
مانــدگار: روزنامــۀ نیویــورک تایمــز 
ــکا  و  ــه امری ــروز گــزارش داد ک دی
را  توافقــی  پیش نویــس  طالبــان 
ــرف را  ــه دو ط ــد ک ــرده ان ــه ک ارای
بــه ســمت پایــان دو دهــه جنــگ در 

ــد. ــوق می ده ــتان س افغانس
روزنامــه  ایــن  نویــس  گــزارش 
ــامل  ــق ش ــن تواف ــت، ای ــته اس نوش

تعهــدی از ســوی طالبــان اســت 
ــان  ــر اینکــه افغانســتان میزب ــی ب مبن
شــبکه های  یــا  تروریســت ها 
امریــکا   و  نباشــد  تروریســتی 
ازای  در  را  نیروهــا  خــروج  نیــز 
ــس  ــک آتش ب ــی و ی ــرات آت مذاک

می کنــد. آغــاز 
ــژۀ  ــتادۀ وی ــل زاد، فرس ــی خلی زلم

ــه  ــه گفت ــن روزنام ــه ای ــکا  ب امری
ــی  ــس چارچوب ــا پیش نوی ــت: م اس
ــه  ــه ب ــش از آنک ــه پی ــم ک را داری
توافــق بــدل شــود، اطالعاتــی دربارۀ 
ــد  ــان متعه ــد. طالب ــه می ده آن ارای
ــا  ــت م ــرای رضای ــه ب ــد ک ــده ان ش
آنچــه را کــه الزم اســت انجــام دهــد 
ــه جایگاهــی  ــا افغانســتان دیگــر ب ت
بین المللــی  گروه هــای  بــرای 
تروریســت ها  یــا  تروریســتی 
ــت  ــدر کفای ــه ق ــا ب ــود. م ــدل نش ب
احســاس اطمینــان می کنیــم کــه 
ــم  ــه کردی ــس را ارای ــن پیش نوی ای
ــد  ــز بای ــات آن نی ــر روی جزیی و ب

کار شــود.
ــز  ــی نی ــای امریکای ــی از مقام ه یک
ــود  ــه ب ــرز گفت ــه خبرگــزاری رویت ب
کــه واشــنگتن متعهــد شــده تــا 
ــتان  ــی را از افغانس ــای خارج نیروه
پــس از ۱۷ ســال جنــگ خــارج 

ــد. کن
ــرار  ــرف ق ــدی دو ط ــرات بع مذاک
اســت در قطــر و بــه تاریــخ ۲۵ 
فبــروری ســال جــاری میــالدی 

ــود. ــزار ش برگ

ــالم  ــتان اع ــش پاکس ــخنگوی ارت س
ــی ۹۰۰  ــار کش ــه کار حص ــرد ک ک
ــن  ــای مشــترک ای ــر از مرز ه کیلومت
ــا افغانســتان تکمیــل شــده  کشــور ب

اســت.
ــخنگوی  ــور، س ــف غف ــرال آص ژن
ــا  ــو ب ــتان در گفت وگ ــش پاکس ارت
ــش  ــه ارت ــرد ک ــالم ک ــانه ها اع رس

ــروژۀ  ــته پ ــال گذش ــور س ــن کش ای
حصــار کشــی ۱۲۰۰ کیلومتــر از 
ــرز ۲۶۱۱  حســاس ترین بخــش از م
کیلومتــری مشــترک بــا افغانســتان را 

ــرد. ــاز ک آغ
ــار  ــون کار حص ــه تاکن ــزود ک او اف
کشــی ۹۰۰ کیلومتــر از مرز هــای 
مشــترک پاکســتان بــا افغانســتان 

ــت. ــده اس ــل ش تکمی
ــت  ــتان گف ــش پاکس ــخنگوی ارت س
ــرح ۷۰  ــن ط ــام ای ــۀ انج ــه هزین ک
ــامل  ــه ش ــت ک ــه اس ــارد روپی میلی
فراهــم کــردن تجهیــزات جهــت 
ــای مشــکوک  ــر فعالیت ه نظــارت ب

نیــز می شــود. مرز هــا  در 
او گفتــه اســت کــه ایــن طــرح 
بهتــر  مدیریــت  هــدف  بــا 
مرز هــا و کنتــرل عبــور و مــرور 
ــا  ــه و ب تروریســت ها صــورت گرفت
تکمیــل ایــن طــرح در ســال آینــده 
وضعیــت امنیتــی مرز هــا بهبــود 

خواهــد یافــت.
ســخنگوی ارتــش پاکســتان پیــش از 
ــروژۀ  ــود کــه پ ــن اعــالم کــرده ب ای
ــترک  ــای مش ــی مرز ه ــار کش حص
ــامبر  ــان دس ــا پای ــتان ت ــا افغانس ب
۲۰۱۹ میــالدی، تکمیــل خواهــد 

شــد.
ســال  جــوزای  پــروژه  ایــن 
ــر  ــرال قم ــتور ژن ــه دس ــته ب گذش
ــده کل ارتــش  ــد باجــوه فرمان جاوی

پاکســتان، آغــاز شــد.
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»دولت ساز« شعاری بی مسام 

در تیم ارشف غنی

پایین بودن ظرفیت تیم اطالع رسانی 
وزارت خانه ها باعث عدم دسترسی

به اطالعات شده است
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صفحه 2
امـریکا و رسـانـدِن صلـح به جـای باریـک

نیویورک تایمز:
امـریکا و طالبـان چـارچـوب

توافـق صلـح را پیش نـویس کـرده  انـد

پاکستان ۹۰۰ کیلومتر از مرزهای 
مشترک با افغانستان را حصارکشی کرد

آگــاهـان: 

امـریکا  دولت افغـانستان را دور  زده است
ـــگ  ـــی جن ـــه قربان ـــت ک ـــار داش ـــه اظه ـــن بیانی ـــی در ای ـــرف غن محمداش
ـــت  ـــت دول ـــه دس ـــز ب ـــح نی ـــکار صل ـــد ابت ـــد و بای ـــتان ان ـــردم افغانس م
ـــۀ  ـــه تجرب ـــت ک ـــی گف ـــدت مل ـــت وح ـــس حکوم ـــد. ریی ـــتان باش افغانس
حکومـــت داکتـــر نجیـــب اهلل را بـــه یـــاد دارد و می دانـــد کـــه بـــا او 
ـــه او  ـــد ب ـــل متح ـــرد: »مل ـــه ک ـــت. او اضاف ـــورت گرف ـــب کاری« ص »فری

ـــد.  ـــه انجامی ـــه فاجع ـــفانه ب ـــا متأس ـــود، ام ـــح داده ب ـــن صل ـــن تأمی تضمی
مـــن از نقـــش فعلـــی منطقـــه و جهـــان آگاهـــی دارم و ایـــن را نیـــز 
ـــح  ـــۀ صل ـــد از موافق ـــی بع ـــدات احتمال ـــا و تهدی ـــه خطره ـــم ک می دان

ــد«. ــا انـ کدام هـ
محمداشـــرف غنـــی اظهـــار داشـــت کـــه در رونـــد صلـــح، مذاکـــره 

ــهروندان  ــوق شـ ــی و حقـ ــت ملـ ــی، حاکمیـ ــدت ملـ ــارۀ وحـ دربـ
ـــح،  ـــرای صل ـــه ب ـــرد ک ـــد ک ـــت تأکی ـــس حکوم ـــت. ریی ـــر نیس امکان پذی
ـــد  ـــن کن ـــح را تأمی ـــه صل ـــت ک ـــن اس ـــدش ای ـــح دارد و تعه ـــۀ واض برنام

و جلـــو هـــر نـــوع فاجعـــۀ احتمالـــی و ازهم پاشـــی را بگیـــرد...
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وقتی طالبان می گویند که فعاًل باید بر ســِر خروج نیروهای خارجی بحث کرد و مسالۀ دولت افغانستان موضوع داخلی 
آن هاست، این نگرانی تداعی می شود که این گروه می خواهد از راِه جنگ مشکل داخلی را به نتیجه برساند. همان تکرار 
تاریخ که در دهۀ هفتاد خورشیدی با خروج نیروهای شوروی سابق اتفاق افتاد. اما به نظر می رسد که امریکایی ها متوجه این 
مسأله بوده اند که طالبان با حکومت افغانستان وارد مذاکره نمی شوند و می خواهند حکومت را از راه فشـار نظامی مجبور به 

سقوط سازند، پس به همین دلیل طرح حکومِت موقت را مطرح کرده اند تا برنامۀ »فتح کابل« را خنثا سازند

زلمـی خلیـل زاد در رأس یـک هیـأت امریکایـی، 
طـی شـش روز طوالنی تریـن گفت وگوهـاِی خود 
گـروه  نماینـده گان  بـا  قطـر  دوحـۀ  شـهر  در  را 
طالبـان انجـام داد. آقـای خلیـل زاد و سـخنگوی 
خوانده انـد  سـازنده  را  گفت وگوهـا  طالبـان 
ولـی تأکیـد کرده انـد کـه هیـچ توافـِق نهایـی در 
ایـن گفت وگوهـا به دسـت نیامـده اسـت. آقـای 
حاصـل  زمانـی  نهایـی  توافـق  گفتـه،  خلیـل زاد 
می شـود کـه طالبـان آتش بـس را بپذیرنـد و بـا 
دولـت افغانسـتان وارد مذاکـره شـوند. طالبـان اما 
گفته انـد کـه بحث اصلی بر سـِر خـروج نیروهای 
خارجـی از افغانسـتان اسـت و ایـن گـروه بحـث 
دولـت افغانسـتان را بـه بعـد از خـروج نیروهای 

خارجـی موکـول می کنـد.
 ایـن دو موضع گیـری هیـچ نشـانه یی از نزدیکـی 
در گفت وگوهـای صلـح را نشـان نمی دهـد. بـه 
همـان خواسـت های  طالبـان  کـه  می رسـد  نظـر 
بیـان  تـازه  ادبیاتـی  قالـب  در  را  خـود  گذشـتۀ 
کرده انـد. ایـن گـروه می گویـد کـه مشـکل فعلی 
افغانسـتان، حضـور نیروهـای خارجـی اسـت و 
وقتـی نیروهـای خارجـی از ایـن کشـور بیـرون 
شـوند، مسـایل داخلـی کـه ممکـن اسـت شـامل 
گفت وگوهـای صلـح بـا دولـت افغانسـتان هـم 
باشـد، آن وقت قابـِل بحث و تصمیم اسـت. یعنی 
گـروه طالبـان هیـچ محلـی از اعراب بـرای دولِت 
افغانسـتان در گفت وگوهـای صلح قایل نیسـت و 
در آینـده نیـز وقتـی نیروهای خارجی این کشـور 
را تـرک کننـد هـم معلـوم نیسـت کـه ایـن گروه 
بـرای حل معضل جنـگ با دولت افغانسـتان وارد 

شـود.  مذاکره 
دیـده می شـود کـه طالبان حربـۀ خطرناکـی را در 
اختیـار گرفته انـد کـه می توانـد در گفت وگوهـای 
صلـح بـه نفـِع ایـن گـروه تمـام شـود. زیـرا در 
خـروج نیروهـای خارجـی بـه گونـۀ یک طرفـه، 
همـان بالیـی متصور اسـت که بر سـِر رژیم داکتر 
نجیـب اهلل در دهـۀ هفتاد نازل شـد. یعنی نیروهای 
خارجـی کشـور را تـرک کردنـد، درحالی که هیچ 
ضمانتـی بـرای آغـاز گفت وگوهـا با دولـت کابل 
بـه وجـود نیامـده بـود. دولـت کابـل نیز پـس از 
مدتـی کـه در سـخت ترین شـرایط بـا مخالفـاِن 

دسـتخوش  درون  از  سـرانجام  جنگیـد،  خـود 
فروپاشـی شـد و جنگ هـای مدهـِش داخلـی در 

کشـور آغـاز یافت.
 هرچند بسـیاری از اندیشـمندان علـم تاریخ باور 
دارنـد کـه تاریـخ تکـرار نمی شـود، ولـی بـه نظر 
می رسـد گاهـی فرصت هایـی پیـش می آیـد کـه 
تاریـخ را تکـرار می کنـد. بعضی هـا هـم می گویند 
کـه تاریـخ به دو صـورت تکرار می شـود: بار اول 
بـه گونـۀ تراژیـک و بـار دوم بـه گونۀ کمـدی یا 
مضحـک. اما تکـرار تاریـخ در افغانسـتان همواره 
شـتاب زده گِی  و  تأکیـد  اسـت.  بـوده  تراژیـک 
صلـح  گفت وگوهـای  پیشـبرد  در  امریکایی هـا 
بـا طالبـان نشـان می دهـد کـه ایـن کشـور هرچه 
زودتـر می خواهـد با این گـروه به توافق برسـد و 
نیروهـای خود را از افغانسـتان بیـرون کند. این که 
چـه مسـایلی سـبب شـده کـه ناگهـان امریـکا به 
بیفتـد، هنـوز کامـاًل  افغانسـتان  از  فکـر خـروج 
مشـخص نیسـت ولـی اگـر بـه سـخنان دونالـد 
ترامـپ و مواضـِع او اکتفـا کنیـم، امریـکا دیگـر 
نمی خواهـد بـا اسـتراتژی جنـِگ پیش گیرانـه و یا 
صـدور دموکراسـی به کشـورهای فقیـر، پول های 

خـود را هزینـه کند.
 شـاید حـاال پـس از هجـده سـال، امریکایی هـا 
متوجـه شـده باشـند کـه دموکراسـی را نمی شـود 
بـه عنـوان کاال بـه کشـورهای دیگـر صـادر کرد. 
درون  در  کـه  دارد  ارزش  زمانـی  دموکراسـی 
جامعـه نضـج گرفتـه باشـد. بـه نظـر می رسـد که 
امریکایی ها از شـرایط افغانسـتان راضی نیسـتند و 
می خواهنـد قبـل از آن کـه کامـاًل در وضعیِت این 
کشـور غـرق شـوند و راه بیرون رفـت برای شـان 
ناممکـن گـردد، بـا اسـتفاده از فرصت و تشـویِق 
کشـورهای حامـی طالبـان بـه صلـح، خـود را از 
بیـرون  افغانسـتان  هجده سـالۀ  جنـگ  مخمصـۀ 
کننـد. ایـن چیـزی اسـت کـه می تـوان بر اسـاس 
شـواهد و سـخنانی کـه از زبـان دیپلومات هـا و 
مقام هـای امریکایـی شـنیده می شـود حـدس زد، 
ولـی این کـه واقعًا پشـت پرده چه مسـایلی وجود 
دارد و واقعـًا امریکایی هـا خـود را بازنـدۀ جنـگ 
بـا  نمی تـوان  هنـوز  می کننـد،  تصـور  افغانسـتان 
قاطعیـت چیـزی گفـت. ولـی در این جای شـک 

باقـی نیسـت کـه بـه هـر توافقـی کـه امریکایی ها 
بـا طالبان دسـت یابند، مقـداری ضرر بـرای مردم 

افغانسـتان می توانـد وجـود داشـته باشـد. 
ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری  از  پیـش  اگـر 
جمهـوری افغانسـتان، امریـکا و طالبـان بـه توافق 
برسـند و دولـت افغانسـتان را هـم مجبـور کننـد 
کـه آن توافـق را بپذیرنـد، آن وقـت معلوم نیسـت 
کـه سرنوشـت انتخابـات چـه خواهد شـد. همین 
حـاال گزارش هایـی وجـود دارد کـه هیـچ یـک 
از کشـورها و نهــادهای بیـن المللـی در مـورد 
ابـراز  آینـده  سـال  انتخابـات  هزینـۀ  پرداخـت 
آماده گـی نکرده انـد. شـاید آن هـا نیـز اوضـاع را 
رصـد می کننـد تـا ببیننـد کـه چـه پیـش می آیـد. 
در همیـن حـال، ایـن گزینـه نیـز منتفـی بـه نظـر 
نمی رسـد کـه امریکایی هـا بـا طالبـان روی یـک 
حکومـِت موقـت به توافق برسـند؛ چـون در حال 
این کـه  بـر  مبنـی  خوش بینی یـی  هیـچ  حاضـر 
طالبـان با حکومت افغانسـتان وارد مذاکره شـوند، 

وجـود نـدارد. 
وقتـی طالبـان می گوینـد کـه فعـاًل بایـد بـر سـِر 
خـروج نیروهـای خارجـی بحـث کـرد و مسـالۀ 
دولت افغانسـتان موضـوع داخلی آن هاسـت، این 
نگرانـی تداعی می شـود کـه این گـروه می خواهد 
از راهِ جنـگ مشـکل داخلـی را به نتیجه برسـاند. 
همـان تکرار تاریـخ که در دهۀ هفتاد خورشـیدی 
بـا خـروج نیروهـای شـوروی سـابق اتفـاق افتاد. 
امـا بـه نظـر می رسـد کـه امریکایی ها متوجـه این 
مسـأله بوده انـد کـه طالبان بـا حکومت افغانسـتان 
وارد مذاکـره نمی شـوند و می خواهنـد حکومـت 
را از راه فشــار نظامـی مجبور به سـقوط سـازند، 
پـس بـه همیـن دلیـل طـرح حکومـِت موقـت را 
مطـرح کرده انـد تـا برنامـۀ »فتـح کابـل« را خنثـا 

سازند.  
هرکـدام از ایـن گزینه هـا اگـر اتفاق بیفتـد، بدون 
شـک مـردم افغانسـتان در آن ضـرر خواهند دید؛ 
چـون در صـورت آغـاز جنگ هـای داخلـی اکثـر 
کشـورهای  بـه  دوبـاره  دولـت  فعلـِی  مقام هـای 
اصلی شـان برمی گردنـد تـا پول هایـی را کـه طـی 
ایـن سـال ها در حساب های شـان جمـع کرده انـد، 
در آرامـِش کامل مصـرف کنند. ولـی اگر این طور 
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»کار بــه جــای باریــک رســیدن« کنایــه از رســیدِن کار بــه 
ــا ایــن توصیــح بایــد گفــت کــه  خطرناک تریــن مرحلــه اســت. ب
ایــاالت متحــده داســتاِن صلــِح افغانســتان را ـ نظــر بــه خبرهــای 
ــر و  ــان در قط ــکا و طالب ــده گاِن امری ــدار نماین ــاریافته از دی انتش
ــه آن ـ  ــبت ب ــت جمهوری نس ــودِ ارگ ریاس ــای ُحزن آل واکنش ه

ــه جــای باریــک رســانده اســت. ب
ــت از  ــه حکای ــۀ خالص ــه گون ــمی ب ــمی و غیررس ــای رس خبره
ــح  ــد صل ــکا در رون ــتاب زده گی امری ــِل ش ــه به دلی ــد ک ــن دارن ای
و اشــتیاق مفــرط بــه نهایی ســازی آن، همــه چیــز در میــز صلــح 
ــه  ــقوط ب ــگاهِ س ــًا در پرت ــتان قوی ــده و افغانس ــه  ش ــِل معامل قاب
ــردم از آن  ــه م ــزی ک ــان چی ــت؛ هم ــه اس ــرار گرفت ــته ق گذش
ــد ایســتاد.  ــِر آن خواهن ــوع، در براب می هراســند و در صــورت وق
ــًا همــان نقطه یی ســت کــه  ــِک صلــح افغانســتان، دقیق جــای باری
ــد  ــد کنن ــد صی ــش را می خواهن ــراد خوی ــی ُم ــان در آن ماه طالب
ــر  ــدۀ افغانســتان متکــی ب ــرای آین ــه خواب هایــش ب و پاکســتان ب
ــن  ــۀ عمــل بپوشــاند. ای ــدۀ عمــِق اســتراتژیک می خواهــد جام ای
ــه  ــی ک ــا و هفته های ــول روزه ــه در ط ــوار را اگرچ ــاِل ناگ احتم
ــان  ــا طالب در تــِب صلح خواهــِی امریــکا و حکومــت افغانســتان ب
ــار  ــا هرب ــد، ام ــدار  دادن ــران هش ــانه ها و تحلیل گ ــت، رس گذش
ــت  ــکا و حکوم ــت امری ــی از آدرِس دول ــای اطمینان بخش پیام ه
افغانســتان منتشــر می شــد کــه نخواهنــد گذاشــت افغانســتان بــه 

گذشــته بــاز گــردد.
ــیار  ــرفِت بس ــا پیش ــر را ب ــای قط ــل زاد گفت وگوه ــای خلی آق
ــی نشــده  ــح نهای ــق صل ــه تواف ــر داده ک ــا تذک ــرده ام ــی ک ارزیاب
اســت. امــا رونــد مذاکــرات و واکنــِش آقــای غنــی بــه آن، ایــن 
خطــر را برجســته می ســازد کــه نهایی شــدن توافــِق صلــح نیــز در 
غیــاِب مــردم و دولــت افغانســتان رقــم خواهــد خــورد. حکومــت 
ــژه آقــای غنــی همــواره تأکیــد و آرزویــش در  افغانســتان و به وی
برنامــۀ صلــح بــر ایــن بــوده کــه طالبــان بــا هیــأت صلــِح حکومت 
ــا  ــِت افغان ه ــم مالکی ــا ه ــند ت ــته باش ــتقیم داش ــوی مس گفت وگ
بــر صلــح تمثیــل گــردد و هــم نتیجــۀ صلــح مخالــِف برنامه هــای 
کالِن آقــای غنــی بــرای کشــور نباشــد. امــا از یک طــرف طالبــان 
ــو  ــت افغانســتان ارزِش گفت وگ ــرای حکوم ــه ب ــد ک ــت کردن ثاب
ــد  ــا نشــان دادن ــل نیســتند و هــم از ســوی دیگــر امریکایی ه قای
ــا همــۀ  ــا آن هــا کنــار بیاینــد، صلــح را ب در صورتی کــه طالبــان ب
شکســت وریخت ها نهایــی می ســازند و بــه دولــت و مــردم 

ــوند.  ــل نمی ش ــراب قای ــی از اع ــتان محل افغانس
ــِک  ــای دموکراتی ــر در ارزش ه ــت و تغیی ــِت موق ــاد حکوم ایج
دولــت داری افغانســتان، درحالــی از داســتاِن صلــح امریــکا 
و طالبــان بــه گــوش می رســد کــه هم اکنــون نزدیــک بــه 
ــات  ــای انتخاب ــت در کارزاره ــرای رقاب ــی ب ــم انتخابات بیســت تی
ــوی  ــه به نح ــامِ جامع ــد و تم ــام کرده ان ــت جمهوری ثبت ن ریاس
ــر  ــر در چت ــات و تغیی ــه اصالح ــد ب ــی و اُمی ــای انتخابات در فض
متحــده خــالِف  ایــاالت  امــا  گرفته انــد.  قــرار  دموکراســی 
ــال  ــه در قب ــعارهایی ک ــته و ش ــی هاِی گذش ــۀ اطمینان بخش هم
ــورت  ــه در ص ــده ک ــا ش ــر داده، مهی ــتان س ــی افغانس دموکراس
تأمیــن منافــِع خــود توســط طالبــان و کشــورهای حامــی آن، قیــد 
انتخابــات، دموکراســی، تأمیــن حقــوق بشــر و زنــان در افغانســتان 

ــد.  را بزن
ــایۀ  ــان در س ــا طالب ــح ب ــرای صل ــون ب ــِل گوناگ ــه دالی ــکا ب امری
ــروه  ــن گ ــا ای ــح ب ــه دارد و صل ــِی خــود عجل ــِت مل ــن امنی تأمی
را صرفــًا در گــرِو رفــِع دغدغه هــای امنیتــِی شــهروندانش از 
ــان  ــام طالب ــا ادغ ــه ب ــت. این ک ــرار داده اس ــتان ق ــۀ افغانس ناحی
ــور  ــا حض ــت ب ــِت موق ــکیل حکوم ــا تش ــی و ی ــام سیاس در نظ
طالبــان ممکــن اســت چــه حوادثــی بــرای افغانســتان و مردمــش 
بیفتــد و پــای چــه دولت هــاِی حریصــی در افغانســتان بــاز شــود، 
بــرای آن مهــم نیســت. ایــن کشــور فقــط از طالبــان و کشــورهای 
ــِی  ــِع مل ــِت مناف ــر مصونی ــی ب ــی مبن ــِن محکم ــی آن، تضمی حام

خــود می خواهــد. 
ــال  ــکا در قب ــِی امری ــۀ فعل ــون روحی ــپ پیرام ــا خالصــۀ گ این ه
ــا  ــت. ام ــپ اس ــای ترام ــِت آق ــایۀ زعام ــتان در س ــح افغانس صل
مســلمًا متغیرهــای دیگــری در دروِن امریــکا از جملــه کانگــرِس 
ایــن کشــور )شــامل نماینــده گاِن مخالــِف رویــۀ ترامــپ در 
افغانســتان از دو حــزب دموکــرات و جمهوری خــواه( و متغیرهــای 
ــن  ــِی ای ــدان اروپای ــه متح ــکا از جمل ــرون از امری ــی در بی مهم
ــت  ــپ را نادرس ــت های ترام ــه سیاس ــد ک ــود دارن ــور وج کش
ــِی  ــۀ بدنام ــتان را مای ــووالنه از افغانس ــروِج نامس ــد و خ می دانن
غــرب و ناکامــِی دموکراســی می خواننــد. از همــه مهم تــر، مــردم 
افغانســتان نیــز بــه صلــِح ناقــص و تحمیلــی از جانــِب بیگانــه گان 

ــتاد. ــد ایس ــِر آن خواهن ــداده و در براب ــن ن ت
ــِر  ــد خط ــا می توان ــن متغیره ــجامِ ای ــه انس ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
بزرگــی کــه زیــر نــامِ صلــح در کمیــِن افغانســتان نشســته اســت 

ــردارد. را از میــان ب

امـریکا و رسـانـدِن 
صلـح به جـای باریـک

صلح  گفت وگوهای 
نامعلوِم  سرنوشت  و 

احمـد عمـرانافغانستان
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دلیــل عــدم همــکاری نهادهــای دولتــی بــا خبرنــگاران، پاییــن بــودن 
ظرفیــت در تیــم اطالعرســانی نهادهــای دولتــی اســت.

ــات و  ــراتی وزارت اطالع ــن نش ــانچارکی، معی ــل س ــیدآقا فاض س
ــودن ظرفیــت  تیــم اطالع رســانی در  ــد کــه پاییــن ب فرهنــگ می گوی
ــات  ــدادن معلوم ــل ن ــا یکــی از دالی ــا، ادارات و وزارت خانه ه نهاده

ــگاران اســت. ــه خبرن ب
آقــای ســانچارکی در گفت وگــو بــا روزنامــه مانــدگار گفــت: 
»وزارت اطالعــات و فرهنــگ بیــش از ۶۰ دفتــر اطالع رســانی 
ــفانه  ــه متأس ــرار داد ک ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م ــای دولت وزارت خانه ه
ــانی  ــای اطالع رس ــت نهاده ــار وزارت، اکثری ــا چه ــه ی ــز س ــه ج ب

ــتند«. ــف داش ــیار ضعی ــانی بس ــالع رس ــم اط ــا تی وزارت خانه ه
آقــای ســانچارکی در ادامــۀ ایــن گفت وگــو خاطرنشــان کــرد: 
ــن  ــت درای ــردن ظرفی ــد ب ــرای بلن ــگ ب ــات و فرهن »وزارت اطالع
ــدان  ــا کارمن ــت ت ــرده اس ــاده ک ــی را آم ــتۀ آموزش ــک بس ــش ی بخ

بخــش اطالع رســانی ایــن نهادهــا را آمــوزش دهــد«.
اطالع رســانی، وزارت  زمینــۀ  بهتــر شــدن  بــرای  او می گویــد: 
اطالعــات فرهنــگ همچنــان کمیســیون حــق دسترســی بــه اطالعــات 
را ایجــاد کــرد و در ایــن کمیســیون از طــرف رییــس  حکومــت پنــج 
عضــو معرفــی شــد و اکنــون ایــن کمیســیون در حــال تنظیــم کــردن 
تشــکیالت و دفتــر انــد. امیــدوار هســتیم ایــن کمیســیون بتوانــد در 

ــد. ــدی انجــام ده ــگاران کار مفی ــه خبرن بخــش اطالع رســانی ب
آقــای ســانچارکی همچنــان گفــت: بــرای بهتــر شــدن اطالع رســانی 
قانــون حــق دسترســی بــه اطالعــات توشــیح شــد کــه ایــن قانــون 

بــه عنــوان بهتریــن قانــون در دنیــا شــناخته شــده اســت.
ایــن در حالــی  اســت کــه چنــد پیــش آقــای غنــی در برنامۀ گشــایش 
صنــدوق پشــتیبانی از خبرنــگاران گفــت کــه همــۀ اداره هــا ملــزم بــه 
رعایــت قانــون حــق دسترســی بــه اطالعــات هســتند و سرکشــی از 

ایــن قانــون جــرم پنداشــته می شــود.
ــب  ــاه تصوی ــد م ــس از چن ــه اطالعــات، پ ــون حــق دسترســی ب قان
ــط  ــال ۱3۹3، توس ــوس س ــم ق ــده گان در نه ــس نماین ــط مجل توس
محمــد اشــرف غنی، رییــس  حکومــت وحــدت ملــی توشــیح شــد. 

ــاده دارد. ــون شــش فصــل و ســی و دو م ــن قان ای
ــده  ــگاران ش ــر خبرن ــونت در براب ــث خش ــی باع ــونت عموم خش

ــت اس
ــر  ــا نش ــین ب ــای پس ــگاران در ماه ه ــوق خبرن ــع حق ــای مداف نهاده
ــر و  ــگاران خب ــر خبرن ــونت در براب ــش خش ــی از افزای گزارش های

ــد. هشــدار دادن
وزارت اطالعــات و فرهنــگ، افزایــش خشــونت در برابــر خبرنگاران 

را ناشــی از خشــونت عمومــی در کشــور می دانــد. 
ــد: در دو  ــدگار می گوی ــه روزنامــۀ مان معیــن نشــراتی ایــن وزارت ب
ــای  ــالت گروه ه ــترده حم ــیار گس ــان بس ــه پیم ــر ب ــال اخی ــه س س
تروریســتی در برابــر افــراد ملکــی، نیروهــای امنیتــی، مراکــز و اماکــن 
ــردم  ــی از م ــگاران جدای ــون خبرن ــت و چ ــش یاف ــی افزای عموم

ــد. ــان نبودن ــن حمــالت در ام افغانســتان نیســتند، از ای

ــی  ــایل امنیت ــه مس ــه ب ــدون اینک ــانه ها ب ــکان رس ــاور او، مال ــه ب ب
ــان  ــگاران آن ــاختن خبرن ــن س ــدون ایم ــد، ب ــه کنن ــگاران توج خبرن
را در میدان هــای نبــرد بــرای پوشــش خبــری فرســتادند کــه ســبب 

ــگاران شــد. کشــته شــدن شــماری از خبرن
آقــای ســانچارکی می افزایــد: وزارت اطالعــات و فرهنــگ بــا 
ــگاران در خصــوص پوشــش  ــت از خبرن ــای حمای ــکاری نهاده هم
خبــری از حــوادث و حمــالت انتحــاری، یــک رهنمــودی را آمــاده 
ــه  ــترک ب ــۀ مش ــد و در کمیت ــی ش ــود نهای ــن رهنم ــه ای ــرده ک ک

ــت.  ــیده اس ــب رس تصوی
او تأکیــد کــرد: هــم نیروهــای امنیتــی وظیفــه گرفتــه انــد کــه ایــن 
رهنمــود را بــه نیروهــای خــود تشــریح و توزیــع کننــد و هــم وزارت 
ــگاران  ــه خبرن ــا آن را ب ــه ت ــوولیت گرفت ــگ مس ــات و فرهن اطالع

تشــریح و توزیــع کنــد.
ایــن گفته هــا در حالــی ابــزار می شــود کــه براســاس آمــار در 
باختــه گان  جــان   شــمار  ملــی،  وحــدت  ســال های حکومــت  
خبرنــگاران و کارمنــدان رســانه ها در افغانســتان بــه بیشــتر از چهــار 
برابــر، افزایــش یافتــه و ۵3 خبرنــگار جــان باختــه انــد در حالــی کــه 

ــد. ــان باختن ــگار ج ــا ۲۰۱۴، ۴۲ خبرن ــال ۲۰۰۱ ت از س
ــانه های آزاد  ــدۀ رس ــاد حمایت کنن ــوی نه ــده از س ــر ش ــار نش آم
افغانســتان یــا »نــی« در پایــان ســال ۲۰۱8 نشــان داد کــه بــه گونــۀ 
میان گیــن در زمــان حکومــت وحــدت ملــی هــر ســال ۱3 خبرنــگار 
جــان باختــه انــد. در حالــی کــه بــه گفتــۀ نــی، در ۱۴ ســال پیــش از 
حکومــت وحــدت  ملــی بــه گونــۀ میان گیــن هــر ســال 3 خبرنــگار 

جــان باختــه انــد.
ایــن نهــاد تنهــا در دو ســال پســین، بــه طــور مجموعــی نزدیــک بــه 
۲۵۰ مــورد خشــونت بــا خبرنــگاران را ثبــت کــرده اســت. در ایــن 
ــت و  ــورد بازداش ــی، ۱۶ م ــورد زخم ــل، ۵۵ م ــورد قت ــان، 3۵ م می

نزدیــک بــه ۵۰ مــورد لــت و کــوب ثبــت شــده اســت.
همچنــان کمیتــۀ حفاظــت از خبرنــگاران نیــز در تازه تریــن گــزارش 
ــان  ــتان در می ــه افغانس ــت ک ــه اس ــال ۲۰۱۹ گفت ــوری س در ۱۰ جن
چهــارده کشــوری کــه در دادگاهــی کــردن عامــالن قتــل خبرنــگاران 
ــد و در ایــن کشــورها معافیــت از مجــازات  عمل کــرد ضعیــف دارن

وجــود دارد، جایــگاه ششــم را کســب کــرده اســت.
ــهر  ــرش در ش ــه مق ــگاران ک ــت از خبرن ــه حفاظ ــی کمیت ــه تازه گ ب
ــی  ــوان شــاخص جهان ــا عن ــکا اســت در گزارشــی ب ــارک امری نیوی
ــت از  ــور معافی ــارده کش ــد: در چه ــال ۲۰۱8 می گوی ــت در س معافی
ــگاران وجــود دارد و افغانســتان در  ــرای قاتل هــای خبرن مجــازات ب

ایــن فهرســت جایــگاه ششــم را کســب کــرده اســت.
گفتنــی اســت کــه در آســتانه ســال جدیــد میــالدی جاویــد نــوری 
مجــری رادیــو نشــاط در فــراه از ســوی گــروه طالبــان تیربــاران شــد. 
بایــد گفــت کــه افغانســتان از خطرناک تریــن کشــورها بــرای  
ــد ســال پســین  ــگاران شــناخته می شــود، کشــوری کــه در چن خبرن
ــز  ــگاران نی ــی شــدن خبرن ــار قربان ــانه ها، آم ــا رشــد رس ــان ب همزم

ــته اســت. ــش داش افزای
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نــــی:
در گفت وگوهای صلح آزادی بیان 

و ارزش های حقوقی بشری فراموش شده اند

ــد کــه در  ــی(، می گوین ــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان )ن مســووالن در نهــاد حمایتکنن
گفت وگوهــای صلــح امریــکا و طالبــان، آزادی بیــان و ارزش هــای حقــوق بشــری بــه 

فراموشــی ســپرده شــده اســت. 
عبدالمجیــب خلوتگــر، رییــس اجرایــی ایــن نهــاد، دیــروز در یــک نشســت خبــری بــا 
بیــان ایــن نگرانــی گفــت: صلــح یــک نیــاز جــدی و ضــروری بــرای مــردم افغانســتان 
اســت، امــا بهــای آن نبایــد منجــر بــه قربانــی شــدن ارزش هــای آزادی بیــان، حقــوق 

بشــر و جلوگیــری از رشــد رســانه های آزاد در افغانســتان باشــد.
آقــای خلوتگــر گفــت: »در صحبت هــای طالبــان و امریــکا، ارزش هــای حقــوق بشــری 
و آزادی بیــان کــه در ۱۷ ســال گذشــته صدهــا تــن بــه ویــژه جامعــۀ رســانه یی بــرای 
آن قربانــی داده انــد نــه تنهــا کــه بــه حاشــیه رانــده شــده؛ حتــا در برخــی مــوارد بــه 

فراموشــی ســپرده شــده اســت«. 
ــح در افغانســتان شــود،  ــراری صل ــه منجــر برق ــی ک ــه در هــر تفاهم نامه ی او گفــت ک
ــاز  ــه صلــح نی ــده شــوند، شــهروندان ب ــه حاشــیه ران ــان ب نبایــد ارزش هــای آزادی بی
دارنــد، امــا صلحــی کــه در آن ُحرمــت بــه ارزش هــای حقــوق بشــری و آزادی بیــان 

ــی ارزش اســت.  ــر چنیــن چتــری ب وجــود نداشــته باشــد، زنده گــی زی
ــه در  ــود ک ــه می ش ــار ده ــش از چه ــتان بی ــردم افغانس ــد: م ــر می افزای ــای خلوتگ آق
ــح را  ــهروندان صل ــش از ۷۰ درصــِد ش ــد و بی ــر می برن ــه  س ــری و خشــونت ب درگی
ــی در  ــز نتیجه ی ــح نی ــرای صل ــر ب ــال اخی ــای ۱۷ س ــا تالش ه ــد و حت ــاد ندارن ــه ی ب

ــت.  ــته اس پی نداش
رییــس اجرایــی نهــاد نــی گفــت: در دیدارهــای متعــددی کــه زلمی خلیــل زاد فرســتاده 
ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان بــا طالبــان داشــته اســت در 
رابطــه بــه آتش بــس، مذاکــرات »بین االفغانــی« خــروج نیروهــای بین المللــی و 
ــوق بشــری  ــان و حق ــای آزادی بی ــا از ارزش ه ــه اســت، ام ...، بحــث صــورت گرفت

ــده اســت.  ــادآوری نگری ی
او گفــت کــه اطالعــات بیــرون داده شــده از ایــن نشســت ها نشــان می دهــد کــه هــر 
ــه  ــی ب ــاد ن ــده اند، نه ــک ش ــق نزدی ــه تواف ــه ب ــک تفاهم نام ــۀ ی ــرف روی خام دو ط
عنــوان یــک نهــاد حمایت کننــدۀ آزادی بیــان و رســانه های آزاد در کشــور، از هــر دو 
طــرف می خواهــد کــه ارزش هــای آزادی بیــان و حقــوق بشــری را مــد نظــر داشــته 

باشــند. 
مســووالن نهــاد نــی در اخیــر ایــن نشســت بــا نشــر اعالمیه یــی همچنــان گفتنــد، آزادی 
بیــان بــه عنــوان یــک ارزش قابــل حراســت در هــر ســندی کــه بــه عنــوان نتیجــۀ صلح 
ــح  ــه صل ــر ب ــا منج ــن گفت وگوه ــر ای ــود. اگ ــده ش ــد گنجانی ــود بای ــته می ش پنداش

شــد، تضمینــی بــرای آزادی بیــان و رســانه  های آزاد افغانســتان ارایــه گــردد. 
ــد  ــات رون ــد از جزیی ــه آمــده اســت: رســانه ها بای ــن اعالمی در بخشــی دیگــری از ای
گفت وگوهــای صلــح کــه ســبب خدشــه دار شــدن آن نمی گــردد، در جریــان گذاشــته 
ــگاران و آزادی  ــر خبرن ــالن خشــونت در براب ــگاران و عام ــالن روزنامه ن ــوند و قات ش
ــت  ــد و حکوم ــرار گیرن ــو ق ــورد عف ــد م ــی نبای ــچ موافقت نامه ی ــت هی ــان، تح بی

ــورد در نظــر داشــته باشــند. ــن م ــد ای ــر بای افغانســتان و طرف هــای درگی
مســووالن ایــن نهــاد حامــی خبرنــگاران می گوینــد کــه در صورتــی کــه آزادی بیــان 
ــوان  ــه عن ــود، ب ــه نش ــر گرفت ــح در نظ ــد صل ــری در فراین ــوق بش ــای حق و ارزش ه
حمایت کننــدۀ آزادی بیــان و رســانه های آزاد افغانســتان، خامــوش نخواهنــد نشســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه زلمی خلیــل زاد در فرجامیــن دیــدارش بــا گــرو طالبــان در 
ــق نزدیــک  ــه تواف ــی ب ــۀ هجــده ماده ی ــۀ یــک تفاهم نام دوحــه مرکــز قطــر روی خام

شــده اند.

وزارت اطالعات و فرهنگ:

پایین بودن ظرفیت تیم اطالع رسانی وزارت خانه ها 
باعث عدم دسترسی به اطالعات شده است

ناجیه نوری 
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ــت  ــاد روحانی ــاب نه ــن پرســش در ب شــاید مهم تری
حاکــم در افغانســتان، عــدم موفقیــِت ایــن گــروه در 
ــعه گرا  ــد و توس ــی مفی ــت  سیاس ــک نهض ــاد ی ایج
باشــد کــه بازگشــایی نقــش عملــی دیــن داری حاکــم 
ــاًل  ــت، عم ــن جماع ــِی ای ــر سیاس ــای فک و الیه ه
نبــود چنیــن گفتمــان مرتبــط بــه سیاســت و اجتمــاع 
ــود  ــاِت ایــن راه؛ نب را نشــان می دهــد. قوی تریــن آف
ــاِب سیاســت  ــازنده و پیشــرو در ب ــدگاه س ــک دی ی
ــط  ــاوری، ضواب ــته گرایی، آرمان ب ــت، گذش و حاکمی
فقهــی خشــِک مکاتــب دیوبندیــه و اهــل حدیــث و 
تحجرگرایــی حاکــم در جریــان دیــن داری، توانایــی 
ــه روز  ــِل ب ــک بدی ــۀ ی ــی را از ارای ــامِ معنای ــن نظ ای
ــته  ــاز داش ــه ب ــی جامع ــای کنون ــق نیازمندی ه مطاب
ــی در  ــرا عمــدۀ تالش هــای نهادهــای دین اســت. زی
ــت.  ــی اس ــتۀ آرمان ــور گذش ــق در ظه ــتای تعم راس
ــای  ــر گروه ه ــط دیگ ــًا توس ــی عمدت ــدرت سیاس ق
ــا زور  اجتماعــی قبضــه شــده و حتــا اگــر ســلطان ب
ــردم  ــد، م ــب کن ــی را تصاح ــدرت سیاس ــه ق و غلب
ــوده و حــق سرکشــی را  ــه سرســپرده گی ب مکلــف ب
ــناختِی  ــذاری روان ش ــن اثرگ ــن بزرگتری ــد و ای ندارن
ــلمانان  ــِی مس ــان همه گان ــر اذه ــی ب ــای دین نهاده
ــر  ــظ ظواه ــوده و حف ــادی ب ــالیان متم ــول س در ط
ــرط  ــه ش ــالم، یگان ــریعت اس ــت ش ــالم و رعای اس
ــا  ــام داران هــم ب ــام داران تلقــی شــده و زم ــرای زم ب
اعطــای امتیــازات بــه طبقــۀ روحانیــون دینــی، عمــاًل 
مشــروعیت نظــام سیاســی را ضمانــت می  کردنــد. از 
آن جایــی کــه نهادهــای دینــی هیــچ نــوع نقــش مثبت 
ــق  ــد، از تطبی ــی ندارن ــت های عمل ــرای سیاس در اج
شــریعت اســالم در تمــام حوزه هــای زنده گانــی 
ــش  ــک نق ــرای ی ــز اج ــده و ج ــر مان ــردم بی خب م
نمادیــن، عمــاًل فاقــد نقــش ســازنده بوده انــد. 
در دورن اســالم، مذهــب شــیعه بــر شــکل گیری 
ــد دارد،  ــاالر تأکی ــی روحانیت س ــام سیاس ــک نظ ی
ــم  ــنن مه ــل تس ــی اه ــای دین ــه در نهاده درحالی ک
نیســت کــه کــی زمــام دار باشــد، بلکــه نقــش ثانــوی 
ــی  ــی را کاف ــام سیاس ــالح نظ ــروع بخش و اص و مش
ــه  ــوری  ک ــور ط ــن کش ــور در ای ــد. همین ط می دانن
اولیــورروا نقــل کــرده، علمــا هیــچ نوعــی اعتراضــی 

ــد. )روا، ۱3۶۹: 8۱(   ــر نکرده ان ــه امی علی
نقــش عوام زده گــی حاکــم در نظــام سیاســی از 
عوامــل اصلــِی عــدم شــکل گیری یــک فراینــد تغییــر 
ــن  ــی در ای ــۀ دین ــب اندیش ــت در قال ــول مثب و تح

می باشــد.  کشــور 
طــوری کــه مرتضــی مطهــری از ایــن موضــوع 
مــا  عــوام زدۀ  کــه روحانیــت  یــادآور می شــود 
چاره یــی نــدارد از این کــه همــواره ســکوت را 
ــر  ــی را ب ــرک و نف ــر تح ــکون را ب ــق و س ــر منط ب
ــوام  ــت ع ــق طبیع ــرا مواف ــد؛ زی ــح ده ــات ترجی اثب
اســت)مطهری، : ۱8۵(. و طبــق برداشــت و تفکیــک 
اســتاد مطهــری از نفــس نهــاد روحانیــت در اســالم، 
ــا  ــرد ب ــا در نب ــر دولت ه ــی ب ــت متک ــوع روحانی ن
عــادات و افــکار جاهالنــه نیرومنــد اســت و در نبــرد 
ــت.  ــف اس ــا ضعی ــم دولت ه ــاوزات و مظال ــا تج ب

)مطهــری، : ۱8۴(  
بــا توجــه بــه تمامــی ایــن مســایل واضــح می شــود 
کــه رابطــۀ میــان توســعۀ سیاســی و دیــن داری مــردم 
ــای  ــی کاربرده ــوده و هرازگاه ــد نب ــازنده و مفی س
ــد.  ــش می گذارن ــه نمای ــم را ب ــل ه ــاد و متقاب متض
فقــدان همگرایــی الزم و مفیــد میــان نهادهــای دینــی 
حاکــم در جامعــۀ افغانســتان و الزامــات نوگرایــی و 
توســعۀ سیاســی بــا در نظرداشــت شــاخصه های 
مکاتــب فکــری- فرهنگــی و روان شــناختی توســعه 
ــوع دیــن داری حاکــم در جامعــه داشــته  ریشــه در ن
ــع  ــل و تضــاد حــل و رف ــن تقاب ــا ریشــه های ای و ت
ــه  ــازنده و حمایت گرایان ــاق س ــز وف ــردد، هرگ نگ
بیــن ایــن دیــن و توســعۀ سیاســی شــکل نمی گیــرد. 

نتیجه گیری
ــه  ــد ک ــه ش ــم پرداخت ــن مه ــه ای ــه ب ــن مقال در ای
نهادهــای دینــی چــه نقشــی در فراینــد توســعۀ 
سیاســی افغانســتان بــا تأکیــد بــر دیــدگاه ماکس وبــر 
ــد  ــت در فراین ــی می توانس ــه نقش ــی چ ــته؛ یعن داش
ــۀ  ــت. فرضی ــته اس ــه نداش ــد ک ــته باش ــعه داش توس
صاحــِب ایــن ســطور ایــن اســت کــه نــوع دیــن داری 
روان شــناختی  اثرگــذاری  و  جامعــه  در  حاکــم 
مجموعــه واژه گان انگیزشــی دیــن در زنده گانــی 
مــردم افغانســتان، مســاعد بــرای رشــد توســعۀ 
سیاســی نبــوده اســت. نهادهــای دینــی منــادی نوعــی 
انگیزشــی در حیــات فــردی و جمعــی  واژه گان 
شــدند کــه بــر حفــظ وضــع موجــود تــالش کــرده 
ــده  ــیار و متحول کنن ــای هوش ــوع نیروه ــر ن و از ه
ــدل  ــوب م ــد. از چارچ ــری کن ــی جلوگی در زنده گ
ــن  ــت دی ــش عاملی ــی نق ــه بررس ــعه، ب ــری توس وب
و نقــش نظریه هــا و عوامــل فرهنگــی- ذهنــی- 

روان شــناختی در فراینــد توســعۀ افغانســتان بــا تکیــه 
ــم.  ــای فرهنگــی- روان شــناختی پرداختی ــر نظریه ه ب
 توســعه و تغییــرات اجتماعــی بــدون پشــتیبانی 
ــی کــه  محکــم از عوامــل ذهنــی- فرهنگــی و عقالن
ریشــه در ذهــن و منافــع و روان شــناختی افــراد دارد، 
ــات  ــه خصوصی ــی ک ــود. از آن  جای ــق نمی ش متحق
ــر و تحــول و توســعه  ــرای تغیی فرهنگــی مناســب ب
ــی  ــه واژه گان انگیزش ــا و مجموع ــن ارزش ه در بط
حاکــم و برآمــده از دل آموزه هــای دیــن داری وجــود 
نداشــت، راه توســعه بــرای افغانســتان مســدود شــده 
ــای  ــتان جریان ه ــی افغانس ــخ سیاس ــت. در تاری اس
مذهبــی- فکری و سیاســی نقــش قوی روان شــناختی 
ــی و  ــای تصوف ــان جنبش ه ــن می ــه در ای ــته ک داش
علمــا بــه عنــوان جریان هــای فکــری- مذهبــی جــزِو 
قوی تریــن نیروهــای اثرگــذار بــر روان شــناختی 
ــت  ــیوۀ زیس ــی و ش ــای زنده گان ــن ارزش ه و تعیی
ــا و  ــی آموزه ه ــا بررس ــد. ب ــایی گردی ــردم شناس م
ــد و  ــِت ایــن جریان هــا از انســان و خداون ــوع قرائ ن
ــی و فکــری بشــر و نحــوۀ زیســت  نیروهــای عقالن
ــن  ــه مخرب تری ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب آن ه
و  سیاســی  عقب مانده گــی  فراینــد  در  را  اثــر 
ــرا  ــته؛ زی ــا داش ــن جریان ه ــتان ای ــی افغانس اجتماع
نوعــی روحیــۀ دنیاگریزانــه، فــرار از مســوولیت ، 
ــا  ــت ب ــه کاری، ضدی ــی، محافط ــرس و بی اراده گ ت
ــم  ــردم تحکی ــی م ــی را در زنده گان ــل و عقل گرای عق
ــا جهــان و  ــا قطــع عالیــق معنــادار فــرد ب کــرده و ب
ــه  ــراد را ب ــاًل اف ــزاری، عم ــی- اب ــش عقالن ــی کن نف
فــرار از جهــان و تنبلــِی عارفانــه ســوق داده و باعــث 
ــت.  ــده اس ــعه گردی ــد توس ــای ض ــق گرایش ه خل
تمامــی ایــن روحیه هــا و مفاهیــم انگیزشــِی برآمــده 
تصوفــی  جریــان  آموزه هــای  و  ارزش هــا  دل  از 
ــه  ــری و ب ــول و تغییرپذی ــۀ تح ــا روحی ــل ب در تقاب
ــا نوســازی فــردی قــرار  ــل ب ــارت دقیــق، در تقاب عب
ــی،  ــی، اراده گرای ــاط عقل گرای ــه بس ــی ک دارد. زمان
تــالش و کار، خطرپذیــری، خالقیــت و نــوآوری 
قبــض  گــردد و ایــن مفاهیــم در میــان نظــام  واژه گان 
ــت  ــذاری مثب ــش و اثرگ ــد نق ــردم فاق ــی م انگیزش
ــد. ــرای توســعه باقــی  نمی مان باشــد، دیگــر راهــی ب
ــرای  ــد توانایی هــای الزم ب ــی عمــاًل فاق علمــای دین
ــوده و  ــدرن ب ــی م ــای زنده گ ــا نیازه ــود ب ــِق خ وف
هــر امــر نــو را بدعــت و در خــالف بــا نــوع قداســت 
اعتقــادی خــود و پیــرواِن خــود می داننــد. بــا داشــتن 
ــی، راه ورود  ــر زنده گ ــه ب ــگاه انحصارگرایان ــوع ن ن
بــا حربــۀ شــریعت  نیــروی جدیــد را  هرنــوع 
ــا  ــی در رابطــه ب بســته اند. اختصــاص و انحصارگرای
دانش هــای جــاری در جامعــه و نهادهــای فرهنگــی- 
دینــی و داشــتن نــوع نــگاه منفــی و ناســازش جویانه 
ــن  ــدرن، ای ــت آوردهای م ــوم و دس ــش، عل ــا دان ب
ــرو نظام هــای  ــه گــروه محافظــه کار و پی نیروهــا را ب
سیاســی محافظــه کار و ضــد توســعه نزدیــک ســاخته 
و نقــش ایــن نیروهــا را در بازســازی ذهنــی و 
ــاخته اســت.  ــی س ــراد منف ــازی اف ــی و متجددس ترق
ــروه در  ــن گ ــه ای ــی ک ــس بزرگ ــذاری ب ــا اثرگ ب
ــوع ارزش، هنجــار، فکــر،  ــر ن ــن مشــروعیت  ه تأمی
ســازمان و نهــادی داشــته، هــر هنجــار، ارزش و 
ــت  ــرع و بدع ــا ش ــت ب ــۀ مخالف ــا حرب ــاوری را ب ب
ــق  ــث خل ــیده و باع ــردم کش ــی م ــرۀ زنده گان از دای
قانون گریــزی  انضباط ناپذیــری،  بدبینــی،  روحیــۀ 
ــراد  ــوولیتی در اف ــی بی مس ــه نوع ــه ب ــث عالق و باع
ــر  ــر چت ــه در زی ــاخصه هایی ک ــن ش ــده و ای گردی
ــل  ــه، در تقاب ــرورش یافت ــت رشــد و پ ــاد روحانی نه
ــردی و تجــدد شــخصی  ــۀ توســعه گرایی ف ــا روحی ب

ــرار دارد. ق
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1- نگه داشتن کاغذ A5 به دیوار برای چند ثانیه با بازدم: یک کاغذ 
A۵ را با دست روی دیوار قرار داده و سپس دست مان را رها می کنیم 
و سعی می کنیم که با بازدم آن کاغذ را روی دیوار برای چند ثانیه نگه 
داریم. با تکرار این تمرین، زمان نگه داشتِن کاغذ روی دیوار را افزایش 

می دهیم و بدین ترتیب حجم ریۀ ما افزایش می یابد.
2- تمرین شمارش اعداد در بازدم حداقل تا عدد پنجاه: نفس را در 
سینه حبس می کنیم و در بازدم حداقل تا شمارۀ  ۵۰به صورت عادی )نه 
الزاما ًبلند( می شماریم و با تکرار و تمرین این عدد را افزایش می دهیم. 

هدِف این تمرین افزایش حجم ریه است. 

چهار تکنیک تقویِت ماهیچه های لب و دهن 
1- تمرین خودکار: این یکی از زیباترین تمرینات صداسازی برای رفع 
تنبلی عضالت فک و دهن است که محمدپیام بهرام پور در کتاب »جعبۀ 
ابزار سخنرانی«ِ خود آورده است. برای انجام این تمرین، انتهای خودکار 
را بین دو دندان پیش روی خود قرار می دهیم و شروع به صحبت کردن 
می کنیم و روزانه این تمرین را در چند نوبت سه دقیقه یی انجام می دهیم. 
با این تمرین تا حد زیادی از سرعت کلماِت ما کاسته می شود و بسیار 
شمرده تر صحبت می کنیم. با تمرین خودکار، شما در حقیقت به لب های 
خود این تمرین را می دهید که کمی آهسته تر و البته بیشتر باز و بسته شود 

و از همین طریق خیلی بهتر و واضح تر صحبت خواهید کرد.
2- تمرین مشدد خوانی: در این تمرین کلمات را به شدت و قدرت 
می خوانیم. دهن تا حداکثرِ ممکن باز می شود و به فک ها فشار زیادی 
وارد می گردد؛ به طوری که بعد از گفتن چند جمله فک شما را درد 
می گیرد. این تمرین برای تقویت ماهیچه های دهن و فک بسیار سودمند 
است و با این تمرین دهِن شما موقع سخنرانی بیشتر باز می شود و 

کلمات را واضح تر ادا می کنید.
و  بسته  دهن  که  وقتی  لب ها،  با کمک  تمرین صحبت کردن   -3
دندان ها روی هم قرار دارند: در این تمرین دندان ها را بر روی یکدیگر 
قرار داده و سپس با کمک حرکت لب ها صحبت می کنیم. در این تمرین 
فشار زیادی به ماهیچۀ لب می آید و لب تقویت می گردد. کارکرد این 

تمرین مشابه تمرین خودکار است.
4- تمرین بلندخوانی شعر: یکی از بهترین تکنیک ها برای قوی کردِن 
صدا این است که با صدای بلند شعر بخوانیم. باالخص شعرهای حماسی 
مثل شاهنامۀ فردوسی عالی است. اشعار موالنا و شاملو هم گزینه های 
خیلی مناسبی هستند. هر وقت شعر می خوانید، طوری آن  را بخوانید که 
انگار آن را روی ِسن اجرا می کنید. تصور کنید که واژه ها کلیدهای پیانو 
هستند. کلمات را طوری بخوانید انگار که دارید با واژه ها پیانو می نوازید. 
وقتی شعر را زیبا می خوانید، این زیبایی کالم، به حالت عادی صحبت 

کردن هم منتقل می شود.
رسا بودن صدا: اگر می خواهیم صدای رسایی داشته باشیم، می بایست 
تنفسی  تکنیک های  انجام  با  باشیم.  داشته  عمیق  و  قوی  تنفس های 
می توانیم مشکالت مربوط به عدم رسایی صدا را رفع نماییم. و همچنین 
برای رسایی بهتر صدا می بایست به جهتی که می خواهید صدا برود، رو 
کنید. این یعنی این که به حضار نگاه کنید نه به سالیدها، سقف یا کف 

اتاق، تا صدای تان به حضار برسد.
وضوح گفتار: برای واضح صحبت کردن باید کلمات را خوب تلفظ 
کنیم که این کار مستلزمِ استفادۀ مناسب از دندان ها، لب ها و زبان است. 
برای واضح صحبت کردن، تمرینات مربوط به تقویت دهن و لب را 

انجام دهید.

رسول خان امین /بخش سی وسوم

بخش سیزدهـم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی

ACKU
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گاه می ترســیم رمان هــای محبــوِب دوران نوجوانی مــان 
را دوبــاره بخوانیــم، مبــادا تصویرهــای زیبایــی کــه از آن هــا 
در ذهــن داریــم مخــدوش شــود. از آخرین بــاری کــه 
ــودم، دو دهــه می گذشــت.  ــده  ب ــا اســلحه« را خوان »وداع ب
ــرای  ــودم ب ــی ب ــال فرصت ــه دنب ــواره ب ــه هم ــن فاصل در ای
ــن  ــی از ای ــۀ تازه ی ــار ترجم ــان. انتش ــن رم ــی ای بازخوان
ــا،  ــازی عظیم ــی چــون ن ــان، توســط مترجــم خوش نام رم
ــه. از  ــتۀ دیرین ــن خواس ــِق ای ــرای تحق ــد ب ــی ش انگیزه ی
ایــن مترجــم گزیــده کار، خاطــرۀ برگــرداِن کتــاب خواندنــی 
»هفــت صــدا« در اذهــان بســیاری از ادبیات دوســتان نقــش 
ــا اســلحه«  ــی »وداع ب ــه بازخوان بســته  اســت و خوش بختان
ــش از  ــب بی ــی به مرات ــم، لذت ــن مترج ــردان همی ــا برگ ب
گذشــته برایــم بــه همــراه داشــت: همینگــوی همچنــان در 
اوج بــود و بــه حــق، برگــردان نــازی عظیمــا در فهــم ایــن 

ــر داشــت!  ــت، نقشــی انکارناپذی واقعی
ــدر  ــلحه آن ق ــا اس ــوی و وداع ب ــت همینگ ــورد ارنس در م
ــر  ــارۀ او، اگ ــازه درب ــرِف ت ــه ح ــده ک ــته ش ــه و نوش گفت
محــال نباشــد، بســیار دشــوار اســت. بی شــک همینگــوی 
ــا  ــودـ ب ــات ب ــای ادبی ــرد در دنی ــه ف ــر ب ــی منحص چهره ی
ــِی عــادات و ویژه گی هــای شــخصِی  ــاب بیرون این کــه بازت
روشــن فکر  نویســنده  یــک  از  نشــانه یی  چنــدان  او 
ــات را  ــود ادبی ــبِک خ ــه س ــال، او ب ــن ح ــا ای ــت. ب نداش
در  نثرنویســی  پُرطمطــراق  ســنت  های  کــرد.  متحــول 
روزگارِ خــود را کنــار زد  و بــا نثــری ســاده، صیقل خــورده 
ــا وسواســی بســیار انتخــاب  ــش ب ــه در عین حــال کلمات ک
نویســندۀ روزگار خــود  بــه مهم تریــن  بودنــد،  شــده 
ــته  ــتان هایش، نوش ــش داس ــن بخ ــد. تأثیرگذارتری ــدل ش ب
ــود،  ــده ب ــت  ش ــه روای ــالل آن چ ــه از خ ــدند! بلک نمی ش
ــن  ــا ای ــدند. ب ــا می ش ــازی و الق ــب بازس ــن مخاط در ذه
ســطح از توانایــِی عجیــب و غریبــی کــه داشــت، بــه عنــوان 
ــد از  ــتۀ بع ــل سرگش ــنده گان نس ــار نویس ــمایل تمام عی ش
ــدل شــد  ــی ب ــر امریکای ــه عصــارۀ فرهنــگ و هن جنــگ، ب
ــت.  ــده وام می گرف ــه از آین ــته ک ــه گذش ــش را ن ــه قدرت ک
امریــکای بعــد از جنــگ کــه بــا بحــران  اقتصــادی دســت 
بــه گریبــان بــود و ایــن معضــل بــر زنده گــی اغلــب مــردم 
و حتــا نویســنده گان ســایه  افکنــده بــود. از ســوی دیگــر، 
قانــون منــع مصــرف مشــروبات الکولــی هــم بــود کــه بــه 
اشــکال مختلــف برایــن جامعــۀ بحــران زده تأثیــر گذاشــته 
بــود، خاصــه از ناحیــۀ قاچــاق مشــروبات الکولــی کــه بــه 

ــود. ــن زده ب ــم، دام ــی گنگستریس ــکل گیری نوع ش
 همینگــوی نیــز )پیــش از شــهرت( هماننــد برخــی دیگــر 
ــای  ــه ج ــح داد ب ــی آن روزگار ترجی ــنده گان امریکای نویس
زنده گــی کــردن در امریــکا، راهــی اروپــا شــود کــه 
زنده گــی در آن جــا ارزان تــر از امریــکا بــود. شــروود 
خبــره  ادبــی  اســتعداد های  کشــف  در  کــه  اندرســن 
ــی  ــا راه ــای ایتالی ــه ج ــه ب ــرد ک ــه ک ــه او توصی ــود، ب ب
ــنده گانی  ــام نویس ــه در آن ای ــود ک ــس( ش ــه )پاری فرانس

از چهارگوشــۀ جهــان را در خــود جمــع کــرده بــود، 
جایی کــه بــه قــول هنــری جیمــز هوایــش نیــز عطــر هنــر 
و ادبیــات داشــت. توصیه نامه هایــی کــه  شــروود اندرســن 
ــه  ــای همینگــوی را ب ــی زود پ ــود، خیل ــته ب ــرای او نوش ب
محافــل نویســنده گان پیشــرویی کــه در پاریــس جمــع شــده 

ــرد. ــاز ک ــد، ب بودن
همینگــوِی جــوان، بلنــد و بــاال، قــوی بنیــه، عاشــِق شــکار 
و ماهی گیــری و البتــه باده گســاری بــود. بــه دوســتان 
حیــن  در  گاه  و  می آموخــت  مشــت زنی  نویســنده اش 
ــن  ــا ای ــد و... ام ــا در می آم ــِت آن ه ــا از خجال ــن تمرین ه ای
ــغول کار  ــدت مش ــا به ش ــود، در خف ــرا ب ــر ماج ــا ظاه تنه
ــه  ــه از آن می آموخــت ک ــی ک ــود. تمرین ــر خــود ب روی نث
بــرای قدرت نمایــی، الزم نیســت در رینــگ حریــف را 
ــود  ــاد داده ب ــه او ی ــن ب ــروود اندرس ــت! ش ــای انداخ از پ
کــه چگونــه بــا مطالعــۀ آثــار بــزرگ ادبــی نقــص نداشــتِن 

ــد. ــران کن ــگاهی را جب ــالت دانش تحصی
بــود،  پیشــرفت  مســیر  در  قــدرت  بــا  همینگــوی 
از  بخشــی  نیــز  باده گســاری ها  و  خوش گذرانی هــا 
تجربه هــای ایــن زنده گــی پُرفــراز و نشــیب بــود کــه 
آن هــا  از  بســیار  بهره هــای  آثــارش،  نوشــتن  هنــگام 
ــۀ  ــِم او در نیم ــر مه ــه ســبک خــود. دو اث ــه ب ــرد؛ البت می ب
ــد  ــان می دم ــید همچن ــی خورش ــی اش؛ یعن نخســت زنده گ
ــاس  ــر اس ــادی ب ــیار زی ــد بس ــا ح ــلحه، ت ــا اس و وداع ب
ــود؛  ــت ب ــی شــکل گرف ــای شــخصی او در زنده گ تجربه ه
البتــه درآمیختــه بــا تخیلــی مهارناشــدنی کــه از کودکــی در 
او بــود و بــا دروغ هــای عجیــب و غریبــی همــراه می شــد. 
چنــان الف زِن قهــاری بــود کــه شــنونده را مجــاب کنــد کــه 
ــد،  ــوه می کنن ــب جل ــم عجی ــدر ه ــا هرچق ــن  روایت ه ای

عیــن واقعیت انــد!
امــا در پــس همــۀ این هــا،  مهم تریــن واقعیــت، از بالیــدن 
ــه در  ــرد ک ــت می ک ــی ژرف حکای ــا اصالت ــنده یی ب نویس
آینــدۀ نــه چنــدان دور، بــا ســبک ادبــی تــازۀ خــود، شــیوۀ 
ــی و انگلیســی زباناِن  ــان و مقصــود نویســنده گان امریکای بی

ــاخت. ــون می س ــر را دگرگ دیگ
ــا مذهــب  همینگــوی برخــالف تأکیــد و عالقــۀ مــادرش ب
میانه یــی نداشــت، امــا او ســبک اخالقــی تــازه و شــخصی 
ــی  ــدت مبتن ــی و به ش ــی این جهان ــت. اخالق ــود را داش خ
بــر زمانــۀ خــود کــه بســیار هــم امریکایــی بــود. ایــن اخالق 
کــه خورنــِد احــوال جامعــۀ بعــد از جنــگ بــود، به راحتــی 
بــه جامــۀ دیگــر فرهنگ هــا نیــز درمی آمــد و همیــن 
باعــث می شــد همینگــوی عــالوه بــر تأثیــری کــه بــا نثــر و 
زبــان آثــارش می گذاشــت، بــا جهان بینــی اخالقــی آثــارش 
نیــز بگــذارد، آن هــم نــه محــدود بــه جامعــۀ انگلیســی زبان، 
فرهنگ هــای مختلــف.  از  بلکــه در گســتره یی وســیع 
چنــان کــه حتــا بعــد از انتشــار رمــان »خورشــید همچنــان 
شــخصیت های  زنده گــی  ســبک  تنهــا  نــه  می دمــد«  
اصلــی رمــان کــه دیالوگ های شــان نیــز مــورد تقلیــد 

ــت  ــای واقعی ــه دنی ــا ب ــان پ ــاحت رم ــت و از س قرارگرف
گذاشــت و ایــن نشــان دهنــدۀ عمــق تأثیرگــذاری و نفــوذ 

ــود. ــار ب ــن آث ــان ای ــی مخاطب ــر زنده گ آن ب
همــۀ این هــا مقدمــۀ از راه رســیدِن نخســتین شــاهکار مهــِم 
ــود چنیــن توفیــق  ــود. مقــدر شــده ب ارنســت همینگــوی ب
بزرگــی در یکــی از بدتریــن ســال های زنده گــی او رخ 
دهــد. »وداع بــا اســلحه« در ســال ۱۹۲۹ منتشــر شــد، ســالی 
ــی  ــا زنده گ ــرش ب ــه س ــه ب ــلیک گلول ــا ش ــدر او ب ــه پ ک
وداع کــرد. بــرادر کوچکــش کــه جنــازۀ پــدر را پیــدا کــرده 
ــاک  ــۀ هولن ــرات ایــن ضرب ــود، هیــچ گاه نتوانســت از تأثی ب
رهایــی پیــدا یابــد. خــود او )همینگــوی( نیــز ســال ها بعــد 
ــی اش  ــر زنده گ ــان ب ــۀ پای ــابه نقط ــًا مش ــی تقریب ــه روش ب

گذاشــت.
ــر  ــن اث ــوان جذاب تری ــه عن ــب ب ــلحه«  اغل ــا اس »وداع ب
ــت.  ــده اس ــاد ش ــاهکارهایش ی ــی از ش ــوی و یک همینگ
رمانــی کــه یکــی از نقاط اوج کارِ او در نثرنویســی اســت که 
حکایــت بازنویســی  های مکــرر صفحــۀ پایانــی ایــن رمــان 
بــه نمونه یــی آموزنــده بــرای نویســنده گان، در وســواس و 
ــر همینگــوی کــه از  ــی معــروف شــده اســت. نث کمال گرای
برجســته ترین وجــوه آثــارش بــوده، همــواره ایــن پرســش 
ــه  ــا چ ــه ت ــیده ک ــان کش ــه می ــدۀ جــدی ب ــرای خوانن را ب
ــت  ــه از دس ــارش در ترجم ــِم آث ــت مه ــن قابلی ــدازه ای ان
ــن آن هــا کار  ــا ترجمه هــای موجــود و مهم تری مــی رود؟ آی
ــان  ــن رم ــته گی های ای ــته شایس ــدری، توانس ــف دریابن نج

را پیــش روی خواننــده قــرار دهــد؟
ــرد،  ــه ک ــل ترجم ــۀ چه ــان را در ده ــن رم ــدری ای دریابن
ــود و در  ــات ب ــد حی ــوی در قی ــوز همینگ ــه هن ــی ک زمان
ایــران نیــز عمــر شــهرِت او بــه دو دهــه نمی رســید. 
ــا  ــرای آن روزگار در خــور اعتن بی اغمــاض ایــن ترجمــه ب
محســوب می شــد. ظاهــراً دو دهــه بعــد، او تغییــرات 
کوچکــی در حــد غلط گیــری در متــن ترجمــه انجــام داد و 
پــس از آن، همیــن ترجمــه بارهــا و بارهــا منتشــر شــده و 
مــورد اســتفادۀ مخاطبــان فارســی زبان قــرار گرفتــه اســت؛ 
ــا  ــالِح آن ب ــک و اص ــدی و ح ــی ج ــه بازبین ــدون آن ک ب
توجــه بــه تغییــراِت زبــان در گــذر زمــان صــورت بگیــرد. 
خاصــه ایــن ترجمــه جــزو کارهــای جوانــِی دریابنــدری بــه 
ــی،  ــال های پخته گ ــود در س ــته ب ــد و شایس ــاب می آم حس
بازبینــی تازه یــی در آن داشــته باشــد. به خصــوص کــه 
دریابنــدری در نوشــته هایی راجــع بــه همینگــوی از تغییــر 
دیدگاهــش نســبت بــه آثــار او حکایــت کــرده، تغییــری کــه 
ــر باشــد. ــز می توانســت موث شــاید در نحــوۀ ترجمــۀ او نی

ــت  ــد از بیس ــاب بع ــر کت ــه ه ــت ک ــهور اس ــه مش اگرچ
و پنــج ســال بایــد دوبــاره ترجمــه شــود، از ترجمــۀ 
ــاه  ــن پنج ــول ای ــت و در ط ــرن می گذش ــدری نیم ق دریابن
ــمی  ــم و رس ــه اس ــدی ک ــاِن ج ــک از مترجم ــال هیچ ی س
داشــتند، بــه ســراغ ترجمــۀ مجــدد ایــن رمــان و همــاوردی 
ــه  ــرام ب ــِر احت ــه از س ــد؛ چ ــدری نرفتن ــف دریابن ــا نج ب

کســوت مترجمــی کــه نمی تــوان منکــر خدماتــش در ایــن 
حــوزه شــد و چــه از ســِر هــراس بــرای ورود بــه رقابتــی 
ــد.* ــده می دیدن ــش در آن بازن ــود را از پی ــاید خ ــه ش ک

ــایندی از  ــدان خوش ــت چن ــرا، حکای ــن ماج ــارف ای بی تع
احــوال حاکــم بــر ترجمــۀ ایــن دیــار نــدارد. حــاال هــم کــه 
ترجمــۀ جدیــد و مقبولــی از وداع بــا اســلحه بــه بــازار آمده 
اســت، حاصــل کار مترجمــان جــوان یــا میان ســالی کــه در 
ــت،  ــد نیس ــد کرده ان ــده و رش ــر بالی ــۀ اخی ــه ده ــا س دو ی
بلکــه دســتارود مترجمــی اســت باتجربــه و پیش کســوت.

ــی  ــۀ پایان ــا، نقط ــازی عظیم ــل ن ــن حاص ــان م ــه گم  ب
ــدری از  ــف دریابن ــای نج ــازی ترجمه ه ــر ترک ت ــت ب اس
ــه  ــلحه«. البت ــا اس ــوص »داع ب ــه خص ــوی و ب ــار همینگ آث
ــرا  ــد، زی ــدری نمی کاه ــت کار دریابن ــرا از اهمی ــن ماج ای
ــار آن  ــان معی ــاس زب ــر اس ــن و ب ــش از ای ــرن پی او نیم ق
روزگار، رمــان همینگــوی را بــه فارســی برگردانــده بــود  و 
چنــد دهــه بی رقیــب بــودِن آن نیــز گواهــی بــر کیفیــت کارِ 
ــث  ــودن، باع ــب ب ــن بی رقی ــد همی ــت. هرچن ــوده اس او ب
ــی  ــور پاره ی ــه چط ــود ک ــه نش ــه توج ــن نکت ــه ای ــده ب ش
ــه  ــط او، رفته رفت ــه توس ــه کار رفت ــارات ب ــا و عب از واژه ه
ــت و  ــه حرک ــه ب ــا توج ــد و ب ــی گرفته ان ــی از کهنه گ رنگ

ــد. ــب مانده ان ــه عق ــان، از زمان ــی زب پویای
ایــن مهم تریــن ویژه گــی اســت کــه ترجمــۀ نــازی عظیمــا 
را از ترجمــۀ دریابنــدری ممتــاز می کنــد. افــزون بــر ایــن،  
ــردان  ــا در برگ ــازی عظیم ــه ن ــی ک ــاخت زبانی ی ــر و س نث
ــته و  ــت، شس ــرار داده اس ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــن رم ای
ــه  ــدری ب ــۀ دریابن ــن تر از ترجم ــر و روش ــر، موجزت رفته ت

ــد. ــر می رس نظ
قصــد آن نــدارم بــا آوردن نمونه هایــی از متــن دو ترجمــه، 
ــوع  ــد موض ــن می توان ــم، ای ــر کن ــته را طوالنی ت ــن نوش ای

مقاله یــی مفصــل و نقادانــه توســط اهــل فــن باشــد.
کالم را خالصــه کنــم: اگــر پیــش از ایــن، وداع بــا اســلحه 
ــه  ــران توصی ــه دیگ ــدری ب ــف دریابن ــۀ نج ــا ترجم را ب
می کــردم، زیــن پــس بــا ترجمــۀ نــازی عظیمــا آن را 

ــرد. ــم  ک ــی خواه معرف
- - -

پی نوشت:
* از »وداع بــا اســلحه« نیــز هماننــد بســیاری از رمان هــای 
رونویسی شــده یی  و  جعلــی  ترجمه هــای  شــاخص، 
ــد  ــا فاق ــد و ی ــد اصالت ان ــا فاق ــه ی ــده ک ــازار آم ــه ب ــز ب نی
کیفیــت؛ هرچــه هســت ایــن کتاب هــا کــه بــا نــام مترجمــاِن 
ــه  ــوند؛ ب ــان! منتشــر می ش ــام و بعضــًا نیســت در جه گمن
ــی  ــده گان کم اطالع ــه خوانن ــا ب ــردِن آن ه ــب ک ــت قال نی
ــِت ترجمــه آگاهــی  ــت و اصال ــِت کیفی ــه از اهمی اســت ک

ــد. ندارن

اشپیگل/ جامعۀ نو
مد و مه/ پنجشنبه 6 دی/ جـدی 13۹7

»وداع با اسلحه« را با کدام ترجمه باید خواند؟
»وداع با اسلحه«  اغلب به عنوان جذاب ترین اثر همینگوی و یکی از شاهکارهایش یاد شده است. رمانی که یکی از نقاط اوج کاِر او در نثرنویسی است که حکایت 
بازنویسی  های مکرر صفحۀ پایانی این رمان به نمونه یی آموزنده برای نویسنده گان، در وسواس و کمال گرایی معروف شده است. نثر همینگوی که از برجسته ترین 
وجوه آثارش بوده، همواره این پرسش را برای خوانندۀ جدی به میان کشیده که تا چه اندازه این قابلیت مهِم آثارش در ترجمه از دست می رود؟ آیا ترجمه های 

موجود و مهم ترین آن ها کار نجف دریابندری، توانسته شایسته گی های این رمان را پیش روی خواننده قرار دهد؟
دریابندری این رمان را در دهۀ چهل ترجمه کرد، زمانی که هنوز همینگوی در قید حیات بود و در ایران نیز عمر شهرِت او به دو دهه نمی رسید. بی اغماض این 

ترجمه برای آن روزگار در خور اعتنا محسوب می شد 
    حمیدرضا امیدی سرور
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محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی در 
ــه گفت وگوهــای اخیــر نماینــده گان امریــکا و  واکنــش ب
طالبــان در قطــر می گویــد کــه طالبــان بــه جــای تطبیــق 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــه گان«، ب ــوم بیگان ــای ش »برنامه ه

ــد.  ــو کنن گفت وگ
ــو  ــنبه، 8 دل ــروز دوش ــه دی ــی ک ــی در بیانیه ی ــای غن آق
از ســوی ارگ منشــر شــد، گفــت کــه طالبــان دو گزینــه 
ــا  ــد و ی ــت افغانســتان گفت وگــو کنن ــا دول ــا ب ــد، ی دارن
ــرار  ــه گان« ق ــوم بیگان ــداف ش ــق اه ــیلۀ تطبی ــم »وس ه

ــد. گیرن
ــه  ــت ک ــار داش ــه اظه ــن بیانی ــی در ای ــرف غن محمداش
ــکار  ــد ابت ــد و بای ــتان ان ــردم افغانس ــگ م ــی جن قربان
ــت افغانســتان باشــد. رییــس  ــه دســت دول ــز ب صلــح نی
ــت  ــۀ حکوم ــه تجرب ــت ک ــی گف ــدت مل ــت وح حکوم
داکتــر نجیــب اهلل را بــه یــاد دارد و می دانــد کــه بــا 
او »فریــب کاری« صــورت گرفــت. او اضافــه کــرد: 
ــود،  ــح داده ب ــن صل ــن تأمی ــه او تضمی ــد ب ــل متح »مل
ــه فاجعــه انجامیــد. مــن از نقــش فعلــی  امــا متأســفانه ب
ــم  ــز می دان ــن را نی ــی دارم و ای ــان آگاه ــه و جه منطق
کــه خطرهــا و تهدیــدات احتمالــی بعــد از موافقــۀ صلــح 

کدام هــا انــد«.
محمداشــرف غنــی اظهــار داشــت کــه در رونــد صلــح، 
مذاکــره دربــارۀ وحــدت ملــی، حاکمیــت ملــی و حقــوق 
شــهروندان امکان پذیــر نیســت. رییــس حکومــت تأکیــد 
ــۀ واضــح دارد و تعهــدش  ــح، برنام ــرای صل ــه ب ــرد ک ک

ایــن اســت کــه صلــح را تأمیــن کنــد و جلــو هــر نــوع 
ــرد. ــی را بگی ــی و از هم پاش ــۀ احتمال فاجع

ــط  ــه رواب ــتان ک ــی افغانس ــع مل ــت: مناف ــان داش او بی
ــتوار  ــاس آن اس ــی براس ــی و منطقه ی ــرکای بین الملل ش
اســت، در رونــد صلــح غیرقابــل ســازش اســت. اشــرف 
ــرای صلــح  ــد کــه تعهــد جــدی و قــوی ب غنــی می گوی
دارد تــا بــه گفتــۀ او: »دوران تاریــک چهــل ســالۀ جنــگ 
ــح  ــه صل ــا ب ــد م ــانیم. تعه ــان برس ــه پای ــتان را ب افغانس

ــت«. ــچه اس ــا و ُس ــد بی ری ــک تعه ی
محمداشــرف غنــی در پیونــد بــه حضــور نیروهــای 
خارجــی در افغانســتان گفــت کــه ایــن نیروهــا براســاس 
ــاد  ــد و بربنی ــک ضــرورت در افغانســتان حضــور دارن ی
یــک طــرح منظــم ایــن نیروهــا بــه صفــر خواهند رســید.
ــرد: »حضــور  ــد ک ــی تأکی ــس حکومــت وحــدت مل ریی
نیروهــای خارجــی بربنیــاد یــک توافــق دوطرفــه اســت، 
حضــور کنونــی براســاس یــک ضــرورت اســت و روی 
ــن ضــرورت همیشــه توجــه شــده اســت و می شــود  ای
ــد و  ــدر باش ــد چق ــی بای ــای خارج ــمار نیروه ــه ش ک
ــی را  ــای خارج ــمار نیروه ــه ش ــم ک ــالش می کنی ــا ت م

ــانیم«. ــر برس ــه صف ــک طــرح منظــم ب براســاس ی
و  سیاســی  آگاهــان  از  شــماری  باایــن،  همزمــان 
ــی  ــۀ محمداشــرف غن ــه بیانی ــش ب نویســنده گان در واکن
ــه یقیــن تبدیــل  می گوینــد کــه ایــن بیانیــۀ گمان هــا را ب
ــح  ــای صل ــا در گفت وگوه ــه امریکایی ه ــرده اســت ک ک

ــد. ــتان را دور زده ان ــت افغانس ــان، دول ــا طالب ب

محمــد مــرادی، نویســنده و آگاه سیاســی در صفحــۀ 
رســمی فیســبوکش نوشــته اســت کــه بــه حاشــیه قــرار 
ــی  ــت های منطقه ی ــان، از سیاس ــم داوودخ ــن رژی گرفت
ــازمان  ــط س ــب اهلل توس ــوردن نجی ــب خ ــان، فری آن زم
ــادآوری از  ــو« و ی ــح ژن ــرات »صل ــد مذاک ــل در رون مل
ــی، از  ــح فعل ــرات صل ــس از مذاک ــی پ ــرات احتمال خط
ــود. ــی ب ــرف غن ــخنان اش ــای س ــته ترین نکته ه برجس

ــن  ــت ای ــه اس ــتش گفت ــۀ یادداش ــرادی در ادام ــای م آق
ــع  ــتان، در مقط ــت افغانس ــه دول ــان داد ک ــارات نش اظه

ــرار دارد. ــود ق ــی خ ــات سیاس ــی از حی حساس
در عیــن حــال، عبدالحــی خراســانی، آگاه دیگــر مســایل 
ــی  ــرف غن ــه محمداش ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب سیاس
اعتمــاد بــه نفــس اش را از دســت داده و بــه نظــر 
می رســد کــه اشــباح ســرگردان ارگ، او را بــه سرنوشــت 
»نکبت بــار ســردارمحمد داوود خــان و داکتــر نجیــب اهلل« 

ــد. ــد کــرده ان تهدی
ــه  ــه اســت ک ــۀ یادداشــتش گفت ــای خراســانی در ادام آق
ســخنرانی محمداشــرف غنــی پراکنــده، آشــفته، بی نظــم 
و توهــم زا بــود و بــه عنــوان شــخص اول کشــور، 

ضعیــف و روان پریشــانه می نمــود. 
ــراً  ــه اخی ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــای  ــمول هیأت ه ــه ش ــان ب ــکا و طالب ــده گان امری نماین
ــی را در  ــش روزه ی ــی ش ــر، گفت وگوی ــتان و قط پاکس
ــکا  ــدۀ امری ــل زاد، نماین ــی خلی ــد. زلم ــام دان ــر انج قط
ــن  ــات ای ــان جنــگ افغانســتان در مــورد جزیی ــرای پای ب

ســفر بــه حکومــت افغانســتان گفتــه اســت کــه در 
نشســت دوحــه، روی »ســاختار نظــام« آینــدۀ افغانســتان 
ــی انجــام  ــچ گفت وگوی ــت« هی و »ایجــاد حکومــت موق
نشــده و آنچــه از طریــق رســانه ها منتشــر شــده اســت، 

ــت. ــایعه« اس ــت و ش ــات »نادرس اطالع
نشــر  بــا  ملــی  وحــدت  حکومــت  ریاســت  ارگ 
ــه  ــت ک ــزوده اس ــل زاد اف ــل از خلی ــه نق ــی ب اعالمیه ی
ــس«  ــا روی »آتش ب ــان تنه ــا طالب ــکا ب ــده گان امری نماین
ــز  ــه نی ــن زمین ــون در ای ــا تاکن ــد، ام ــرده ان ــت ک صحب
پیشــرفتی حاصــل نشــده اســت. در اعالمیــه گفتــه شــده 
اســت کــه خلیــل زاد، توافــق بــا طالبــان در مــورد خــروج 
نظامیــان خارجــی از افغانســتان را رد کــرده و گفتــه 
اســت کــه در ایــن مــورد هــر تصمیمــی کــه گرفتــه شــود 
بــا هم آهنگــی و از طریــق یــک گفت وگــوی مفصــل بــا 

ــد. ــد ش ــه خواه ــتان گرفت ــت افغانس دول
ــگ  ــان جن ــرای پای ــکا ب ــۀ امری ــدۀ وزارت خارج نماین
افغانســتان بــه ســران حکومــت گفتــه اســت کــه 
ــاده  ــکا در ایــن نشســت، آم ــده گان امری مســوولیت نماین
ــت  ــده گان دول ــان نماین ــا می ــۀ گفت وگوه ــردن زمین ک
افغانســتان و طالبــان اســت و او بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف، بــار دیگــر بــا نماینــده گان طالبــان دیــدار خواهــد 

ــرد. ک

ــل  ــروژۀ ناتکمی ــل پ ــی همیشــه از تکمی اشــرف غن
ــاِب  ــت. در کت ــخن می گف ــتان س ــخ در افغانس تاری
»افغانســتان در قــرن بیســت« کــه نوشــتۀ ظاهــر طنین 
ــا  ــر اســاس مصاحبه ه ــاب بیشــتر ب ــن کت اســت. ای
ــن  ــی تدوی ــرف غن ــای اش ــوص مصاحبه ه به خص
شده اســت. در ایــن کتــاب در مصاحبه یــی، اشــرف 
ــی  ــخ را پروژه ی ــل تاری ــروژۀ ناتکمی ــن پ ــی ای غن

می دانــد کــه توســط امیــر عبدالرحمــان خــان 
شــروع شــده  اســت. غنــی تأکیــد می کنــد کــه بایــد 
ــل  ــروژه تکمی ــن پ ــتان ای ــت داری افغانس در حکوم

شــود.
سیاســت  در  کــه  ســال ها  ایــن  غنــی  جنــاب 
حضــور دارد، لحــن خــود را تغییــر داده  اســت؛ ایــن 
پــروژۀ ناتکمیــل را بــه دورۀ امــان اهلل خــان رجعــت 

ــر  ــروژۀ امی ــه پ ــا ک ــن بحث ه ــدا از ای ــد. ج می ده
عبدالرحمــان خــان درســت/ نادرســت بــود، از 
ــود، از داوود  ــت ب ــت/ نادرس ــان درس ــان اهلل خ ام
خــان درست/نادرســت بــود و...؛ واقعیــت ایــن 
ــته اند.  ــخ پیوس ــه تاری ــا ب ــۀ پروژه ه ــت که هم اس
ــی و  ــی، سیاس ــبات اجتماع ــاع مناس ــه ارج هرگون
فرهنگــی افغانســتان معاصــر بــه آن دوره هــا ناشــی 
ــت. ــرف اس ــت ط ــی و عصبی ــت ارتجاع از برداش
این همــه  بــا  غنــی  اســت که  ایــن  جالــب 
ــعار  ــخ، ش ــل تاری ــروژۀ ناتکمی ــی پ ــعار ارتجاع ش
»دولت ســاز« را شــعار انتخاباتــی تیــم خــود اعــالم 
ــه  ــت، ن ــارت اس ــک عب ــعار ی ــن ش ــت. ای کرده اس
ــه  ــم این ک ــح. مه ــه توضی ــر و ن ــه خب ــدا دارد، ن مبت
ــدارد.  ــداق ن ــی مص ــم غن ــت تی ــاختار دول در س
جنــاب غنــی در ایــن پنج ســال چــه کــرد کــه تــازه 
ــت و  ــتان دول ــازد؟ افغانس ــت بس ــد دول می خواه
ــدارد،  ــت ن ــت و حکوم ــر دول ــت دارد. اگ حکوم
ــت  ــوه کــه دول ــی در ارگ چــرا هســت؟ ســه ق غن
را می ســاز ظاهــراً وجــود دارد. ایــن دولــت را 

ــاع  ــن، ارج ــد. بنابرای ــمیت می شناس ــه رس ــان ب جه
مناســبات دولــت افغانســتان نــه بــه پــروژۀ ناتکمیــل 
تاریــخ درســت اســت و نــه بــه شــعار فاقــد مســما 

ــی. ــم غن ــت تی ــاختار دول ــاز« در س »دولت س
ــت  ــو دول ــرار اســت از ن ــن شــعار ق ــه ای ــی بناب غن
بســازد، امــا تنهــا تیــم انتخاباتــی، تیــم غنــی 
اســت که هیــچ تغییــری بــرای نظــام دولــت از 
ــی در  ــا فدرال ــی ی ــی، پارلمان ــه صدارت ــتی ب ریاس
ــی او مطــرح نیســت.  ــم انتخابات ــت تی ســاختار دول
پــس غنــی دولــت چــه می ســازد؟ حتــا اگــر تغییــر 
نظــام دولــت را بگذاریــم کنــار؛ دولــت غنــی نیــاز 
ــه اصــالح دارد. ایــن اصــالح چیســت؟ نخســتین  ب
اصــالح ایــن اســت؛ قــوۀ اجراییــه کــه در رأس آن 
ــه  ــه، قضایی ــوۀ مقنن ــل از ق ــرار دارد، حداق ــی ق غن
و ســایر نهادهــای دولتــی سوءاســتفاده نکنــد و 
ــه  ــی را ب صالحیــت قوه هــا و ســایر نهادهــای دولت
ــی شــعار  ــاب غن ــود جن ــر ب رســمیت بشناســد. بهت

ــد! ــش می نامی ــالح دولت ــود را اص ــم خ تی
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    فرامرز ِدبویویال
    برگردان: عرفان ثابتی

 
کمتـر از 3۰ سـال پیـش، در پایـان جنگ سـرد، برخی 
از ناظـران غربـی می پنداشـتند کـه دموکراسـی بـرای 
همیشـه پیروز شـده اسـت. همه می دانند که فرانسـیس 
فوکویامـا گفـت که تاریخ به پایان رسـیده اسـت. هیچ 
شـکل بهتـری از دولـت در فکـر نمی گنجیـد؛ تبدیـل 
همـۀ کشـورهای دنیـا بـه لیبـرال دموکراسـی حتمی به 
نظـر می رسـید. بـه نظر می رسـد کـه این روزهـا داریم 
در جهـت مخالـف حرکـت می کنیم. در سراسـر اروپا، 
آسـیا و امریـکا هنجارهـا و نهادهـای دموکراتیـک در 
معـرض حمله انـد. در تمامـی کشـورها شـهروندان نه 
تنهـا بـا سیاسـت مداران، دیکتاتورهـا و عوام فریبانـی 
بـه شـدت متعصـب روبهـرو هسـتند بلکـه زیـر آوار 
اطالعـات نادرسـت، دروغ و کـذب مدفـون شـده اند. 

چـه بـر سـِر دموکراسـی و حقیقـت آمد؟
امسـال همـه سـعی می کردند کـه بفهمند چـرا و بنا به 
کـدام علـل تاریخـی در این مخمصـه گرفتار شـده ایم. 
مقایسـۀ  بـه  گوناگـون  شـیوه های  بـه  صاحب نظـران 
شـباهت های میـان دهـۀ ۱۹3۰ و امـروز پرداخته اند، به 
تأثیـرات بحـران اقتصـادی سـال ۲۰۰8 اشـاره کرده اند 
یـا کوشـیده اند تـا تقصیـر را بـه گـردن ظهـور نظریـۀ 

پسـت مدرن در اواخـر دهـۀ ۱۹۶۰ بیندازنـد.
سـوفیا روزنفلد، اسـتاد تاریخ [در دانشـگاه پنسیلوانیا]، 
در کتـاب کوتـاه و هوشـمندانه اش دیـدگاه جامع تـر و 
ژرف تـری را ارایـه می دهـد. اسـتدالل او ایـن اسـت 
کـه دموکراسـی مـدرن، از بـدو پیدایـش در اواخر قرن 
بـا حقیقـت داشـته  رابطـۀ عجیب وغریبـی  هجدهـم، 
اسـت: بحـران کنونـی صرفـًا جلـوۀ بـارز آن اسـت. 
نبایـد صرفـًا بـر علـل بیرونـی تمرکـز کنیم زیـرا نظام 
حکومتـِی مـا فی نفسـه معایبـی دارد کـه می توانـد بـه 
نابـودی اش بینجامـد. ایـن کتـاب هـم مثـل اثـر قبلـی 
روزنفلـد دربـارۀ تاریـخ پرپیچ وخـِم رتوریک سیاسـی 
دموکراتیـک، هـم مایـه ی دلگرمـی اسـت و هم سـبب 

خاطر. تشـویش 
کـه  اسـت  ایـن  اصلـی  مشـکل  روزنفلـد،  نظـر  بـه 
حکومـت دموکراتیـک مبتنـی بـر میـل بـه [دسـتیابی 
نظام هـای  برخـالف  اسـت.  جمعـی  حقیقـِت  بـه] 
مـردم  کـه  پادشـاهی،  و  اشراف سـاالری  قدیمی تـر 
لـزوم  بـر  و  می راندنـد  بیـرون  قـدرت  عرصـۀ  از  را 
جمهوری هـای  می کردنـد،  تأکیـد  اداری  پنهـان کارِی 
تـازه  تأسـیس اواخـر قرن هجدهـم، و دموکراسـی های 
و  شـفافیت  بـر  بعـدی،  برابری طلبانه تـِر  توده یـی 
اعتمـاد میـان شـهروندان و حاکمـان اسـتوار بودنـد. 
چنیـن می پنداشـتند کـه بـا بحـث آزاد و خـردِ جمعِی 
فرهیختـگان و عـوام، اشـتباهات برطرف خواهد شـد، 
»آگاهـی عمومـی« بـه دسـت خواهـد آمـد و جوامـع 
پیشـرفت خواهنـد کـرد. امـا، همان طـور کـه روزنفلد 
واقعیـت  بـه  هرگـز  نیرومنـد  آرمـان  ایـن  می گویـد، 
جوامـع  در  آغـاز  همـان  از  اسـت.  نشـده  تبدیـل 
دموکراتیـک نابرابری هـای گسـترده یی از نظـر قـدرت 
و تحصیـالت وجـود داشـت و منافع تجـاری و حزبی 
همیشـه بـر رسـانه ها حاکـم بـود. در عمـل، سیاسـت 
بـه جـای این کـه عرصـۀ مبادلـۀ آزاد و مؤدبانـۀ افکار 
باشـد، محل منازعۀ شـریرانه بر سـِر حقیقـت و قدرت 

تعییـن حقیقـت بـوده اسـت.
همیشـه  دموکراتیـک  حقیقـت  می گویـد  روزنفلـد 
مشـروط و حاصـل بحـث بی پایـان در دنیایـی اسـت 
اسـت.  حتمـی  اختالف نظـر  پذیرفته انـد  مـردم  کـه 
دربـارۀ  ارزشـمند  و  جدیـد  کامـاًل  دیدگاهـی  ایـن 
رویکردهـای جنبـش روشـنگری به معرفت اسـت. اما 
پیش فـرض قدرت منـد دیگـری را که در قـرن هجدهم 

نیـز به انـدازۀ امـروز رایـج بـود، نادیـده می گیرد-این 
کـه حقیقـت، در سیاسـت و دیگـر حوزه هـا، سـاده، 
بدیهـی و واحد اسـت. فقط الزم اسـت کـه حقیقت را 
کشـف کنیـم: کسـانی که هنوز قـادر به دیـدن حقیقت 
نخسـتین  نظـر  بـه  مغرض انـد.  یـا  متوهـم  نیسـتند، 
هـواداران ایـن طـرز فکـر، هـدف از آزادی بیـان نـه 
کـه  اسـت  ایـن  صرفـًا  بلکـه  کثرت گرایـی  تشـویق 
حقیقـت بتوانـد از بنـد اسـارت و خرافـات رها شـود. 
بـه عقیـدۀ آنهـا، در چنین شـرایطی، مردم همیشـه نظر 
یـا ارادۀ واحـدی دارنـد: اختالف نظـر نشـانۀ اشـتباه، 

توطئـه یـا چیـزی بدتر اسـت.
در عـوض ایـن کتـاب بـه یکـی دیگـر از مشـکالت 
اصلـِی »نظـام حقیقـت« دموکراتیـک می پـردازد: تنـش 
عـادی.  مـردم  »شـعور«  و  نخبـگان  شـناخت  میـان 
تصمیم هـای سیاسـی مـا تـا چـه انـدازه بایـد مبتنی بر 
فهـم روزمـره و باورهـای اکثـر مـردم، و تـا چـه حـد 
بایـد مبتنـی بر نظـر تخصصی تـر و پیچیده تـر خبرگان 
حقوقـی، علمـی یـا اقتصـادی باشـد؟ چطـور می توان 

موازنه یـی عملـی میـان ایـن دو برقـرار کـرد؟
مـردم  حاکمیـت  از  هجدهمـی  قـرن  سیاسـت مداران 
حـرف می زدنـد امـا آنهـا نیـز همچـون پیشـینیان خود 
بـه سلسـله مراتب اجتماعی عقیـده داشـتند و از نادانی 
و دمدمی مزاجـی توده هـا بیـزار بودنـد. به همیـن دلیل 
حـق رأی را محـدود کردنـد، مجالس سـنا و کالج های 
گنجاندنـد،  خـود  اساسـی  قوانیـن  در  را  انتخاباتـی 
و عقیـده داشـتند کـه رهبـری کشـورها بایـد تنهـا در 
و  آگاه  تحصیل کـرده،  سفیدپوسـت  مـردان  اختیـار 
مـاّلک باشـد. در قرن هـای بعـد، هرچنـد جوامع غربی 
بـه تدریـج برابری طلب تـر شـدند امـا در عیـن حـال، 
بـر پیچیدهگـی آنهـا نیـز افـزوده شـد، بـه طـوری که 
ادارۀ ایـن جوامـع بیـش از پیـش مسـتلزم تخصـص 
و خبرهگـی بـود. همـان طـور کـه می دانیـم، ماکـس 
وبـر در دهـۀ ۱۹۲۰ گفـت کـه نتیجـۀ ایـن امـر تنـش 
فزاینـده میـان حاکمیـت نظرِی مـردم و قـدرت واقعی 
متخصصـان و دیوان سـاالران غیرمنتخبـی بـود کـه در 

عمـل کشـورهای مـدرن را اداره می کردنـد.
ایـن تضـاد شـدت یافته اسـت. بـا هر پیشـرفت جدید 
متخصصـان  انـواع  بـه  نیـاز  تکنولوژیـک  و  علمـی 
افزایـش می یابـد، دانـش بیشـتری بـه وجـود می آید و 
سیاسـت های اداری بیـش از پیش از آن متأثر می شـود. 
ایـن امـر منافـع زیـادی بـرای سـالمتی عمومـی، رفاه 
اجتماعـی و سـرزندهگی اقتصـادی داشـته اسـت. امـا 
در عیـن حـال، مجبـور شـده ایم کـه بیـش از پیـش به 
گروه هـا و سـازوکارهای ناآشـنا و نامشـخص اعتمـاد 
کنیـم. زیـاده روی در تکنوکراسـی و مدیریت سـاالری 
بـه ایـن خطـر دامن می زنـد که شـیوۀ سیاسـت گذاری 
بـد، فاسـد یـا بی ربـط بـه دغدغه هـای مـردم »عـادی« 
باشـد. ایـن امـر اعتمـاد را از بیـن می برد و بـه واکنش 

و  ترامـپ  می انجامد-برگزیـت،  خشـمگینانه  منفـی 
مـواردی از ایـن دسـت همگی پیامـد شـیوۀ مواجهه با 

بحـران مالی سـال ۲۰۰8 هسـتند.
ارایـۀ مثال هـای فـراوان  بـا  همان طـور کـه روزنفلـد 
و  جمعـی  خـرد  بـه  اعتمـاد  سـابقۀ  می دهـد،  نشـان 
پیدایـش  دوران  بـه  نیـز  »متخصصـان«  بـه  سـوءظن 
بـاز  هجدهـم  قـرن  در  مـدرن  دموکراتیـک  اندیشـۀ 
حقیقـت،  نپذیرفتـن  تخصـص،  تحقیـر  می گـردد. 
بهـا دادن بـه احساسـات مـردم »عـادی« و وعـدۀ راه 
حل هـای آسـان و سـریع تازهگـی نـدارد: ایـن همـان 
در  غـرب  جهـان  در  پوپولیسـتی«  »حقیقـت  منطـق 
3۰۰ سـال گذشـته بـوده اسـت، از تامـس پِیـن گرفتـه 
تـا دونالـد ترامـپ، و از اوا پـرون گرفتـه تـا ویکتـور 
اوربـان. دموکراسـی همیشـه بایـد بیـن دو گزینـۀ بـِد 
بـه  دسـت  عوام فریبـی  و  تکنوکراتیـک  اقتدارگرایـی 

بزنـد. انتخـاب 
بـه قـول لنیـن، چـه باید کـرد؟ بایـد ایـن امتیـاز را به 
روزنفلـد داد کـه از پاسـخ گویی بـه ایـن پرسـش )و 
پرسـش دیگـری دربـارۀ میـزان تفـاوت میـان اوضـاع 
شـانه  نامتـوازن(  پوپولیسـم  گذشـتۀ  ادوار  و  کنونـی 
خالـی نمی کنـد. تاریـخ نشـان می دهـد که دموکراسـی 
متکـی بـر تعهـد مشـترک بـه حقیقـت اثبات شـدنی و 
حقیقت گویـی اسـت-اما در عیـن حـال نشـان می دهد 
کـه ایـن سـازه ذاتـًا سسـت و شـکننده و تحت فشـار 
دایمـی اسـت. بـه نظـر روزنفلـد، فهـم ایـن امـر بـه 
مـا کمـک می کنـد تـا جـان تازه یـی بـه هنجارهـا و 
نهادهایـی )رسـانه ها، قـوۀ قضاییه و آموزش( ببخشـیم 
دانـش  کـه  داده انـد  اجـازه  بـه جوامـع  همـواره  کـه 
متخصصـان و احسـاس مـردم را بـه نفـع عمـوم بـا 

یکدیگـر همسـاز و هماهنـگ کننـد.
امـا حتـا این هـم کافـی نخواهد بـود. اسـتدالل های او 
تکلیـف دو مسـألۀ مهـم را روشـن نمی کنـد. اولی، که 
خـود روزنفلـد بـه آن اشـاره می کنـد، ناکامـی اخالقِی 
نظـام اقتصـادی مـا اسـت. داسـتان دموکراسـی مـدرن 
در عیـن حال داسـتان نظام سـرمایه داری مدرن اسـت. 
امـا هـر چه نابرابـرِی فزاینـده و فاحش بر دو دسـتگی 
مـا بیفزایـد، دسـتیابی بـه تفاهمـی کـه سیاسـت به آن 

وابسـته اسـت، دشـوارتر می شود.
سیاسـت دموکراتیـک، عمدتـًا، سیاسـت ملـی اسـت. 
شـاید همیـن خودش بخشـی از مشـکل باشـد. همه ی 
چالش هـای بـزرگ زمانۀ مـا فراملی هسـتند: مهاجرت 
زیسـت محیطی.  فاجعـۀ  و  فزاینـده،  نابرابـری  انبـوه، 
می تـوان گفـت کـه سیاسـت ملـی در بهتریـن حالـت، 
نامناسـب و در بدتریـن حالـت، مانـع پرداختـن به این 
مشـکالت جهانی اسـت. دورنمـا تیره و تار اسـت. اما 
یکـی از امتیـازات ایـن کتـاب پُرمغـز و آگاهی بخـش 
دلسـردی  و  یـأس  بـه  آن  مطالعـۀ  کـه  اسـت  ایـن 
نمی انجامـد بلکـه بـه خواننده امیـد و انگیـزه می دهد.
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عبداالحد هادف

فـارسی 
بـرای همـه

 ودموکراسی

 حقیقت
ــۀ  ــام طلبه گــی، اســتادی در مدرســه داشــتیم کــه از قری در ای
مــا بــود و ســجایای شــخصیتی و ذوقــی منحصــر بــه فــردی 
ــتایش  ــام س ــاری در مق ــه ب ــاد دارم ک ــه ی ــوب ب ــت. خ داش
ــی  ــعدالدین تفتازان ــه س ــتاری عالم ــی و نوش ــدرت ادب از ق
ــی  ــی جالب ــال محل ــس( مث ــی زباِن عربی نوی ــمند فارس )دانش
را بــه کار بــرد و برایــم گفــت: »عبــارت« نــزد تفتازانــی مثــل 
ــه  ــه هرگون ــت ک ــودک اس ــک ک ــت ی ــان در دس ــِک تلخ ش
میــل کنــد، بــه آســانی آن را شــکل می دهــد و یــا بگــو شــکل 

ــازد. ــود را از آن می س ــواه خ دل خ
قریحــه  یــا  و  می نویســم  چیــزی  وقتــی  همیشــه  مــن 
نویســندهگی در مــن گل می کنــد و میــل مانــور در مــن 
می جوشــد و چــه بســا کــه از قصــور و ناتوانــی رنــج 
ــد و  ــادم می آی ــه ی ــب ب ــوی صاح ــۀ مول ــن گفت ــرم، ای می ب
تمنــای روزی را می کنــم کــه مــادۀ کالم در دســتم مثــل شــک 
تلخــان یــا مــوم در دســت کــودک باشــد کــه بــه آســانی آن 
را پیــچ و تــاب دهــم و مقاومتــی در آن نبینــم و بتوانــم متــن 
ــل و  ــا می ــارت« ب ــای »عب دل خــواه خــود را بســازم و در دری
ــا  ــد محــال نیســت، ام ــن آرزو هرچن ــم. ای مالیمــت شــنا کن

ــد. ــت نمی آی ــه دس ــم ب ــاده ه س
ــم  ــی برای ــان عرب ــی زب ــاظ آموزش ــه از لح ــن ک ــۀ م تجرب
ــان را  ــن اذع ــن ای ــه م ــی، ب ــا فارس ــت ت ــت اس ــان نخس زب
تلقیــن کــرده اســت کــه فارســی در طبــع خــود چــون مــوم 
ــتر  ــی بیش ــه آدم ــت و ب ــیرین اس ــهد ش ــون ش ــم و چ مالی
ــدی  ــه ح ــد و ب ــور می ده ــال مان ــری مج ــان دیگ ــر زب از ه
ــت نوشــتن و  ــه در وق ــف اســت ک ــه و باکی ســهل و پُرجاذب
ــم آن  ــم و ترن ــی همچــون موســیقی ریت ــدن می توان ــا خوان ی
ــر بســازی و  ــی از هن ــن ســاده را قطعه ی ــی و مت ــال کن را دنب
عبــارت را رنــگ و ذایقــۀ احســاس بخشــی. بی دلیــل نیســت 
کــه بشــر در هیــچ زبانــی بــه انــدازۀ فارســی از عشــق ســخن 
نگفتــه و بخــش اعظــم میــراث عاطفــی مشــترک انســان ها در 
ــوده اســت. ــه فارســی ب ــد آن ب ــی بلن ــی و عرفان ــاز روحان ف

فارســی در طــول تاریــخ گســترش و نفــوذ خــود از اجبــار و 
اکــراه بــه  دور بــوده و همیشــه بــا جاذبــۀ ذاتــی خــود بــر دل ها 
ــته  ــن آراس ــره شــده و ســخن ســاخته و انجم ــا چی و ذوق ه
ــا  ــان امپراتوری ه ــوان زب ــه عن ــان ب ــن زب ــوخ ای ــت. رس اس
ــاز ســخن  ــره و ب ــی و غی ــی و مغول ــم از عباســی و عثمان اع
 گفتــن بــزرگان دانــش و ادب بشــر از اجنــاس و طوایــف غیــر 
فارســی بــا فارســی، همــه ناشــی از انتخــاب بــوده اســت، نــه 
تحمیــل. فارســی چــون بــا عشــق گــره خــورده، بــا زور هرگز 
ــر تســخیر نکــرده  ــا جب ــچ دل و قلمــروی را ب نســاخته و هی

اســت. شــاید همیــن امــر ســر جاودانگــی آن باشــد.
در افغانســتان کــه زادگاه اصلــی زبــان فارســی اســت، وجود و 
حضــور ایــن زبــان خیلــی طبیعــی اســت و همــه اقوام کشــور 
ــد و  ــخن می گوین ــی س ــه فارس ــود ب ــاب خ ــل و انتخ ــا می ب
ــا قاطعیــت  نقطــۀ وصــل همــۀ شــان هــم فارســی اســت و ب
می تــوان گفــت کــه فارســی زبــان اکثریــت مطلــق در کشــور 
مــا اســت. خیلــی ناشــیانه و ظالمانــه اســت کــه ســر ســتیز بــا 
ــا بهانه هــای مختلــف )جنــگ ســَرک  ــان بگیریــم و ب ایــن زب
ــیم.  ــف آن در زادگاه خــودش بکوش ــرای تضعی ــان( ب و خیاب
ــف  ــی را ضعی ــد و فارس ــی نمی ده ــچ نتیجه ی ــر هی ــن ام ای

ــد.  ــت آن می افزای ــر متان ــس ب ــه برعک ــازد، بلک نمی س
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ــیونه  ــکایتونو کمېس ــايت ش ــه انتخاب ــیون ل ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

غــواړي چــې هــر څومــره ژر چــې کېــږي، بایــد د پاتــې والیتونــو څېــړل شــوي اســناد 

ــتوي. دې ور واس

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي، انتظــار بــايس چــې د انتخابــايت 

شــکایتونو د کمېســیون لــه لــوري د څېــړل شــویو شــکایتونو اســناد دوی تــه ورســېږي، 

ترڅــو د ولــي جرګــې وروســتۍ پایلــې اعــان کــړي او دا پروســه پــای تــه ورســوي.

ــه  ــو ت ــه ورځ ازادي راډي ــح ســادات د دوشــنبې پ ــد ذبی د دې کمېســیون مرســتیال ویان

وویــل چــې د انتخابــايت شــکایتونو د کمېســیون لــه لــوري د نورســتان، کونړ، خوســت، 

فاریــاب، بدخشــان او فــراه والیتونــو څېــړل شــوي اســناد دوی تــه ســپارل شــوي او پــه 

راتلونکــو دوه ورځــو کــې بــه د دغــو والیتونــو وروســتۍ پایلــې اعــان يش.

دی وایــي: »تــر دې دمــه د شــپږو نــورو والیتونــو وروســتي اســناد د انتخابــايت 

شــکایتونو د کمېســیون لــه لــوري مــوږ تــه ســپارل شــوي او زمــوږ غوښــتنه دا ده چــې د 

کابــل او نــورو والیتونــو د پایلــو وخــت تــه پــه کتــو د نــورو والیتونــو اســناد هــم مــوږ 

تــه را واســتوي، ترڅــو وروســتۍ پایلــې اعــان کــړو او دا پروســه پــای تــه ورســوو.«

تــر دې دمــه د دولســو والیتونــو د ولــي جرګــې د انتخاباتــو وروســتۍ پایلــې اعــان 

شــوي دي.

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون لــه لــوري د لومړنیــو او وروســتیو پایلــو اعــان لــه 

ــو او شــکایتونو رسه مــل دی. غربګونون

ــه  ــو پ ــو نوماندان ــې د متعرض ــو ک ــورو والیتون ــمېر ن ــو ش ــه ی ــډون پ ــه ګ ــل پ د کاب

اعرتاضونــو کــې د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون کميشــران د پیســو پــه اخیســتلو او 

معاملــو تــورن شــوي او پــه کابــل کــې د بیــا ځــي انتخاباتــو غوښــتنه يــې کــړې، هغــه 

ــواک کمېســیون رد کــړي دي. ــو خپل څــه چــې د انتخابات

پــه همــدې حــال کــې د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون ویــي چــې د کابــل د انتخاباتو 

پــه اړه ورتــه ډېــر زیــات شــکایتونه رســېديل چــې څېړنــه بــه يــې لږترلــږه یــو میاشــت 

وخــت ونیــي.

ــو  ــته د انتخابات ــان وروس ــه اع ــو ل ــو پایل ــي، د لومړنی ــان واي ــدا ش ــیون هم دا کمېس

ــپاريل. ــه دي س ــه ن ــکایتونه دوی ت ــو ش ــو نوماندان ــیون د معرتض ــواک کمېس خپل

د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون دا هــم وايــي چــې د کابــل پایلــې ال وروســتۍ شــوي 

نــه دي او د شــکایتونو لــه څېړلــو وروســته بــه ولیــدل يش چــې پــه دې اړه څــه پرېکــړه 

. ي کېږ

لــه دې ټولــو رسه د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون د انتخاباتــو پــه تــړاو شــکایتونو تــه 

د رســېدنې خــربه کــوي او وايــي چــې د والیتونــو پايلــې وروســتۍ نــه دي او ممکــن 

پــه هغــو کــې بدلــون رايش.

ــو  ــر اوســه د اتلســو والیتون ــوي: »ت ــد عــي رضــا روحــاين زیات د دې کمېســیون ويان

ــو  ــورو والیتون ــپږو ن ــه د ش ــر پای ــۍ ت ــوي او د اوون ــتول ش ــوږ اس ــې م ــتۍ پايل وروس

پایلــې هــم اســتول کېــږي او د اکــرو والیتونــو پايلــې نهايــي شــوي امــا یــوازې د کابــل 

او څــو نــورو والیتونــو چــې د هغــوی لومړنــۍ پايلــې اعــان شــوې هــم وې، پاتــې 

کېــږي، نيوکــې یــوازې پــه کابــل نــه، بلکــې پــه ټولــو والیتونــو کــې شــوي او تــر یــوه 

حــده پــه حقــه هــم دي، لیکــن دلتــه زمــوږ بحــث د قناعــت نــه دی، بلکــې پــه قانونيــت 

دی، تــر څــو حــق حقــدار تــه ورســېږي.«

د انتخاباتــو ډېــری څارونکــي وايــي، یوازنــی المــل چــې د ولــي جرګــې انتخابــات 

يــې لــه ســتونزو رسه مــخ کــړي، د دواړو کمېســیونونو ترمنــځ نــه همغــږي وه.

ــې د  ــه ک ــه دې برخ ــيد پ ــف رش ــس يوس ــټ رئي ــو د بنس ــه انتخابات د ازادو او عادالن

انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون ارزونــه ښــه نــه بــويل او وايــي چــې رسه لــه دې چــې 

ــه  ــا پ ــه اړه نیوکــې موجــودې وې، ام ــو پ ــو کــې د درغلــۍ او تېروتن ــو والیتون ــه ځين پ

وروســتيو پایلــو کــې چنــدان بدلــون نــه دی راغلــی او د انتخابــايت څارونکــو اندېښــنه 

ــیون  ــې کمېس ــق ک ــه ح ــو پ ــو د رأی ــو او د خلک ــرتض نوماندان ــې د مع ــم دا ده چ ه

ــن کــړی. ــه دی تامی ــت ن عدال

د انتخاباتو کمېسیون د شکایتونو له کمېسیونه غواړي چې څېړل شوي اسناد ژر ور واستوي

موضـوع: اعـالن تـدارکات )51( قلم مـواد البراتـواری ، )41( 
قلـم ملزمه طبـی و)1( قلم آکسـیجن شـفاخانه حـوزوی هرات

شـفاخانه حـوزوی هـرات ازتمـام داوطلبـان واجـد 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)۵۱( 
قلـم مواد البراتـواری،)۴۱( قلم ملزمـه طبی و)۱( قلم 
MoPH/GDCM/ آکسیجن دارای نمبرتشـخیصیه
نمـوده  اشـتراک   G۰۲/۱3۹8/HRP/HRH/NCB
ازنشـراعالن  اعتبـار  را  وآفرهـای سربسـته خویـش 
الـی ۲۱ روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه 
لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارائه 

. یند نما
   تقسـیم تـدارکات بـه سـه الت ذیل هریـک : )۵۱( 
قلـم  موادالبراتـواری تضمیـن آفرمبلـغ 3۵۰,۰۰۰ ، 
)۴۱( قلـم ملزمـه طبـی تضمیـن آفـر۲۴۰,۰۰۰ و )۱( 
قلـم گازآکسـیجن تضمین آفـر ۱۴۰,۰۰۰ افغانی بوده 
،  بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانت خـط بانکـی قابل 
قبـول مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز چهـار 
شـنبه ۱ حـوت ۱3۹۷ سـاعت ۱۰ بجـه قبـل ازظهـر 
در دفتـر آمریـت شـفاخانه حوزوی هـرات منزل دوم 
دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضروری 
میباشـد، آفرهـای دیر رسـیده وانترنیتـی پذیرفته نمی 

. شود
 آدرس هایکـه داوطلبان میتوانند شـرطنامه را بدسـت 

بیاورنـد قرارذیل اند:
۱. شـفاخانه حـوزوی هـرات. شـهر هـرات شـماره 

تمـاس:۰۷۹۹۶۷۴۹۱۵
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت 

عامـه کابل شـماره تمـاس:۷۰۰8۹۲888 ۰
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می 

. شد با

موضـوع: اعـالن تـدارکات )86( قلـم مـواد البراتـواری 

وبانکخـون و)1( قلم آکسـیجن طبـی شـفاخانه والیتی زابل  

واجـد  داوطلبـان  ازتمـام  زابـل  والیتـی  شـفاخانه  ادارۀ 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)8۶( قلـم 
مـواد البراتـواری وبانکخـون و)۱( قلـم آکسـیجن طبـی 
MoPH/GDCM/HRP/ZBL/ دارای نمبرتشـخیصیه
G۰۱/۱3۹8/NCB اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته 
خویـش را اعتبار ازنشـراعالن الـی ۲۱ روز تقویمی مطابق 
شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبق قانـون وطرزالعمل 

تـدارکات ارائـه نمایند.
   تقسـیم تـدارکات بـه دو الت ذیـل هریـک : )8۶( قلـم 
موادالبراتـواری وبانکخـون تضمیـن آفـر۱۰۵,۰۰۰ و )۱( 
بـه  افغانـی  آفـر 3۰,۰۰۰  قلـم آکسـیجن طبـی تضمیـن 
شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابل قبـول می 
باشـد، جلسه آفرگشـایی به روز پنجشـنبه ۲ حوت ۱3۹8 
سـاعت ۱۰ بجـه قبـل ازظهـر در شـفاخانه والیتـی زابـل 
شـهر قالت لـب دریا دایرمیگردد ، شـرایط اهلیـت باارائه 
وانترنتـی  دیررسـیده  آفرهـای  میباشـد.  اسـناد ضـروری 

پذیرفتـه نمی شـود
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل 
مبلـغ ۵۰۰ افغانـی پول غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورند 

اند: قرارذیـل 
۱. شـفاخانه والیتـی زابـل- شـهر قـالت والیـت زابـل 

تمـاس:۰۷۰۰۱۴۲۶۲۹  شـماره 
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه 

کابل شـماره تماس:۰۷۰۰8۹۲888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابق فقـره)3( مـاده دوازدهم قانون 

تـدارکات، مشـروط به منظـوری بودجه می باشـد.

موضوع: اعـالن تـدارکات )14( قلـم موادغذیی 
مـورد ضـرورت شـفاخانه والیتی غور

واجـد  داوطلبـان  ازتمـام  غـور  والیتـی  شـفاخانه 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)۱۴( 
MoPH/ نمبرتشـخیصیه  دارای  موادغذایـی  قلـم 
 G۰۲ /۱3۹8 /GDCM/HRP/GHPH/NCB
اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را اعتبار 
تقویمـی مطابـق شـرایط  الـی ۲۱ روز  ازنشـراعالن 
شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل 

تـدارکات ارائـه نماینـد.
   الت اول هفـت قلـم حبوبـات تضمین آفر ۵۰,۰۰۰ 
، الت دوم پنـج قلـم میـوه وتـرکاری تضمیـن آفـر 
۲۰,۰۰۰ ، الت سـوم یـک قلـم نـان خشـک تضمین 
گوشـت  قلـم  یـک  چهـارم  الت  و   ۶۵,۰۰۰ آفـر 
گوسـفند تضمیـن آفـر ۹۰,۰۰۰  افغانی به شـکل پول 
نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبول می باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی بـه روز سـه شـنبه 3۰ دلـو ۱3۹۷ 
سـاعت ۱۰ بجـه قبـل ازظهـر در درصالـون کنفرانس 
هـای شـفاخانه والیتـی غـور  دایرمیگـردد ، شـرایط 
اهلیـت باارائه اسـناد ضـروری میباشـد ، آفرهای دیر 

رسـیده وانترنتـی قابـل پذیرش نمیباشـند.
را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
درمقابـل مبلـغ ۵۰۰ افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت 
۱. شـفاخانه والیتـی غـور. شـهر فیروزکـوه شـماره 

تمـاس:۰۷۹۹۵۴۴۵۴۰
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت 

عامـه کابل شـماره تمـاس:۰۷۰۰8۹۲888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می 

. شد با

موضوع: اعالن تـدارکات )6( قلـم روغنیات 

و)1( قلـم گازمایع شـفاخانه والیتی زابل  

ادارۀ شـفاخانه والیتـی زابـل ازتمـام داوطلبـان واجد 
شـرایط دعوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبی)۶( قلم 
روغنیـات و)۱( قلـم گازمایـع دارای نمبرتشـخیصیه 
/۱3۹8/MoPH/GDCM/HRP/ZBL/NCB

وآفرهـای سربسـته خویـش  نمـوده  اشـتراک   G۰3
را اعتبـار ازنشـراعالن الـی ۲۱ روز تقویمـی مطابـق 
قانـون  طبـق   ، دری  لسـان  بـه  شـرطنامه  شـرایط 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
   تقسـیم تـدارکات بـه دو الت ذیـل هریـک : )۶( 
قلـم   )۱( و  آفـر۱۷۵,۰۰۰  تضمیـن  روغنیـات  قلـم 
گازمایـع تضمیـن آفـر ۷۵,۰۰۰ افغانـی به شـکل پول 
نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبول می باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی به روز چهار شـنبه ۱ حوت ۱3۹8 
سـاعت ۱۰ بجـه قبل ازظهر در شـفاخانه والیتی زابل 
شـهر قـالت لـب دریـا دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیت 
باارائـه اسـناد ضـروری میباشـد ، آفرهای دیررسـیده 

وانترنیتـی پذیرفتـه نمی شـود
را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
درمقابـل مبلـغ ۵۰۰ افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت 
۱. شـفاخانه والیتـی زابل- شـهر قـالت والیت زابل 

شـماره تماس:۰۷۰۰۱۴۲۶۲۹ 
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت 

عامـه کابل شـماره تمـاس:۰۷۰۰8۹۲888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می 

. شد با

موضـوع: اعالن دعـوت به داوطلبـی)1( قلم 
گازمایع شـفاخانه حـوزوی هرات

ازتمــام  هــرات  حــوزوی  شــفاخانه  ادارۀ 
داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد 
 ، گازمایــع  قلــم  داوطلبــی)۱(  تادرپروســه 
MoPH/GDCM/ نمبرتشــخیصیه  دارای 
اشــتراک   G۰۷/۱3۹8/HRP/HRH/NCB
ــار  ــش را اعتب ــته خوی ــای سربس ــوده وآفره نم
ازنشــراعالن الــی ۲۱ روز تقویمــی مطابــق 
شــرایط شــرطنامه بــه لســان دری ، طبــق قانــون 

وطرزالعمــل تــدارکات ارائــه نماینــد.
ــوده ،   ــی ب ــغ ۱۰۰,۰۰۰ افغان ــن آفرمبل    تضمی
بــه شــکل پــول نقــد ویاضمانــت خــط بانکــی 
قابــل قبــول مــی باشــد، جلســه آفرگشــایی بــه 
روز ســه شــنبه 3۰ دلــو ۱3۹8 ســاعت ۱۰ بجــه 
قبــل ازظهــر در دفتــر آمریــت شــفاخانه حوزوی 
هــرات منــزل دوم دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت 
باارائــه اســناد ضــروری میباشــد، آفرهــای دیــر 

رســیده وانترنیتــی پذیرفتــه نمــی شــود.
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را 

بدســت بیاورنــد قرارذیــل انــد:
ــرات  ــهر ه ــرات. ش ــوزوی ه ــفاخانه ح ۱. ش

تمــاس:۰۷۹۹۶۷۴۹۱۵  شــماره 
 – هــا  شــفاخانه  اصالحــات  پــروژه   .۲
شــماره  کابــل  عامــه  صحــت  وزارت 

 ۰ ۷۰۰8۹۲888 تمــاس:
ــاده  ــره)3( م ــق فق ــرارداد مطاب ــد ق ــوت:  عق ن
بــه  مشــروط  تــدارکات،  قانــون  دوازدهــم 

ــد ــی باش ــه م ــوری بودج منظ
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