تقریبــًا دو دهــۀ پســین مبــارزه ام را بــا 
عالمــی از مشــکالت و حتــا مشــکالت جــدی 
ــد،  ــات فاس ــخاص، حلق ــر اش ــادی در براب اقتص
ــت  ــاد عدال ــر ایج ــن بهخاط ــوس و نفاق افگ جاس
اجتماعــی بــدون هــراس و معامله گــری ادامــه 

داده ام.
ــا  ــوار، توطیه ه ــاالت دش ــا ح ــارزه ب ــیر مب در مس
ــلیم  ــه تس ــوده ام ک ــرو ب ــم رو به ــایس پیه و دس
ــا ایــن پیشــینۀ روشــن مبــارزه کــه همــه  نشــدم. ب

ــر اســاس پیشــنهاد محتــرم نورالحــق  می دانیــد و ب
علومــی کــه یکــی از شــخصیت های نیک نــام 
ــم محســوب می شــد، در ســمت معاونیــت  برای
ــون(  ــت قان ــاالری و حاکمی ــم )مردم س نخســت تی
ــرم نورالحــق علومــی وارد  ــاب محت بهریاســت جن
ــت جمهوری  ــات ریاس ــی انتخاب ــارزات انتخابات مب
۶ میــزان ۱۳۹۸ شــدم، بــا آنکــه باورمنــد بــه 
برگــزاری انتخابــات شــفاف و عاالنــه نبــودم، 
امــا متعهــد و باورمنــد بــودم کــه از تریبــون 
ــرای  ــات برعــالوه اســتفاده و تــالش ب ــن انتخاب ای
ــردم  ــداری م ــت بی ــات در جه ــروزی در انتخاب پی

بــاالی  قضــاوت  بهخاطــر  افغانســتان  نجیــب 
ــتفاده  ــین، اس ــال پس ــاه س ــی پنج ــای سیاس نظام ه
کــرده ادای دیــن نمایــم. قبــل از اختتــام ایــن مســیر
تیــِم  بــا  علومــی  نورالحــق  محتــرم  جنــاب 

پیوســتند. دولت ســاز 

هموطنان عزیز!
ــا نشــر اعالمیــه مخالفــت و عــدم پیوســتن  قبــاًل ب
ــما  ــی ش ــه آگاه ــاز ب ــِم دولت س ــه تی ــودم را ب خ
رســانیده بــودم و اکنــون نیــز یک بــار دیگــر جهــت 
آگاهــی مزیــد هموطنــان عزیــز، رفقــا، همــکاران و 
هوادارانــم در سراســر کشــور بــر عــالوه از اینکــه 
ــرف  ــاب اش ــت جن ــه ریاس ــاز ب ــِم دولت س در تی

ــی ام را  ــات بی طرف ــن انتخاب ــته ام در ای ــی نپیوس غن
ــم  ــت نمی کن ــزدی حمای ــچ نام ــرده از هی ــظ ک حف
ــی شــدید خــودم را از مهندســی و تقلــب  و نگران
گســترده در انتخابــاِت ۶ میــزان کــه مســلمًا کشــور 
را بهطــرف جنــِگ خطرنــاک خواهــد بــرد، شــریک 
اســتراتژیک  شــریک های  از  بنابریــن  می کنــم. 
افغانســتان و مجــاری بین المللــی کــه بــرای حفــظ 
ــدی  ــور ج ــتند بهط ــد هس ــتان متعه ــات افغانس ثب
ــات گســترده و ســازمان  ــو تقلب ــا جل می خواهــم ت
یافتــه را گرفتــه، افغانســتان را از رفتــن بــه بحــران 

ــد. ــاک نجــات دهن خطرن
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غنی غرِق رفتارهای سلیقه یی 

و تبعیض آمیز است
حکـومت گیـچ ومنـگ 

در برابـِر صلـح
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روح اهلل بهزاد
ریاست  انتخابات  نامزدان  شورای 
جلسه یی  طی   ۱۳۹۸ سال   جمهوری 
دیروز 20 میزان، یافته های خود در مورد 
مورد  را  میزان  ششم  انتخاباِت  برگزاری 

ارزیابی قرار دادند.
آرای  شـورا،  ایـن  یافته هـای  بربنیـاد 
عمومـی رأی دهنـده گان در این انتخابات 
زیـر سـقف یک میلیـون تن بوده اسـت. 
براسـاس ایـن یافته هـا، برنـدۀ انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بایـد 450 هـزار رأی 
به دسـت آورده باشـد تـا 50 +۱ تکمیل 

گردد.
درمالـوگ  کمپنـی  از  نامـزدان  شـورای 
»جـداً« تقاضا کرده اند تـا هرچه عاجل تر 
رقـم آرای عمومـی رأی دهنـده گان را که 
بـه  بایومتریـک درج شـده،  در سیسـتم 

مـردم ابـالغ کنند.
کـه  اسـت  کمپنـِی  اسـم  »درمالـوگ« 
بـرای  را  بایومتریـک  دسـتگاه های 
انتخابـات ریاسـت جمهوری فراهم کرده 
و تمامـی مراحل فنـِی این دسـتگاه را به 

دارد. عهـده 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
ریاسـت جمهوری می گوینـد کـه مـوارد 
فنـی، سیاسـی و آمـاری انتخابات ششـم 

میـزان را بـه زودی همه گانـی می سـازند. 
آنـان طـی نامه یـی بـه تأکیـد از کمپنـی 
درمالـوگ خواسـته انـد تا هرچـه زودتر 
انتخابـات  رأی دهنـده گان  واقعـی  آمـار 
ریاسـت جمهوری را نشـر کننـد و مـردم 

را بـه انتظـار نگذارنـد.
پیـش از این، کمیسـیون انتخابـات اعالم 
کرده اسـت که میـزان اشـتراک کننده گان 
در انتخابـات ششـم میـزان، نزدیـک بـه 
سـه میلیـون تـن اسـت کـه ایـن شـمار 
دسـته های  از  شـماری  انتقـاد  مـورد 
انتخاباتـی و نهادهـای ناظـر قـرار گرفته 
اسـت. نهادهای ناظر در چندین نشسـت 
اعـالم کرده انـد که سـقف اشـتراک مردم 
آمـاری  از  پایین تـر  انتخابـات،  ایـن  در 
را  آن  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  اسـت 

اسـت. کرده  اعـالم 
انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان 
برگـزار  میـزان سـال جـاری  در ششـم 
شـد. هجده تـن در ایـن انتخابـات خود 
را نامـزد کـرده بودنـد کـه در نهایـت تـا 
آخریـن روزهـای انتخابـات، سـیزده تن 
در ایـن میـدان باقـی ماندنـد. براسـاس 
تقویـم کمیسـیون انتخابـات، قرار اسـت 
نتایـج ابتدایـی ایـن انتخابـات تـا شـش 

روز دیگـر اعـالم شـود.

تکت انتخاباتی »مردم ساالری و حاکمیت قانون« چرا از هم پاشید؟

یافته های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

سقف اشتراک کننده گان در انتخابات زیر یک میلیون بوده است

در مراسم گرامی داشت از هجدهمین سالروز شهادت 
قهرمان ملی افغانستان در پارلمان اسکاتلند مطرح شد:

جهانیان مدیون مبارزات 
شهید مسعود اند

شــهید مســعود بــود کــه در ســفرش بــه اتحادیــۀ اروپــا 
از خطــر جدی یــی کــه شــبکۀ جهانــی القاعــده بــه امنیــت 
جهــان متوجــه ســاخت، گــوش زد کــرد و از عواقــب 
بی توجهــی بــه آن هشــدار داد. بــه بــاور آنــان: حقیقــت 

و حقانیــت مســعود امــروز فراتــر از مرزهاســت 
و نامش ثبت تاریخ خواهد بود
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پـس از توقف گفت وگوهای صلـح میان امریکا 
رییـس  جمهـوری  ترامـپ  دونالـد  طالبـان،  و 
امریـکا یـک بـارِ دیگـر بـر خـروج نیروهـای 
کشـورش از افغانسـتان تأکیــد ورزیـد. آقـای 
ترامـپ کـه در یک گردهمایی انتخاباتی سـخن 
می گفـت، اعـالم کـرد کـه سـربازاِن امریکایـی 
بایـد بـه زودی بـه خانـه برگردنـد. او گفـت که 
نیروهـای امریکایـی بـرای زمـاِن محـدودی به 
افغانسـتان اعـزام شـده بودند ولی حــاال نوزده 

سـال از آن زمـان می گـذرد. 
بـه نظـر می رسـد کـه سـخناِن آقـای ترامـپ 
انتخاباتـی  جنبـۀ  می توانـد  این کـه  بـر  افـزون 
داشـته باشـد، در عیـِن زمـان تالش هـای کاخ 
راه حـِل  افغانسـتان و  از  بـرای خـروج  سـفید 
صلح آمیـز برای قضیۀ این کشـور را نیز نشــان 
بـه  نیـز  می دهـد. در روزهـای اخیـر، طالبـان 
تکاپـو افتـاده و یـک بـارِ دیگـر سفرهای شـان 
را بـه منطقـه و کشـورهاِی دخیـل آغـاز کـرده 
از توقـِف گفت وگوهـای  انـد. طالبـان ظاهـراً 
صلـح چنــدان رضایـت ندارنـد و به دنبـاِل آن 
از سـر  زودی  بـه  ایـن گفت وگوهـا  کـه  انـد 
گرفتـه شـود. امـا چیـزی کـه هنـوز مشـخص 
نیسـت، این اسـت که این بـار در صـورِت آغازِ 
گفت وگوهـای صلـح میـان امریـکا و طالبـان، 
محـور اصلـِی ایـن گفت وگوهـا چـه خواهـد 
بـود؟ آیـا دو طرف از همان جایـی گفت وگوها 
را پـی می گیرنـد کـه قبـاًل قطع شـده بـود و یا 
این بـار با آجنـداِی تـازه این گفت وگوهـا را به 

می برنـد؟ پیـش 
 نکتـۀ دوم ایـن اسـت کـه موقـف افغانسـتان 
آیـا  بـود؟  ایـن گفت وگوهـا چـه خواهـد  در 
بـا  کـه  می شـوند  حاضـر  بـار  ایـن  طالبـان 
و  مسـایِل جنـگ  مـورد  در  هیـأت حکومـت 
صلـح گفت وگـو کننـد و یـا همچنـان بحـث 
سیاسـِی  شـخصیت های  و  احـزاب  را  اصلـی 
بیـرون از حکومـت انجـام خواهـد داد؟ و یـا 
اصـاًل طالبـان تا زمـان اعـالم نتیجـۀ انتخابات، 
هیـچ گفت وگویـی بـا جانـب حکومـت انجـام 

نخواهنـد داد؟ و آیـا حکومتـی را کـه در نتیجۀ 
حکومـِت  طالبـان  شـود،  اعـالم  انتخابـات 
نامشـروع و دسـت نشـانده نخواهنـد گفـت؟ 
بـا  رابطـه  در  کـه  انـد  پرسـش هایی  این هـا 
مسـالۀ صلـح می تواننـد مطرح باشـند کـه هنوز 
وجـود  آن هـا  بـرای  قناعت بخـش  پاسـخ های 
اصلـِی  هـدف  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  نـدارد. 
بـا  ایـن اسـت کـه  طالبـان در شـرایط فعلـی 
امریـکا بـر سـِر خروج نیــروهای آن کشـور به 
توافـق برسـند و پـس از آن، موقِف خـود را در 
مـورد گفت وگوهـای صلـح با حکومـت اعالم 
کننــد. طالبـان تـالش دارنـد کـه به هر شـکِل 
ممکـن نخسـت بـا امریکایی هـا بـر سـر بیرون 
شـدِن نیروهای شـان بـه توافـق برسـند و آن گاه 
اگـر خواسـتند با حکومـت وارد مذاکره شـوند 
و اگـر اوضاع را مســاعد دیدند، به جنگ شـان 
بـرای سـرنگون کـردِن حکومـت ادامـه دهند. 
ایـن موضوع از چشـم پیمـان اتالنتیک شـمالی 
)ناتو( که مسـوولیِت اصلِی جنگ در افغانسـتان 
را بـه عهـده دارد، به دور نمانده اسـت. دبیرُکل 
ایـن پیمـان هم زمـان بـا اعـالم آماده گـی آقـای 
ترامـپ بـرای خـروج نیروهایش از افغانسـتان، 
گفـت کـه ناتـو در جنـگ بـا تروریســم متحد 
حکومـت افغانسـتان باقی می ماند و نیــروهای 
دفاعـی و امنیتـِی ایـن کشـور را بـرای مقابله با 
می دهـد.  آمـوزش  هراس افکنـان  تهدیدهـای 
دهـد  نشـان  کـه  خواسـت  نحـوی  بـه  ناتـو 
وارد  زیاده خواهـی  بـا  نمی تواننـد  طالبـان 
گفت وگوهـای صلـح بـا امریـکا شـوند. ایـن 
گـروه در همـه حـال بایـد ایـن موضـوع را مد 
نظر داشـته باشـد که جامعۀ جهانی افغانســتان 
را تنهـا نمی گـذارد و اجـازه نمی دهـد کـه یک 
گـروهِ عقب گـرا و افراطـی کـه می توانـد منافع 
کشـورهای عضـو ناتو را بـه مخاطره بیــندازد، 

بـر این کشـور مسـلط شـود.
 امـا بحـث اصلـی این اسـت کـه موقـِف دقیِق 
حکومـت افغانسـتان کـه بتوانـد مـورد حمایِت 
تمـام گروه هـا و جناح هـای موجـود در کشـور 

قرار گیــرد، چـه خواهد بود و ایـن موقف چه 
زمانـی ابراز می شـود. زیـرا تا به حـال آنچه که 
حکومـت وحـدت ملی در رابطه بـا صلح انجام 
داده، چیزهـاِی بنیادی و مسـتحکم نبوده اسـت. 
آقـای غنـی بسـیار تـالش کـرد کـه مدیریـِت 
گفت وگوهـای صلـح را در دسـت گیـرد، ولـی 
بـه دلیـل عـدم توانایی و نداشـتن برنامـۀ مدون 
و سـازنده، به چنیــن امری موفق نشـد. جرگۀ 
مشـورتی صلـح نیـز کـه بـا هزینه  هـای بسـیار 
گـزاف برگزار شـد، چیزی فراتـر از عوام فریبی 
و گـرم کـردِن بـازار تبلیغاتـی حکومـت نبـود. 
نـه آقـای غنی بـه فیصله هـای جرگۀ مشـورتی 
صلـح بـاور داشـت و نه کسـانی کـه در جرگه 
شـرکت داشـتند، می توانسـتند تحلیـِل دقیـق و 

علمـی از وضعیت داشـته باشـند. 
دالـر  میلیون هـا  مصـرِف  بـا  غنــی  آقـای 
خواسـت کـه در آسـتانۀ انتخابـات بـرای خود 
کمپایـِن انتخاباتـی انجـام دهـد. حـاال امـا نـه 
بحـث انتخابـات مطـرح اسـت و نـه هـم دیگر 
عوام فریبی هـاِی آقـای غنـی در مـورد صلح در 
جامعـه و در میــان مـردم خریـدار دارد. حـاال 
زمـاِن آن اسـت که حکومـت موقِف روشـن و 
دقیـق در رابطـه بـا گفت وگوهای صلح داشـته 
باشـد و نگـذارد کـه همـه چیز یـک بـارِ دیگر 
بـا توییـت رییـس جمهـورِی امریـکا به بـاد فنا 

رود. 
بحـث بـر سـِر ایـن نیسـت کـه طالبـان وارد 
قبـول  بـا  حکومـت  یـا  و  شـوند  حکومـت 
امتیازهایـی بـرای ایـن گـروه کـه بـه بهـای از 
دسـت رفتـِن دسـتاوردهای هجـده سـاله تمام 
شـودـ سـند صلـح با آن هـا را امضا کنـد. چنین 
چیـزی از نظـِر مـردم افغانسـتان کامـاًل مـردود 
افغانسـتان  مـردم  اسـت.  پذیـرش  غیرقابـل  و 
آن،  نتیجـۀ  در  کـه  می خواهنـد  را  صلحـی 
دسـتاوردهای سـال های پسـین نـه تنهـا حفـظ 
شـوند، بل اسـتحکام نیـز بیابنـد و حکومت در 
امر نهــادینه کـردِن این دسـتاوردها و ارزش ها 

بـا مسـوولیت عمل کنــد.     
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در حالــی کــه شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــزان  ــم می ــات شش ــردم در انتخاب ــتراِک م ــطح اش ــد س می گوی
زیــر یــک میلیــون بــوده ، گزارش هــا از فعالیت هــاِی عملــِی 
کمیســیوِن انتخابــات حاکــی از آنســت کــه آراِی بایومتریک نشــده 

ــت.  ــده اس ــل ش ــمارِش آرا داخ ــِد ش ــز در رون نی
روز گذشــته، تیــم ثبــات و همگرایــی در اعتــراض بــه ایــن وضــع 
ــردد و  ــف گ ــد متوق ــی« بای ــد انحراف ــن »رون ــه ای ــرد ک ــالم ک اع
ــد آراِی  ــی می بای ــِق قبل ــاِس تواف ــر اس ــات ب ــیون انتخاب کمیس
بایومتریک شــده را مــدارِ اعتبــار قــرار دهــد و ســایر آرا را باطــل 

بشــمارد.
اکنــون  کــه کمیســیون انتخابــات بــرای اعــالم نتایــِج ابتدایــی بــه 
ــی  ــن وضعیت ــک چنی ــیده، ی ــرعت بخش ــود س ــاِی خ فعالیت ه
ــوت  ــی ق ــای انتخابات ــان تیم ه ــل را می ــه و تقاب ــاِل منازع احتم
می  بخشــد و جامعــه را نســبت بــه پایــاِن خــوِش انتخابــات 
ــک  ــرای ی ــاِن خــوش ب ــه پای ــن اســت ک ــازد. مبره ــد می س نااُمی
انتخابــات، زمانــی متصــور اســت کــه اوالً ســایه و شــایبۀ تقلــب، 
ــای  ــًا نهاده ــد و ثانی ــردم نباش ــارکِت م ــزان مش ــنگین تر از می س
ــود در  ــات، خ ــِر انتخاب ــده و داور در ام ــده، نظارت کنن برگزارکنن

دایــرۀ اتهــام بــه تقلــب و مهندســـی جــای نگیرنــد.
انتخابــات  در  و  عــام  به طــور  افغانســتان  انتخابات هــاِی  در 
ریاســت جمهورِی ششــم میــزان به طــور خــاص، بدبختــی و 
نااُمیــدِی بــزرگ ایــن اســت کــه بخــش اعظــم و قاطــِع تقلبــات 
ــو، در  ــب و زورگ ــزداِن متقل ــوذِ نام ــال نف ــا اعم ــی ها، ب و مهندس
ــده  ــه دی ــرد. چنانچ ــورت می پذی ــات ص ــیون انتخاب ــودِ کمیس خ
می شــود کــه تیــم ثبــات و همگرایــی کــه در تعبیــر ســایر 
ــده  ــی خوان ــِم حکومت ــی از دو تی ــزدان ریاســت جمهوری، یک نام
ــردِن  ــه داخــل ک ــات را ب ــی در کمیســیون انتخاب می شــود، حلقات
ــه  ــی ک ــد؛ اتهام ــم می کن ــتم مته ــی در سیس ــل و تقلب آرای باط
تجــارب انتخابات هــای پیشــین به ویــژه انتخابــات پارلمانــِی 

ــد. ــق  کن ــد و تصدی ــد آن را تأیی ــته می توان ــال گذش س
ولــی فراتــر از آنچــه کــه پیرامــون دغدغــۀ تفکیــِک آرای 
نگرانــِی  می شــود،  ذکــر  غیربایومتریــک  از  بایومتریک شــده 
بزرگ تــر تقلبــاِت الکترونیکــی بــا اســتفاده از تکنالوژی هــا و 
ــا  ــط هکره ــًا توس ــه صرف ــت ک ــی اس ــِر رایانه ی ــاِی برت ترفنده
در  نفــوذ  توانایــی  کــه  می پذیــرد  صــورت  متخصصانــی  و 
سیســتم های کامپیوتــری را دارنــد، به نحــوی کــه تشــخیِص آن هــا 
ــی  ــات پارلمان ــت. در انتخاب ــن اس ــادی ناممک ــراِن ع ــرای کارب ب
نمادیــن  بیشــتر حضــورِ  بایومتریــک  دســتگاه های  گذشــته، 
ــه  ــه مأمــوراِن کمیســیون های انتخاباتــی آن را ب داشــتند و اکثــراً ن
گونــۀ درســت بــه کار بردنــد و نــه نامــزدان انتخاباتــی بــر صحــت 
و اعتبــارِ آن هــا تأکیــِد چندانــی کردنــد. در انتخابــاِت ششــم میــزان 
امــا ایــن دســتگاه ها از حالــِت نمادیــن خــارج شــدند و توانســتند 
ــارِت  ــه عب ــاِت گوســفندی و ب ــر تقلب ــادی ب ــا حــدودِ زی راه را ت
واضح تــر چــاق کــردِن صندوق هــا در دشــت ها و بیابان هــا 
ــت؛  ــی« را دریاف ــات الکترونیک ــد »تقلب ــن رو بای ــد. از همی ببندن
تقلباتــی کــه دریافــت و تشــخیص و رسواســازِی آن، افــزون بــر 

ــص دارد.  ــش و تخص ــه دان ــاز ب ــدرت، نی ق
ــاِی  ــا و کنش ه ــوِل ادعاه ــتر ح ــون بیش ــی هم اکن ــارِ انتخابات اخب
ــی کــه از نظــر ســایر نامــزدان »تیم هــای  ــم انتخابات ــِل دو تی متقاب
حکومتــی« خوانــده می شــوند، می چرخــد. یکــی از ایــن دو تیــم 
کــه خــود را در جایگاهــی فرو تــر و رقیــب را در جایــگاهِ فراتــر 
ــه کمیســیون  ــن می هراســد ک ــور پوســت کنده از ای ــد، به ط می بین
انتخابــات بــه نفــِع آقــای غنـــی تقلــب کند و تمــام تالشــش برای 
جلوگیــری از ایــن کار را بــه تقدیــِس آرای بایومتریــک معطــوف 
ــاِت گوســفندی به ســر  ــا از آن جــا کــه دورۀ تقلب کــرده اســت. ام
ــًا پابرجاســت، آنچــه کــه  ــزۀ تقلــب قوی ــی نیــت و انگی آمــده ول
بــرای جامعــۀ افغانســتان و نخبــه گاِن آن هــا دغدغــه اســت، نفــی 
ــِل آرای  ــاِی آن و تمثی ــکال و صورت ه ــۀ اش ــب در هم و ذمِ تقل
ــای  ــۀ تیم ه ــم و هم ــن تی ــه ای ــن رو ب ــت. از ای ــردم اس ــاِک م پ
دخیــل در انتخابــات تذکــر داده می شــود کــه در انتخابــات ششــم 
ــی  ــۀ الکترونیک ــه مرحل ــفندی ب ــۀ گوس ــان از مرحل ــزان، متقلب می
ــود را  ــب خ ــۀ تقل ــی جرثوم ــن مرحله ی ــد. در چنی ــذار کرده ان گ
ــا اســتفاده از  ــه ســالِح دانــش و تخصــص مجهــز می ســازد و ب ب
ــای  ــب در فض ــای تقل ــری، به ج ــای کامپیوت ــا و ترفنده تکنیک ه
فیزیکــی، در فضــای ســایبری دســت بــه تقلــب و مهندســِی نتایــج 
می زنــد. بــرای جلوگیــری از یــک چنیــن اتفاقــی، می بایــد همــۀ 
ــای  ــدار و جوی ــص، پاس ــای متخص ــه نیروه ــکا ب ــا ات ــزدان ب نام

آراِی پــاِک خــود باشــند. 

انتخابات 6 میزان؛
گذار از تقلباِت گوسفندی به تقلباِت الکترونیکی

حکومت 
در  برابِر صلحگیچ ومنگ 

احمـد عمـران

بـه نظـر می رسـد کـه هـدف اصلـِی طالبـان در شـرایط فعلـی ایـن اسـت کـه بـا امریـکا بـر سـِر خـروج نیــروهای آن کشـور به 
توافـق برسـند و پـس از آن، موقـِف خـود را در مـورد گفت وگوهـای صلـح بـا حکومـت اعـام کننــد. طالبـان تـاش دارنـد که 
بـه هـر شـکِل ممکـن نخسـت بـا امریکایی هـا بـر سـِر بیـرون شـدِن نیروهای شـان بـه توافـق برسـند و آن گاه اگـر خواسـتند 
بـا حکومـت وارد مذاکـره شـوند و اگـر اوضـاع را مســاعد دیدنـد، به جنگ شـان برای سـرنگون کـردِن حکومـت ادامه دهند
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مانـدگار: از کارنامـه و هجدهمیـن سـالروز شـهادت 
در  افغانسـتان  ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه 
پارلمـان اسـکاتلند گرامی داشـت شـد. در این مراسـم، 
و  دولتـی  از  اعـم  اسـکاتلندی  مهـم  شـخصیت های 
مبـارزه علیـه  نقـش شـهید مسـعود در  از  غیردولتـی 
تجـاوز شـوروی سـابق بـه افغانسـتان و تأثیـر او در 
شکسـت ابرقـدرت جهانـی وقـت، همچنـان مقاومـت 
و  یـاد  تروریسـم  برابـر  در  شـهید  مسـعود  مانـدگار 

کردنـد . سـخنرانی 
 Edinburgh ایـن مراسـم در شـهر تاریخـی ادینبـره
دایـر شـده بـود. اشـتراک کننـده گان و سـخنرانان ایـن 
مراسـم بـه کارنامه هـای شـهید مسـعود و خدمـات او 
بـه جهانیـان به عنوان مبارز »پیشـتاز و الگـو« در جنگ 
و  سـیه اندیش  »دهشـت افگنان  و  سـرخ  اسـتعمار  بـا 

عقب گـرای طالـب« ارج گـذاری شـد.
 در ایـن مراسـم که عالوه بر سیاسـت مداران، شـماری 
از نظامیـان، پژوهشـگران و دانشـگاهیان نیـز اشـتراک 
کـرده بودنـد بـا تحسـین از کارنامـۀ شـهید احمدشـاه 
مسـعود یـادآوری گردید کـه جهانیان مدیـون مبارزات 

هستند. او 
بـه گفتـۀ سـخنرانان ایـن مراسـم: شـهید مسـعود بـود 
کـه در سـفرش بـه اتحادیـۀ اروپـا از خطـر جدی یـی 
کـه شـبکۀ جهانـی القاعـده بـه امنیـت جهـان متوجـه 
سـاخت، گـوش زد کـرده و از عواقـب بی توجهی به آن 
هشـدار داد. بـه بـاور آنـان: حقیقت و حقانیت مسـعود 
امـروز فراتـر از مرزهـا اسـت و نامـش ثبـت تاریـخ 

بود. خواهـد 
شـهادت  سـالروز  از  همه سـاله  کـه  اسـت  گفتنـی 
قهرمـان ملـی افغانسـتان در مراسـم جداگانـه در داخل 
و بیـرون افغانسـتان گرامی داشـت می شـود. مراسـم و 
همایش هـای فراوانـی در مـورد کارنامه هـای قهرمـان 
ملی افغانسـتان از چند سـال بدین سـو در پژوهشکده ها 
و پارلمان هـای کشـورهای جهانـی راه اندازی می شـود 

کـه پیـش از ایـن، پارلمـان انگلسـتان و فرانسـه گـواه 
چندیـن محفـل در ایـن پیونـد بوده اسـت.

شـهید مسـعود تنها شـخصیتی در منطقه و جهان اسـت 
کـه راجـع بـه کارنامه و مبـارزات او کتاب هـای زیادی 
بـه زبان هـای مختلـف دنیـا و در کشـورهای مختلـف 
جهـان نوشـته و منتشـر شـده و محافـل زیـادی بـرای 
گرامی داشـت از او برگزار گردیده اسـت. پژوهشـگران 
زیـاد داخلـی و خارجی راجع به مبارزات و شـخصیت 

او پژوهـش کرده انـد.
شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمان ملی افغانستان فرزند 
دوسـت محمد، در ماه سـپتامبر سـال ۱۹5۳ در والیت 
پنجشـیر زاده شـد. مسـعود آموزش های ابتدایـی را در 
روسـتای بـازارک آغـاز کـرد و زمانـی کـه پـدرش بـه 
مأموریـت در والیـت هرات منتقل شـد، مسـعود نیز به 
ادامـۀ آمـوزش در آنجـا پرداخت و تا سـطح متوسـطه 

در هـرات تحصیـل کرد.
از  مقاومـت،  مقاومـت درازمـدت در دوران جهـاد و 
شـهید احمدشـاه مسـعود چهرۀ مطرح در میـان رهبران 
»شـیر  بـه  را  او  و  سـاخت  مجاهدیـن  فرماندهـان  و 
پنجشـیر« معروف کرد. شـهید مسـعود، پس از سـال ها 
ارتـش  افغانسـتان توسـط  اشـغال  برابـر  مقاومـت در 
شـوروی سـابق و نبرد با گروه طالبان، در نهم سـپتامبر 
سـال 200۱ میـالدی، در اثـر انفجـار انتحـاری دو مرد 
عـرب کـه خـود را خبرنـگار معرفی کـرده بودنـد، در 
و  شـهید  تخـار  والیـت  بهاالدیـن  ولسـوالی خواجـه 

سـپس در والیـت پنجشـیر بـه خاک سـپرده شـد.
لویـه جرگـۀ اضطراری افغانسـتان کـه در پایـان دولت 
موقـت تشـکیل شـد و در آن نماینده گان تمـام اقوام و 
اقشـار افغانسـتان حضور داشـتند، به احمدشـاه مسعود 
سـالروز  سـنبله  هجدهـم  و  داد  ملـی  قهرمـان  لقـب 
شـهادت او در افغانسـتان »روز شـهید« و تعطیل رسمی 

اعالم شـد.

بـه  را  غنـی  محمداشـرف  حقوق دانـان  از  شـماری 
برخوردهـای سـلیقه یی در برابـر اعضـای مجلـس به ویژه 
در امـر جلوگیـری از یـک عضـو ایـن نهـاد در نشسـت 

مبـارزه بـا تروریسـم ترکیـه متهـم می کننـد. 
آنـان بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع می گوینـد کـه برخـورد 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـرای جلوگیری از سـفر 
خـان آغـا رضایی، عضو کمیسـیون امنیـت داخلی مجلس 
نماینـده گان در نشسـت مبـارزه بـا تروریسـم و ارتباطات 
اسـتراتژیک در ترکیـه رفتـار سـلیقه یی و انتخاباتـی بـوده 

است. 
نماینـدۀ  آغـا رضایـی  کـه خـان  اسـت  در حالـی  ایـن 
مـردم کابـل در مجلـس قـرار بـود در ترکیـب هیأتـی بـه 
بـا  مبـارزه  نشسـت  در  کشـور  پارلمـان  از  نماینده گـی 
تروریسـم ترکیـه اشـتراک کند، اما اسـناد و مـدارک او از 
طـرف محمداشـرف غنی مـورد تأیید قرار نگرفته اسـت. 
حقوق دانـان ایـن کار غنـی را سـلیقه یی توصیـف کـرده 
می گوینـد کـه بـه دلیـل ایـن  کـه آقـای رضایـی در تیـم 
انتخاباتـی رقیـب غنـی قـرار دارد، چنیـن برخـورد بـا او 
غنـی  محمداشـرف  کار  ایـن  و  اسـت  گرفتـه  صـورت 
بـرای وحـدت و یک پارچگـی مـردم افغانسـتان زیان بـار 

می باشـد. 
سـبحان مصبـاح رییـس اتحادیـۀ حقوق دانـان افغانسـتان 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه قانـون 
اساسـی بـرای هـر شـهروند حـق مسـافرت داده اسـت و 
مسـلمًا ایـن حـق را بایـد اعمـال کننـد و سـلب این حق 

پایـه منطقی نـدارد. 
آقـای مصبـاح می گویـد: جلوگیـری از سـفر یـک عضـو 
نـگاه  نشـان دهندۀ  غنـی  توسـط  نماینـده گان  مجلـس 
سـلیقه یی اسـت؛ زیـرا اصل اسـتوار بـه این اسـت که هر 
شـهروند افغانسـتان که از نگاه قانون ممنوع نشـده باشـد، 

می توانـد سـفر کنـد. 
بـه گفتـۀ او، ریاسـت حکومت وحـدت ملی بایـد در این 
مـورد برای شـهروندان وضاحـت بدهـد، در غیر صورت 
رویکـرد  ایـن  اسـت.  کننـده  نگـران  غنـی  رفتـار  ایـن 
سـلیقه یی، تیمـی اسـت و ریشـه در ژرفـای نـگاه قومـی 
دارد و بـه دلیـل این کـه ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان 
در تیـم انتخاباتـی رقیـب محمداشـرف غنـی قرار داشـته 

اسـت، مـورد تأییـد قـرار نگرفت. 
آقـای مصبـاح می گویـد کـه زمـان مشـروعیت قانونـی 
کار رییـس حکومـت وحـدت ملـی در اول جـوزا ختـم 
شـده اسـت، امـا به دلیـل این کـه روند حکومـت داری از 

تحـرک بـاز نمانـد، غنـی می تواند بـه فعالیت خـود ادامه 
دهـد، امـا نگرش قومـی و سـمتی و تیمی می توانـد نظام 

را بـه نابـودی ببرد.   
بـا  مبـارزه  امـر  در  پارلمـان  سـران  نشسـت  سـومین 
تروریسـم و ارتباطـات اسـتراتژیک منطقه یـی بـه میزبـان 
ترکیـه در شـهر اسـتنابول دیـروز برگـزار گردیـد و گفته 
می شـود کـه خـان آغـا رضایی بـه هزینۀ شـخصی به این 

اسـت.  رفته  نشسـت 
محمداشـرف غنـی از بـدو تأسـیس حکومـت وحـدت 
ملـی بـه قوم گرایـی و دامـن زدن بـه موضوعـات قومـی، 
زبانـی و سـمتی متهـم اسـت. در چهار سـال از حکومت 
وحـدت ملـی بـه رهبـری محمداشـرف غنـی، تنش های 
در  شـد.  دامـن زده  افغانسـتان  اقـوام  میـان  بی شـماری 
ابتدای تشـکیل حکومـت وحدت ملی محمداشـرف غنی 
بـا درگیر شـدن بـا متحـدان انتخاباتی اش شـمار زیاد آنان 
را از خـود رانـد. ایـن رفتار تأثیرات منفـی روی حکومت 
و تضعیـف نظـام گذاشـت و بـه همیـن دلیل کارشناسـان 
حکومـت وحـدت ملـی را ناکام تریـن نظـام پسـا طالبـان 

می داننـد. 
در  حقـوق  آگاه  فرزه یـی  عبدالوحیـد  حـال،  عیـن  در 
اعمـال  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
نیسـت،  منطقـی  کـه  نظرهایـی  اختـالف   و  نگرش هـا 

می توانـد دو قـوۀ دولـت ) قـوۀ مقننـه - پارلمـان و قوت 
اجرایـی( در برابـر هـم قـرار دهد کـه این رویکرد سـبب 

می شـود.  کشـور  در  نظـام  تضعیـف 
آقـای فرزه یـی می گویـد کـه رفتـار محمداشـرف غنـی 
بـرای جلوگیـری از اشـتراک یکـی از اعضـای مجلـس 
نماینـده گان در نشسـت مبـارزه بـا تروریسـم و ارتباطات 
اوج  نشـان دهندۀ  اسـتانبول  در  منقطه یـی  اسـتراتژیک 
تعصـب و تبعیـض اسـت. او می گویـد: رییـس حکومت 
وحـدت ملـی بـا ایـن کار نشـان داد کـه هنـوز غـرق در 
و  تیمـی  موضوعـات  درگیـر  و  سـلیقه یی  برخوردهـای 

انتخاباتـی اسـت. 
بـه گفتـۀ او، مدیریـت غنـی بـا تبعیـض  آلـوده اسـت و 
کارکردهـای حکومـت وحـدت ملی در پنج سـال گذشـته 

پایـه قانونی نداشـته اسـت.
پیـش از ایـن نیـز چنیـن رفتارهـای در رابطـه بـه سـایر 
اعضـای مجلـس نماینده گان صـورت گرفته اسـت. باری 
داکتـر ضیاالدیـن ضیـا نمایندۀ مـردم سـمنگان در مجلس 
نیـز از طـرف رییس حکومـت وحدت ملی اجـازه نیافت 

تـا در یکـی از نشسـت های بیرونـی شـرکت کند.
در همیـن حـال، خـان آغـا رضایـی، نماینـدۀ مـردم کابل 
در مجلـس نیـز ایـن برخـورد را تبعیـض آمیـز، تیمـی و 

می کنـد.  عنـوان  سـلیقه یی 

آقـای رضایـی می گویـد کـه بـه اسـاس قانـون و موقفش 
در مجلـس نماینـده گان که عضو کمیسـیون امنیت داخلی 
اسـت، حـق دارد کـه در نشسـت مبـارزه با تروریسـم که 

بـرای کشـور حیاتی اسـت، اشـتراک کند. 
آقـای رضایـی، ایـن کار غنی را ناشـی از رفتار سـلیقه یی 
می دانـد و می افزایـد، بـه دلیـل این کـه بـه در خواسـت 
آقـای غنـی در تیـم دولت سـاز نپیوسـته اسـت و در تیـم 
ثبـات و همگرایـی عضویت داشـته اسـت، مـورد تبعیض 

رییـس حکومـت وحـدت ملی قـرار گرفته اسـت. 
آقـای رضایـی ایـن برخـورد محمداشـرف غنـی را عقده  
گشـایی دانسـته می گویـد: چنیـن نگرش هـای مـا را از 
مبـارزه بـاز نمـی دارد، اگـر رییس جمهـوری بخواهـد یـا 

نخواهـد در ایـن نشسـت اشـتراک می کنـم.
سـومین نشسـت سـران پارلمان کشـورها روی مبـارزه با 
تروریسـم و ارتباطـات اسـتراتژیک دیـروز شـنبه بیسـتم 

میـزان در شـهر اسـتانبول ترکیـه برگـزار گردید.
 در ایـن نشسـت میـر رحمـان رحمانـی، رییـس مجلـس 
نماینـده گان، محمـد علم ایزدیـار معاون اول مجلس سـنا 
و شـمار دیگـر از اعضـای شـورای ملی کشـور اشـتراک 

کرده انـد. 

حقوق دانان:

غنی غرِق رفتارهای سلیقه یی و تبعیض آمیز است
ابوبکرصدیق

در مراسم گرامی داشت از هجدهمین سالروز شهادت 
قهرمان ملی افغانستان در پارلمان اسکاتلند مطرح شد:

جهـانیان مـدیون مبـارزات 
شهیـد مسعـود انـد
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حسـاسیت 
و درد دنـدان
در زیـر مینـای دنـدان، مجـاری النه زنبـوری ریِز پُـر از مایعـی وجود 
دارد کـه مسـتقیمًا بـه مغز دنـدان می رونـد که حاوی عصب حسـاِس 
دنـدان اسـت. به طـور طبیعـی، بـزاق دهـان باعـث رسـوب کلسـیم 
بـر مینـای دنـدان شـده و مانـع باز شـدِن ایـن مجـاری می گـردد. اما 
مسـواک زدِن شـدید و زیـاد، عقب نشـینی بیره هـا، خـوردن غذاهـای 
اسـیدی و دندان قروچـه پوشـش محافظتـی دندان را از بیـن می برند و 
انتهـای مجـاری را لُخـت می کننـد. ترک خورده گـی دندان هـا و افتادن 
پُرشـده گی ها نیـز مجـاری را لخـت می کننـد. وقتـی انتهـای مجرایـی 
لخـت شـد، تغییـر شـدید دمـای دهـان باعـث جابه جا شـدن سـریع 
مایـع دروِن آن می گـردد. ایـن حرکـت مایـع باعث تیر کشـیدِن دندان 

می شـود. 
خـورده شـدن مینا باعـث واکنش های دردنـاک به خوراکی هاِی سـرد 
می شـود. اگـر دندان تـان بـه چیزهـای گـرم حسـاس اسـت یـا اگـر 
حساسـیت بـه چیزهـای سـرد بیـش از چنـد لحظـه طـول می کشـد، 
احتمـاالً دچـار التهـاب بازگشـت ناپذیری شـده اید کـه ممکـن اسـت 

منجـر بـه آبسـه )التهـاب پُـر از چرک( شـود.
را می پوشـاند؛  دنـدان  پوشـش، ریشـه های  یـک  ماننـد  )بیـره(  لثـه  
بنابرایـن بـا تحلیـِل آن و از بیـن رفتـن محافظ ریشـه که »سـمان« نام 
دارد، ریشـه های زیریـِن دندان هـا بـدون محافـظ می ماننـد. از ایـن رو 
مشـاوره بـا دندان پزشـک برای شناسـایی علـت تحلیل لثـه و انتخاب 

بهتریـن راه درمـان، بسـیار مهم اسـت.
در دندان هـای سـالم، عـاج دندان )بافـت  زندۀ درون دنـدان( به کمِک 
لثه هـا و الیـه محکـِم مینـای دنـدان محافظـت می شـود. وقتـی مینای 
دنـدان از بیـن مـی رود یـا هنگامـی کـه لثه هـا بـر اثـر مسـواک زدِن 
محکـم یـا اسـتفاده از مسـواکی بـا الیاف بسـیار زبـر تحلیـل می یابند، 
الیـۀ سـمان سـاییده شـده و ممکـن اسـت عـاج دنـدان نمایان شـود. 
عـاج دنـدان از تعـداد زیـادی مجـرا )لوله هـای میکروسـکوپی به نام 
توبـول( تشـکیل شـده کـه با عصـب عمـِق دنـدان در ارتباط اسـت.

سـرما، گرمـا یـا شـیرینی می توانـد سـبب تحریـِک عـاج دنـدان و 
حساسـیت،  ایجـاد  کـه  شـود  عصب هایـی  تحریـک  آن،  متعاقـب 

می کنـد. درد  و  ناراحتـی 
پیش گیری از بروز حساسیت دندان 

بـه طـور کلـی رعایـت بهداشـت دهـان و دنـدان از بروز حساسـیت 
دنـدان جلوگیـری می کنـد کـه ایـن امـر بـا دو بـار مسـواک زدن در 
روز بـه مـدت 5 دقیقـه بـا اسـتفاده از مسـواک های باکیفیـت و دارای 
الیـاف نـرم و بـا کِریم دندان هـای اسـتندارد حـاوی فلورایـد صـورت 

می گیـرد..
در عیـن حـال بایـد از دندان پزشـک بـرای فهمیـدن بهتریـن روش 

مسـواک زدن و رفـع نیازهـای دندانـی کمـک گرفـت.
تحلیـل  از  پیش گیـری  دنـدان،  از حساسـیت  اصلـی جلوگیـری  راه 
لثه هاسـت. البته مسـواک زدن آرام )نه محکم( هم بسـیار موثر اسـت. 
در صورتـی کـه عـاج دنـدان نمایـان شـود، حتـی اگـر احسـاس درد 
نداشـته باشـیم تـا پایان عمـر این مشـکل بهبـود نخواهـد یافت. پس 
رعایـت بهداشـت دهـان و دنـدان، حتـا در زمانـی کـه احسـاس درد 
نداریـم، در جلوگیـری از پوسـیده گی ریشـه بسـیار حایـز اهمیـت 

ست. ا
مراقبت از دندان های حساس 

انتخـاب مسـواِک مناسـب یکـی از راه هـای مراقبـت از دندان هـای 
حسـاس اسـت. در ایـن شـرایط بایـد از مسـواِک مخصوص اسـتفاده 
کـرد، چـرا کـه الیـاف زبـر مسـواک های معمولـی همـراه بـا شـیوۀ 
نامناسـب مسـواک زدن می توانـد باعث سـایش یا تحلیل لثه ها شـود.
انتخـاب کِریم دنـداِن مناسـب از گروه ضـد حساسـیت ها و در نهایت 
اسـتفاده از دهان شـویۀ مناسـب از مراقبت های دیگر به شـمار می رود. 
ولـی در صورتـی کـه نتیجـۀ مطلـوب حاصـل نشـود، احتمـاالً نیاز به 

درمان هـای جدی تـر ماننـد ترمیـم و درمـان عصب خواهـد  بود.

دارای  سـو  دو  از  خواننـده  موضـوع 
اسـت: اهمیـت 

ممیز-مخاطـب  شـکل  بـه  نوشـته   .۱
شـود؛ نوشـته 

2. خواننده مـدار باشـد و خواننـده نقش 
فعال در نوشـتن متن داشـته باشـد. 

در مـورد اول، اگـر اثـر بـا شـیوۀ ممیز-
مخاطـب نوشـته یـا ویراسـتاری شـود، 
سـودِ  بـه  کنش گـر  خواننـدۀ  نقـش 
خواننـده در نقـش ممیـز کنـار گذاشـته 
شـده. نوشـته اگـر بـا اسـتادی هـم خود 
یک سـویه گی  بـه  بازهـم  بنـگارد،  را 
تمایـل خواهـد داشـت. بـه ایـن شـکل 
نوشـتۀ ممیز-مخاطـب کلته اسـت؛ زیرا 
با انسـان )خواننده( به سـوده گی سـخن 
نمی گویـد و بـر حس هـای چندگانـۀ او 
نمی گـذارد  اثرگـذار  و  مطلـوب  تأثیـر 
نوآفرینـی  و  خیال پـردازی  نیـروی  و 
خواننـده را محـدود می کنـد)آن چیـزی 
کـه بـارت آن را »خوشـی« نامیـد(. یـا 
جامعیـت  و  تمامیـِت حسـی  از  برهنـه 
از  کـه  موجـودی  ماننـد  روانی سـت، 
اندامـش یکـی کـم باشـد. مثـاًل عشـق 
از  پاره یـی  تصعیدشـدۀ  یـا  تقطیـر 
پیونـد  یک جـای  همـه  داسـتان  عرفـا، 
احساسـی بشـر نیسـت؛ زیـرا همچنـان 
می گذاریـم،  مـدرن  دنیـای  بـه  پـا   کـه 
عشـق تقطیرنشـده این بـار آزادتـر و بـه 
شـکل پُربارتـر در دامـاِن بیـان ادبی قرار 
می گیـرد که تمـام نیروهـای آفریننده گی 
هنرمندانـه  و  بیــدار  را  نویسـنده-متن 
بسـیج می کنـد. این مرحلۀ زیباشـناختی، 
مسـأله لمـس نیروهـای درونـی و عینی 
و پیونـد مسـتقیم میـان خواننـده و زبان 
نام گـذاری  لـذت  را  ایـن  اسـت)بارت 
کـرد(؛ همـان وجد جنسـی شـاعرانه یی 
کـه آن را اروتیسـم یا اروتیـکا نامیده اند. 
هنرمندانـۀ  و  شـاعرانه  کـردِن  زنـده 
ارتبـاط و میـل جنسـی روابـط بیـن زن 
و مرد، جسـتار سـکس را مدنـی می کند. 
بـه  عالقـه  و  داشـتن  دوسـت  یعنـی 
همدیگـر یـا عشـق لدنـی را از مرحلـۀ 
چـه  و  وازدن هـا  گسسـت،  و  گریـز 
نیازهـای  و  کودکانـه  وابسـته گی  بسـا 
اولیـه )ارسـطو( بـه مرحلـۀ عالقـه بـه 
شـکوفایِی دیگری راه گشـا می شـود. در 
این جـا دیگر مسـأله عاشـِق حرمان زده و 
معشـوِق عشـوه گر نیسـت، بلکـه عشـق 
کنش گـِر دو سـویه فرمانروایـی می کنـد 
کـه در پـی برابری سـت. این جاسـت که 
نقـش دیگـری در آینـۀ خیـال مـا نقـش 

این بـار  تقطیرشـده  عشـق  و  می بنـدد 
بـه شـکل مـدرن از دنیـای وحـش یـا 
آسـمان یـا جهـان حرمان هـا بـه جامعـه 
از  پیـش  ترتیـب،  ایـن  بـه  برمی گـردد. 
این کـه روان شناسـی پـا به عرصۀ عشـق 
بگـذارد، دنیایی کـردن سـکس و آوردن 
بـه  جامعـه،  شـهروندی  حـوزۀ  بـه  آن 
گـردن ادبیـات و هنر افتاد. میـکل آنجلو 
چنـان با احترام و اسـتادانه از بدن عریان 
زن و مـرد مجسـمه سـاخت کـه کسـی 
غیرهنرمندانـه  نـگاه  نمی کـرد  جـرأت 
بـه آن هـا داشـته باشـد. او ایـن آفرینش 
را بـرای ارضـای میـل جنسـی بیننده )و 
شـادی او( نیافریـد، بلکـه مرتکـب گناه 
کبیره یـی شـده بـود کـه تنهـا نگاه هـای 
هنرمندانـه بـه عریانـی می توانسـت او را 
از ارتـکاب آن بـزه برهانـد. هنـر بدن را 
از اسـارت و برده گـی قـرون میانه بیرون 
آورد و گفـت مـن آفریـدۀ خـدا و هنرم. 
و هنـر آن چیـزی نیسـت کـه پوشـیده و 
لنگ باشـد. ایـن پرورش دیـد هنرمندانۀ 
سانسـور  رفته رفتـه  بـدن  بـه  انسـان 
)پوشـش( را درونـی کـرد و آنچـه کـه 
نامـش را اکنـون آزادی می گذاریـم، بـه 
شـکلی برای بشـریت بـه ارمغـان آورد.
ویژه گـی  یـا  روح  فاوسـت،  دکتـر 
اثیـری اش را بـه مفسـتوفل فروخـت تـا 
بتوانـد هنـر و مهارت های زیسـتِن کامل 
را روی خـاِک اسـفل و جهـان فرودیـن 
فـرا گیـرد. او می خواسـت آنچـه را کـه 
خلسـه  دنیـای  در  و  پنهـان  در  برخـی 
در  آشـکارا  می کردنـد،  جسـت وجو 
آنچـه  از  آورد،  به دسـت  مـدن  قلمـرو 
کـه نفریـن شـده بـود آشـنازدایی کنـد. 
فاوسـت ثـروت و قـدرت می خواسـت. 
می خواسـت تـوش و تـواِن بشـر رهیده 
زمینـی  زن هـای  بـا  و  دهـد  نشـان  را 
دیگـر  و  بوده انـد  زمینـی  همـواره  کـه 
مردانـۀ  عرفـان  دام  در  نمی خواسـتند 
باشـد. بیفتنـد  مردسـاالری  دوران هـای 
)مـن نمی دانـم کـه آیـا در طـول تاریـخ 
زن عارفـی داشـته ایم کـه گفتـه باشـد: 
مـا در پیالـه عکـس رخ یـار دیده ایم ای 
بی خبـر ز لـذت شـرب مـدام مـا؟( در 
رمان هـای مطـرح نیز زن همچنـان اثیری 
و »عرفانـی« باقـی مانـد )بـوف کـور( و 
نتوانسـت هنرمندانـه بـه زمین بـاز گرد. 
بـوواری  مـادام  هـم  غـرب  در  البتـه 
روحـش را بـه شـیطان می فروشـد، امـا 
موذیانـۀ  نیروهـای  و  نمی شـود  موفـق 
بـه  را  مـادام  فلوبـر(  )شـاید  مردانـه 

وامـی دارد. خودکشـی 
کامـاًل  غـرب  در  غربـی  بی بندوبـاری 
مشـهود اسـت، امـا چیـزی کـه مشـهود 
نیسـت نگاه تربیت شـدۀ دسـت کم نیمی 
از غربی هاسـت کـه بـه حریـم دیگـری 
آن  بـه  نگاه شـان  بـا  بگذارنـد،  احتـرام 
درد  کـه  )هرچنـد  نشـوند  وارد  حریـم 
تنهایـی آن هـا از بابـت ایـن خـودداری 
افزون تر شـود(. بـه یک سـخن، اروتیکا 
انسـاِن ابـژه را به انسـاِن سـوژه دگرگون 
کـرده اسـت، زیـرا مـردان چـون دکتـر 
فاوسـت شـیوۀ تعامـل و رفتـار بـا زن 
هسـتند  مـرد  و  زن  گرفته انـد.  فـرا  را 
کـه همدیگـر را می آفریننـد. مـردان یـاد 
گرفته انـد کـه بـا درویـش کـردِن چشـم 
و دگرگـون کـردن دیـِد خـود اجتماع را 
از یـوغ ممیـزی بیرونـی و مردانـه آزاد 
کننـد. بـه طـور کلـی، همان گونـه که در 
مـراودات زمینـی امـروزه، زنده گی بدون 
میـل جنسـی بی معنـی و ناممکن اسـت، 
در ادبیـات هـم حـذف تحمیل شـدۀ آن، 
مسـخ متـن و زنـدان کـردِن هنر اسـت.
وجـود  به واسـطۀ  کـه  خواننده یـی 
فضـای سـفید و نانوشـته در متـن بتواند 
نوشـتِن  بیازمایـد، در  و  ببینـد  را  خـود 
متـن همراهـی کـرده؛ زیـرا در خوانـش 
از  برمی گـردد.  خویـش  بـه  خواننـده 
شـدن  وارد  هرمنوتیـک  در  ایـن رو، 
سـوژه بـه متـن مهـم می شـود. این جـا 
کـه  اسـت  میـان  در  سـوژه ها  پیونـد 
دگرباره حضـور هرگونه نیـروی بیرونی 
بی ارجـی بـه آن هـا بـه شـمار مـی رود. 
نمی توانـد  متـن  آگاهی هـا  عصـر  در 
زیـرا  باشـد؛  داشـته  »اصالـت«  اشـکال 
خواننـده اقامتـگاه خـود را در حوزۀ هنر 
از دسـت می دهـد و چـون خوانـش در 
خلـوت بـدون نظاره گر هر فـرد صورت 
می پذیـرد )کسـی کتـاب را بلند در جمع 
اثـر  می خواهـد  خواننـده  نمی خوانـد(، 
را بـا تمـام وجـود حـس و تجربـه کند. 
این حِق اوسـت )سانسـور و هرمنوتیک 
البتـه خـود بحـث دیگـری را می طلبد(. 
آن هنگام که نوشتار-نویسـنده سانسـور 
بیرونـی را درونـی کـرده باشـد تـا برای 
ناآشـکار  باشـد  حیاتـش حاضـر  ادامـۀ 
بـرای  چندانـی  سـوز  و  شـور  بمانـد، 

خواننـدۀ جهـان نـدارد.
پیش شـرط سانسـور نخسـت نااطمینانی 
و  خواننـده(  و  )متـن  شـهروندان  بـه 
نویسـنده گان اسـت و دوم بـه رسـمیت 
قشـر  سـوی  از  سانسـور  شـناختِن 

پیش شرط سانسور، 
نخست نااطمینانی 

به شهروندان 
)متن و خواننده( و 
نویسنده گان است 
و دوم به رسمیت 

شناختِن سانسور از 
سوی قشر نویسنده 

)و البته نه متن( 
که هر دو دست در 
دست به یک سو گام 
برمی دارند: قطبی 
شدن قدرت. به 

همین دلیل، در این 
نوشته بر پدرمآبی 

و استبدادی 
بودِن سرشت 

معنا )تک معنایی و 
نیروهای فرامتنی( و 
مبارزه با آن پافشاری 
شد. معنا و ماورایی 
که دست کم باید از 
منوپولی قدرت، هر 
قدرتی بیرون آورده 

شود تا خلع ساح 
شود و به قلمرو 

شهروندی و متنیت پا 
بگذارد

  

بخش چهارم و پایانی

نویسـنده )و البتـه نـه متـن( کـه 
هـر دو دسـت در دسـت بـه یک 
سـو گام برمی دارند: قطبی شـدن 
قـدرت. به همیـن دلیـل، در این 
نوشـته بـر پدرمآبی و اسـتبدادی 
بـودِن سرشـت معنـا )تک معنایی 
و نیروهـای فرامتنـی( و مبارزه با 
آن پافشـاری شد. معنا و ماورایی 
کـه دسـت کم بایـد از منوپولـی 
قـدرت، هر قدرتی بیـرون آورده 
شـود تـا خلع سـالح شـود و به 
قلمـرو شـهروندی و متنیـت پـا 

بگذارد.
منبع: ویسـتا
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کین توزی روشن فکری
در کالم آشــوری، گــذار از شــرق بــه جهــان ســوم کــه  
»افــِق جهان نگــری  و بنیادهــای  فرهنگــیِ  دیرینــه  را بــه  
پرســش  می کشــد و بــه  بحــران  دچــار می کنــد، ناگزیــر 
ــیفته گی   ــِر غرب ش ــواه  از س روان پریشــی آور اســت ، خ
باشــد خــواه  غرب گریــزی  یــا غرب ســتیزی .« )تــالش، 

شــماره ۳2، ۱۳۸۸(
در  »گرفتــاری   را  غرب ســتیزی  و  غرب زده گــی  او 
چنــگاِل عقده هــای  حقــارت  ـ کــه  زاینــدۀ انــواِع 
ــت »  ــز هس ــی  نی ــای  تاریخ ــا و مالیخولیاه مگالومانیا ه
ــگاهِ  ــا ن ــی  ی ــِع روان ــن  وض ــه چنی ــرا ک ــد؛ چ می دان

ــرت . ــگاهِ نف ــا ن ــرب  دارد ی ــه  غ ــرت  ب حس
ایــن  بــه  دورتــر  ســال  های  نوشــته های  در  او 
ــود  ــی خ ــاِن غرب زده گ ــه گفتم ــد ک ــت می رس دریاف
از نشــانه های ریشــه دارتر امــا کمتــر عیــاِن همــان 
کنــد. شناســایی  می خواهــد  کــه  بیماری یی ســت 
داریــوش آشــوری بــرای بیــان روان شناســی روشــن فکر 
)روســانتیمان/  »کین تــوزی«  واژۀ  جهان ســومی، 
ressentiment( را از نیچــه و ماکــس شــلر )فیلســوف 

آلمانــی( وام می گیــرد. 
ــِر  ــمنی از س ــوزی در برداشــت او، احســاس دش کین ت
احســاِس ضعــف یــا حقــارت نســبت بــه کســی اســت 

ــه عنــوان علــت ناکامــِی خــود می شناســد.  کــه او ب
ــق به وجــود  ــه از طری ــی اســت ک ــانتیمان« الگوی »روس
ــا دو نظــام ارزشــی آشــتی ناپذیر  آوردن دو هویــت و ی
ــود را  ــا خ ــد ت ــمنی می آفرین ــری( دش ــودی و دیگ )خ
از احســاِس گنــاه   رهـــا کنــد )تارنمــای بــی بــی ســی، 
خــرداد ۱۳۹۱(. وجــود ایــن دیگــری دشــمن و عامــِل 
ــارت و  ــاس حق ــا احس ــد ت ــی کن ــک م ــی کم بدبخت

ــد. ــو یاب ــرت سمت وس نف
ــادی« و  ــرِب »م ــا غ ــمنی ب ــه دش ــت ک ــه اس بدین گون
»فاســد« بــا بازگشــت بــه خویــش و بازیافتــن اصالــِت 
فرهنگــی و دینــی و »معنویــت« از دســت رفتــه همــراه 

ــماره ۳2(  ــالش، ش ــه ت ــود. )مجل می ش
اشــارۀ آشــوری بــه »روشــن فکری کــه در دیــگ 
کین تــوزی  و  جهان ســومی  حقــارت  عقده هــای 
ــپ  ــری چ ــن فکرانه بــا چاشــنی یی از انقالبی گ روش
و سنت پرســتی راســت پخت وپــز می شــد«)تراژدی 
ــان  ــماره ۱0۳، ۱۳۸۶(. بی ــا، آرش، ش ــن فکری م روش
ــن فکران  ــی از روش ــان بخش ــی در می ــن روان شناس ای

ــت. اس

داریوش آشوری، 
روشن فکری شرقی

و جهان سومی
ــی  ــاری هیجان ــوری، رفت ــگاه آش ــوزی در ن کین ت
ــوربخت«  ــدان ش ــته از »وج ــی و برخاس و احساس
ــتوار  ــای فلســفی-تاریخی اس ــد پایه ه اســت و فاق
ــی  ــاد را تقلیل ــازی های متض ــر. او دوگانه س و معتب
و جلوگیــر شــناخِت ژرف و فرهنــگ بــاز می دانــد، 
ــری  ــراواِن دیگ ــای ف ــفید رنگ ه ــیاه و س ــان س می
ــه  ــدۀ جامع ــای زن ــه واقعیت ه ــه ب ــتند ک ــم هس ه
و انســان نزدیک تــر انــد. در ایــن رهیافــت، جهــان 
ــاوز  ــورد تج ــوم م ــاه و معص ــفید و بی گن ــومِ س س
ــالق  ــد و بی اخ ــیاه، فاس ــرب س ــه و غ ــرار گرفت ق

ــد.  وجــود ندارن
او از جملــه بــه کســانی کــه شرق شناســی را 
ــی از  ــا یک ــوزی یکج ــِر کین ت ــته و از س چشم بس
ــردمِ  ــر م ــرب ب ــی امپریالیســم غ ــای چیره گ ابزاره
می گیــرد.  ُخــرده  می دانســتند،  قاره هــا  دیگــر 
ــت از  ــز نمی توانس ــت هرگ ــن مخالف ــه ای ــرا ک چ
ــد  ــه در آی ــۀ  خــود ب پوســتۀ  مبارزه گــری کین توزان

ــرد. ــفی بگی ــی و فلس ــری علم ــگ نقدگ و رن
ــاید  ــی، ش ــه شرق شناس ــنام دادن ب ــای دش ــه ج ب
بهتــر بــود نگاهــی هــم بــه گذشــتۀ علــوم انســانی 
ــز  ــول آشــوری هرگ ــه ق ــه ب ــران انداخــت ک در ای
ــی روش در  ــه و ب ــیار ناپخت ــورت بس ــه ص ــز ب ج
حــد گــردآوری مشــتی اطالعــات پراکنــده، وجــود 
نداشــت. بــرای او نداشــتن ابزارهــای زبانــی و 
ــورِ آن  ــی درخ ــۀ  علم ــن کاری و مای ــی چنی روش
نقطــه ضعــِف اصلــی بــود. )مهرنامــه، شــماره ۱۶، 

)۱۳۹0
ــمنی  ــه دش ــط ب ــوری فق ــوزی را آش ــدۀ کین ت پدی
بــا غــرب، اســتعمار، اومانیســم و امپریالیســم فــرو 
از  برخاســته  کین تــوزی  او  بــرای  نمی کاهــد.  
در  می توانــد  روشــن فکر  شــوربخِت  وجــدان 
اشــکال دیگــر نســبت  بــه  خــود، گذشــته  و تاریــِخ 
ــم  ــا ه ــی م ــِع کنون ــؤوِل وض ــامِ مس ــود در مق خ

ــود. ــدار ش پدی
اسالم ســتیزی    ، تاریــخ  بــه    ورزیــدن   نفــرت  
ــِی  ــؤوِل نکبت زده گ ــامِ مس ــالم را در مق ــور، اس ک
مــا دانســتن و یــا »بــاد انداختــن  بــه  آســتین  
ــِخ  ــک  تاری ــن  ی ــا ســاختن  و پرداخت ــدۀ  خــود ب ژن
سراســر پرافتخــار« هــم نوعــی واکنــش کین توزانــه 
اســت. ایــن روان شناســی چــون پرده یــی  جلوگیــِر 
ــرِش آن ، و  ــود و پذی ــِع خ ــه  وض ــن  ب ــگاهِ روش ن

چاره اندیشــی  بــرای  آن  اســت. 

روشن فکر شرقی، روشن فکر ایرانی
شــرقی مانــدن و جهــان ســومی نشــدن در اندیشــۀ 
آشــوری بــه معنــای بازگشــت بــه اصالِت از دســت 
رفتــه، دوری جســتن از غــرِب »امپریالیســت« و 
»مــادی« و کشــیدن دیــوار هویتــی بــه دور خویــش 
ــدۀ  ــک پدی ــه ی ــگاه، ن ــن ن ــرق در ای ــت. ش نیس
ــا  ــِت تاریخــی اســت ب ــک واقعی ــل ی ــک ب رومانتی

همــۀ پیچیده گی هــای انتروپولوژیــک آن.
ــرب و  ــر غ ــرق آن را در براب ــی از ش ــن درک چنی
»دیگــر«ی قــرار نمی دهــد و بــرای پاســخ بــه 
پرســش های تاریخــی کــه زمانــه در برابــرش قــرار 
داده، بــه »دانش هایــی تکیــه می کنــد کــه دســتاوردِ 
پــروژۀ عظیــم و فراگیــِر شــناخت در دنیــای مــدرن« 

اســت.
ایــن اصالــت کــه در وجــه فلســفی-فرهنگی مطــرح 
ــتقل  ــیدن مس ــز اندیش ــر چی ــش از ه ــود، پی می  ش
ــی  ــای هویت ــن فکر و تنش  ه ــتی روش ــارۀ کیس درب
ــی در  ــرای زنده گ ــب ب ــخ های مناس ــن پاس و یافت

دنیــای کنونــی اســت. 
ــی  ـ  ــاری  روان ــی  از بیم ــا هنگام ــر او، »م ــه نظ ب
ــم  شــد کــه   فرهنگــی  »غــرب  زده گــی » آزاد خواهی
از آن  نــگاهِ حســرت  و نــگاهِ نفــرت    رهــا شــویم ، و 
جایــگاهِ پیرامونــی  خــود را در متــن  تاریــِخ جهانــی ، 
کج وکوله گی هایــش ،  و  کم  وکاســتی ها  همــۀ   بــا 

ــم .  ــف  کنی ــی  و تعری ــنی  بازشناس ــم  به روش بتوانی
بــرای  چنیــن  فهــِم تاریخــی،  ناگزیــر بایــد بــه  »ســیِر 
هبوطــی  از شــرق  بــه  جهــاِن ســوم » پایان  بخشــیم  و 
از نظــِر شــیوۀ نــگاه  بــه  تاریــخ  و افــق  فهــم  تاریخی  
غربــی  شــویم؛ یعنــی  »معنــای  ابژکتیویســِم علمــی  و 
ــی  ــای زبان ــم و مایه ه ــدرن«  را درک  کنی فلســفِی م
ــود  ــش را به وج ــن جه ــی ای ــای مفهومی ی و ابزاره

آوریــم. )مجلــۀ تــالش، شــماره ۳2، ۱۳۸۸(
ــت  ــی اس ــران( دعوت ــرق )و از ای ــن درک از ش ای
عینــک  کنارگذاشــتن  بــرای  روشــن فکر  از 
کین تــوزی و دیــدن غــرب و شــرق، ایــران و 

هســتند.  کــه  همان گونــه  جهــان 
چالــش بــزرِگ روشــن فکر از نــگاه آشــوری، 
اندیشــیدن پیرامــون جایــگاه خــود در ایــن جهــان 
ــزار شــناختی- مفهومــی،  ــه اب از طریــق دســتیابی ب
روشــی و زبانــی الزم بــرای چنیــن جهــش فلســفی 

و هستی شناســانه اســت و معنــا دادن بــه آن بــه 
ــش » و  ــِع خوی ــؤوِل وض ــاِن آزاد و مس ــواِن »انس عن
ــته   ــگاِل گذش ــیِر چن ــوم ِ اس ــِل و مظل ــاِن ذلی ــه  »انس ن

ــخ .« و تاری
ــه درِک او  ــی ب ــن فکری ایران ــوری از روش ــع آش توق
ــاط دارد.  ــم ارتب ــه ه ــگاه روشــن فکر در جامع از جای
ــه درک  ــد ک ــی ده ــان م ــته هایش نش ــی نوش بازخوان
او از نقــش روشــن فکر در جامعــه همــان اســت 
ــج  ــش رای ــم و بی ــس ازمارکــس ک ــای پ ــه در اروپ ک
ــته  ــال گذش ــد س ــه او در چهل وچن ــی ک ــد. راه ش
ــد  ــز می گوی ــود نی ــه خ ــه ک ــرده، همان گون ــال ک دنب
ــوده   ــی  ب ــی« و کوشش ــال در تاریک ــی کورم »حرکت
اســت  بــرای  گــذر از ذهنیــِت غــرب زدۀ روشــن فکری  
جهان ســومی  و یافتــِن تــواِن اندیشــیدن  در قالــب  
مــدرن  و جــذِب فهــِم تاریخــی  دیریــاِب آن  و رســیدن 

ــه نقطــۀ روشــن. ب
ــه ریمــون  ــه ک ــه آن گون ــن الگــو، روشــن فکر ن در ای
آرون می گفــت »نظاره گــر متعهــد« جامعــه اســت 
ــش  ــه کن ــی دارد ک ــارتری همخوان ــا درک س ــه ب و ن

روشــن  فکری را همــان تعهــد او می دانــد.
روشــن فکر از نظــر آشــوری دارای رســالتی در برابــر 
جامعــه اســت، چــرا کــه »ســودای تغییــر جهــان را در 
ــگ  ــر را در حــوزۀ فرهن ــن تغیی ــا او ای ــر دارد«. ام س
جامعــه، توانایی هــای زبانــی و معرفتــی، وجــدان 
عمومــی و هوشــیاری تاریخــی می دانــد. )تبارشناســی 

ــتار، ۱۳۸۶( ــای جس ــن فکری، تارنم روش
و  تبارشناســی  زمینــۀ  در  آشــوری  داریــوش  کار 
هویــت روشــن فکر ایرانــی، مشــارکتی جــدی در 
ــا ســال  ــه ده ه بحــث اساســی و پرچالشــی اســت ک
ــی آل  ــد غرب زده گ ــان دارد. نق ــران جری اســت در ای
ــد و چــوِن بیشــتر  ــه ســوی چن احمــد، آشــوری را ب
ــتی او  ــی و کیس ــن فکر ایران ــی روش ــای هویت در دنی

ــوق داد. س
ــته  ــش گش ــه در ذهن ــه گی ک ــش همیش ــن پرس او ای
ــن  ــای ای ــِف تاریکی ه ــرای کش ــی ب ــت را حرکت اس
و  می دانــد   )intellectualisme( روشــن فکری 
ــنی«  ــا »روش ــه روشــن فکراِن م ــن  ک ــتان ای ــم داس فه
ــا،  ــۀ پوی ــد. )اندیش ــا می آورن ــود را از کج ــِر خ فک

شــماره ۹، ۱۳۹2(
ــته  ــال گذش ــد س ــوری در چهل وچن ــه آش ــی ک راه
ــد  ــز می گوی ــود نی ــه خ ــه ک ــرده، همان گون ــال ک دنب
ــوده   ــی  ب ــی« و کوشش ــال در تاریک ــی کورم »حرکت
اســت  بــرای  گــذر از ذهنیــِت غــرب زدۀ روشــن فکری  
جهان ســومی  و یافتــِن تــواِن اندیشــیدن  در قالــب  
و  آن   دیریــاِب  تاریخــی   فهــِم  و جــذِب  ُمــدرن  
ــه  ــوز ب ــه هن ــی ک ــن. راه ــۀ روش ــه نقط ــیدن ب رس
پایــان نرســیده و شــاید پایانــی هــم نــدارد؛ چــرا کــه 
ایــن پرســش کــه »مــن کیســتم و چــرا خواهــان تغییــر 
جهانــم« )اندیشــۀ پویــا، شــماره ۱04، ۱۳۹2( ســالیان 
درازی ســت گوشــه یی از ذهــِن او را فــرا گرفتــه 

اســت.

راهــی کــه آشــوری در چهل وچنــد ســال گذشــته دنبــال کــرده، همان گونــه کــه خــود نیــز 
می گویــد »حرکتــی کورمــال در تاریکــی« و کوششــی  بــوده  اســت  بــرای  گــذر از ذهنیــِت غــرب زدۀ 
ــی   ــِم تاریخ ــذِب فه ــدرن  و ج ــب  ُم ــیدن  در قال ــواِن اندیش ــِن ت ــومی  و یافت ــن فکری  جهان س روش
ــی  ــان نرســیده و شــاید پایان ــه پای ــوز ب ــه نقطــۀ روشــن. راهــی کــه هن ــاِب آن  و رســیدن ب دیری
ــالیان  ــم« س ــر جهان ــان تغیی ــرا خواه ــتم و چ ــن کیس ــه »م ــش ک ــن پرس ــه ای ــرا ک ــدارد؛ چ ــم ن ه

ــت ــه اس ــرا گرفت ــِن او را ف ــه یی از ذه ــت گوش درازی س

سعیـد پیوندی  
بخش دوم و پایانی
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در  ُکردهـا  مواضـع  بـه  ترکیـه  زمینـی  و  هوایـی  حمـالت 
شمال شـرق سـوریه وارد چهارمیـن روز خود شـد. با وجود 
واکنش هـای بین المللـی بـه ایـن اقـدام ترکیـه، گویـا آنـکارا 
مصمـم اسـت کـه عملیـات موسـوم بـه »چشـمۀ صلـح« را 
کـه چهارشـنبه ۱۷ میـزان علیـه ُکردهـا آغـاز کرد، تـا تحقق 
خواسـته هایش ادامـه دهد. بیـش از ۳0 میلیون ُکـرد با تاریخ 
پُر فراز و نشـیب خود، در کشـورهای ایران، عراق، سـوریه، 
ترکیـه، ارمنسـتان و معـدودی در افغانسـتان و شـبه قاره هند 
پراکنده انـد. ایـن قومیـت عظیـم بـا ده هـا و بلکـه صدهـا 

از معـدود  ایدئولوژی هـای متفـاوت و متضـاد،  سـازمان و 
اقوامـی در جهـان هسـتند کـه بـا وجـود کثـرت جمعیـت، 
هنوز کشـور مسـتقلی که ویژه گی های یک کشـور را داشـته 
باشـد، ندارنـد. در چهـار دهه اخیـر، ایران، عراق، سـوریه و 
ترکیـه، همواره بـا تالش هـای خودمختاری ُکردهـا مخالفت 
کرده انـد کـه برخـی مواقـع بـا درگیری هـای خونینـی نیـز 
ترکیـه  اخیـر،  دهـه  سـه  در  حداقـل  اسـت.  بـوده  همـراه 
خونین تریـن نبردهـا را بـا ُکردها کـه بیـش از ۱0 میلیون نفر 
از جمعیـت ایـن کشـور را تشـکیل می دهنـد، داشـته اسـت. 

نخسـتین تنش هـای نظامی سـازمان یافته بین ترکیـه و ُکردها 
پـس از سـال ۱۹۸4میـالدی که حـزب »کارگران کردسـتان« 
موسـوم بـه »پ.ک.ک« بـه رهبری »عبداهلل اوجاالن« تشـکیل 
شـد، صـورت گرفـت. از آن سـال بـه بعـد، هیـچ گاه شـعله 

جنـگ بیـن آنـکارا و ُکردهـا فروکـش نکرده اسـت.
در سـال 20۱۱میـالدی که سـوریه وارد تنش هـای اجتماعی 
و نظامی شـد، ُکردهای این کشـور در چارچوب تشـکیالت 
حـزب »اتحاد دموکراتیـک« که در سـال 200۳میالدی ایجاد 
شـده بـود، جمع شـدند. حـوزۀ نفـوذ ُکردهـای سـوریه، در 

شمال شـرق سـوریه به طـول بیـش از 400 کیلومتـر در نوار 
مـرز با ترکیه، اسـت. در زمـان درگیری های داخلی سـوریه، 
شـاخۀ نظامـی حزب اتحـاد دموکراتیک تحت عنـوان »واحد 
موضـع  خلـق«  مدافـع  »یگان هـای  یـا  مردمـی«  حفاظـت 
بی طـرف و مسـتقلی در برابر دولت »بشـار اسـد« اتخاذ کرد 
امـا گاهـی بـا شـبه نظامیان تحت حمایـت ترکیه که بـا رژیم 
اسـد می جنگیدنـد نیـز درگیـر می شـدند. زمانـی کـه داعش 
در سـوریه پـا گرفت و بـه مناطق ُکردنشـین در شمال شـرق 

سـوریه نیز حمله کـرد،...

پاکسـتان در ماه هـای اکتوبـر و دسـامبر ممکـن 
اسـت گـواه جوشـش تحـوالت و دسیسـه های 
آشـفتگی  و  بحـران  باشـد.  ویرانگـر  سیاسـی 
اقتصـادی، از کار افتاده گـی بیروکراسـی به دلیل 
تـرس از اذیـت مقامـات و وزیـران حکومـت 
)NAB( حساب رسـی  ملـی  ادارۀ  توسـط 
توسـط  اعتصاب هـا  شـرکت ها،  شـدن  بسـته 
گروپ هـای  حقوق دانـان  و  داکتـران  تجـار، 
بـزرگ صنعتـی را متأثـر کـرده اسـت. بـه نظـر 
بی بـاوری  ایـن وضعیـت شـعله های  می رسـد 
سیاسـی را مشـتعل سـازد. در میـان ایـن همـه، 
صدهـا  کـه  کسـی  فضل الرحمـن،  موالنـا 
مدرسـه و میلیون هـا شـاگرد را کنتـرل می کنـد، 
اعـالم کـرده کـه در اواخـر مـاه مارچ به سـوی 
نظـر  در  او  کـرد.  خواهـد  مـارش  اسـالم آباد 
دارد تـا رسـیدن بـه مطالبـات خـود کـه همانـا 
اسـتعفای حکومـت کنونی، برگـزاری انتخابات 
شـفاف و عـاری از نظـارت ارتـش می باشـد، 
پایتخـت را بسـته نگـه دارد. گزارش هـا حاکـی 
از تصمیـم ارتـش مبنی بـر ضرورت کنـار زدن 
حکومـت غیرموثـر نگرانی ها را بیشـتر سـاخته 
اسـت و گزارش هـا مبتنـی بـر چند انکشـافات 

می باشـد: تحـوالت مشـخص  و 
۱-هـر چنـد یـک نامـه مبنی بـر تمدیـد جنرال 
باجـوا در مـاه آگسـت امضـا گردیـد، امـا طـی 
مراحل رسـمی، حقوقـی و اداری تمدید جنرال 
باجـوا به مدت سـه سـال به حیث رییس سـتاد 

رییس جمهـور  اسـت.  نگردیـده  آغـاز  ارتـش 
در نهایـت بعـد از غـور و مشـوره های نهایـی 
تمدیـد را تائیـد و بـه اطـالع می رسـاند. حـاال 
گزارش هـای وجـود دارد کـه عمـران خـان بـه 
وزیـر دفـاع اجـازه نـداده تـا  دوسـیۀ تمدیدی 
رییس جمهـور  اختیـار  در  را  باجـوا  جنـرال 

بگذارد.
تحریـک  بـه حـزب  مربـوط  قضیـه  یـک   -2
به صـورت  پیـش  پنج سـال  کـه  انصـاف 
مبـارزات  در  خارجـی  منابـع  از  غیرقانونـی 
انتخاباتـی این حزب پول دریافـت کرده دوباره 
رو شـده اسـت. حکمی کـه آیا محکمـه به این 
علنـی صـورت  محکمـۀ  و  رسـیده گی  قضیـه 
خواهـد گرفـت در مـاه اکتوبـر اعالم می شـود. 
هرگونـه تصمیـم علیه حـزب تحریـک انصاف 
و رسـیده گی قضایـی  ایـن قضیـه باعـث بلنـد 
رفتـن درجـۀ حـرارت عمـران خـان و تـالش 

می گـردد. آن  متعادل سـازی  بـرای 
۳- بـه عنـوان یـک اقـدام غیرمترقبـه در قبـال 
حـزب تحریـک انصـاف، معـاون اسـامبله ملی 
توسـط یـک محکمـه انتخاباتی به دلیل داشـتن 
۶5000 رأی تقلبـی غیرواجد شـرایط دانسـته و 
تاکنـون یـک دسـتور عدم رسـیده گی از سـوی 
محمکـه دریافـت کـرده کـه وسـیعًا بـه معنـای 
مراجـع  توسـط  سیاسـی  شـرم آور  مداخلـه 

می باشـد. فوقانـی 
4- محمکـۀ عالـی اسـالم آباد قـرار اسـت یـک 

قضیـه علیـه فـواد چوهـدری، وزیـر سـاینس 
و عضـو تحریـک انصـاف را اسـتماع نمایـد، 
بـرای  انصـاف  بـه تحریـک  قضایـای مربـوط 
سـال ها بـاز و بسـته نشـده و ناگشـوده باقـی 

مانـده  اسـت.
5- در یـک عمـل غیرمنتظـره، فرد نامزده شـده 
از سـوی سـتاد ارتـش پاکسـتان بـرای احـراز 
سـریالنکا  در  کشـور  ایـن  عالـی  کمیسـاری 
توسـط حکومـت رد شـد، در حالـی کـه پیـش 
از ایـن تمـام دیکته هـا به خاطر نشـان دادن قرار 
داشـتن  ملکی هـا و نظامـی  در یـک صفحـه 

مـورد قبـول حکومـت قـرار می گرفـت.
تمـام ایـن مسـایل و انکشـافات گمانه زنی هـا 
مبنـی بـر خوب نبـودن رابطه میان عمـران خان 
و جنـرال باجـوا را دامـن زده و ماه عسـل قرار 
داشـتن در یـک مسـیر و صفحه تعامل گذشـته 
اسـت، بـه گونه یـی کـه هـر یـک از طرف هـا 
در تـالش دفـن کـردن یک دیگـر پیـش از فـرا 

رسـیدن مـرگ سیاسی شـان می باشـد.
از  نـواز)PML-N( کـه  لیـگ  حـزب مسـلم 
بیشـترین  انصـاف  تحریـک  و  ارتـش  اتحـاد 
آسـیب ها را دیـده اسـت تاهنـوز در خصـوص 
موالنـا  مـارش  و  تظاهـرات  بـه  پیوسـتن 
دادن  قـرار  بـرای تحـت فشـار  فضل الرحمـن 
حکومـت به خاطـر جنجال هـا و اختـالف نظـر 
درون حزبـی اعـالم موضـع و حمایـت نکـرده 
اسـت. نخسـت وزیر سـابق نواز شـریف، مریم 

نـواز دختـر او و رهبران کلیدی و وفادار مسـلم 
لیـگ نواز در زندان اند و شـخص نواز شـریف 
بـه افـراد محـدود دسترسـی دارد. نواز شـریف 
پیامـش را پیـش از ۶ سـبتامبر جهـت حمایـت 
موالنـا  مـارش  از  نـواز  لیـگ  مسـلم  حـزب 
بـه شـوهر مریـم نـواز فرسـتاده بـود و حـاال 
چهره هـای کلیـدی و وفـادار حـزب در مـورد 
دسـتور رهبـر حـزب و چگونگـی پیوسـتن بـه 

بی اطالعـی می کننـد. اظهـار  موالنـا  مـارش 
ایـن  از جانـب طـرف داران  اتهامـات خیانـت 
حزب در شـبکه های اجتماعی دسـت به دسـت 
می شـود و همچنان نشـانه های سـبوتاژ شریف 
از درون حـزب وجـود دارد  که چنین وضعیت 
هـواداران ایـن حزب را آشـفته  سـاخته اسـت. 
بـه تاریـخ ۱0 سـپتامبر کپتیـن صفـدر، شـوهر 
مریـم نـواز  بـه عنـوان ثبـوت مدعایـش، پیـام 
شـریف را کـه از طریـق وتسـپ به او فرسـتاده 
بـود بـه شـبکه های اجتماعـی و ژورنالیسـت ها 
فرسـتاد. واقعیـت امر این اسـت که یـک تعداد 
از چهره هـای کلیـدی وفادار مسـلم لیگ که در 
کابینـه عضویـت دارنـد و تحت رهبری شـهباز 
شـریف، والی سـابق پنجاب می باشـند، خواهان 
تقابـل و رویارویـی بـا ارتـش نیسـتند. آنهـا در 
را  خـود  باجـوا  نگه داشـتن  راضـی  صـورت 
مسـاعد به گرفتـن قدرت می دانند. در پاکسـتان 
آنهـا معمـوالً بـه گـروپ معاملـه معـروف اند. 
علی رغـم پیام  شـریف در ۱0 سـپتامبر، گروپ 

معاملـه در تـالش تأخیـر نمـودن تصمیم گیری 
و گیج سـازی فضـا می باشـند. ایـن گـروپ  به 
تکـرار نـواز شـریف را در داخـل و خـارج از 
زنـدان بـه سـتوه در آورده انـد کـه یـک معامله 
رهاسـازی او و دختـرش از زنـدان را در بـدل 

کنـار رفتـن از صحنـه سیاسـت را بپذیرد.
نـواز شـریف بارهـا خواسـتار معذرت خواهـی 
عمومـی و تعقیـب  عامـالن به تقلب کشـانیدن 
انتخابـات 20۱۸ می باشـد  و تأکیـد بـر تدویـر 
انتخابـات شـفات و عادالنـه دارد و هنـوز هـم 
تعـداد زیـادی از هـوادارن نـواز شـریف اعالم 
آرزوهـای  تأمیـن  راسـتای  در  کـه  کردنـد 
رهبرشـان و همراهـی بـا مطالبـات عمومـی در 
مـارش موالنـا فضل الرحمـان اشـتراک می کنند.
مـارش  و  تظاهـرات  از   )PPP(مـردم حـزب 
موالنـا حمایت کرده امـا در تجمعات اعتراضی 
شـرکت نمی کنـد و بـا نظـارۀ اوضـاع آخریـن 
راه را خواهـد رفـت. حزب مـردم نمی خواهند 
برابـر یـک حرکـت عمومـی و  منـزوی و در 
مـوج اعتراضـی قـرار گیرنـد. احـزاب کوچک 
اتحادیه هـای  صنفـی،  اتحادیه هـای  سیاسـی، 
تجـار از شـرکت در مـارش مـاه اکتوبـر خبـر 
داده انـد. بـا ایـن همـه، چیزهـای مربـوط بـه 
سرنوشـت حکومت در کوتـاه مدت در  فضای 

ابهـام و بی بـاوری قـرار دارد. 

آیا افتادن پاکستان  
به ورطۀ هرج و  مرج 

واقعیت است؟

ازجنگترکیه با ُکردها چه می دانیم؟
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خیلـی  خورشـیدی،   ۱۳۶۱ و   ۱۳۶0 سـال های 
سـال های بـد و نفرت انگیـز برایـم بـود. تقریبـًا همه 
کـس را دشـمن فـرض می کـردم، بـاالی هیچ کـس 
در  تـا  می کـردم  کوشـش  و  نمی توانسـتم  اعتمـاد 

گوشـه یی بـود و بـاش کنـم.
از دولـت وقـت متنفـر بـودم و امـا بـاالی جبهـات 
پراکنـده و نـا منظـم جهـاد هم اعتمـاد نداشـتم، تنها 
جبهـۀ پنجشـیر و مسـعود بـه نظـرم قابـل اعتمـاد و 
جبهـۀ اصولـی می آمـد و امـا وقتـی در ذهنـم جنگ 
را تصویـر می کـردم، قشـون تـا دندان مسـلح ارتش 
سـرخ را می دیـدم، جـرأت تصمیم گیـری ام سـلب 
می شـد و راه سـومی هـم فـرا روی جوانـان و مردم 

نداشـت. وجود 
مـن بـا شـهامت و اراده، بـرای خـود راه سـوم را 
را  زنده گـی ام  مسـیر  راه  ایـن  و  کـردم  انتخـاب 

کـرد. دگرگـون 
بعـد از فراغتـم از صنـف دوازده، حـدود یک سـال 
را بهصـورت مخفـی در خانـه مانـدم و بـه جـز از 
مسـجد، جایـی دیگـری نمی رفتـم و حتا بـه دعوت 

و عروسـی خویشـاوندان شـرکت نمی کـردم.
روزهـا در یأس و ناامیدی می گذشـت، می خواسـتم 
کار کالن تـری بـه نفـع مـردم انجـام دهـم، امـا راه 

درسـت آن را نمی دانسـتم.
بعدها با بهدسـت آوردن اسـناد و کارت تحصیل، از 
همـکاری بـا مجاهدیـن در داخل شـهر کابـل، دریغ 
نکـردم، و ایـن کار سـاده یی نبود، مثـل پخش اوراق 
تبلیغاتی، شـب نامه و هماهنگ سـازی تبلیغـات آنها.
بهـر صـورت، روزها بـا خواندن کتاب هـای مختلف 
و گـوش دادن بـه اخبار رادیو و درامه های دلچسـپ 
بی ثباتی هـای  و  سـیاهی  امـا  و  می گذشـت.  آن 
قربانـی  امـروز  مثـل  جامعـه،  از  همـواره  سیاسـی 

می گرفـت.
جوانـان در چنبـرۀ بی سرنوشـتی و اضطـراب آینده، 

شـب و روز خـود را سـپری می کردنـد.
آینـدۀ ناروشـن و برهـم خـوردن شـیرازه زنده گـی 
در تمـام افغانسـتان، خانواده هـا را پریشـان و امیـد 
آنهـا را بـه زنده گی در ین سـرزمین داشـت آهسـته 
آهسـته پایـان مـی داد. هـر کسـی در تـالش آن بـود 
تـا از ایـن ورطـۀ هولنـاک جان خـود را بهـدر کند.
فـرار مـردم به حـدی عـام بود کـه دسـت اندرکاران 
بخـش سـینما بـا حمایـت دولـت، فیلـم جالبـی را 
به نـام »فـرار« سـاختند و آنهـا مشـکالت بی وطنی و 
مهاجـرت مـردم را به شـکل اسـف باری در این فیلم 
نشـان دادنـد. امـا فـرار مردم از مشـکالت دسـت و 

پاگیـر جامعـه و همچنـان ادامه داشـت.
در چنیـن جـوی قـد کشـیدیم و به جوانی رسـیدیم 
و جوانـی مـا همزمـان بـود با آغـاز بی سرنوشـتی و 

بی سـرانجامی جوانـان در جامعـه.
دروازه هـای کشـور به خاطر رفتن، سـفر و مهاجرت 
مـردم بـه بیرون کاماًل بسـته بـود و مـردم از راه های 

خیلـی دشـوارگذر بـا هـزاران مشـکل، ایـن جزیره 
بی سرنوشـتی را رهـا می کردنـد.

در همیـن بحبوحـۀ زنده گی، دو راهی بی سرنوشـتی 
را بـا تصمیـم جالـب و امـا در آن زمـان خطرنـاک 
طـی کـردم و از بن بسـت های زنده گـی بـه تنهایـی 
و تصمیـم فـردی گذشـتم و راه سـومی را کـه ادامۀ 
درس و تحصیـل بود، انتخاب و به بسـیار مشـقت و 

مشـکل به آن رسـیدم.
بهـر ترتیـب، قصـه اصلـی از اینجـا آغـاز می شـود: 
روزهـای بـه اصطـالح عسـکرگریزی حوالـی نمـاز 
دیگـر از خانـه کـه در حصـۀ دوم خیرخانـه گوالیی 
مسـجد موقعیـت دارد، برای ادای نماز بیرون شـدم، 
در آخر کوچه نزدیک مسـجد، موتر جیپ عسـکری 
در پهلویـم توقـف کرد، دسـت و پایـم را گم کردم، 
در حالـی کـه یک نفـر مسـلح در عقـب موتـر نشـته 
بـود، از مـن اسـناد خواسـتند و بـا دیدن اسـنادم که 
قلـم خـور نیـز بـود، به مـن گفت: بـه موتر باالشـو!
در آن روزگار، نیروهـای مسـلح بـه شـکل پیـاده و 
بـا موتـر در کوچـه و پس کوچه هـای کابـل گشـت 
می زدنـد و کسـانی کـه اسـناد تحصیلـی نداشـتند و 
یـا سـن ۱۸ سـالگی را تکمیـل کـرده بودنـد، آنها را 
بـه جبـر و بـدون رضایـت خودشـان بـه عسـکری 

سـوق می دادنـد.
دیگـر چاره یـی نداشـتم، سـوار موتـر شـده و موتـر 
بـه سـرعت حرکت کـرد و دو جوان دیگـری را هم 
از پس کوچه هـای خیرخانـه شـکار کردنـد و طـرف 
شـهرنو کابـل حرکـت کردیـم و در قسـمت پـارک 
شـهرنو بـاالی جـوان دیگـری مشـکوک شـدند، اما 
بهخاطـر اینکـه بـا او زنی بـود، او را رهـا کردند. ما 

ماندیـم و بالیـی که سـرما نـازل شـده بود.
حوالـی نمـاز شـام مـا بـه قطعـه 2۱ محافـظ، که در 
آن زمـان مقابـل دادگاه عالـی امـروزی قرار داشـت، 
جایـی کـه پـدرم در آنجـا کار می کرد، بـرده و پایین 

مـا کردند.
در اتاقـی کـه ۸ تـا ۱0 چپرکـت چیـده شـده بـود، 
جایـی بـود کـه سرنوشـت مـا رقـم می خـورد. همه 
می دانسـتند کـه سرنوشت شـان بعد از این بـا نظامی 

و نظامی گـری گـره خواهـد خـورد.
در اتاق هـا و بارک هـای نظامـی جابهجا شـدیم و در 
ایـن اتاق هـا شـمار دیگـری از جوانـان هـم وجـود 
مـا روی  بودنـد.  بنـدی  اصطـالح  بـه  کـه  داشـت 
چپرکت هـا که شـال های خشـن عسـکری روی آنها 
کشـیده شـده بـود و روی اتاق سـمنت کاری شـده 
کـه فرشـی نداشـت، مغمـوم و پریشـان، خاموشـانه 
نشسـته چـرت می زدیـم که شـب را چگونه سـپری 

کنیـم و فـردا چـه خواهد شـد.
بـه بیـرون نـگاه کـردم، دیـدم آفتـاب غـروب کرده 
و شـهر دارد بـه تاریکـی فـرو مـی رود و فـوری بـه 
ذهنـم رسـید کـه بایـد بـه بهانه یـی بیـرون بـروم و 
کسـی را پیـدا کنـم، تا موضـوع گرفتاری خـود را به 

او بگویـم تـا خانـوادۀ مـا از مسـأله خبر شـود.
طـوری کـه گفتـم پـدرم در ایـن قطعـه بـه حیـث 
داکتـر کار می کـرد و سـربازان و صاحـب منصبان با 

او شـناخت خـوب داشـتند.
نظـام عسـکری کسـی سـوق  بـه  آن زمـان وقتـی 
می شـد، بعـد از یکـی دو روز، آنهـا را عاجـل بـه 
والیـات نا امـن انتقـال می کردند، در حالـی که تمام 
والیـات افغانسـتان جنـگ شـدید جریـان داشـت. 
خانواده هـا کمتـر از سرنوشـت اوالدهای شـان خبـر 
می شـدند، بعضـًا گاهـی حتـا زمانـی از سرنوشـت 
فرزنـدان شـان اطـالع حاصـل می کردند کـه زخمی 

و یـا کشـته می شـدند.
از سـرباز موظـف اجـازه وضـو کـردن را گرفتـم و 
یـک آفتابـه را پُر آب کـرده به بهانۀ وضـو از دروازه 
اتـاق بیرون شـدم، تـا در بیرون وضو بگیـرم، متوجه 
شـدم تانکر آب در حال بیرون شـدن اسـت و آفتابه 
را در کنـاری مانـدم و پیش روی موتر ایسـتادم، موتر 
توقـف کـرد، بـه راننـده خـود را معرفی کـرده و نام 

پـدرم را گرفتم.
مسـجد تابسـتانی مـا در حـال بازسـازی بـود و این 
موتـر تانکـر اکثـراً به هدایـت دگـروال صاحب گل 
آغـا خان پروانی به مسـجد مـا آب مـی آورد، راننده 
مـرا شـناخت و گفـت: مه موضـوع را به مسـجدتان 

می دهم. احـوال 
در واقـع ایـن تانکـر آب سرنوسـت مبهم آینـده مرا 
دگرگـون کـرد و مـرا از کالن ترین مشـکل آن زمان، 

رهایی بخشـید.
موصـوف به مسـجد محله مـان احـوال داد و عاجل 
پـدرم دسـت بـه کار شـد، در حالـی کـه مـن در 
جماعـت نمـاز خفتن قطعه عسـکری شـرکت کرده 
بـودم و می خواسـتم بـه مـال خـود را معرفـی کنم و 
موضـوع گرفتـاری خـود را بـه او بگویـم کـه پدرم 
بـا دگـروال گل آغا خان پروانی در مسـجد رسـیدند 
و مـرا از چنـگال بی سرنوشـتی و خطـر کالن رهـا 

. ختند سا
دگـروال صاحـب کـه در آن هنگام سـاعت ده شـب 
قیـود شـب گردی بـود، پیـش از معیاد مذکـور ما را 
تا ایسـتگاه موترهـای خیرخانه رسـاند و من و پدرم 
بـا خوشـی طـرف خانه حرکت کـرده و پیـش از ده 

شـب خانه رسـیدیم.
رحیـم اهلل  صاحـب  قـاری  تـالش  اثـر  بـه  بعدهـا 
خـان، آمـر مدرسـۀ دارالحفـاظ کابـل، شـامل صنف 
نهـم مدرسـه دارالعلـوم کابـل گردیـده و در سـال 
۱۳۶5خورشـیدی، از مدرسـه فـارغ گردیـده متصل 
آن به فاکولتۀ شـرعیات کابل شـامل شـده و در اخیر 
سـال ۱۳۶۹ خورشـیدی، از دانشـکدۀ شـرعیات که 
در آن زمـان به نـام »پوهنتـون تحقیقـات و تعلیمـات 
علـوم اسـالمی« نام گـذاری شـده بـود، فـارغ شـدم.
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ُکردهـا، مقاومـت بی نظیـری از خـود در برابـر داعـش نشـان دادنـد کـه 
حماسـۀ »کوبانـی« از ایـن جملـه بـود. اندکـی بعـد، مقاومـت ُکردهـا 
علیـه داعـش بـه تهاجـم تبدیل شـد که توجـه امریـکا را به خـود جلب 
کـرد. این گونـه بـود که امریـکا بـه حمایت حـزب اتحـاد دموکراتیک و 
شـاخۀ نظامـی آن آمـد و از هیـچ کمکـی بـه ایـن اتحادیـه دریـغ نکرد. 
از یـک طـرف و  داعـش  بـا  »فاطمیـون« و »حـزب اهلل«  بی امـان  نبـرد 
درگیری هـای شـدید بیـن شـاخۀ نظامـی اتحادیـه دموکراتیـک ُکردها و 
داعـش از طـرف دیگر، سـرانجام خالفـت خودخوانده داعـش در »رقه« 
فروپاشـید و شـمال سـوریه یـک پارچـه در اختیـار ُکردها قـرار گرفت. 
ایـن وضعیـت، آنـکارا را به شـدت نگـران کرد زیـرا ترکیه معتقد اسـت 
کـه بیـن حـزب اتحـاد دموکراتیـک بـه خصـوص شـاخه نظامـی آن و 
حـزب کارگـران کردسـتان، ارتبـاط تناتنگـی وجـود دارد کـه تهدیـد 
مسـتقیم علیه ترکیه اسـت. پس از آرامش نسـبی در شمال شـرق سـوریه، 
ترکیـه بیـش از پیـش از ناحیه ُکردهای سـوریه بـه هراس افتـاد که نکند 
دسـت آوردهای کردهـای سـوریه، سـبب تحریـک کردهـای ترکیـه و 
تقویـت حـزب کارگـران کردسـتان شـود. بنابرایـن، ترکیـه از یک سـال 
پیـش درصـدد حملـه بـه شـمال سـوریه و مواضـع اتحـاد دموکراتیـک 
ُکردهـا بـود امـا حضـور نظامیـان امریکایـی در ایـن منطقـه، بـه ترکیـه 
اجـازۀ چنیـن اقدامـی را نمی داد. سـرانجام امریکا طبق شـیوۀ همیشـگی 
خـود کـه متحدانش را تنهـا می گـذارد، نظامیانش را پیـش از آغاز حمله 
نظامـی ترکیـه بـه ُکردهـا، از مناطـق کردنشـین سـوریه خارج کـرد و به 
طـور غیرمسـتقیم بـه ترکیـه اجـازه داد که بـه ایـن منطقه حملـه کند که 

چنیـن هم شـد.
دولـت ترکیـه با اقـدام نظامی علیـه ُکردها، قصـد دارد یـک منطقه حایل 
تـا عمـق ۳2 کیلومتری خاک سـوریه ایجاد کند که نیروهـای ُکرد، در آن 
حضـور نداشـته باشـند. آنـکارا در ظاهـر می گوید پـس از تخلیـه منطقه 
از نظامیـان ُکـرد، نزدیـک بـه دو میلیـون از مهاجران سـوریه را که اکنون 
در ترکیـه به سـر می برنـد، در آنجا اسـکان خواهـد داد امـا همان طور که 
اشـاره شـد، نگرانـی ترکیـه از بابت رابطـه کردهای سـوریه بـا ُکردهای 
ترکیـه اسـت کـه همـواره از دغدغه هـای آنـکارا بـه شـمار رفته اسـت. 
لـذا هـدف اصلـی ترکیـه از حملـه نظامی بـه شـمال سـوریه و ُکردهای 
سـوری، نـه اسـکان مهاجران سـوریه بلکه جدایـی بین ُکردهای سـوریه 
و ترکیـه اسـت. منازعـه ُکردهـا و ترکیـه کـه از سـال ها پیش آغاز شـده 
اسـت، در آینـده هـم ادامـه خواهـد داشـت اما نکتـه ای که در ایـن میان 
بـرای جهـان مایـه نگرانی و البته هراس اسـت، موضوع اسـیران داعشـی 
در بنـد حـزب اتحـاد دموکراتیک اسـت. در حـال حاضر نزدیـک به ۱2 
هـزار اسـیر داعشـی از ملیت هـای مختلـف در توقیف گاه هـای ُکردهـا 
زندانـی هسـتند. حـدود ۷0 هـزار نفـر از خانواده هـای این داعشـیان نیز 
تحـت نظـارت ُکردهـا قـرار دارنـد. حمله ترکیـه بـه نگهبانان داعشـیان 
یعنـی ُکردهـا، بـه منزلـۀ حملـه بـه جعبـۀ حـاوی ویروس هـای قرنطین 
اسـت. اگـر حمـالت ترکیـه بـه ُکردهـا ادامـه یابـد، ممکـن اسـت کـه 
ُکردهـا دیگـر تـوان نگـه داری ایـن جعبـۀ خطرناک و ُکشـنده را نداشـته 
باشـند و ایـن آغـاز یـک بحـران دیگـر در خاورمیانـه و بلکـه در جهان 
خواهـد بـود. داعشـیانی کـه اکنـون در توقیف ُکردهـا به سـر می برند، به 
مارهـای زخمـی می ماننـد کـه بیش ازپیـش انتقام جـو و خشـن شـده اند. 
افـزون بـر ایـن، هزاران تـن از فرزنـدان آنان نیز کـه ایام کودکـی را طی 
می کننـد و قـدم بـه دوره نوجوانـی و جوانـی می گذارنـد نیـز یک خطر 
بالقـوه بـرای جهانیـان محسـوب می شـوند. بـه نظر می رسـد کـه امریکا 
نیـز دیگـر تمایلـی بـرای نگـه داری داعشـی های در بنـد ُکردها، نـدارد. 
اخیـراً نظامیـان امریکایـی آن عده از اعضـای داعش را که بـه »بیتل«های 
داعشـی مشـهور بودنـد و بـرای امریـکا تهدیـد بـه شـمار می رفتنـد، از 
ُکردهـا تحویـل گرفتـه و بـه محـل نامعلومـی منتقـل کردنـد امـا ترامپ 
بقیـه داعشـی های در بنـد کردهـا را بـرای رفتـن بـه سـرزمین های شـان 
ترغیـب کـرده اسـت. هـر چنـد در ظاهـر حملـه ترکیه بـه ُکردهـا، یک 
مسـألۀ داخلـی و محلی اسـت امـا دودی که از شـعله های ایـن جنگ بر 

می خیـزد، چشـم جهانیـان را کـور خواهـد کرد.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

بـا  طالبـان  گفت وگوهـای صلـح  اشـاره: 
ترامـپ  دونالـد  توییـت  از  پـس  امریـکا 
دیدارهـای  پیـش  هفتـۀ  شـد.  متوقـف 
امریـکا  نماینـدۀ  بـا  طالبـان  نماینـده گان 
دوبـاره آغـاز شـد و تاهنوز معلوم نیسـت 
کـه انجـام آن چـه خواهـد شـد. در ایـن 
ایـن  جزییـات  دانسـتن  بهـر  از  شـماره 
گفت وگوهـا پرسـش های را بـا وحید مژده 
از چهره هـای نزدیـک بـا طالبـان مطـرح 
می خوانیـد. را  آن  حاصـل  کـه  کرده ایـم 

میـان  صلـح  مذاکـرات  مـژده!  *جنـاب 
امریـکا و طالبـان پـس از نُـه دور متوقـف 
شـد و گفته می شـود کـه ایـن گفت وگوها 
از سـر گرفته خواهد شـد، نخسـتین دیدار 
هم در پاکسـتان صـورت گرفته اسـت، این 

بـه چه معناسـت؟
امریـکا در نُـه دور مذاکـرات اهـداف خود را 
دنبـال می کـرد و آقـای ترامـپ بـا برنامه هایی 
در  داشـت  توقـع  می پرورانـد،  سـر  در  کـه 
پایـان کار همـه چیـز بـه نفـع او تمـام شـود 
و می خواسـت مشـکل افغانسـتان بـا امریـکا 
بین المللـی  سـطح  در  حتـا  و  کنـد  حـل  را 
برنـدۀ جایـزۀ صلح نوبل شـود و ایـن یکی از 
آرزوهـای اسـت که با حل مشـکل افغانسـتان 
قـرارداد  می خواسـت  و  بـود  امکان پذیـر 
صلحـی کـه خلیـل زاد آن را نهایی کـرده بود، 
در حضـور خـودش و در کمـپ دیویـد امضا 
شـود؛ امـا طالبان حاضـر به ایـن کار نبودند و 
تأکیـد داشـتند که قـرارداد صلح بایـد در قطر 
بـه امضـا برسـد و سـپس بـه امریـکا برونـد 
و ترامـپ بـه دلیـل همیـن مخالفـت طالبـان، 

قـرارداد را لغـو اعـالم کرد.

به خصـوص  منطقـه  کشـورهای  *نـگاه 
پاکسـتان نسـبت به نتیجۀ نُـه دور مذاکرات 
میـان امریـکا و طالبـان را چگونـه ارزیابی 
می کنید: آیا از پیشـرفت مذاکرات ُخرسـند 

بودنـد یا نـاراض؟
پاکسـتانی ها از همـان آغـاز کار هیـچ نقشـی 
نداشـتند، زیـرا مذاکـرات در قطر آغاز شـد و 
در همـان جـا ادامـه یافـت و زلمـی خلیل زاد 
کـه بـا پاکسـتان دشـمنی و مخالفـت داشـت، 
از همـان ابتـدا که سـفیر امریکا در افغانسـتان 
بـود، بارهـا پاکسـتان را به خاطـر ادامـه جنگ 
در افغانسـتان مقصـر اصلـی می دانسـت؛ بـه 
همیـن دلیـل پـای پاکسـتانی ها را از مذاکرات 
طالبـان و امریـکا بیرون کرد و خـود با طالبان 
در قطـر نشسـت و مذاکـرات را آغـاز کـرد، 
امـا نتیجـۀ مذاکـرات در دور اول و دوم ایـن 
نتیجـه شـد که اگـر بتوانـد از طریق پاکسـتان 
بـه طالبـان فشـار وارد کنـد، بهتـر خواهد بود 
از عربسـتان  و  مرتکـب شـد  را  اشـتباهی  و 
سـعودی، امارات و پاکسـتان کمک خواسـت. 
کشـورهایی کـه در دوران حاکمیـت طالبـان، 
حکومـت ایـن گـروه را به رسـمیت شـناخته 
بـود، امـا در دور سـوم مذاکـرات زمانـی  کـه 
ایـن سـه کشـور دخالـت کردنـد، طالبـان از 
جریـان بیـرون شـدند و آقـای خلیـل زاد هـم 
طالبـان را تهدیـد کـرد کـه جنـگ را ادامـه 
می دهیـم و طالبـان هـم تاکید کردنـد که فقط 
و فقـط در قطـر مذاکـره خواهنـد کـرد و رد 
کردنـد کـه به جده و عربسـتان سـعودی وارد 
گفت وگـو شـوند و رد کردنـد؛ در اسـالم آباد 
مذاکـرات را ادامه دهند. بعـد خلیل زاد دوباره 

حاضـر شـد که مذاکرات از سـر گرفته شـود. 
بنابرایـن مذاکـرات از سـر گرفتـه شـد، امـا 
پاکسـتان از ایـن وضعیـت ناراضـی بـود بـه 
ایـن دلیـل کـه خلیل زاد نقـش را که پاکسـتان 
در صلـح افغانسـتان خواهان آن بـود را به این 
کشـور نـداد. امـا در نهایت، زمانـی  که ترامپ 
مذاکـرات را لغـو اعـالم کـرد، پاکسـتانی ها پا 
در میانـی کـرده و خلیـل زاد را بـه پاکسـتان 
اکنـون می خواهنـد نقـش  دعـوت کردنـد و 
مهمـی را در امضـای قرارداد داشته باشـند؛ اما 
طالبـان خـود را از ایـن جریـان دور کردنـد و 
بـه چیـن و روسـیه سـفر کردنـد کـه بـه نظر 
می رسـد تـا اعـالم نتیجـۀ انتخابـاِت ۶ میـزان 
خواهـد  ادامـه  شـکل  همیـن  بـه  وضعیـت 

فت. یا

*بـه ایـن معنـا کـه فشـارهای پاکسـتان 
سـبب شـد تـا مذاکـرات متوقف شـود و 
اکنـون که گفت وگوهـا و دیـد و بازدید ها 
در  مذاکـرات  دارد،  جریـان  پاکسـتان  در 

پاکسـتان سـر گرفتـه می شـود؟
نخیـر. پاکسـتان هیـچ فشـاری را وارد نکـرده 
کار  گفت وگوهـا  شـدن  متوقـف  بـل  بـود، 
ترامـپ بـود و بعـد از ایـن هم اگـر مذاکرات 
از سـرگرفته شـود در پاکسـتان نخواهـد بود، 
بـل در قطـر ادامه خواهـد یافت، زیـرا طالبان 
بارهـا اعـالم کرده انـد که دفتر رسمی شـان در 
قطـر موقعیـت دارد و بـه جـز قطـر در هیـچ 
ادامـه نخواهـد  کشـوری دیگـری مذاکـرات 

فت. یا
البتـه بایـد گفـت کـه دیگـر مذاکراتـی وجود 
نـدارد، بـل امضـای قـرارداد اسـت، زیـرا نُـه 
دور مذاکـرات صـورت گرفتـه  اسـت و قـرار 
بایـد قـرار داد امضـا شـود؛  نهایـی شـده و 
بـدون شـک محـل امضـای قـرار داد دوحـه 
قطـر خواهـد بـود. نُـه دور مذاکـرات ۱۱ ماه 
ادامـه یافـت و نتیجۀ نهایی آن یـک توافق نامه 
بـود و قـرار بود که آقـای خلیـل زاد، مالبرادر 
و .... در بازگشـت خلیـل زاد از کابـل بـه قطر 
آن را امضـا کنـد کـه متاسـفانه چنیـن نشـد، 
بایـد گفـت که امـا اکنون بحـث روی امضای 
قـرارداد اسـت نـه ادامـۀ مذاکـرات میـان دو 

طرف.

نهایـی  اکنـون  کـه  قـرارداد  *ایـن 
شده اسـت، امضـا می شـود یـا دوبـاره بـه 

رسـید؟ خواهـد  بن بسـت 
اکنـون همـه مسـایل بـه انتخابـات افغانسـتان 
در  خلیـل زاد  آقـای  شده اسـت.  متمرکـز 
مذاکراتـی کـه بـا طالبان در پاکسـتان داشـت، 
و  گزینـه،  خواسـت  چنـد  در  می خواسـت 
دیـدگاه طالبـان را داشـته باشـد: نخسـت اگر 
محمداشـرف  غنـی به قـدرت برسـد، دیدگاه 
طالبان چیسـت و اگـر داکترعبـداهلل عبداهلل به 
قـدرت برسـد، دیـدگاه طالبـان چـه خواهـد 
بـود و اگـر نتیجـۀ انتخابـات ملغا اعالم شـود 
و گزینـۀ حکومـت موقت روی دسـت گرفته 
شـود و یـا اگـر انتخابـات بـه دور دو بـرود 
و مسـألۀ حکومـت سرپرسـت مطـرح شـود، 
البتـه  باشـد.  می توانـد  چـه  طالبـان  موقـف 
شـایعات دیگـری هـم وجـود داشـت مبنـی 
بـر تبادلـۀ اسـرا کـه کامـاًل اشـتباه اسـت.  تـا 
جایـی کـه مـن اطـالع داشـتم در ایـن مـورد 
هیـچ بحـث صـورت نگرفته اسـت، بـل یک 

گـروه از امریکایی هـا بـا گـروه طالبـان وارد 
گفت وگـو شـدند کـه در مـورد تبادلـۀ اسـرا 
هـم مذاکـره نماینـد و شـاید در آینده شـاهد 
آزادسـازی و تبادلـۀ اسـرا هـر دو}امریکاییان 

و طالبـان{ طـرف باشـیم.

و  امریـکا  میـان  مذاکـرات  *آغـاز 
انتخابـات  نتیجـۀ  بـه  بسـته گی  طالبـان 

دارد؟ ریاسـت جمهوری 
بـه  وابسـته  امریکایی هـا  بـرای  دقیقـًا 
امـا طـرف طالبـان  انتخابـات اسـت،  نتیجـۀ 
افغانسـتان  حکومـت  و  انتخابـات  اصـاًل 
حکومـت  یـک  خواهـان  و  نمی پذیرنـد  را 
از طریـق  کـه  انـد  موقـت  یـا  و  سرپرسـت 
بـرده شـود.  آن گفت وگوهـای صلـح پیـش 
بـرای  کـه  شـده  داده  هشـدار  طالبـان  بـه 
امریکایی هـا صلـح در افغانسـتان بسـیار مهـم 
و ارزشـمند اسـت و در اولویت کارشـان قرار 
دارد و هرگـز نمی خواهنـد کـه ایـن مذاکرات 

بـدون نتیجـه پایـان یابـد.

*آیا مشـخص اسـت که طالبـان کدام یک 
نامـزد را می خواهند؟

انتخابـات  نتیجـۀ  صـورت  هیـچ  در  طالبـان 

اهمیـت  برای شـان  هیـچ  و  نمی پذیرنـد  را 
نـدارد کـه کـدام یـک برنـده خواهـد بـود، 
بـل تاکیـد دارنـد کـه هرکسـی که بـه قدرت 
عنـوان  بـه  را  او  و  نمی پذیرنـد  را  برسـد 
رییس جمهـور افغانسـتان نمی خواهنـد؛ بل او 
می توانـد بـه عنـوان یـک گـروه ماننـد سـایر 
گروه هـای سیاسـی در مذاکـرات و در امضـا 
طالبـان  امـا  باشـد،  داشـته  قـرارداد حضـور 
عنـوان  بـه  را  افغانسـتان  حکومـت  هرگـز 
قانونـی و مشـروع نخواهـد  یـک حکومـت 
منهـای  حکومـت  مـورد  در  امـا  پذیرفـت. 
محمداشـرف  غنـی و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، 
یعنـی حکومـت موقت یـا سرپرسـت؛ طالبان 
تأکیـد کردنـد کـه  در زمانـش در ایـن مـورد 

صحبـت خواهنـد کـرد.

افغانسـتان  تلـخ  واقعیت هـای  از  *یکـی 
ایـن اسـت کـه طالبـان تنهـا گـروه درگیر 
جنگ در افغانسـتان نیسـت، بـل گروه های 
افراطـی دیگـر مانند داعش، شـبکۀ حقانی، 

افغانسـتان حضـور  نیـز در  و...   القاعـده 
دارنـد و هر روز از مـردم قربانی می گیرند. 
اگـر طالبـان وارد حکومـت شـوند و صلح 
را بپذیرنـد، آیا جنـگ در افغانسـتان پایان 

یافت؟ خواهـد 
در مـورد گروه هـای دیگـر بایـد گفـت کـه 
در  دیگـر  تروریسـتی  گروه هـای  فعالیـت 
افغانسـتان حقیقت نـدارد و این امریکا اسـت 
کـه ادعـا دارد کـه گروه هـای دیگـر نیـز در 
افغانسـتان فعـال انـد. چنـد روز پیـش اعـالم 
شـد کـه یکـی از رهبـران القاعـده در قلمـرو 
خـاک افغانسـتان کشـته شده اسـت، در حالی  
کـه چنین چیـزی حقیقت ندارد، کسـی را که 
ادعـا دارنـد در عملیـات امریکایی هـا کشـته 
شده  اسـت، چهـار سـال پیـش در وزیرسـتان 
کشـته شـده بـود. بنابراین، حضـور گروه های 
دیگـر تبلیـغ بیـش نیسـت و تنهـا یـک گروه 
در افغانسـتان فعالیت های تروریسـتی دارد که 

ایـن گـروه داعش اسـت. 

و  برسـد  نتیجـه  بـه  گفت وگوهـا  *اگـر 
توافق نامـه میـان طالبـان و امریـکا امضـا 
شـود، بـا وجـود این کـه نتیجـۀ انتخابـات 
مشـخص نیسـت، ایـن توافق نامـه چقـدر 

مـردم  پذیـرش  و  تاییـد  مـورد  می توانـد 
و گروه هـای فعـال سیاسـی در افغانسـتان 

قـرار گیـرد؟
ُکل پروسـه به خاطـر اعـالم نتیجـه انتخابـات 
نشـود  طـور  ایـن  یعنـی  شده اسـت،  معطـل 
کـه نتیجـۀ صلـح روی انتخابـات اثـر منفـی 
بسـازد.  عمیق تـر  را  بحـران  و  بگـذارد 
منتظـر هسـتند همـان طـور  بنابرایـن، همـه 
کـه ادعـا می شـود چـه کسـی براسـاس رأی 
پـاک مـردم بـه قـدرت می رسـد و آیـا طرف 
دیگـر این نتیجـه خواهد پذیرفت یـا خیر. در 
مسـایل انتخابـات این کـه چـه می گـذرد همه 
می داننـد، این کـه امـروز کابـل بـرق نـدارد و 
در ولسـوالی پـای بـرق تخریـب می شـود که 
در آنجـا اصـاًل طالـب حضـور نـدارد، نشـان 
می دهـد کـه درگیری هـای بیـن دو تیـم آغاز 
صـورت  قدرت نمایـی  نحـوۀ  بـه  و  شـده 

می گیـرد.

*چـرا تاکنون بیـن مردم و سیاسـت مداران 
افغانسـتان برسـر صلـح و گفت وگوها یک 
اجماع شـکل نگرفته اسـت، مشـکل اصلی 

کجاست؟ در 
کسـانی  کـه در رأس قـدرت هسـتند دو نـوع 
انـد: یکـی کسـانی  انـد کـه خودشـان اینجـا 
افغانسـتان  از  بیـرون  در  خانواده های شـان  و 
زنده گـی می کننـد و تابعیـت دوگانـه دارنـد؛ 
کـه  نیسـت  مهـم  برای شـان  هیـچ  بنابرایـن 
آینـدۀ افغانسـتان چـه خواهـد شـد و اصـل 
منافـع خودشـان اسـت و یـک عـده دیگـری 
کـه در چهـار دهـه گذشـته بسـیار ثروت منـد 
شـدند و اکنـون نگـران ثروت شـان هسـتند و 
اگـر خواسـتار حفـظ قـدرت هسـتند به خاطر 
حفـظ ثروت شـان اسـت نـه منافع افغانسـتان. 
پیـدا  اختـالف  باهـم  گـروه  ایـن  بنابرایـن، 
و  می شـود  بحـران  آن  نتیجـۀ  و  می کننـد 
یکی شـان بـه طـرف داکترعبـداهلل مـی رود و 
دیگـرش بـه طـرف غنـی و ایـن اقـدام آنـان 
واضـح می سـازد که فاقـد برنامه و اسـتراتژی 
ایـن  متاسـفانه  و  هسـتند  افغانسـتان  بـرای 
مشـکالت سـبب شـده تـا پـس از ۱۸ سـال 
کالن  منافـع  روی  نتواننـد  سیاسـی  رهبـران 
سیاسـی تصمیـم بگیرنـد و باهـم بـه تفاهـم 
برسـند و یـک اجمـاع ملـی را ایجـاد کننـد.

مشـکالت،  ایـن  تمامـی  وجـود  *بـا 
گفت وگوهـا نتیجـه خواهـد داد و طالبـان 
سـالح را کنـار گذاشـته و وارد حکومـت 

شـد؟ خواهنـد 
بـدون شـک صلـح خواهـد آمد چـون امریکا 
راه دیگـری نـدارد. یـا امریـکا بایـد در ایـن 
گفت وگـو بـه نتیجـه برسـد یا 20 سـال دیگر 
جنـگ را ادامـه دهـد و یـا هـم همـان طـور 
کـه ترامـپ گفتـه اسـت ۱0 میلیون انسـان را 
بکشـد تـا بـه نتیحـه برسـد. بنابرایـن گزینـۀ 
دوم و سـوم بـرای امریـکا هزینه گـزاف دارد. 
پـس بایـد گفت وگوهـا را ادامـه بدهـد و در 
نهایـت بـه نتیجه برسـد کـه هم بـرای امریکا، 
هـم بـرای مـردم افغانسـتان و هم بـرای گروه 

طالبـان نفـع خواهد داشـت.

گفت وگـو  بـرای  ایـن  کـه  از  *تشـکر 
گذاشـتید. فرصـت 

از شما هم.
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