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هیچ مذاکره یی پیش از توافق 

طالبان و امریکا نتیجه منی دهد

در موجـودیِت غنـی 
نبـاید زندانیـان رهـا شـوند

3

یک چنیـن جامعه یـی از نقـد و پاسـِخ موثـر بـه یـک فیلِم 
خارجـی کـه بـا تاریـخ و ارزش هـاِی افغانسـتان تمـاس 
گرفتـه، قطعـاً عاجز و ناتوان اسـت؛ زیرا اگر قرار باشـد که 
افغانسـتان بـه فیلـم پانی پت پاسـخ بدهـد، باید این پاسـخ 

بـه پشـتوانۀ دانش و امکانـاِت سـینمایی در قالِب یک فیلم 
ارایـه شـود؛ چیـزی که مـا از آن بسـیار محرومیم. 

نکتـۀ  آن، یـک  نهفتـه در  تلخـی  بـا همـۀ  ایـن مسـأله 
فرصت سـاز نیـز دارد و آن این که: نخبـه گان و دولت مرداِن 

افغانسـتان و جامعـه به این درک برسـند که دسـت یابی به 
صنعِت سـینما و فیلم سـازی مطابق روایت هـای تاریخی و 
آرزوهـای ملی، یکی از نیازهای اساسـِی ماسـت که باید با 

احیای سـینمای افغانسـتان بـه آن پرداخته شـود...

حکومتـی  مقام هـای  حضـور  عـدم 
نشسـت  و  عمومـی  نشسـت های  در 
بـا  همـواره  سـنا  مجلـس  کمیسـیون های 
انتقـاد تنـد سـناتوران مواجـه بـوده اسـت.
سـنا  مجلـس  دیـروز  نشسـت  در 
سرپرسـت های وزارت هـای مالیـه، صنعت 
مرکـزی  بانـک  سرپرسـت  و  تجـارت  و 
این مقـام  امـا  بودنـد؛  شـده  اسـتجواب 

نشـدند. پاسـخ گویی  بـه  حاضـر 
وزارت دولـت در امـور پارلمانی با ارسـال 

مکتوبی به مجلس سـنا گفته که سرپرسـت 
وزرای مالیـه و صنعت و تجارت در خارج 
از کشـور بـه سـر می برنـد و معیینـان آنـان 
حاضر انـد در نشسـت امروز}دیروز{ این 

مجلس حاضر شـوند.
سـناتوران امـا با حضور معینان در نشسـت 
قـرار  و  نکردنـد  موافقـت  سـنا  مجلـس 
شـد ایـن سرپرسـت وزیـران بـه یکـی از 
نشسـت های آینـده مجلـس دعوت شـوند.
از  سـناتوران  برخـی  وجـود،  ایـن  بـا 

در  حکومتـی  مقام هـای  حضـور  عـدم 
نشسـت های و کمیسـیون های مجلس سـنا 

کردنـد. اعتـراض  شـدت  بـه 
لطـف اهلل بابـا رییـس کمیسـیون مخابـرات 
کـه  گفـت  سـنا  مجلـس  مواصـات  و 
ایـن کمیسـیون همـواره بـا چالـش عـدم 
مواجـه  حکومتـی  مقام هـای  پاسـخ گویی 

اسـت.
وزیـر  سرپرسـت  از  مشـخصًا  بابـا  آقـای 
وزارت مالیـه نـام گرفـت و گفـت: »وزیـر 
مالیـه تا هنـوز چندیـن بار به نشسـت های 
کمیسـیون فرا خوانده شـده؛ امـا او خود را 
فرعـون می نامـد و هیچ گاهـی حاضـر بـه 

پاسـخ گویی نشـده اسـت«.
او همچنیـن خطـاب بـه سرپرسـت وزیـر 
کنونـی وزارت مالیـه گفت که او شـهروند 
افغانسـتان نیسـت و بـه همیـن خاطـر اکثر 
اوقـات خـود را در خارج از کشـور به سـر 
می بـرد. بـه گفتـه او، زمانـی که سـناتوران 
مشـکلی  حـل  بـرای  مالیـه  وزارت  در 
وزیـر  سرپرسـت  هـم  می کننـد  مراجعـه 
حاضـر نمی شـود با سـناتوران دیـدار کند.
کمیسـیون  عضـو  حسـینی  بیـک  کامـل 
امنیـت داخلـی و امـور دفاعی مجلس سـنا 

نیـز از عـدم حضـور مقام هـای امنیتـی در 
نشسـت  بـه  کمیسـیون  ایـن  نشسـت های 
عمومـی امـروز مجلس سـنا شـکایت کرد.
آقـای حسـینی گفـت کـه در کمتـر از دو 
مـاه گذشـته، دو بـار رییـس سـتاد ارتش و 
پنج بـار معین ارشـد امنیتـی وزارت داخله 
در پیونـد به مشـکات امنیتی به کمیسـیون 
امنیـت داخلـی و امـور دفاعی فـرا خوانده 
بـه  حاضـر  بـاری  هیـچ  ولـی  شـده اند؛ 

نشـده اند. پاسـخ گویی 
ایـن در حالی اسـت کـه سـناتوران همواره 
از عـدم حضـور مقام هـای حکومتـی برای 
شـکایت  سـنا  مجلـس  بـه  پاسـخ گویی 
رییـس  بـه  بارهـا  چالـش   ایـن  کرده انـد. 
حکومـت وحـدت ملی نیز رسـیده اسـت.
ایـن  در  حکومـت  رییـس  وجـودی   بـا 
مـورد بـه مقام هـای حکومتی نیـز هدایاتی 
داده اسـت؛ امـا تاهنـوز ایـن چالـش حـل 

نشده اسـت.
مقام هـای حکومتـی بـر بنیاد قانون اساسـی 
به شـورای ملی پاسـخ گو هسـتند و شورای 
ملـی نیـز از بابـت صاحیـت نظارتـی از 
عملکـرد حکومـت، مقام هـای مسـوول را 

اسـتجواب می کنـد.
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د افغانســتان د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون وايــي، پــه 

ــو  ــو د رای ــو شــمېر محلون ــه د ی ــو کــې ب ۳۴ والیتون

بیــا شــمېرنه رس لــه نــن پیــل يش.

ــه وه  ــې، مت ــه مخ ــو ل ــیون د معلومات ــه کمېس د دغ

ــو  ــې د ی ــو ک ــه ۳۴ والیتون ــنبه پ ــې ش ــن س ــې ن چ

ــل يش، خــو  ــا شــمېرنه پی ــو بی ــو د رای شــمېر محلون

ــن  ــي ن ــې ظریف ــرې رحیم ــوې کمېش ــیون ی د کمېس

ــه  ــو، پ ــمېر دالیل ــو ش ــل، د ی ــه ووی ــو ت ازادي راډی

ــاوي  ــیون د پ ــه د کمېس ــو ت ــړي ډول والیتون ځانګ

ــا  ــو د بی ــدای يش د رای ــه، کې ــه امل ــېدو ل ــه رس د ن

ــل يش. ــبا پی ــر س ــمېرنې بهی ش

ــکان  ــلنه ام ــر ۱۰۰ س ــه ۹۵ ت ــړه: »ل ــه ک ــې زیات هغ

شــته چــې د رایــو بیــا شــمېرل ســبا پیــل يش. اړتیــا 

ــه  ــمېرنې پ ــا ش ــو د بی ــړې د رای ــې پرېک ــې ځین وه چ

بهیــر کــې د دقــت لپــاره ويش چــې پــه دې اړه مــوږ 

نــږدې لــس پرېکــړې وکــړې. دوه یــا هــم درې برخې 

پاتــې دي چــې نــن یــې پــه اړه پرېکــړه کــوو او تــرې 

وروســته د رایــو بیــا شــمېرنه پیلېــږي.«

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون لــه دې وړانــدې 

اعــان کــړی و چــې د نــږدې ۱۸۴۴ محلونــو رأیــې 

ــمېرل يش. ــه رسه وش ــد ل بای

رحیمــه  کمېشــره  کمېســیون  خپلــواک  ټاکنــو  د 

ظریفــي وايــي، د ۱۸۰۰ محلونــو د رایــو د بیــا 

نــږدې درې ورځــې وخــت  بــه  بهیــر  شــمېرنې 

ونیــي.

خــو د ټاکنــو یــو شــمېر څارونکــي بنســټونه بیــا ورځ 

تــر بلــې تــه د رایــو د بیــا شــمېرنې بهیــر ځنډېــدل، د 

ســیايس فشــار پایلــه بــويل.

ــد  ــا ویان ــا ټیف ــټ ی ــو د بنس ــو ټاکن ــتان د رڼ د افغانس

زبیــر حبیــب زاده ازادي راډیــو تــه وویــل، کــه دا بهیــر 

نــور هــم وځنــډول يش، د ټاکنــو بــې پــرې وايل بــه 

تــر پوښــتنې النــدې راويل.

ــیايس  ــیون د س ــر کمېس ــث پ ــي: »دا بح ــه واي هغ

فشــارونو پایلــه ده، کمېســیون بایــد خپلــه خپلواکــي 

وســايت، د کمېســیون له خــوا د هــر ډول ســیايس 

ــدې راويل.« ــتنې الن ــر پوښ ــې ت ــل ټاکن ــار من فش

د افغانســتان د رڼــو ټاکنو بنســټ د ســیايس فشــارونو 

ــه دې  ــو ل ــي، خ ــه واي ــه ن ــه اړه څ ــوايل پ د څرنګ

ــات  ــرۍ د ثب ــه م ــه پ ــه عبدالل ــدې د عبدالل وړان

ــو د  ــو رای ــي، د ټول ــې وی ــزې ډل ــې ټاکنی او همپالن

ــا شــمېرنې  ــو بی ــد د رای ــورې بای ــای پ ــر پ ــې ت تصفی

ــډول يش. ــر وځن بهی

خــو د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون پــه ځلونــو د 

ده. کــړې  رد  موضــوع  فشــارونو  ســیايس 

سناتوران: 
سرپرست وزارت مالیه فرعون است!

نـن د یـو شمېـر ټاکنیـزو محـلونو 

د رأیو بیـا شمېـرنه پیلیـږي

پانـی پت و شیـوۀ مـواجهـه با آن

صفحه 3

برخی دسته های انتخاباتی:

افغـانستان در بـن بسِت 
انتخـاباتی قـرار گرفتـه است
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امریـکا در تـاش اسـت کـه در بـدل رهایـِی دو 
اسـتاد دانشـگاه افغان - امریکا که از چندین سـال 
می برنـد،  به سـر  طالبـان  بنـد  در  سـو  ایـن  بـه 
ایـن گـروه و هم پیمانـاِن  زندانیــاِن  از  شـماری 
آن را از زندان هـای افغانسـتان رهــا کنـد. گفتـه 
انـس حقانـی و حافـظ رشـید دو  می شـود کـه 
عضـو خطرنـاِک شـبکۀ حقانی به شـموِل هشـتاد 
تـِن دیگـر در فهرسـت پیشـنهادِی طالبـان قـرار 

رند.  دا
در  زندانیـان  ایـن  رهایـی  بحـث  ظاهـراً 
نماینـدۀ  خلیـل زاد  زلمـی  اخیـِر  گفت وگوهـای 
بـا  افغانسـتان  صلـِح  امـور  در  امریـکا  ویـژۀ 
مقام هـای کشـور در میـان گذاشـته شـده و هنـوز 
افغانسـتان  مقام هـای  سـوی  از  روشـنی  پاسـخ 
بـه ایـن خواسـت داده نشـده اسـت. می گوینـد 
قبـاِل  در  را  پیش شـرط هایی  و  ماحظـات  ارگ 
رهایـی ایـن افـراد مطـرح کرده اسـت کـه ظاهراً 
بگیرنـد.  تصمیـم  آن هـا  مـورد  در  طالبـان  بایـد 
ولـی این کـه تصمیـم طالبـان چـه خواهـد بـود، 
هنـوز معلـوم نیسـت؛ امـا بـه گمـاِن غالـب دیگر 
موجودیـِت گروگان هـای امریکایـی نـزد طالبـان 
منطـِق خـود را از دسـت داده، بـه ویـژه این کـه 
یکـی از ایـن دو اسـتاد دانشـگاه افغـان - امریـکا 
بیمـار اسـت و هـر دو نیـز در سـِن کهولـت قرار 

دارنـد. 
مسـلمًا رهایـی زندانیـاِن طالبـان می توانـد بـرای 
ایـن گـروه یـک پیــروزی بـه شـمار رود؛ چـرا 
کـه تعـداد افـراد درخواست شـده باالسـت و در 
ایـن گـروه  فرماندهـاِن  قدرتمندتریـن  میان شـان 
نیز شـامل اسـتند. گویا طالبـان و امریکا به نشـانۀ 
ُحســن نیـت می خواهند بـا تبادلـۀ ایـن زندانیان 
بـه توقـِف گفت وگوهـای صلـح پایـان دهنـد و 
دورِ تازه یـی از مذاکـرات را آغـاز کننـد. برخـی 
از شـخصیت های سیاسـی و اسـتخباراتِی کشـور 
بـه رهایـِی ایـن زندانیـان واکنِش مشـروط نشـان 
داده و گفتـه  انـد کـه اگـر رهایـی آن هـا بن بسـِت 
افغانسـتان  در  صلـح  بـه  و  بشـکند  را  جنـگ 
بینجامـد، رهایـی آن هـا توجیه پذیـر اسـت؛ ولـی 
اگـر چنیـن نشـود، هـم امریـکا و هـم حکومـِت 
نامشـروِع افغانسـتان کـه دیگـر صاحیتـی بـرای 
چنیـن تصمیم گیری هایـی نـدارد، دوبـاره در جاِل 

طالبـان گیــر می افتنـد. 
بـدون شـک گفت وگوهایـی کـه بـه ختـم جنـگ 
در کشـور کمـک کنـد، بـرای مـردم افغانسـتان از 
اهمیـِت باالیـی برخورداراسـت، ولـی آیـا واقعـًا 
این بـار ایـن گفت وگوهـا چنیـن پیامدی بـه دنبال 

داشـت؟  خواهد 
در ایـن مـورد هنـوز نمی تـوان بـه صـورِت قاطع 
حکومـت  طـرف  یـک  از  زیـرا  گفـت؛  سـخن 
افغانسـتان در وضعیتی نیسـت کـه بتواند مدیریِت 
جنـگ و صلـح را بـه دسـت گیـرد و از طـرف 

دیگـر، در ارادۀ طالبـان بـرای پایـان دادن به جنِگ 
موجـود هـم نمی تـوان مطمیـن بـود؛ حکومتی را 
کـه آقـای غنـی از آن حـرف می زنـد، فقـط در 
چهاردیـوارِی ارگ می توانـد وجود داشـته باشـد. 
ایـن حکومـت از ماه هـا بـه این سـو مشـروعیِت 
قانونـی و سیاسـِی خـود را از دسـت داده و بـا 
برگـزاری انتخابـات، حتـا همـان مقدار ابهـِت کِم 

باقی مانـده را نیـز باختـه اسـت.  
آقـای غنـی بـه مصـداق آن ضرب المثـِل معروف 
کـه می گویـد »پهلـوان زنـده خـوش اسـت« فقط 
بـه رییس جمهـور گفتِن خـود و این کـه هنوز در 
ارگ زنده گـی می کنـد، دل خوش کرده اسـت؛ در 
حالـی که ُکل مدیریت سیاسـِی کشـور از دسـتش 
رفتـه و هیچ بنیاد مشـروعیِت سیاسـی باقی نمانده 
اسـت. آقای غنی با مهمانـی دادن اعضای پارلمان 
و گفتـن حرف هـاِی دل خوش کن و بی اسـاس که 
»جمهوریـت را بایـد هر سـه قوه نگـه داری کنند« 
خـود را بیشـتر از همـه وقـت در چشـِم مـردم و 
ُکل  کـه  زمانـی  در  او  می سـازد.  خـوار  جامعـه 
قـدرت سیاسـی را به تنهایـی تصاحب کـرده بود 
و همچـون یـک دیکتاتـورِ بامنـازع امـر و نهـی 
می کـرد، نتوانسـت کـه سـه قـوه را بـا یکدیگـر 
متحـد سـازد؛ چـون اسـاس بی اعتمـادی سـه قوۀ 
دولـت، از ارگ و از خـودش ریشـه می گرفـت. 
حـاال کـه می بینـد هیـچ بنیـاد و ریشـه یی برایـش 
اعضـای  مهمان سـراِی  را  ارگ  نمانـده،  باقـی 
و  خانواده هـا  از  دعـوت  بـا  و  سـاخته  پارلمـان 
کـودکاِن اعضـای مجلـس نماینـده گان و گرفتـن 
عکس هـای تشـریفاتی، می خواهـد قدرتـی را که 
دیگـر در اختیـار نـدارد، دوبـاره به چنـگ آورد. 
بحـث گفت وگوهای صلـح با مدیریـت حکومِت 
افغانسـتان و رهایـی زندانیـاِن طالبـان زمانـی معنا 
پیـدا می کنـد کـه واقعـًا چنیـن حکومتـی وجـود 
داشـته باشـد. حکومـِت آقـای غنـی دیگـر هیـچ 
نـدارد  بـزرگ  تصمیم هـاِی  بـرای  صاحیتـی 
یـا از  بـه حکومتـی داد کـه  بایـد فرصـت را  و 
و  بیـرون خواهـد شـد  رای  میـان صندوق هـای 
یـا این کـه در اثـر اجمـاع سیاسـی شـکل خواهد 
می شـود،  دیـده  کـه  آن گونـه  چـون  گرفـت. 
انتخابـات نیـز به بن بسـت می انجامـد و حکومِت 
آینـده را اجمـاع سیاسـی یی بـه وجـود مـی آورد 
کـه بتوانـد در پرتـِو یـک فرمـول جدید سیاسـی، 
هـم بـه گفت وگوهـای صلـح سروسـامان دهد و 
هـم بـرای برگـزاری انتخابـاِت شـفاف و عادالنه 
در  تصمیم گیـری  هرگونـه  کنـد.  زمینه سـازی 
مـورد گفت وگوهـای صلـح و رهایـی زندانیـان 
خطرنـاِک طالبـان از سـوی ارگ، می توانـد آینـدۀ 
ایـن گفت وگوهـا را صدمـه بزنـد و یـا بـه معاملۀ 
کـه  شـود  منجـر  طالبـان  و  ارگ  میـان  سیاسـی 
هیچ کـدام به سـود ثبـات و امنیِت کشـور نخواهد 

. د بو
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ایــن روزهــا صفحــات اجتماعــِی افغانســتان پُــر شــده از 
ــی از  ــاِی کوتاه ــار بخش ه ــِر انتش ــر س ــمکش ب ــزاع و کش ن
ــِش  ــه نق ــه در آن ب ــت« ک ــامِ »پانی پ ــه ن ــدی ب ــم هن ــک فیل ی
احمدشــاه ابدالــی از شــاهاِن مملکــِت مــا در جنگ هــای 
ــای  ــا جلوه ه ــه ب ــم ک ــن فیل ــت. ای ــده اس ــه ش ــد پرداخت هن
ــش  ــِق خوان ــد مطاب ــف و هدفمن ــاِی ظری ــژه و دیالوگ ه وی
ــر هندوســتان ســاخته شــده،  ــا ب ــا از حمــاِت افغان ه هندی ه
ــای انبوهــی مواجــه  ــا واکنش ه ــش از نشــر ب در افغانســتان پی
ــل پخــش نشــده،  ــم به طــورِ کام ــن فیل ــوز ای شــده اســت. هن
امــا بریده هایــی از آن در صفحــاِت اجتماعــی عاقه منــداِن 
بســیاری را در هندوســتان و افغانســتان بــه خــود جلــب کــرده 
اســت. اگرچــه آن فیلــم منتقدانــش را در هندوســتان نیــز 
ــه دو  ــم ب ــاِن آن فیل ــان و مخالف ــتان موافق ــا در افغانس دارد، ام
ــی  ــان را همه گ ــده اند و نقدونظرش ــیم ش ــاص تقس ــتۀ خ دس
ــی،  ــاه ابدال ــخصیت احمدش ــه ش ــان ب ــِد خود ش ــۀ دی از زاوی

ارایــه می کننــد. 
ــت  ــتان باالس ــان در افغانس ــت چن ــِم پانی پ ــر فیل ــا ب انتقاده
ــوند.  ــه می ش ــان مواج ــنام هاِی مخالف ــا دش ــاِن آن ب ــه موافق ک
ــد  ــه بای ــد ک ــرح کرده ان ــی مط ــات اجتماع ــا در صفح برخی ه
ــد و  ــش نشــان ده ــن خصــوص واکن ــِت افغانســتان در ای دول
برخــی نیــز گفته انــد کــه بایــد متــِن ایــن فیلــم قبــل از ســاخته 
شــدن بــا دولــت افغانســتان شــریک می شــد؛ امــا ایــن اظهــار 
نظــر در شــبکه های اجتماعــی بــه طنــز تبدیــل شــده اســت. بــا 
ــم  ــه فیل ــرض آن ک ــه ف ــه ب ــل یاددهانی ســت ک ــن حــال، قاب ای
ــه کــرده  ــِر منفــی ارای پانی پــت از افغانســتان و مردمــش تصوی
و بــه شــخصیت قابل احتــرامِ احمدشــاه ابدالــی اهانــت نمــوده 
ــرده، پرســش  ــه ک ــخ ارای ــه از تاری ــم خوانشــی وارون ــا ه و ی

ــد پاســخ داد؟ ــه آن بای ــا چــه میکانیســمی ب این اســت کــه ب
  اگــر پاســخ ایــن باشــد کــه مــردم افغانســتان در صورتــی کــه 
انتقــادی بــر آن فیلــم داشــته باشــند، بایــد بــه آن بپردازنــد؛ امــا 
ــه آن پرداخــت؟  ــد ب ــه بای بازهــم ســوال این اســت کــه چگون
شــاید برخی هــا بیاینــد و ســطرهایی در مذمــت و نقــِد آن فیلــم 
بنویســند و خودشــان را بــه نحــوی ارضــا کننــد؛ امــا در نگاهی 
عمیق تــر نیــاز بــه این اســت کــه مــا چهــرۀ درســِت احمدشــاه 
ــای آن دوره  ــورمان و اتفاق ه ــاِن کش ــِت آن زم ــی و موقعی ابدال
را در یــک فیلــِم دیگــر بــه جهانیــان بنمایانیــم و بــه ســینما و 
دولــِت هنــد هــم بفهمانیــم کــه روایــِت شــما نادرســت بــوده و 

ــه ثابــت کرده ایــم. مــا نادرســتی اش را هنرمندان
امــا ایــن کار را بــا کــدام دانــِش هنــری و امکانــات و سیاســِت 
انجــام دهیــم؟... هجــده ســال اســت کــه  ســینمایی مان 
افغانســتان وارد دورۀ نوینــی از حیــات سیاســِی خــود شــده و 
ــه  ــی در عرصه هــای مختلــف در افغانســتان هزین جامعــۀ جهان
کــرده اســت؛ امــا متأســفانه عرصــۀ هنــر به خصــوص فیلــم و 
ســینما همچنــان راکــد و از چشــِم دولت مــردان افتــاده اســت. 
هیــچ سیاســتی بــرای تقویــِت ســینما در کشــور طراحــی نشــده 
ــده  ــام نش ــوص انج ــن خص ــرمایه گذاری یی در ای ــچ س و هی
ــورد  ــا آن برخ ــت و ب ــرار داش ــود ق ــم در رک ــت. افغان فیل اس
ــداِن  ــال ها، هنرمن ــن س ــی ای ــت. ط ــورت گرف ــز ص تبعیض آمی
کشــور بــا بضاعــِت اندک شــان، اغلــب چیزهایــی را بــه 
ــِل  ــِر کام ــک اث ــا را ی ــوان آن ه ــه نمی ت ــته اند ک ــش گذاش نمای
ــدات  ــی تولی ــن برخ ــم ممک ــم ه ــد. در افغان فیل ــری خوان هن
ــی ـ  ــز یک ــا ج ــد، ام ــه باش ــورت گرفت ــات ص ــود امکان در نب
ــینما  ــر س ــد. هن ــه نبوده ان ــل ماحظ ــا قاب ــِی آن ه ــم باق دو فیل
ــی در داخــِل کشــور  در ســکتور خصوصــی هــم رشــد چندان
نداشــته اســت. تنهــا در ماه هــای اخیــِر حکومــت آقــای غنــی 
گفتــه می شــود کــه نهــاد افغان فیلــم تغییراتــی را شــاهد 
بــوده کــه هنــوز خــودش را نشــان نــداده اســت. حتــا نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، هیــچ کــدام در برنامه های شــان 
توجــه خاصــی بــه حمایــت از ســینما و فیلــم نداشــته اند و آن 

ــد.  ــه نپذیرفته ان ــاز در جامع ــک نی ــوان ی ــه عن را ب
بــا ایــن اوصــاف، یک چنیــن جامعه یــی از نقــد و پاســِخ موثــر 
بــه یــک فیلــِم خارجــی کــه بــا تاریــخ و ارزش هــاِی افغانســتان 
تمــاس گرفتــه، قطعــًا عاجــز و ناتــوان اســت؛ زیــرا اگــر قــرار 
ــد  ــت پاســخ بدهــد، بای ــم پانی پ ــه فیل ــه افغانســتان ب باشــد ک
ایــن پاســخ بــه پشــتوانۀ دانــش و امکانــاِت ســینمایی در قالــِب 
یــک فیلــم ارایــه شــود؛ چیــزی کــه مــا از آن بســیار محرومیــم. 
ایــن مســأله بــا همــۀ تلخــی نهفتــه در آن، یــک نکتــۀ 
ــرداِن  ــه گان و دولت م ــه: نخب ــز دارد و آن این ک ــاز نی فرصت س
افغانســتان و جامعــه بــه ایــن درک برســند کــه دســت یابی بــه 
ــای تاریخــی و  ــق روایت ه ــِت ســینما و فیلم ســازی مطاب صنع
آرزوهــای ملــی، یکــی از نیازهــای اساســِی ماســت کــه بایــد بــا 

ــه آن پرداختــه شــود. احیــای ســینمای افغانســتان ب

پانی پت و شیوۀ مواجهه با آن

در موجـودیِت غنـی 
نبـاید زندانیـان رهـا شـوند

احمد عمـران

آقای غنی با مهمانی دادن 
اعضای پارلمان و گفتن 
حرف هاِی دل خوش کن و 
بی اساس که »جمهوریت را 
باید هر سه قوه نگه داری 
کنند« خود را بیشتر از 
همه وقت در چشِم مردم 
و جامعه خوار می سازد. او 
در زمانی که ُکِل قدرت 
سیاسی را به تنهایی 
تصاحب کرده بود و همچون 
یک دیکتاتوِر بالمنازع امر 
و نهی می کرد، نتوانست 
که سه قوه را با یکدیگر 
متحد سازد؛ چون اساس 
بی اعتمادی سه قوۀ دولت، 
از ارگ و از خودش ریشه 
می گرفت. حاال که می بیند 
هیچ بنیاد و ریشه یی 
برایش باقی نمانده، ارگ را 
مهمان سراِی اعضای پارلمان 
ساخته و با دعوت از 
خانواده ها و کودکاِن اعضای 
مجلس نماینده گان و گرفتن 
عکس های تشریفاتی، 
می خواهد قدرتی را که 
دیگر در اختیار ندارد، 
دوباره به چنگ آورد
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شـماری از دسـته های انتخاباتـی در واکنـش بـه ُکنـدکاری  
بازشـماری آرا، جـدا کردن رأی سـیاه از سـفید تاکیـد دارند 

کـه افغانسـتان در بن بسـت انتخاباتـی قـرار گرفته اسـت.
بـه بـاور آنـان، سـطح تقلبـات و تخلفـات بـه حـدی اسـت 
کـه ظرفیـت فعلـی کمیسـیون عاجز از بررسـی ایـن تقلبات 
و تخلفـات اسـت و تاکنون هیچ دسـتۀ انتخاباتـی اطاعی از 

شفاف سـازیی آرا سـفید از سـیاه ندارنـد. 
باایـن حـال، نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات در گفت وگـو بـا 
روزنامـۀ مانـدگار کـرده اند که کمیسـیون انتخابـات توانایی 
اعـام نتیجـه ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را در ۲۳ 

نـدارد. عقرب 
نتایـج  نیسـت  قـادر  انتخابـات  کمیسـیون  آنـان،  بـاور  بـه 
ابتدایـی را در ۲۳ عقـرب اعـام کند، مگر این که نخسـت در 
مـورد آرای بی اعتبـار اطاعـات کافـی در اختیـار طرف های 
ذی دخـل قـرار دهنـد و از سـوی هـم بازشـماری و تفتیـش 
بـه موقـع صـورت گیـرد و شـبانه روزی بـرای پروسـس 

معلومـات منابـع را منسـجم سـازند.
دسـتۀ انتخاباتـی امنیـت و عدالـت بـه رهبـری رحمـت اهلل 
نبیـل بدیـن باور اسـت که افغانسـتان در بن بسـت انتخاباتی 
قـرار گرفته اسـت و میـزان تقلبـات و تخلفـات بلند اسـت و 
کمیسـیون انتخابـات ظرفیت پاک سـازیی و جدا کـردن رأی 
سـیا از سـفید را نـدارد؛ بنابرایـن نتیجه ابتدایـی انتخابات در 

۲۳ عقـرب اعام نمی شـود.
و  امنیـت  انتخاباتـی  دسـته  سـخنگوی  کیانـی  عـارف 
اسـت  نتوانسـته  انتخابـات  کمیسـیون  می گویـد:  عدالـت 
کـه کارکردهـای خـود را شـفاف بسـازد و از سـویی هـم 
شـرکت درملـوک وقت کشـی می کنـد و از طرفـی هـم عدم 
پاسـخگوی دبیرخانـه کمیسـیون انتخابـات و اختافات میان 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات از جملـه عوامـل انـد کـه 
سـبب خواهد شـد تـا کمیسـیون نتواند در ۲۳ عقـرب نتیجه 

ابتدایـی انتخابـات را اعـام کنـد.
بـه گفتـۀ آقـای کیانـی: کمیسـیون انتخابـات در طـول مـاه 
عمـر کاری خـود ثابـت کـرده که هـر پـان عملیاتـی را که 

خـود آمـاده کردنـد، به مرحلـه اجرا نرسیده اسـت و بـار بار 
کردنـد. قانون شـکنی 

او تاکیـد کـرد: کمیسـیون انتخابـات عملکردهـا و تصامیـم 
خـود را بـا شـرکای انتخابـات شـریک نمی سـازد و تاکنـون 
هیـچ دسـتۀ انتخاباتی اطاعی از شفاف سـازیی آرا  سـفید از 
سـیاه ندارنـد و سـطح تقلبـات بـه حدی اسـت کـه ظرفیت 

فعلـی کمیسـیون عاجـز از بررسـی ایـن تخلفـات اند.
آقـای کیانـی همچنـان گفت: نظر بـه اطاعاتی که مـا داریم، 
هیـچ تیـم انتخاباتی تاکنون برنـده انتخابات نیسـتند، بنابراین 
بـه احتمـال زیاد ممکن اسـت کـه انتخابات بـه دور دو برود 

و انتخابـات در دور اول برنده ندارد.
باایـن حـال، فضل الرحمـان اوریـا عضـو دسـته انتخاباتـی 
نتوانسـت  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  می گویـد  دولت سـاز 
مسـتقل باقـی بمانـد و وظایـف و مسـوولیت های خـود را 
بـه درسـتی انجـام دهد و رونـد انتخابـات را مدیریـت کند.
آقـای اوریـا تاکیـد کـرد: بـه همیـن دلیـل روی اعـام نتایج 
ابتدایـی انتخابـات در ۲۳ عقـرب شـک داریـم و بعید به نظر 
می رسـد کـه کمیسـیون بتواند تا یـک هفته دیگر آرای سـیاه 

را از سـفید جـدا کنـد و نتیجه را اعـام کند.
وی همچنـان گفـت: هنـوز بسـیار زود اسـت کـه بگویـم 
انتخابـات بـه دور دو خواهـد رفـت، امـا یک و نیـم میلیون 
رأی بـرای 18 کاندیـد بیان گـر ایـن اسـت کـه انتخابـات به 

دور دو خواهـد رفـت.
امـا دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری داکتـر 
عبـداهلل عبـداهلل تاکیـد دارد کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری 

برنـده دارد و بـه دور دو نخواهـد رفـت.
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  خـوزون  فریـدون 
می گویـد، اگـر تصفیـه کامـل صـورت بگیـرد و سرنوشـت 
1۳7 هـزار رأی مشـخص شـود، انتخابـات برنـده دارد و بـه 

دور دو نخواهـد رفـت.
بـه گفتۀ آقای خـوزون: تا زمانی که تصیفـه کامل آرا صورت 
نگیـرد و سرنوشـت  1۳76۳0 رای معلـوم نشـود. یعنی طبق 
طرزالعمـل و قانـون انتخابـات ایـن آرا  باید تصیفه شـود که 

شـش مورد را شـامل می شـود و تـا زمانی کـه 1۳76۳0  باید 
باطـل نشـود. فکـر نمی کنـم که کمیسـیون بـه تفتیـش آرا و 
بازشـماری آرا بـرود، چـون کـه ایـن کار زمانی گیرد اسـت، 
ولـی امیـدواری مـا این اسـت که کمیسـیون بتواند بـه تاریخ 

۲۳ عقـرب نتیجـه انتخابـات را اعام کند.
ایـن درحالی سـت کـه موالنـا عبـداهلل کمیشـنر کمیسـیون 
انتخابـات در صفحـه فیس بوکش نوشـته اسـت، شـفافیت و 
رعایت اسـناد تقنینی انتخاباتی اسـاس کار کمیسـیون را باید 

دهد. شـکل 
در یادداشـت آقـای عبـداهلل تصریـح شـده اسـت: واضـح 
شـدن آدرس 1۳76۳0رای معلـق، تعین سرنوشـت 10۲01۲ 
مشـخص  انتخابـات،  زمـان  شـده یی خارج   اسـتعمال  رای 
شـدن محـات قابـل باز شـماری بـا تفکیـک آرای سـالم و 
بی اعتبـار، ترتیـب پان هـای عمومـی و فرعـی بـاز شـماری 
به سـطح مرکز و والیـت و تأیید آن ها از جانب کمیسـون؛از 
جمله یـی الزمه هـای بـاز شـماری میباشـد کـه بـدون آنهـا 

رونـد بـاز شـماری مشـکل زا می شـود.

بـه براسـاس یادداشـت ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات: 
همچنـان حضـور آن عـده از مسـولین کمیسـیون انتخابـات 
کـه در سـاحات کاری شـان تفـاوت فاحش آرا وجـود دارد؛ 
مطابـق فیصله یـی مورخ7میـزان 1۳98 باید بـه مراجع عدلی 
مربوطـه معرفی شـوند زیـرا در موجودیت چنین اشـخاص؛ 

مشـروعیت بـاز شـماری نیز زیـر سـوال میرود.
بعـد از این که کمیسـیون انتخابات رسـمًا تاخیر اعـام نتایج 
را اعـام کـرد، آقـای غنـی بـا اسـتقبال از تأخیـر در اعـام 
نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری در صفحه رسـمی توییتر 
خود نوشـت: مردم افغانسـتان مشـتاق اند که نتایـج انتخابات 
ریاسـت جمهـوری اعـام شـود. امـا بـه تصمیم کمیسـیون 
انتخابـات بـرای تعویق اعام نتایـج انتخابات بـرای اطمینان 
از عدالـت، شـفافیت و شـمارش رای احتـرام می گذاریـم، 
تیـم ثبـات و همگرایـی  نیـز اعـام کـرد بـود کـه بـه تأخیر 
در اعـام نتایـج اعتراضـی ندارنـد و تفکیـک آرای سـالم از 
تقلبـی نسـبت بـه تاخیر چنـد روزه در اعـام نتایـج ابتدایی 

انتخابـات، بـرای شـان مهم تر اسـت. 

رونـد مذاکـرات چیـن هفتـۀ گذشـته زمانی به 
تأخیـر افتـاد که طالبان و دولت افغانسـتان روی 
اشـتراک نماینده گان از نشـانی حکومت در این 
نشسـت بـه توافـق نرسـیدند. برخـی از آگاهان 
بـا اشـاره بـه تاخیـر برگـزاری گفت وگوهـای 
صلـح میـان نماینـده گان از دولت افغانسـتان و 
گـروه طالبـان در چیـن، می گوینـد کـه طالبـان 
دولـت  از  نشـانی  بـه  را  نماینـده گان  حضـور 

نمی پذیرفتنـد.
دوشـنبه  روز  شـام  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی در گفت وگـوی تلفنـی بـا وزیـر خارجـۀ 
و  محوریـت  در  صلـح  مذاکـرات  بـر  چیـن، 
کـرده  تأکیـد  افغانسـتان  شـهروندان  رهبـری 

اسـت. 
یـک  در  ملـی،  وحـدت  حکومـت  ریاسـت 
محمداشـرف  کـه  اسـت  گفتـه  خبرنامه یـی 
وانگ  یـی،  بـا  تلفنـی  گفت وگـوی  در  غنـی 
وزیـر امـور خارجـۀ کشـور چیـن، روی رونـد 

بـا  دولـت  همـکاری  و  گفت وگوهـای صلـح 
کرده انـد.  صحبـت  دولـت 

وزیـر  کـه   اسـت  افـزوده شـده  در خبرنامـه 
برگـزاری  از  اسـتقبال  ضمـن  چیـن  خارجـۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، آن را یک پروسـۀ 
مهـم عنـوان کرد و در خصـوص مذاکرات میان 
افغانسـتانی ها و طالبـان کـه قرار اسـت در چین 

برگـزار اشـاره کرده اسـت.
در خبرنامـه گفته شـده اسـت که هـر دوجانب 
تاکیـد به پروسـه صلح بـه محوریـت حکومت 

و مـردم افغانسـتان کرده اند.
همچنـان، دواخـان مینه پـال، معاون سـخنگوی 
محمداشـرف غنـی، گفتـه اسـت کـه فهرسـت 
اشـتراک کننده گان در نشسـت چیـن، نزدیک به 

تکمیل شـدن اسـت.
بـه گفتـۀ او، ایـن فهرسـت جامع و بـرای همه 
قابـل قبول اسـت، در این فهرسـت نماینده گان 
از حکومـت، احـزاب، جامعـه مدنی و شـورای 

ملی اشـتراک خواهند داشـت. 

همچنـان، مولـوی عطالرحمـان سـلیم، معـاون 
ویـژه  گفت وگـوی  در  صلـح  عالـی  شـورای 
رونـد  بـه  اشـاره  بـا  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
گفت گوهـای صلح بـه میزبانی چیـن می گوید: 
هر نشسـتی کـه بتواند در راسـتای زمینه سـازی  
و ایجـاد اعتمـاد میان طرف هـای درگیر )دولت 
افغانسـتان - طالبان( و کشـورهای منطقه کمک 

کنـد، مـورد اسـتقبال مردم افغانسـتان اسـت.  
آقای سـلیم با اشـاره به نشسـت های پیشـن در 
کشـورهای منطقـه و جهـان می گویـد: از ایـن 
صـورت  نامطلـوب  بـرداری  بهـره  نشسـت ها 
گرفتـه اسـت و این نشسـت ها در محـور منافع 
ملی کشـور قرار نداشـته اند و کمکـی در فراهم 
»بین االفغانـی«  گفت وگوهـای  زمینـۀ   شـدن 

اسـت.  نکرده 
آقـای سـلیم بـا اشـاره بـه نشسـت چیـن، ابراز 
نشسـت  ایـن  کـه  سـت  ا  کـرده  امیـدواری 

بگیـرد.  صـورت 
پیـش از ایـن ریاسـت اجرایـی نیـز گفته اسـت 

کـه بـرای برقـراری صلـح از هر گزینـه ممکن 
در کشـور اسـتفاده خواهـد کرد. 

داکتـر عبداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی، در دیـدار با حامد کـرزی رییس 
جمهـوری پیشـین گفته اسـت کـه از هر تاش 
بـرای برقـراری صلـح و گفت وگـو بـا طالبـان 

اسـتفاده خواهـد کرد. 
همچنـان، پوتـزل مارکوزه، فرسـتادۀ ویژۀ آلمان 
بـرای افغانسـتان و پاکسـتان، نیـز در دیـدار بـا 
ملـی،  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
برقـراری صلـح در افغانسـتان را از اولویت های 
جامعـه جهانـی خوانـد و ابـراز امیـدواری کرد 
کـه تاش ها بـرای دسـت یافتن به صلـح نتیجه 

. بدهد
 7 طـرح  مـورد  در  همچنـان،  عبـداهلل  داکتـر 
ماده یـی محمد اشـرف غنـی در رابطه بـه روند 
مذاکـرات صلـح، گفتـه اسـت کـه ایـن طـرح 
عملـی نیسـت و امـا ارگ گفتـه اسـت کـه این 

یـک فیصلـۀ شـتابزده اسـت.
ماده یـی   7 طـرح  یـک  غنـی،  محمداشـرف 
را بـرای صلـح پیشـنهاد کـرده اسـت کـه بـه 
گفته یـی ارگ، پـس از پیـروزی در انتخابات به 

اسـاس آن عمـل خواهـد کـرد.
امـا، برخـی آگاه بـاور دارنـد کـه نشسـت های 
صلـح در صورتـی منتـج به یک نتیجۀ می شـود 
کـه امریـکا و طالبـان بـه توافـق  نهایـی دسـت 

 . بند یا
بـه  اشـاره  بـا  سیاسـی  آگاه  مـژده  وحیـد 
نشسـت چیـن می گویـد: چینایی هـای دیـدگاه 
محافظه کارانـه در رابطـه بـه افغانسـتان دارنـد، 
رونـد مذاکراتـی که قرار بـود در ۲8 - ۲9 اکتبر 
در چیـن برگـزار شـود، بادیده گاهـای متفـاوت 
دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان مواجه شـد؛ 
گـروه طالبـان اسـتدالل داشـتند کـه با کسـانی 
کـه بـه نماینده گـی از حکومت در این نشسـت 
شـرکت کننـد، گفت وگـو نخواهنـد و اشـتراک 
کننـده گان بایـد بـه عنـوان یـک طرف سیاسـی 
حـرف خـود را داشـته باشـند، امـا حکومـت 
کابـل تأکیـد به اشـتراک نماینـده گان از نشـانی 

حکومـت داشـت، بـه همیـن دلیـل ایـن رونـد 
شـد.  منتفی 

آقـای مـژده، می گویـد که نـگاه دوگانـۀ دولت 
و افغانسـتان وطالبان کشـور چیـن را در بزنگاه 
زمـان قـرار داده بـوده و تاخیـر ایـن نشسـت 
نیـز بـرای چانه زنـی بیشـتر میـان حکومـت و 
گـروه طالبـان اسـت کـه هـر دو طـرف بایـد 
سـهیم باشـند. در صورت دولت روی اشـتراک 
نماینده گان حکومت در این نشسـت پافشـاری 
کنـد، ایـن نشسـت از طـرف طالبـان بایکـوت 

شـد.  خواهد 
آقـای مـژده بـاور دارد تـا زمانـی کـه دولـت 
بـا طالبـان توافق نامـۀ صلـح را امضـا  امریـکا 
دولـت  بـا  گفت وگـو  آمـادۀ  طالبـان  نکنـد، 
مذاکـرات  زیـرا  شـد؛  نخواهـد  افغانسـتان 
»بین االفغانـی« زمـان صـورت پذیـر اسـت کـه 
امریکایی هـا -  طالبـان بـه توافق نهایی رسـیده 

باشـند. 
آقـای مـژده با اشـاره به نشسـت های پیشـن در 
رابطـه بـه صلـح می گویـد: ایـن نشسـت های 
منجـر بـه نتیجـۀ نخواهد شـد. طالبان بـا دولت 
افغانسـتان گفت وگـو نمی کننـد و نشسـت هایی 
که بـه مهارت کشـورهای همسـایه نیز صورت 
می گیـرد نیـز منتـج بـه نتیجـۀ صلح نمی شـود، 
اشـتراک کننـده گان  ایـن نشسـت ها  چـون در 

دیـده گاه شـخصی خـود را بیـان می کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نـادر نادری،رییـس 
دیـدار  در  نیـز  اداری،  اصاحـات  کمیسـیون 
بـا پوتـزل مارکـوزه فرسـتادۀ آلمـان در امـور 
افغانسـتان و پاکسـتان نیـز گفتـه اسـت کـه مـا 
خواهـان ایجـاد صلـح و پایـان کشـمکش بـه 
اسـاس طـرح هفـت مادۀ صلـح محمد اشـرف 

غنی،هسـتیم.
رونـد مذاکـرات بـه میزبانـی چیـن قـرار بـود 
در ۲8 -۲9 اکتبـر سـال روان میـادی صـورت 
گیـرد، امـا بـه دلیـل کشـمکش های داخلـی و 
همچنـان ابـای طالبـان از اشـتراک نماینـده گان 
دولـت کابـل در این نشسـت بـه زمـان نامعین 

بـه تاخیـر افتاده اسـت. 

آگاهان:
هیچ مذاکره یی پیش از توافق طالبان و امریکا نتیجه نمی دهد
»فهرست اشتراک کننده گان نشست چین در حال تکمیل شدن است«

برخی دسته های انتخاباتی:

افغانستان در بن بسِت انتخاباتی قرار گرفته است ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق
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ویلیام یوزگالیس -/-/-/-/-/-/-/-/ برگردان: محمد رسولی 

نگاهی 
به دو رسالۀ 

جان الک 
دربارۀ 

حکومت 
دو رساله دربارۀ حکومت )1( ]اثری است از جان 
اندکی  کتاب،  این  مقدمۀ  م.([.  الک)1704-16۳۲ 
متِن اصلی اش نوشته شده است؛ طوری  از  دیرتر 
زمانی  یعنی   1688 در  می کند  القا  خواننده  به  که 
نوشته شده که بتواند انقاِب باشکوه )۲( را توجیه 
دربارۀ  رساله  دو  می دانیم  به خوبی  امروز  ما  کند. 
است  شده  نوشته   )۳( طرد  دوران  طی  حکومت 
قیامِ  که  بوده  این  انتشارش  از  هدف  احتماالً  و 
مسلحانۀ گسترده یی را که سران حزب وطنی )4( 
)انتشار  اقدام  این  کند.  توجیه  بودند،  داده  ترتیب 
رساله( کامًا انقابی بود. تصور کنیـد یک احتمال 
وجود داشته باشد که این رساله بخواهد از دسیسۀ 
چیده  برادرش  و  دوم  چارلز  علیه  که  انقابی یی 
متوجه خواهید شد  آن وقت  کند؛  دفاع  بود  شده 
که منظورِ ما از اقدامِ انقابی چیست. اما آیا چنین 

چیزی ممکن است؟
اثِر  یک  بیشتر  حکومت،  دربارۀ  نخست  رسالۀ 
پدرساالرانۀ  تِز   ِ رّد  هدفش  و  است  جدل آمیز 
فیلمر،  رابرت  ِسر  که  بود  پادشاهان  الهی  حقوق 
مدت ها پیش آن را مطرح کرده بود. از بین مباحث 
رابرت فیلمر، الک متوجِه این استدالِل او شد که 
بشر »طبیعتًا آزاد« نیست. علت توجه الک به این 
استدالل از این رو بود که فیلمر از این برهان به 
عنوان نقطۀ شروع استفاده کرده و تمام برهان های 
بعدِی خود را سوار بر همین مقدمه می کند و در 
نهایت به این نتیجه می رسد که تمام حکومت های 
باشند-  مطلقه«  »سلطنت  نوع  از  باید  »مشروع« 
این که تمام پادشاهان سلطنِت خود را مدیون اولین 
انسان، یعنی حضرت آدم هستند. در ابتدای رسالۀ 
نخست، الک منکر این قضیه می شود که انجیل و 
باشند.  فیلمر صّحه گذاشته  برهاِن  بر  بشری  عقل 
در ادامه، الک، به دقت متوِن اصلِی انجیل را بررسی 

کرده و به عنوان شاهد می آورد. 
الک  ایجابِی  تیوری  حکومت،  دربارۀ  دوم  رسالۀ 
را در رابطه با حکومت مطرح می کند. او صراحتًا 
می گوید من نظِر خود را راجع به حکومت به این 
دلیل عنوان می کنم که »مبادا افراد در دامِ این اعتقاد 
خطرناک بیفتند که تمام حکومت هایی که در جهان 
خشونت  و  زور  محصول  صرفًا  گرفتند،  شکل 
مضامینی  شامل  بیشتر  الک  نوشته های  اند«.  بوده 
و  هفدهم  قرون  سیاسی  فاسفۀ  بین  که  می شود 
حقوق  تیوری  یعنی  است؛  بوده  رایج  هجـدهم 
حقی  به  طبیعی  حِق  اجتماعی.  قرارداد  و  طبیعی 
اشاره می کند که تک تک افراد، حتا قبل از این که 
بوده اند.  برخوردار  آن  از  بگیرد  شکل  حکومتی 
نیز  ما  جانداران،  سایر  مانند  که  است  این  منظور 
از حقی طبیعی در جهاِن وحش برخورداریم و با 
تکیه بر آن، اولین نیازهاِی خود را ارضا می کنیم. 
بر وسایلی که می  توانند در  به عبارت دیگر، حق 

هر زمانی که افراد بر سر یک 
اقتداِر سیاسِی مشترک توافق 
نکرده باشند، کماکان در وضع 
طبیعی شان باقی خواهند ماند. 
این گفتار مثل این است که 

بگوییم تا زمانی که افراد سند 
ازدواج را امضا نکرده باشند، 

کماکان مجّرد باقی خواهند 
ماند. به اعتقاد الک، مردِم 

زماِن او به وضوح می توانستند 
این وضعیت ]وضع اولیۀ 

بشر[ را در قارۀ تازه 
کشف شدۀ امریکا ببینند؛ در 
آن جا قبل از ورود اروپاییان، 
وضع طبیعی حکم فرما بوده 
است. شاید توسعۀ تاریخِی 
همۀ دولت ها از مرحلۀ وضع 

طبیعی نیز گذشته باشد. چارۀ 
دیگری که پیش روی مان قرار 

دارد این است که بگوییم 
وضع طبیعی اصالً وجود 
تاریخی نداشته است 

تأمین معشیت به ما کمک کنند. البته زمانی که الک 
را  پیدایِش حکومت  تا چگونه گِی  در صدد است 
تبیین کند، مخاطب را از این نکته آگاه می کند که 
رضایتش  مورد  اولیه،  دورۀ  در  بشر  طبیعی  وضع 
نبوده است. بدین ترتیب، ]بشر[ موافقت می   کند تا 
قسمتی از حقوِق خود و نه همۀ آن را به حکومت 
نظریۀ  همان  دیگر  بیانی  به  گفته ها،  این  بسپارد. 
از  گوناگونی  نسخه های  است.  اجتماعی  قرارداد 
بین  اجتماعی  قرارداد  و  طبیعی  نظریه های حقوق 
دارد  وجود  هجده  و  هفده  قرون  سیاسِی  فاسفۀ 
که برخی از آن ها دارای خصلت محافظه کارانه اند، 
اما برخی دیگر بن مایۀ تندروانه دارند. نسخۀ الکی 
این نظریه ها به بخش تنِد این طیف ]محافظه کار – 
تندرو[ تعلق دارد. این نظریه های رادیکاِل حقوق 
طبیعی، ایدیولوژی هایی را که موجب شکل گیری 
انقاب های فرانسه و امریکا شده است، تحت تأثیر 

قرار داده است.
در این قسمت، سرفصل  های گوناگوِن رسالۀ دوم 

را می آوریم:
فصل اول از کتاب اول: تعریف قدرت سیاسی

فصول دوم تا هفتم: مبانی حکومت، وضع طبیعی، 
جنگ، برده داری و خواص دارایی ها

فصول هشتم تا چهاردهم: طبیعِت قدرت سیاسی و 
قدرت مشروع مدنی

میاِن  اساسی  تمایزهای  به  اشاراتی  پانزدهم:  فصل 
قدرت پدرمآبانه، قدرت ظالمانه  و قدرت سیاسی.
طبیعِت  تشریِح  هجدهم:  تا  شانزدهم  فصول 
حکومت نامشروِع مدنی. در این فصل، سه آبشخور 
این نوع قدرت ها مورد بررسی قرار می گیرند: اوالً، 
غلبۀ غیرمنصفانه از بیرون، دوم، تسخیر قدرت از 
درون و سوم، پیشروی استبداد در قدرت از جانب 
قدرت  کسِب  مشروع،  به طور  روزی  که  کسانی 

کرده بودند.
وقوع  آن  تحت  که  شرایطی  ارایۀ  نوزدهم:  فصل 

انقاب ممکن می گردد.
مدنی  حکومت های  زیادِ  پیچیده گِی  به  کسی  اگر 
واقف باشد، تعیین آنچه به عنوان قانوِن مشروع و 
بهینۀ حکومت مدنی خوانده می شود، کاری بسیار 
فرد  پس  رسید.  خواهد  نظر  به  دشوار  و  سخت 
این  اول  مواجهۀ  کند؟  شروع  کجا  از  می بایست 
است که شرایط زنده گِی انسانی را در دورانی که 
کنیم.  بازسازی  بود،  نگرفته  هنوز حکومت شکل 
فهم تر  قابل  برای مان  اولیه،  وضعیت  این  احتماالً 
است. بنابراین فرد خواهد دید که حکومت مدنی، 
امروز چه نقشی بازی می کند. این همان مواجهه یی 
دنبال  همفکرانش،  و  هابز  از  پس  که الک،  است 
الک،  دوم،  رسالۀ  اول  فصل  در  بنابراین  می کند. 

قدرت سیاسی را تعریف می کند.
برساختِن  حِق  را  سیاسی  قدرت  من  این،  بر  بنا 

مجازات های  همۀ  نتیجتًا  و  مرگ  نظیر  ضمانت هایی  با  قوانین، 
دارایی ها  از  بتوان  آن  طریق  از  که  می دانم  مرگ  از  ضعیف تر 
جامعه  نیروی  از  قوانین،  آن  طریق  از  بتوان  نیز  کرد؛  حفاظت 
استفادۀ مفید کرد و از آن برای اجرایی کردِن مجازات ها و مراقبت 
از بیت المال در برابر هجوم بیگانگان بهره گرفت؛ همۀ این ها در 

نهایت به َصاح جامعه است.
در بخش دوم از دومین رساله، الک، به توصیف شرایطی می پردازد 
که تحت آن، هیچ حکومتی با قدرت سیاسِی واقعی وجود ندارد. 
این وضع، همان حالت طبیعی است که به آن اشاره شد. گاهی 
که  است  وضعی  طبیعی،  وضع  می شود  تصور  اشتباه  به  اوقات 
هیچ گونه حکومتی در آن وجود ندارد. البته یک قسمت از این 
قضیه درست است ولی نه همۀ آن. ممکن است در حالت طبیعی 
باشیم ولی از حکومت، حکومت نامشروع و یا حکومتی مشروع 

با قدرتی کمتر از قدرت سیاسی، هیچ خبری نباشد. 
آوریم،  نظر  در  را  بدون حضور حکومت   ِ طبیعی  ما وضع  اگر 
و  کِهتر  هیچ  آن  تحت  که  روبه روییم  همسان دستی  وضعیت  با 
که  است  همسان دستی  وضعیِت  همین  از  ندارد.  وجود  مِهتری 
الزامات مربوط به عشق دوسویه و وظایفی که از رهگذر آن افراد 
به هم مدیون می شوند، شکل می گیرد. در این وضعیت است که 
حِداکثر انفاق و انصاف وجود دارد. آیا اصًا چنین وضعی واقعًا 

وجود داشته است؟ 
گرفته  شکل  پرسش  این  به  پاسخ  در  طوالنی  جدالی  و  بحث 
از هابز و  این پرسش را  اگر  امروز معلوم شده است که  است. 
الک می پرسیدیم، جواب آن ها مثبت می بود. هر زمانی که افراد 
بر سر یک اقتدارِ سیاسِی مشترک توافق نکرده باشند، کماکان در 
است  این  مثل  گفتار،  این  ماند.  خواهند  باقی  طبیعی شان  وضع 
که بگوییم تا زمانی که افراد سند ازدواج را امضا نکرده باشند، 
او  زماِن  مردمِ  اعتقاد الک،  به  ماند.  باقی خواهند  مجّرد  کماکان 
به وضوح می توانستند این وضعیت ]وضع اولیۀ بشر[ را در قارۀ 
ببینند؛ در آن جا قبل از ورود اروپاییان،  امریکا  تازه کشف شدۀ 
همۀ  تاریخِی  توسعۀ  شاید  است.  بوده  حکم فرما  طبیعی  وضع 
باشد. چارۀ دیگری  نیز گذشته  از مرحلۀ وضع طبیعی  دولت ها 
طبیعی  بگوییم وضع  که  است  این  دارد  قرار  روی مان  پیش  که 
اصًا وجود تاریخی نداشته است - اما بیشتر از ِصرِف یک سازۀ 
تئوریک - که در آن صورت نیز به ما در تعیین کارکرد مناسب 

حکومت کمک می کند. 
اگر کسی منکِر سندیِّت تاریخِی وضع طبیعی شود، در آن صورت 
نیز می تواند از آن )وضع طبیعی( به عنوان یک ابزار تحلیلی مفید 

بهره برداری کند. 

1- Two treatises of government
2- Glorious Revolution
3- Exclusion crisis
4- Country Party
این متن برگردانی است از:
• Uzgalis,William,(2007), The Two Treatises 
Of Government: John locke, published in 
Stanford encyclopedia of philosophy
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پرتو نادری

در سرزمیِن 
کوتاه سرایی هاِی 

نکهت 
دستگیرزاده

از  یکـی  هسـتی،  شـناخت  و  انسـان  شـناخت 
بحث هـای گسـترده، ژرف و پایان ناپذیـر در فلسـفه 
و دانـش بشـری اسـت. آیـا انسـان تـواِن آن را دارد 
کـه هسـتی را بشناسـد؟ آیـا آن چیـزی را کـه مـا از 
شـناخت و حقیقـِت هسـتی بـه نـام دانـش و فلسـفه 
دسـته بندی  کرده ایـم، حقیقت هسـتی اسـت یا سـایۀ 

حقیقـت؟
آیـا انسـان بـه شـناخت نهایـی می رسـد؟ هرگونـه 
بحث شـناخت و معرفت هسـتی به همین پرسـش ها 
و  انسـان  از  و  هسـتی  از  مـا  شـناخِت  برمی گـردد. 
جامعـه، هنـوز یـک شـناخت نسـبی اسـت. طبیعت، 
هسـتی و دنیای درونِی انسـان بسـیار گسـترده است. 
طبیعـت یـک مفهـوم بی کرانـه اسـت، پـس انسـان 
هیچ گاهـی نمی توانـد از ایـن مـرز بی کرانـه بـه آن 

سـوی بگـذرد.
شـناخت مـا در برابـر بی گرانه گـی هسـتی، همیشـه 
نسـبی اسـت. دانـش بشـری و فلسـفه هنوز بـه همۀ 
پاسـخ  نمی توانـد  هسـتی  بـه  پیونـد  در  پرسـش ها 
گویـد. چنیـن اسـت کـه شـاعر هنـوز یـاد نگرفتـه 

اسـت کـه شـناخت را بـا کـدام الفبـا بنویسـد. 
بوی آغوش تو

می داد بهار
وقتی از باغچه
کوچید خزان

)همان، ص 156(
اگـر هندسـۀ نوشـتاری ایـن شـعر را تغییـر بدهیـم، 
می تـوان آن را در سـه سـطر بـه گونـۀ زیـر نوشـت 
بیشـتر  از فشـرده گی سـاختاری  کـه در آن صـورت 

می گـردد: برخـوردار 
بوی آغوِش تو می داد بهار

وقتی از باغچه
کوچید خزان

در شـعر دیگـری بـا اسـتفاده از صنعت تلمیـح، ما را 
با یـک وضعیـت اجتماعـی روبه رو می سـازد:

حافظ!
آن »شراب مردافگن« را

بردار
»ام الخبائث« اینک

شهر را
به فرزندی گرفته است

)همان، ص 165(
در ایـن شـعر به ایـن دو بیت حافـظ »آن تلخوش که 
صوفـی ام الخبائثـش خوانـد/ اشـهی لنـا و احلـی من 
قبلـۀ العـذارا«، »شـراب تلـخ می خواهم کـه مردافگن 
بـود زورش/ کـه تـا یـک دم بیاسـایم ز دنیا و شـر و 

شـورش« اشاره شـده است.
)دیوان حافظ، 1۳84، ص ص4- 17۲(

بـرای  استعاره یی سـت  حافـظ  شـعر  در  ام الخبائـث 
شـراب؛ امـا در شـعر نکهـت ایـن ترکیـب مفهـوم 
غیـر از شـراب می توانـد داشـته باشـد. یعنـی مـادر 
خباثت هـا، شـهر را به فرزنـدی گرفته اسـت. به زبان 
دیگـر، شـهر به فرزنـدی ام الخبائث رفته اسـت. بیان 
بدتریـن وضعیـت اجتماعی اسـت. می تـوان گفت که 
همـۀ ارزش هـای انسـانی در شـهر فرو ریخته اسـت، 
شـهر در زیـر سـایه و حاکمیـِت فسـاد قـرار گرفتـه 
باشـد  نمـادی  می توانـد  ام الخبائـث  این جـا  اسـت. 
بـرای یـک نظام فاسـد کـه بـر جامعه یی حاکم شـده 

ست. ا
چند کوتاهۀ دیگر:

تو می خوانی
به آوازی که شب ها در میان موج دریا

اوج می گیرد
چرا در واژه هایت

چشم های من به زنجیر اند
)همان، ص 16۲(

نمی خواند
گلوی عشق

فریاد ترا فرهاد!
که شیرین است

خواب مردمان چشم
در طوفان

)همان، ص 159(
از  شـماری  دعـا«  و  دروغ  مفصـل  در   « کتـاب  در 
ترانه هـا و رباعی هـای نکهـت نیـز آمـده اسـت. بـا 
ارایـۀ یکـی چنـد نمونه به ایـن بحث پایـان می دهیم:

آن زن که نگه زخویش دزدید منم
آن زن که صدای خویش نشنید منم
آن کس که میان هستی من گم بود

یک روز ز چشمان تو تابید منم
)همان، ص 1۳6(

ای خسته ترین مسافر، ای تنها گرد
بی باک ترین ترانه خوان شب سرد

آواز تو در کوچۀ تنهایی من
تابید و تمام کوچه را روشن کرد

)همان، ص 1۳9(
در کتـاب »آفتـاب آواره« بـا نمونه هـای دیگـری از 
نخسـت  می شـویم.  روبـه رو  نکهـت  کوتاه سـرایی 
بایـد گفـت ایـن آفتـاب آواره، نمـادی اسـت بـرای 
افغانسـتان؛ کشـوری کـه دهه هاسـت در میـان دود و 

بـا سـرگردانی می سـوزد. آتـش 
می گویند هر شـهروندی که از سـرزمینی به سـرزمین 
دیگـری آواره می شـود؛ او سـرزمیِن خـود را نیـز در 
می تـوان  این جـا  از  می بـرد.  خـود  بـا  خـود  ذهـن 
گفـت هـر پناهندۀ افغانسـتان، یـک افغانسـتان ذهنی 
افغانسـتان در  بدین گونـه  اسـت؛  بـرده  بـا خـود  را 

چهارگوشـۀ جهـان آواره اسـت.
بیا بیاموز یا بیاموزم...

به باران قطره بودن را که آموخت؟
به آتش گفت چیزی،
کاین چنین سوخت؟

ز چشم ابر،
عشق همچون نگاهی

فرو افتاد و دنیا را بیفروخت
)آفتاب آواره، ص44(

پرسـش های  آن  بـه  را  خواننـده  ذهـن  شـعر  ایـن 
کـه  می کشـاند  الهـوری  اقبـال  زبـان  و  حکیمانـه 
بـه  پیونـد  در  اسـت  داشـته  پرسـش هایی  پیوسـته 

زنده گـی. و  هسـتی  گوناگـون  جلوه هـای 
نگاهـی عارفانـه نیـز در ایـن شـعر دیده می شـود. از 
چشـم ابـر عشـق می بـارد. ایـن تصویـر، آن سـخن 
منسـوب بـه بایـزد بسـطامی را در ذهـِن مـا بیـدار 
می کنـد کـه گفتـه اسـت: بـه صحـرا شـدم، عشـق 
باریـده بـود. چنـان کـه پـای بـر بـرف فـرو شـود به 

عشـق فـرو شـدم.
برای رسیدن

دستانی از سیم دارم
دستانی از زر

زمرد چشمانت به چند؟
یاقوت و مروارید به هم آمیخته دارم

وقتی می خندم
سیم تنی دارم و سیماب دلی

به هوای تو
برای دیدنت

سبز سبز می آیم
هوای دیدنت به چند؟

)همان، ص 60(
در ایـن شـعر زیبایی اسـت کـه در برابـر زیبایی قرار 
می گیـرد. رشـتۀ تناسـبی بـا زیبایـی در این شـعر در 
کنـار هـم دیـده  می شـوند. معشـوق دسـتانی دارد از 
دارد.  زیبـا  یعنـی دسـتان مهربـان و  از زر،  سـیم و 
یاقـوت و مرواریـد بـه هـم آمیخته، یعنـی لبخندی بر 

لبـان دارد کـه نماد دوسـتی اسـت.
انـدام سـیمین و دل سـیماب گونه. سـیماب عنصری 
یعنـی  بی تـاب.  و  لغزنـده  و  شـفاف  مایـع،  اسـت 
عشـق  هـوای  در  کـه  روشـن  دارد  دلـی  معشـوق 

سـیماب. ماننـد  اسـت  بی قـرار 
می دانیـم هـر انـدازه که سـیماب گرما گیـرد به همان 
پیمانـه تپنده تـر می شـود. در نهایت معشـوق دِل پاک 
و روشـن دارد کـه نـرم و مهربـان اسـت. معشـوق با 
ایـن همـه دسـت پُـر می خواهد بـه خریـداری زمرد 
چشـماِن یـار بـرود. ایـن زمـرد چـه بهایـی بزرگـی 
دارد! شـاید می خواهـد کـه هسـتی خـود را در زمرد 

چشـمان یـار تماشـا کند.
برای سـبز شـدن، هوای مناسـب نیاز اسـت، معشوق 
کـه می خواهد سـبز سـبز باشـد، در هوای دیـدار یار 
اسـت و می خواهـد بداند که هـوای دیدار یار بیشـتر 

از ایـن دیگر چـه بهایی دارد؟
آشوب

این شهر نمی آشوبد
آشوب را نمی شناسد

قیام نکرده است
این شهر

قیامت فرسایش است
این شهر

فرسایش قیامت است
خالی ترین واژه را

بده
تا به تارک این شهر بگذارم

پوچی به شاهی رسیده است
)همان، ص 56(

روبـه رو  سـیزف  افسـانۀ  بـا  گویـی  شـعر  ایـن  در 
هسـتیم. زنده گـی در تکـرار همیشـه گی. ایـن تکـرار 
چنیـن  اسـت.  همیشـه گی  فرسـایش  همـان  خـود 
زیسـتن  بـرای  بیشـتری  هیجـان  نمی توانـد  چیـزی 
پدیـد آورد. ایـن شـهر یـا ایـن زنده گـی در همیـن 

آرامـش خـود می پوسـد. ایـن شـهر یـک برکـۀ آرام 
اسـت، مـوج شـدن را نمی فهمد و در خود می پوسـد 

و جـاری نمی شـود، بـا دریاهـا نمـی پیونـدد.
شـاید شـاعر خواسـته اسـت غـم غربـِت خـود را به 
گونه یـی بیـان کند، شـاید هـم از زنده گـی یکنواخت 
در غـرب بـا آن همـه جلوه هـای زیبـا؛ ولـی تکراری 
می خواهـد  شـاید  اسـت.  شـده  خسـته  بـی روح  و 
بامـدادی از خـواب برخیـزد و خبـر هیجان انگیـزی 

بشـنود کـه نمی شـنود.
فردا
فردا

به صدای سبز شگفتن
سام خواهم دارد

و آمدن گیاه را
به زمین

چشم روشنی خواهم گفت
و دمیدن علف را

در الی سنگ های شقاوت
دعوت خواهم کرد

من
که از دیروز تا امروز

غیابت این ها را
به خود،

جای سبزی داده ام
)غزل غریب غربت، ص 78(

شـعر  بـه  پیونـد  در  براهنـی  رضـا  کـه  همان گونـه 
»زمسـتان« مهـدی اخـوان گفتـه اسـت که اخـوان در 
آن شـعر زمسـتان طبیعـت را با زمسـتان جامعه پیوند 
زده اسـت؛ در ایـن شـعر نیـز چنیـن اسـت. گیاهـی 
ذهـِن  کـه  می کنـد  بیـداد  و خشکسـالی  نمی رویـد 

خواننـده را بـه سـال های آخریـن حاکمیـت طالبـان 
می کشـاند که هم کشـور در خشکسـالی می سـوخت 

و هـم در آتـش اسـتبداد. 
ایـن خشکسـالی هم خشکسـالی سیاسـی ـ اجتماعی 
اسـت و هـم خشکسـالی طبیعـت. بـا این حال شـاعر 
صـدای سـبز شـگفتن را می شـنود و بـه آن سـام 
می دهـد. آمـدن گل و گیاه و سـبزه را به زمین چشـم 

روشـنی می دهـد.

بخش دوم و پایانی
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پژوهش هــا در زمینــۀ جامعه شناســی 
و  بغرنجــی  بــا  ارتــش  و  نظامــی 
نظامــی  ســازمان های  پیچیده گــی 
ــت  ــا باف ــا ب ــدید آنه ــتگی ش و وابس
رابطــه  گســترده  نســبتًا  اجتماعــی، 
داشــته و مســأله انجــام کودتاهــا و 
ــی  ــوان پدیده ی ــه عن ــا ب ــد کودتاه ض
عامــل  ســوم،  جهــان  مختــص 
در  سیاســی  توســعۀ  تعیین کننده یــی 
اینگونــه ممالــک، بســتر مســاعد را 
بــرای انجــام تحقیقــات جامعه شناســان 

رونــق بخشــید.
نظامــی  جامعه شناســی  مســایل 
می رفــت  تصــور  کــه  آن طــوری 
طــرف توجــه علمــای اندیشــمند علوم 
اجتماعــی کشــورهای جهــان ســوم 
واقــع نگردیــد و در ضمــن فرماندهــان 
عالــی رتبــۀ دیوان ســاالری نظامــی 
بــه مســایل سیاســی و  ناخــودآگاه 
ــا  ــان را برم ــیت ش ــی حساس اجتماع

ســاختند.
ســربازان  دســته های  تبدیلــی 
ــادی  ــا 16 می ــرون 14 ت ــی ق حرفه ی
ــی  ــت نظام ــدن خدم ــی ش و همه گان
نیروهــای  مــدرن  ســازمان های  بــه 
ــه آن  ــط ب ــرد و مرتب ــک ک ــلح کم مس
ــای  ــه نمونه ه ــی ب ــگاران نظام تاریخ ن
بســیاری اشــاره می دارنــد کــه چگونــه 
دیدگاه هــای اجتماعــی تنهــا یکــی 
ــر گذاشــته  ــخ تأثی ــر تاری ــگان ب از نخب

ــت. اس
توســعۀ بخش هــای اقتصــادی در ســدۀ 
19 میــادی، کارخانــه داران، بازرگانــان 
قوی تریــن  بــه  را  بانــک داران  و 
ــا  ــادی ارتق ــی و اقتص ــای نظام گروه ه
ــه ســرمایه گذاری در  بخشــید. توجــه ب
ــک،  ــۀ ممال ــی در بودج ــۀ نظام عرص
رابطــه بــه نفــوذ ارزش هــا و معیارهــای 
ــه  ــوط ب ــان مرب ــی داشــت. همچن نظام
احترامــی بــود کــه افــراد جامعــه بــرای 
در  بودنــد.  قایــل  نظامــی  مقامــات 
شــرایط موجــود از ایــاالت متحــدۀ 
ــی از  ــۀ خوب ــوان نمون ــه عن ــکا ب امری
ــود؛  ــرده می ش ــام ب ــام ن ــوع نظ ــن ن ای
یعنــی کشــوری کــه دارای بودجــۀ 

بلنــد نظامــی می باشــد. 
می دانــم  مناســب  اینجــا  ایــن  در 
عبــارت  ارتــش  کــه  کنــم  بازگــو 
از ســازمانی اســت کــه اهــداف و 
ــی  ــرایط سیاس ــی از ش ــدش ناش مقاص

حاکــم جامعــه بــوده و ســازمان ارتــش 
بــه طــور کامــل از پندارهــا و تصــورات 
ارزشــی حاکــم از جامعــه جــدا نبــوده 

و مجــزا بــوده نمی توانــد.
کشــورهای  در  دانش آموختــه گان 
از  نظامــی  ســکتور  در  مختلــف 
جایــگاه، اعتبــار و اهمیــت کمتــری 
ــی  ــی تخصص ــواد کاف ــوردار و س برخ

. شــند نمی با
شــناخت ارتــش، نتیجــۀ مطالبــات 
سیاســی بــوده و در چنیــن تشــکیات، 
اهمیــت  حرفــه  و  تخصــص 
ــی دارد و از اردو  ــب م ــاده کس فوق الع
بــه عنــوان ابــزار و وســیله سیاســت و 
ــرار   ــتفاده ق ــورد اس ــدرت م ــال ق اِعم

. د می گیــر
و  معیــار  ارزش،  آهنیــن،  انضبــاط 
نظامــی  ســازمان  اصلــی  مِــاک 
ایــن  ارزش  می دهــد.  تشــکیل  را 
ــردد  ــته می گ ــی برجس ــاح موقع اصط
کــه در شــرایط جنگ هــای مــدرن 
ــی  ــی رزم ــای تاکتیک ــر، واحده معاص
در صحنــۀ نبــرد، پراکنــده شــده و 
ــمن  ــش دش ــرات آت ــیله از اث بدین وس

می گردنــد.  امــان  در 
اطاعــات مردم نــگاری را نمی تــوان 
نمــود.  درک  تجربــه  بــا  مســتقیمًا 
ــق،  ــق عای ــی از طری ــه آگاه این گون
پیش داوری هــا،  وابســتگی ها، 
تحقیقاتــی  امکانــات  و  فرضیــات 
و  می شــود  حاصــل  محــدود 
را  ارزش هــای  انســانی،  گروه هــای 
ــا جنــگ و اهدافــی  آفریــده انــد کــه ب
می دارنــد،  تعقیــب  منازعــات  کــه 
رابطــۀ تنگاتنــگ داشــته و ایــن مفهــوم 
ــای  ــه توپ خانه ه ــد ک ــاده می ده را اف
مــدرن، همــه رابطــه متقابــل و نزدیــک 
و  اجتماعــی  ســاخت  تکامــل  بــا 

اقتصــادی دارنــد.
ــی مســلط  ــل فرهنگــی و اجتماع عوام
قلــم داد  عمــده  ســنتی  جوامــع  در 
می شــود. در جوامعــی کــه احتــرام 
ــد  ــود باش ــی موج ــای قانون ــه نهاده ب
ــده،  ــه ش ــرف پذیرفت ــر ع ــا از نظ و ی
ــرار  ــرام ق ــورد احت ــی م ــذان محل متنف
شــیوه  ایــن  گرچنــد  شــوند  داده 
ــنت گرایانه  ــت، س ــاری اس ــل رفت عم
ــی  ــش و از جانب ــام ارت ــل نظ در داخ
ــات  ــن تمای ــن چنی ــرگاه ای ــم، ه ه
در  و  یابــد  وســیع  نفــوذ  اردو  در 

ــه ارزش هــای خــاص نظامــی  ــد ب پیون
ــل گــردد در آن صــورت ممکــن  تحلی
ــوذی  ــای نف ــو فعالیت ه ــردد جل می گ
و خرابکارانــۀ دشــمن را گرفــت و ایــن 
فوق العــاده  مقاومــت  مبیــن  خــود، 
علیــه فعالیت هــای نفــوذی دانســته 

 . می شــود
ــه از  ــش ضــرورت اســت ک ــرای ارت ب
ســاح های  و  هواپیماهــا  تانک هــا، 
ــتفاده  ــال آن اس ــونده و امث ــت ش هدای
بــه عمــل آیــد و بهــره بــرداری از 
چنیــن ابزارهــا و وســایط نظامــی، 
ــاید و  ــری را می گش ــای دیگ راه حل ه
ــی  ــووالن نظام ــت اندرکاران و مس دس
ــرای رســیدن  ــا ب ــد ت را تشــویق می کن
بــه اهــداف مــورد نظــر از طریــق 
کوتــاه و کــم مصــرف بــه چنیــن 

ــد. ــه نماین ــی غلب ــکات نظام مش
بــا  رابطــه  در  تحلیــل  نهایــت،  در 
موضــوع مــورد بحــث بایــد ابــراز 
بخش هایــی  مطالعــه  کــه  داشــت 
ارتــش  راســتای  در  تحقیقــات  از 
منظــور  نظامــی  جامعه شناســی  و 
را  مشــترکی  و  مشــابه  اهــداف  و 
ــر  ــت اب ــه در رقاب ــد ک ــب می نمای تعقی
قدرت هــا از لحــاظ سیاســی باعــث 
بــه وجــود آمــدن منطقه یــی به نــام 
منطقــۀ تحــت نفــوذ می گــردد کــه 
ــی  ــوع برخوردهــا از لحــاظ پول ایــن ن
و مالــی و هــم از نکتــه نظــر پرســونل 
در ابعــاد گســترده آن در حــال حاضــر 
توجــه جهانیــان را بــه خــود معطــوف 
گفــت:  می شــود  و  اســت  ســاخته 
و  دوام دار  تبلیغــات  نظامی گــری، 
بــه  نیــک  عاقبــت  توســعه طلبانه، 
جامعــه جهانــی، ثبــات منطقه یــی و 
جهــان بــه بــار نخواهــد آورد و در 
جــوی سیاســی، ســایۀ شــوم خــود را 

ــرد.  ــد ک ــن خواه په
بنابــرآن وظیفــۀ مردمــان صلــح دوســت 
فضــای  در  کــه  اســت  آن  جهــان، 
ــت، سیاســت  ــت و محب ــا، صمیمی صف
تعقیــب  را  صلح آمیــز  زنده گانــی 
ــروز  ــش اف ــای آت ــه نیروه ــرده و ب ک
میــزان  زدن  برهــم  عاقه منــد  کــه 
ــی هســتند،  ــس موازنــۀ جهان و بیان
ــاروت،  ــا دود ب ــه ب ــد ک ــازه ندهن اج
ابرهــای تیــره و تــار را بــار دیگــر بــر 

ــترانند.  ــان بگس جه

 جـامعه شنـاسی
 نظـامـی و ارتـش

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

طرح عملی یا عقده...
 اسـتفاده از امتیـازات دیپلوماتیـک می دانند 
نه یک مسـولیت بزرگ کشـوری. فهرسـت 
طوالنـی از سـفرا و دیپلومات هـای پناهنده 
بـه  اخاقـی  تعهـد  هیچ گونـه  کـه  شـده 
افغانسـتان ندارنـد، بارهـا منتشـر گردیـده 

. ست ا
خارجـی  سیاسـت  دسـتگاه  ناکارآمـدی 
افغانسـتان بـه دلیل حضـور افراد کم سـواد، 
زورمنـد، اسـتفاده جو و ناآشـنا بـا تحوالت 
جدید دیپلوماسـی بارها از سـوی رسـانه ها 
مطـرح  نمایندهـگان  مجلـس  اعضـای  و 
گردیـده و شـمولیت افـراد فاقـد تخصـص 
و  اظهـارات  بـروز  سـبب  نیـاز  مـورد 
تضعیـف  و  غیردیپلوماتیـک  رفتارهـای 
مختلـف  سـطوح  در  مراتـب  سلسـله 
افـراد  گزینـش  اسـت.  گردیـده  سـازمانی 
غیرمسـلکی، بی تجربـه و عمدتـًا  با سـابقۀ 
انجویـی به عنوان سـفیر و معاون سـفیر در 
کشـورهای مهـم که با افغانسـتان مناسـبات 
البی گـری  مهـم  مراجـع  و  اسـتراتژیک 
پنداشـته می شـوند، سـبب به حاشـیه رفتن 
پیگیـری فعـال اهـداف سیاسـت خارجـی 
گردیـده، نگرش هـای سـلیقه یی و مسـایل 
قومـی  اختافـات  ماننـد  غیرضـروری 
مسـلط می باشـد کـه بازهـم نتیجـۀ آن هدر 
دادن وقـت بـرای انجـام وظایـف محولـه 
میـان  فزیکـی  و  لفظـی  برخوردهـای  و 
دیپلومات هـا می باشـد کـه چندیـن نوبـت 

تکـرار گردیـده اسـت.
افغانسـتان بـه دیپلومات هایی کـه بتوانند در 
مذاکـرات و محافـل دیپلوماتیک درخشـش 
و نقـش فعال داشـته و نمایندهگـی موثری 
از منافـع ملـی کشـور کننـد، نیـاز دارد و 
مسـلمًا دیپلومات هـای مسـلکی و مجـرب 
نیـز در دسـتگاه سیاسـت خارجـی وجـود 
دارد کـه اسـتفادۀ درسـت از ظرفیت هـا و 
نمی گیـرد.  صـورت  آن هـا  اندوخته هـای 
وزارت  سـاختاری  و  کـدری  اصـاح 
از  آن  غیرحزبی سـازی  و  خارجـه  امـور 
ضرورت هـای جـدی بـرای تطبیـق فعـال 
اهـداف سیاسـت خارجی کشـور پنداشـته 
وردوی  کانکـور  امتحان هـای  می شـود. 
وزارت  ایـن  خارجـی  مقرری هـای  و 
شـفافیت الزم را نداشـته، تعیینـات مطابـق 
قانـون  معیارهـای  خـاف  و  واسـطه  بـه 
می گیـرد.  صـورت  دیپلوماتیـک  کارکنـان 
فهـم زبان هـای مهـم جهانـی و ظرافت های 
حضـور  بـرای  آن  سیاسـی  و  حقوقـی 
دیپلوماتیـک  مباحـث  روندهـا،  در  فعـال 
عصـر  اساسـی  نیازهـای  از  البی گـری   و 
جدیـد اسـت. آقـای غنـی و اطرافیـان وی 
یـک روایـت دارنـد و همیشـه آن را تکرار 
می کننـد کـه وزارت خارجـه بایـد اصـاح 
شـود و اصـاح بـه معنـای رعایـت تـوازن 
قومـی و تقـرر یـک تعـداد افـراد بـه ظاهر 
تحصیـل کرده در غـرب و بی برنامه شـامل 
به نـام  قـدرت  وفـاداری  اعتمـاد  حلقـۀ 
اسـت.  تخصصی سـازی  و  جوان گرایـی 

رهبـری کنونـی وزارت امـور خارجه اصًا 
سـابقۀ کاری دیپلوماتیـک ندارد و دسـتگاه 
تاریـخ  طـول  در  افغانسـتان  دیپلوماسـی 
و حتـا در دوران طالبـان از نظـر رهبـری 
چنیـن ضعیـف و منفعـل نبـوده و دو سـه 
از  حکومت شـان  زمـان  در  طالبـان  سـفیر 
نظـر فهـم و قـدرت تحلیـل بـه مراتـب از 
سـفیران  کنونـی متعلق بـه ارگ بهتر بودند. 
قونسـلی  و  سیاسـی  نماینده گی هـای  در 
کـه سـفیر و جنرال قونسـل از طـرف ارگ 
مقـرر گردیـده اسـت، اداره بـه کلـی فلـج، 
در الک  و محصـور  کاری صفـر  بازدهـی 
روزمره گـی  و  سـلیقه یی  گرایش هـای  و 
شـخص اول قـرار دارد و اکثریت این افراد 
دارای تابعیـت مضاعـف بوده، بعـد از پایان 
مأموریـت بـر نمی گردنـد یـا رسـوایی های 
سیاسـی و فساد اداری شـان بازتاب گسترده 
می یابـد و بـه سـاده گی اطاعـات حسـاس 
یـک سـفارت را در اختیار یک کشـور قرار 

می دهنـد. 

از نظر سلسـله مراتب سازمانی، موضوعات 
مهـم مـورد بحـث در میزهـای دیپلوماتیک 
چانه زنی هـای  چندجانبـه،  و  دوجانبـه 
سیاسـی، تدویـن اسـناد سیاسـی و حقوقی 
بیانیه هـا در محافـل دیپلوماتیـک،  و ارایـه 
در  و  معاونیـن  و  روسـا  سـوی  از 
از  قونسـلی  و  سیاسـی  نمایندهگی هـای 
جانـب سـفرا و مستشـارها بـه پیـش بـرده 
بـه جـز  پاییـن  رده  کارمنـدان  و  می شـود 
تعقیـب  و  نامه نویسـی  روزمـره،  اجـراآت 
بروکراسـی به  مسـایل کان و ماقات های 
اخـذ  بنابرایـن  نمی پبردازنـد،  دیپلوماتیـک 
امتحـان تافـل از ماموریـن پاییـن رتبـه و 
دقیقـًا  معاونیـن  و  روسـا  قـراردان  اسـتثنا 
سیاسـت یـک بـام و دو هـوا و فاقـد منطق 
بـوده و در صورت عملی شـدن آن بازدهی 
بـا  اصاحـات  نـدارد.  الزم  موثریـت  و 
چنیـن روش متناقـض و غیرعملـی تامیـن 
نبایـد  اصاحـات  بحـث  بـا  نمی گـردد. 
صـورت  سـلیقه یی  و  عقده یـی  برخـورد 
گیـرد و چنین روش در هیـچ جای دنیا کار 
نـداده اسـت. اصاحـات واقعـی، معنـادار 
بیشـتر،  کارآمـدی  بـه  کـه  همه شـمول  و 
خروجـی قابـل توقـع و عرضـۀ خدمات به 
موقـع سـازمان بینجامد، نیازمنـد اصاحات 
بـاال بـه پایین  و معطوف به  مسلکی سـازی 
مراتـب  سلسـله  تخصصی سـازی  و 
واقعـی  اصاحـات  می باشـد.  سـازمانی 
بـا  خارجـه  امـور  وزارت  منطبق سـازی  و 
نیازهـا و تحـوالت جهانی از طریـق تطبیق 
یـک بسـته سـاده و چنـد مرحله یـی ممکن 
و عملـی می باشـد که در آن ظرفیت سـازی 
رایـج  زبان هـای  فهـم  و  مسـلکی  علمـی، 
بـه  کارمنـدان  تقسـیم بندی  بین المللـی، 
Non-(کریـر غیـر  و   )  Career(کریـر

تجـارب  اسـاس  بـر  تعیینـات   ،)Career
سلسـله  و  موضوعـی  حوزه یـی،  کاری 
مراتـب اداری، متناسب سـازی موجودیـت 
بـا  قونسـلی  و  سیاسـی  نماینده گـی  یـک 
چگونگـی سـطح روابـط و عوایـد ناشـی 
از آن و در صـورت لـزوم کاهـش سـطح 
صرفه جویـی  بـرای  دیپلوماتیـک  روابـط 
اقتصـادی می باشـد .اصاحـات عملـی در 
وزارت خارجـه کـه موجـب صرفه جویـی 
از  شـماری  در  کـه  اسـت  ایـن  می گـردد 
کشـورهایی که بـا افغانسـتان روابط نزدیک 
ندارنـد و تناسـب میـان هزینـه و فایـده از 
نظـر سـطح همـکاری و مناسـبات وجـود 
نـدارد، افغانسـتان سـفارتش را مسـدود و 

روابـط را غیرمقیـم اداره کنـد.
بـا بحـث اصاحـات نهـادی نباید بـه گونۀ 
و  سـلیقه یی  انحصارگرایانـه،  عقده یـی، 
وسـیلۀ رشـوت سیاسـی برخـورد صـورت 
گیـرد و چنیـن روش در هیـچ جـای دنیـا 
کار نـداده اسـت چنانچـه رییـس حکومت 
وحـدت ملـی از اصاحات وشایسـتگی در 
مقرری هـای وزارت خارجـه حرف می زند، 
وزارت خارجـه  بـه  دیگـر  از جانـب  امـا 
دسـتور می دهـد تـا به سـیر داودزی، پسـر 
عمـر داودزی، رییـس سـتاد انتخاباتـی تیم 
دولت سـاز یـک بسـت در تشـکیل تزئید و 
به حیث مستشـار در سـفارت افغانستان در 
امـارات متحـده عربـی بگمارنـد. جلسـات 
رونـد  تسـریع  به خاطـر  ارگ  در  پیهـم 
اصاحـات در وزارت خارجـه با اسـتعفای 
آقـای ربانـی و تاکیـد بر برکنـاری و کاهش 
تشـکیل ایـن وزارت به عنـوان طرح فوری 
در حالـی کـه فسـاد در ارگ و وزارت مالیه 
و در ادارات مربـوط بـه نازدانه هـای غنـی 
در  گمرک هـا  مسـوالن  و  می کنـد  بیـداد 
نشـان دهندۀ  می شـوند،  مقـرر  پـول  بـدل 
نسـبت  سـلیقه یی  و  تک روانـه  برخـورد 
بـه اصاحـات اسـت. اصاحـات واقعی و 
معنـادار کـه بـه موثریـت بیشـتر و بازدهی 
قابـل توقـع و عرضـه خدمـات بـه موقـع 
سـازمان منجـر گـردد، مسـتلزم اصاحـات 
بـاال بـه پایین و معطـوف به مسلکی سـازی 
مراتـب  سلسـله   در  تخصصی سـازی  و 

است. سـازمانی 
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محمداکرام اندیشمند

بخش سوم

نگاهی به سیاست پاکستان 
در مذاکرات  صلح  افغانستان

با توجه به استراتژی جنگی و امنیتی پاکستان 
در مورد افغانستان که توسط نهادهای نظامی و 
اطاعاتی این کشور تدوین یافته و کار اجرایی 
آن را نیز این نهادها به دوش دارند نه نهادهای 
این  در  افغانستان  در  جنگ  حکومت.  ملکی 
استراتژی متضمن تحقق اهداف پاکستان تلقی 
تحلیلگران  از  بسیاری  را  اهداف  این  می شود. 
و  مشترک  دید  با  افغانستان  سیاست مداران  و 

اتفاق نظر می بینند که عبارت اند از:
قول  به  یا  دست نشانده  حکومت   –  1

پاکستانی ها حکومت دوست؛
۲ – تخریب و فروپاشی نظام امنیتی و دفاعی 

افغانستان؛
۳ – کنترل منابع طبیعی افغانستان، به خصوص 
آب و معادن و دسترسی به بازارهای افغانستان 

برای فروش اموال پاکستان؛
4 – به رسمیت شناختن خط دیورند و کنترل 

بر سیاست خارجی افغانستان؛
5 – جلوگیری از ثبات پایدار سیاسی و توسعۀ 
سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  حیات  پایدار 

در افغانستان.
این اهداف را پاکستان می خواهد در افغانستان 
به دست بیاورد که در حالت صلح به آن دست 

نمی یابد. 

پاکستان در سیاست دوگانه اش در  موفقیت 
مورد افغانستان

واقعیت این است که پاکستان در سیاست دو 
سیاست  یعنی  افغانستان  مورد  در  خود  گانۀ 
جنگ در عمل و صلح در گفتار با موفقیت عمل 
کرده است. بر خاف ادعای رییس جمهور غنی 
و افراد حکومتی که از انزوای پاکستان سخن 
افغانستان،  دیپلوماسی  پیروزی  از  و  می گویند 
و  مختلف  کشورهای  که  است  پاکستان  این 
و  کرده  مجاب  خود  دالیل  با  را  امریکا  حتا 
این  به  است.  ساخته  قانع  را  آنها  گونه یی  به 
معنا که پاکستان جامعۀ جهانی را قانع ساخته 
مورد  در  نگرانی اش  و  موضع   در  پاکستان  که 
دیورند برحق است و افغانستان منافع پاکستان 
و تمامیت ارضی اش را نادیده می گیرد. پاکستان 
در مورد نزدیکی دهلی و کابل نیز کشورها را 
قانع ساخته است که این نزدیکی منافع پاکستان 
را نادیده می گیرد و همچنان پاکستان از منافع 
به  که  افغانستان  آب های  مورد  در  کشور  این 
و  قانع  را  کشورها  می شود،  سرازیر  پاکستان 

مجاب ساخته است. 
پاکستان  که  است  این  پاکستان  دیگر  موفقیت 
به  انتحاری  از یک گروه تروریستی  را  طالبان 
گروه سیاسی در سطح منطقه و جهان تغییر داد. 

پاکستان روسیه، چین و کشورهای منطقه را در 
امریکا را  امروز  قانع ساخت و حتا  این مورد 
وارد مذاکرات مستقیم با طالبان ساخته است و 
رییس هیأت مذاکره کنندۀ طالبان را خودش از 

زندان به میز مذاکره می فرستد.
پاکستانی ها دنیا را قانع ساختند که طالبان یک 
با  را  خود  روابط  و  نیستند  تروریستی  گروه 
افغانستان  در  داعش  با  کرده اند،  قطع  القاعده 
حتا  نیستند.  دنیا  برای  تهدیدی  و  می جنگند 
داده اند  دنیا  برای  را  ذهنیت  این  پاکستانی ها 
ارزش  فاسد است و  بسیار  کابل  که حکومت 
سرمایه گزاری و پرداخت هزینۀ انسانی و مالی 
از سوی امریکا و دنیای غرب را این حکومت 
دخالت  گونه  هر  از  پاکستانی ها  ندارد.  فاسد 
است،  آشکار  بسیار  که  جنگ  این  در  خود 
انکار می کنند و آن را یک جنگ داخلی میان 
شهروندان افغانستان می دانند و این ذهنیت را 

به دنیا نیز تا حدی تلقین کرده اند. 
نه  که  است  این  در  پاکستان  دیگر  موفقیت 
امریکا و نه هیچ کشور دیگر علی رغم روشن 
و  افغانستان  جنگ  در  پاکستان  دخالت  بودن 
حمایت از طالبان و حتا حمایت از القاعده که 
رهبر آن پس از ده سال در پاکستان کشته شد، 
افراد و  را در مورد  موضع مجازات و تحریم 

نظامیان پاکستان مطرح نکرده اند.

با  طالبان  مذاکرات  مدیریت  و  پاکستان 
افغانستان و امریکایی ها بر سر صلح

پاکستان  استخباراتی  نظامی و  نهادهای   وقتی 
افغانستان عمل می کنند  با استراتژی جنگ در 
منافع  و  اهداف  به  برای دسترسی  را  و جنگ 
عملی  سیاست  استراتژی  عنوان  به  خود 
پاکستان برگزیده اند، آیا آنها در مذاکرات صلح 

افغانستان نقشی دارند؟ 
آیا این مذاکرات برای پاکستانی ها اهمیتی دارد 
جنگی خود  استراتژی  در جهت  نیز  آن  از  تا 

استفاده کنند؟
با توجه به سه نکتۀ مهمی که به عنوان اصول 
افغانستان  مورد  در  پاکستان  رفتار  و  سیاست 
تظاهر  رفت،  سخن  آن  از  مقاله  این  آغاز  در 
ادعای کمک  افغانستان و  از صلح  به حمایت 
را  سیاست  این  سوم  اصل  صلح  مذاکرات  به 
تشکیل می دهد. در تظاهر پاکستان به حمایت 
از صلح و مذاکرات صلح افغانستان چند نکتۀ 

مهم و قابل توجه نهفته است:
پاکستان  نقش  اینکه در مدیریت و  یکی  اوالً؛ 
و  نظامی  نهادهای  افغانستان  صلح  برای 
حتا  و  می زند  را  اول  حرف  آن  استخباراتی 
این چارچوب و رفتار این تظاهر را این نهادها 

و  ملکی  نهادهای  تا  می کنند  معیین  و  تدوین 
وزارت خارجه پاکستان؛ هر چند که در ظاهر 

و به صورت علنی مشاهده نشود. 
در جهت  مذاکرات صلح  از  پاکستانی ها  ثانیًا؛ 
بهره  افغانستان  در  خود  جنگی  استراتژی 
می گیرند. آنها به جای آنکه مذاکرات صلح را 
ببرند، مذاکرات صلح  برای تأمین صلح به کار 
جنگ  ادامۀ  و  جنگ  جهت  در  می خواهند  را 

مدیریت و مصادره کنند. 

جریان مذاکرات صلح افغانستان
پس از سپری شدن سال های نخست حکومت 
حامد  ریاست  به  افغانستان  در  طالبان  پسا 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  برای  تاش  کرزی، 
گسرش  امریکایی ها  سپس  و  کرزی  سوی  از 
مذاکرت  به  سرانجام  که  مذاکرات  این  یافت. 
تبدیل  امریکا  و  طالبان  میان  آشکار  و  مستقیم 
شد که در ماه های اخیر به هفتمین دور خود در 
کشور قطر می رسد، در چند مرحله به گونۀ غیر 

علنی و غیررسمی صورت گرفت.
 1۳80 قوس  در  آنکه  از  پس  کرزی  حامد 
ریاست ادارۀ موقت را پس از توافق نامۀ بُن در 
کابل به دوش گرفت و قدرت را رسمًا از استاد 
ربانی که تا آن وقت در ریاست دولت اسامی 
قرار داشت، به دست آورد، تاش کرد تا طالبان 
از ضربات امریکا مصون بمانند و به زنده گی 
 1۳8۲ از  پس  به خصوص  برگردند.  عادی 
سپین زاده  ابراهیم  توسط  را  تاش  این  کرزی 
نوروزی معاون امنیت ملی به صورت محرمانه 
انداخت. سپس کمیسیون مصالحۀ ملی  به راه 
بر این اهداف در جهت ادغام مجدد طالبان از 

سوی کرزی ساخته شد. 
کرزی در سنبله 1۳84 خواستار حذف نام ۲0 
تن از رهبران قبلی طالبان از فهرست قطع نامۀ 
1۲67)1999(شورای امنیت ملل متحد شد، اما 
در  کرد.  مخالفت  این ها  نام  حذف  با  روسیه 
آلمان)بی.  استخبارات  سازمان   1۳84 سرطان 
درجۀ  اعضای  نفر  دو  با  زوریخ  در  دی(  ان. 
متوسط طالبان که به شورای کویته یا شورای 
رهبری طالبان به ریاست ماعمر تعلق داشت 
با  می توان  آیا  که  بود  آن  هدف  کرد.  مذاکره 
آنها  آیا  و  کرد  افرادش صلح  برخی  یا  طالبان 
حاضر به قطع رابطه با القاعده هستند؟ مذاکره 
رسید.  پایان  به  و  شد  ناکام  هفته  ده  از  پس 
چنین  قطع  به  حاضر  طالب  کننده گان  مذاکره 
رابطه نشدند و از طرف دیگر ثابت نشد که آنها 

به نماینده گی از ماعمر مذاکره می کنند.)7(
طالبان،  میان  صلح  مذاکرات   1۳85 سال  در 
مخفی  به گونۀ  خارجی ها  و  افغانستان  دولت 

و نیمه مخفی و سپس به صورت علنی از سر 
ادامه  جداگانه  مرحلۀ  سه  در  که  شد  گرفته 
موافقت نامه های  نخست،  مرحلۀ  در  یافت. 
محلی با طالبان امضا شد. تا اواخر 1۳86 این 
ذهنیت شکل گرفت که از راه نظامی به جنگ 
و بحران افغانستان نمی توان پایان داد. نیروهای 
مقامات  برخی  ضمنی  موافقت  با  خارجی 
موافقت نامه های  از  تعدادی  افغانستان  دولتی 
موسی  در  طالبان  به  قلمرو  برابر  در  را  محلی 
گاب  سپس  و  هلمند  نوزاد  گرشک،  قلعه، 
افغانستان  قبایل حکومت  و  اقوام  وزیر  منگل 
توافق نامۀ مشابه را در دهنۀ غوری بغان  امضا 

کردند. 
اتحادیۀ  خاص  نمایندۀ  معاون  سمپل  مایکل 
با رهبران رده  افغانستان در 1۳86  برای  اروپا 
باالی طالبان گفت وگو کرد. گفت وگوی سمپل 
و  یافت  انجام  کرزی  حامد  آگاهی  بدون  که 
از  را  نداشت، سمپل  نقشی  این گفت وگو  در 
مذاکرات  مرحلۀ  این  کرد.  اخراج  افغانستان 
برابر  در  کرزی  بی اعتمادی  ایجاد  با  صلح 

خارجی ها پایان یافت.)8(
غیررسمی  و  غیرعلنی  مذاکرات  دوم  مرحلۀ 
در  خارجی ها  و  افغانستان  دولت  و  طالبان 
بر  امریکا  و  کابل  توافق  از  پس   1۳87 سال 
شد.  آغاز  طالبان  مورد  در  مشترک   نکتۀ  سه 
دیدگاه مشترک آنها این بود که طالبان خشونت 
را محکوم کنند، قانون اساسی را بپذیرند و با 
آن  در  کنند،  رابطه  قطع  تروریستی  گروه های 
این  می شود.  عملی  طالبان  با  مذاکره  صورت 
سه موضوع امریکا را در مسیر مذاکرۀ مستقیم 
با طالبان قرار داد. بارک اوباما که رییس جمهور 
بد  و  خوب  طالبان  به  را  طالبان  شد،  امریکا 
توجیه  خوبی هایش  با  مذاکره  تا  کرد  تقسیم 

شود. 
در افغانستان در این مرحله یک سیاست جدید 
شکل گرفت که مذاکره در سطح باال با طالبان 
صورت بگیرد و ادغام مجدد در سطوح پایین 
آنها عملی شود. جرگۀ مشورتی صلح در سال 
شورای  جرگه  آن  از  و  گردید  تشکیل   1۳89
عالی صلح ساخته شد. وظیفۀ این شورا به راه 
کار  و  بود  طالبان  با  مصالحه  پروسۀ  انداختن 
بروی ادغام مجدد آغاز شد. یک موسسه به نام 

موسسۀ آموزش و تحقیق برای صلح
peace Training and Research 
Organization ) PTRO(
می برد  پیش  را  مجدد  ادغام  آموزش  برنامۀ 
و  صلح  میانجی های  آموزش  آن  از  هدف  که 
کشورها  برخی  بود.  شکایت  حل  متخصصان 
از جمله عربستان سعودی برای صلح پا پیش 

به   1۳87 دلو  و  سنبله  در  عربستان  گذاشتند. 
قیوم  مذاکرات  دور  دو  میزبان  کابل  خواست 

کرزی برادر حامد کرزی با طالبان بود. 
آیده  میان کا  در سال 1۳88 چند دور مذاکره 
نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد در افغانستان 
با عبدالطیف منصور منشی  با طالبان از جمله 
این  گرفت.  صورت  طالبان  رهبری  شورای 
مذاکرات وقتی قطع شد که پاکستان مابرادر و 
مامنصور را در کراچی در دلو 1۳88 بازداشت 
کرد. اما سپس این مذاکرات از سر گرفته شد و 
در شهر دبی در سرطان 1۳90  یک دور مذاکره 
و  دایر شد  عالی صلح  و شورای  طالبان  میان 
این  ربانی بصورت موقت  استاد  ترور  از  پس 

تماس ها دوباره متوقف گردید.  
ثور  و   1۳91 قوس  در  موقت،  توقف  از  پس 
دولت  ناروی  و  امریکا  میانجگیری  با   1۳9۲
افغانستان با کمیتۀ سیاسی طالبان مذاکره کرد. 
و  طالبان  رهبر  سه   1۳9۳ حوت  در  ناروی 
در  را  افغانستان  دولت  نماینده گان  از  گروهی 
سیمنار »اهمیت آتش بس« به اسلو دعوت کرد. 
در این زمان آلمان نیز شروع به میانجیگری کرد  
و یک دور مذاکرات میان سازمان استخبارات 
دور  برگزار شد.  دوحه  در  آغا  و طیب  آلمان 
بعدی در عقرب 1۳69 و ثور 1۳90 میان طیب 
آغا و آلمانی ها در مونیخ دایر شد. استخبارات 
امریکا نیز شامل این مذاکرات بود که در نتیجه، 
منجر به تشکیل دفتر طالبان در قطر در جوزای 

1۳9۲ شد.)9(
میان  قطر  دفتر طالبان در دوحه  ایجاد  از  پس 
بر سر پرچم  طالبان در  امریکایی ها  کرزی و 
این دفتر بی اعتمادی ایجاد شد و کرزی با این 
دلو  تایمز در 14  نیویارک  دفتر مخالفت کرد. 
و  محرمانه  تماس  کرزی  که  نوشت   1۳9۲

مستقیم با طالبان داشته که موفق نبوده است. 
همزمان بااین تاش های صلح، طرح پیشنهادی 
شامل  که  شد  ارایه  غیردولتی  سازمان های  از 
توسط  غیررسمی  تماس های  و  مذاکرات 
بازیگران غیردولتی به نام دیپلماسی مسیر ۲ و 
مذاکرات نیمه دولتی- رسمی و نیمه غیررسمی 
موسسات  می شد.   1،5 مسیر  دیپلماسی  به نام 
تحقیقی  و  آموزشی  موسسۀ  مانند:  غیردولتی 
و  منازعه  و  مطالعات صلح  مرکز  برای صلح، 
موسسۀ پگواش)10( مذاکراتی را میان طالبان، 
مخالفان  افغانستان،  دولت  عالی صلح  شورای 
داخل  منتقد  سیاست مداران  و  دولت  سیاسی 
نظام حاکم سیاسی در کشورهای چون: جاپان، 
چین  و  قطر  عربی،  متحده  امارات  فرانسه، 

سازمان دادند و به راه انداختند.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

فیلم »Panipat« از سـاخته های سـینمای هندوستان در 
افغانسـتان بحث برانگیز شـد. سـینمای هندوستان فیلمی 
بـه ایـن نـام سـاخته و در آن، بخش هایـی از تاریـخ را 
روایـت کـرده اسـت. »Panipat« نـام منطقه یـی اسـت 
که احمدشـاه ابدالی، شـاه خراسـان قدیم با لشکرکشـی 
بـه هندوسـتان، بـا مردمـان آن جنگیـده و سـرمایه های 
مـادی آنـان را بـه خراسـان آورده اسـت. مـردم هنـد 
بـه ایـن بـاور انـد کـه در جریان لشکرکسـی احمدشـاه 
ابدالـی بـه این کشـور، ظلم و سـتم های بزرگـی بر آنان 

روا داشـته شـده است.
بـا واکنش هـای مثبـت و منفـی در  ایـن فیلـم  اکنـون 
افغانسـتان مواجـه شـده اسـت. شـماری بـه ایـن بـاور 
انـد کـه هندوسـتانی ها بـا سـاختن ایـن فیلم، خواسـته 
انـد احمدشـاه ابدالـی را شـاهِ »غارتگر« و »انسـان ُکش« 
معرفـی کنـد. امـا عـدۀ دیگـر، لشکرکشـی احمدشـاه 
ابدالـی را نکوهـش می کننـد و می گویند هندوسـتانی ها 
بـه عنـوان قربانیـان این جنـگ، حق دارنـد روایت خود 

را از واقعـۀ »پانی پـت« داشـته باشـند.
جالـب امـا این اسـت کـه فیلـم »Panipat« هنوز نشـر 
فیلـم را  ایـن  نیامـده و هیچ کسـی  بـازار  بـه  نشـده و 
ندیـده اسـت. فیلـم پانی پت قرار اسـت به تاریخ ششـم 

دسـمبر یعنـی ۳0 روز بعـد از امـروز بـه بـازار بیایـد. 
محمدشـفیق همدم در صفحۀ فیسـبوکش نوشـته اسـت 

کـه سـینمای بالیـوود بایـد احتیـاط کند.
اگـر  کـه  اسـت  افـزوده  یادداشـتش  در  همـدم  آقـای 
را  واقعیـت  »بـزرگ«  احمدشـاهِ  مـورد  در  هندی هـا 
نگویند، رابطۀ افغانسـتان و هندوسـتان تیره خواهد شـد 
و از ایـن وضعیت، پاکسـتان اسـتفاده خواهد بـرد. او از 
سـینماگران هنـدی خواسـته اسـت تـا در مـورد تاریـخ 
جنـِگ پانی پـت، »انصاف« داشـته باشـند و »واقعیت« را 

بازتـاب دهنـد. این کـه واقعیـت جنـگ پانی پـت از نظر 
آقـای همـدم چیسـت، در ایـن یادداشـت چیـزی گفتـه 

است. نشـده 
اما رامین مظهر، شـاعر و نویسـنده در صحفۀ فیسبوکش 
نوشـته اسـت کـه کار هنـر، شکسـتن بت هـا و ایجـاد 
شـک و پرسـش در مـورد چیزهایی که آن هـا را تقدیس 
کرده ایـم و بـه آن هـا ایمان آورده ایم اسـت. آقـای مظهر 
در ادامـه مخالفـان فیلم پانی پت را مخاطـب قرار داده و 
افـزوده اسـت: بگذاریـد فیلـم پانی پت پرسـش هایش را 
مطـرح کنـد. بگذاریـد بـه جنـگ پانی پت از یـک زاویۀ 
دیگـر ببینیـم؛ از چشـم هندی یـی کـه بـه سـرزمینش 

حملـه می شـود. بایـد روایت آن هـا را هم بشـنویم.

بـه بـاور رامیـن مظهـر، همـۀ مـردم دنیـا حـق دارنـد 
روایـت خودشـان را از تاریـخ نقـل کننـد. بـه گفتـۀ او: 
مـا نمی توانیـم دهـان همـه را ببندیـم. مـا نمی توانیـم 
هنرمنـدان هنـد را سانسـور کنیـم. ایـن قصه اگـر امروز 
پنهـان می مانـد، فـردا روایـت می شـد. به جـای آنکه در 
برابـر یک هنرمند شمشـیرهای مـا را از غاف درآوریم، 
بهتـر اسـت خودمـان را بـه جـای آن هـا بنشـانیم و از 

چشـم آن هـا بـه قضیـه ببینیم.
در سـوی دیگـر، میرویـس آریـا در صفحـۀ فیسـبوکش 
نوشـته است، شـکی نیسـت که سـلطان محمود غزنوی 
و احمدشـاه ابدالی دو قهرمان تاریخ ما اسـت و بخشـی 
از محبوبیـت آنان ناشـی از لشکرکشـی و فتوحات شـان 
در شـبه قارۀ هنـد اسـت، امـا جنگ هـا دو طـرف دارد: 
یکـی برنـده و دیگـری بازنـده، یکـی نفـع می بـرد و 
دیگـری ضـرر می بینـد. بـه بـاور آقـای آریـا، روایـت 
و برداشـت هـر دو طـرف بـه هیـچ عنـوان نمی توانـد 
همسـان باشـد و هرگز هم ممکن نیسـت هـر دو طرف 

کامـًا برحق باشـند.
و  فتوحـات  اگـر  کـه  اسـت  افـزوده  آریـا  میرویـس 
احمدشـاه  و  غزنـوی  محمـود  سـلطان  لشکرکشـی 
ابدالـی بـرای مـا توجیه پذیـر و مایـۀ افتخار اسـت، این 
مـورد سـبب نمی شـود، هندی هـای کـه سرزمین شـان 
و  مردم شـان کشـته شـده  قـرار گرفتـه،  مـورد حملـه 
مقدسات شـان زیـر پـا شـده، روایـت و دید همسـان با 
ما داشـته باشـند. آقـای آریا در ادامۀ یادداشـتش نوشـته 
اسـت: »هندی هـا حـق دارنـد بـه عنـوان قربانیـان ایـن 

معرکـه، روایـت خـود را داشـته باشـند«.
سـمیر بـدرود نوشـته اسـت کـه  تاریـخ مجموعه یـی از 
کنـش و واکنش هـای پُرسـوناژ های تاریخـی اسـت و 
بـه عبـارت دیگـر، تاریـخ را فاتحـان می نویسـند. آقای 
بـدرود نوشـته کـه سـیر تاریـخ گاهـی فرصـت را برای 
ارایـۀ روایـت محکوم/مظلـوم نیـز مسـاعد می سـازد. به 
بـاور او: پانی پـت را بـا همیـن قاعـده می توان سـنجید. 
دیـد مثبـت ما نسـبت بـه احمدشـاه خـان ابدالـی الزامًا 
نبایـد مقـدس و غیرقابـل تغییـر بمانـد. چـرا مـا انتظار 
داشـته باشـیم کـه امپراتـور نـام آور سـرزمین مـا، بـرای 
هندی هـا کـه باربـار بـه ضـرب شمشـیرش شکسـت 

خـورده انـد، غیرقابـل نقد باشـد؟
سـمیر بدرود می نگارد کـه همچو انتظـاری از هندی ها، 
نمایـش  بـه  را  مـا  کوته نگـری  و  تاریخـی  کم فهمـی 
می گـذارد. وارثـان امپراتوری هـای بـزرگ بایـد بـزرگ 
بیندیشـند؛ به ویـژه در عصـری کـه دایـرۀ مقدسـات بـه 

شـدت تنگ شـده اسـت.
فیلـم هنـدی پانی پـت نه تنهـا بـرای سـیک های هنـد، 
بلکـه بـرای مـردم افغانسـتان از نظـر تاریخـی، جنبـۀ 
حیثیتـی دارد و بـه همیـن دلیـل، ایـن فیلـم بـرای مردم 
افغانسـتان جاذبـه آفریـده اسـت. آشـوتوس گوارگـر، 
کارگـردان ایـن فیلم و فیلم هـای مشـهور تاریخی، خود 
از اهالـی مهاراته هـای هند اسـت. »مهاراته« قومی اسـت 

کـه در منطقـۀ پانی پـت زنده گـی می کردنـد.
رگه هـای حسـاس نبـرد پانی پت در سـال 1761، هم در 
هندوسـتان، پاکسـتان و افغانسـتان تا کنـون مخفی مانده 
اسـت. به همین سـبب، احمدشـاه ابدالـی در میان مردم 
هنـد مظهـر »تجـاوز و غـارت« و در افغانسـتان، حداقل 
تبـاری، قهرمـان معرکه هـای  تاریخ هـای رسـمی و  در 
مانـدگار و شـاخ غیـرت و شمشـیر زنـی بـه حسـاب 

می آیـد.

اصالحات و کادری سازی وزارت امور خارجه 

طرح عملی یا عقده مندانه  Panipat
در میـان نکـوهش و ستـایش

معیاری سـازی  و  اصاحـات  بحـث 
دسـتگاه دیپلوماسـی جهـت پاسـخ دهی بـه 
نیازهـای روز افـزون دیپلوماسـی دوجانبـه 
و یـا چندجانبـه  یکـی از مباحـث محـوری 
سـوای  بایـد  کـه  می باشـد  اساسـی  و 
برخوردهـای سـلیقه یی و سیاسـی  بـا نـگاه 
معطـوف بـه موثریـت و کارکردگرایـی بـه 
آن پرداخته شـود. شـامل شـدن در دسـتگاه 
سیاسـت خارجـی سـایر کشـورها یـک امر 
دانـش  کنـار  در  نیسـت،  معمـول  و  سـاده 
حقوقـی و سیاسـی، تحـت هر نوع شـرایط 
تعهـد اخاقـی بـرای پاسـداری منافـع ملی 
دسـتگاه  در  شـمولیت  می طلبـد.  کشـور 
دیپلوماسـی پروسۀ پیچیده و شـدیداً رقابتی 
دارد کـه افراد به آسـانی نمی تواننـد وارد آن 
شـوند و اسـتخدام ها نیـز بـر بنیـاد نیازهای 
فرمایش هـای  نـه  می گیـرد  صـورت  اداره 

سیاسـی.
از  یکـی  افغانسـتان  خارجـۀ  امـور  وزارت 
نهادهـای کلیـدی حکومـت اسـت کـه بـا 
توجـه بـه مقرری هـای فوق العاده سـلیقه یی 
و غیرقانونـی، ضـرورت آوردن اصاحـات 
اساسـی و موثر در آن احسـاس می گردد. هر 
پنـج وزیر امـور خارجـه، ایجـاد اصاحات 
را بـه عنـوان یـک اولویـت بـزرگ مطـرح 
کردنـد امـا در عمل پـای اصاحـات واقعی 
و  وکا  انگشت شـمار  شـاید  می لنگیـد. 
زورمندانی را سـراغ داشـت که بستگان شـان 
را کـه هیچ گونـه معلوماتـی در مـورد الفبای 
دیپلوماسـی و روابـط بین الملـل ندارنـد، به 

حیـث دیپلومات نگماشـته باشـند. 
ادامـۀ سیاسـت داخلـی  سیاسـت خارجـی 
و  غیر مسـلکی  تقرری هـای  اسـت. 
سـلیقه یی در سـفارت ها، ناهماهنگـی میـان 
تعینیـات  نمایندگی هـای سیاسـی،  مرکـز و 
غیرمسـلکی ارگ در سـفارت ها و اختافات 
میـان رهبـران حکومت وحدت ملـی و نبود 
یـک چشـم انداز روشـن بـرای سیاسـت و 
حکومت در سـطح داخلی، سیاست خارجی 
کشـور را بـه شـدت تضعیـف و بی قطب نما 
کـرده اسـت. وزارت امـور خارجـه از نظـر  
منابـع بشـری  یـک نمونۀ روشـن بی عدالتی 
می شـود  گفنـه  اسـت.  استعدادسـتیزی  و 
برخـی زورمنـدان و بزرگـواران چنـد تـن 
از بسـتگان شـان را بـه آسایشـگاه سیاسـت 
انـد. بـه قـول معـروف  خارجـی فرسـتاده 
سیاسـی  پاسـپورت  بـا  بسـیاری ها  نـاف 
دیپلومـات  تعریـف  و  اسـت  شـده  بریـده 
بسـیار سـاده و آسـان اسـت، همین که پسـر 
فانـی و بهمانـی بـودی، دیپلومـات اسـتی! 
بسـیاری ها وزارت خارجـه را تختـی خیـز 
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روح ا هلل بهزاد

سروش سامانی


