
ــق  ــی ناموف ــه هوای ــا حمل ــام صده ــد از انج بع
بــرای از بیــن بــردن تجــارت 200 میلیــون دالــری 
طالبــان،  ارتــش امریــکا  در ســکوت ایــن برنامــه 

یکســاله را لغــو کــرده اســت.
همزمــان بــا اعــام پایــان ایــن برنامــه کــه تحــت 
عنــوان عملیــات طوفــان ســهمگین بــوده، دولــت 
ــرای  ــان را ب ــا طالب ــتقیم ب ــرات مس ــپ مذاک ترام
پایــان دادن بــه جنــگ 19 ســاله افغانســتان را 

ــرده اســت. آغــاز ک
برنامــه هــدف قــرار دادن آزمایشــگاه تولیــد مــواد 
مخــدر طالبــان در ســال 2017 و همزمــان بــا 
اعــام رکــورد جدیــد در تولیــد مــواد مخــدر در 
افغانســتان آغــاز شــده بــود. در آن زمــان امریــکا  
ــد  ــان 500 آزمایشــگاه تولی ــه طالب ــرد ک ــام ک اع
ــترش  ــی گس ــل اصل ــه عام ــدر دارد ک ــواد مخ م

ــروه اســت. ــن گ ــی ای ــن مال ــگ و تامی جن
ــش  ــه ارت ــن برنام ــاز ای ــزارش، از آغ ــن گ بنابرای
امریــکا  و افغانســتان 200 حملــه هوایــی را بــرای 
منهــدم کــردن آزمایشــگاه طالبــان انجــام داده 
اســت، امــا بــا ایــن وجــود تجــارت مــواد مخــدر 
ــی  ــه آرام ــکا  ب ــن امری ــه و بنابرای ــترش یافت گس
برنامــه حمــات هوایــی بــرای نابــود کــردن 

ــت. ــرده اس ــو ک ــدر را لغ ــواد مخ ــگاه م آزمایش
ایــن آخریــن برنامــه پــر هزینــه بــرای مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر و از بیــن بــردن تجــارت ایــن مــواد 
در افغانســتان اســت. امریــکا  در حــال حاضــر 9 
ــواد مخــدر در  ــا م ــارزه ب ــرای مب ــر ب ــون دال میلی
ــود  ــن وج ــا ای ــی ب ــرده ول ــه ک ــتان هزین افغانس
ــا  ــدر دنی ــواد مخ ــد م ــوز 81 درص ــتان هن افغانس

را تامیــن می کنــد.
ــکا   ــی امری ــات هوای ــیگار، حم ــتۀ س ــه نوش ب
ــون  ــد 47 میلی ــع درآم ــا مان ــته تنه ــال گذش در س
دالــر طالبــان از مــواد مخــدر شــده اســت و ایــن 
ــکا  در  ــژۀ امری ــازرس وی ــه ب ــت ک ــی اس درحال
افغانســتان اعــام کــرده مقــدار دقیــق ایــن درآمــد 
ــر  ــه دلیــل عــدم توانایــی در تاییــد آن امکان پذی ب

نیســت.
در ســال 2018 بیــش از هــزار هکتار در افغانســتان 
بــه کشــت مــواد مخــدر اختصــاص داده شــده کــه 
در نهایــت 6400 تــن  از ایــن مــواد در افغانســتان 
تولیــد شــده و ایــن دوبرابــر مقــداری اســت کــه 

امریــکا  در ســال 2001 کشــت می شــد.

دغـه کمېسـيون وايـي چـې دا کار يې ځکه 

کـړی چـې دولت له نشـه يي مـوادو د الس 

تـه راغلـو تـورو پيسـو سـپينولو او د مـايل 

فسـاد مخـه نـه ده نيولې.

دا  دولـت  د  وايـي،  کمېسـيون  اروپايـي 

کمزوري د دې سـبب شـوې چې د اروپايي 

اتحاديـې مـايل سېسـتم ته تاوان ورسـېږي.

د اروپايـي کمېسـیون په خربپاڼـه کې راغيل 

چـې د افغانسـتان پـه ګـډون په دې لېسـت 

کـې شـاملو )۲۳( هېوادونـو د تـورو پیسـو 

سـپینولو پـه برخـه کـې جـدي اقدامـات نه 

کړي. دي 

د  چـې  راغـيل  هـم  دا  کـې  خربپاڼـه  پـه 

افغانسـتان د مـايل نظـام لـه الرې لـه نشـه 

يـي مـوادو او مـايل فسـاده تر السـه شـوې 

پیسـې د اروپايـي اتحادیـې مـايل نظـام تـه 

دي. شـوي  ورګـډې 

پـه دې اړه د افغانسـتان بانـک ویانـد ایمـل 

افغـان  وویـل،  تـه  راډیـو  ازادي  عاشـور 

دولـت تـل هڅـه کـړې چـې لـه نشـه يـي 

مـوادو او مـايل فسـاده د تـر السـه شـویو 

ونیـي. مخـه  سـپینولو  د  پیسـو 

ده زیاتـه کـړه: »د افغانسـتان بانـک د تـورو 

پیسـو له سـپینولو رسه پوره مبـارزه کړې، په 

دې برخـه کـې ډېر مقررات عميل شـوي او 

پـه سېسـتمونو کې د پـام وړ بدلونونه راغيل 

چـې یـو یـې هـم د ترهګرۍ لـه متویـل او 

قانـون  د  مبـارزې  د  رسه  سـپینولو  پیسـو 

تطبیـق دی، مـوږ ټولـو هغـو فعالیتونـو تـه 

پـه کتـو چـې پـه افغانسـتان کـې د پیسـو د 

سـپینولو پر خـاف تـررسه کېـږي، دا راپور 

ناسـم او بـې بنسـټه بولو.«

افغـان  د  چـې  وايـي  بانـک  افغانسـتان  د 

دولـت له خـوا د پیسـو سـپینولو او ترورېزم 

د متویـل مخنیـوی د دې المـل شـو چې په 

)۲۰۱۷( میـادي کال کې د مـايل اقداماتو 

نړیوالـې ډلې د افغانسـتان نوم له خړ لېسـته 

وويست.

پـر  معلوماتـو  د  وزارت  چـارو  کورنیـو  د 

اسـاس، یـوازې پـه روان شـمي کال کـې 

دوه لکـه او )۶۰( زره امریکايـي ډالـر یـې د 

افغانسـتان بانـک تـه لېږلـې چې د نشـه يي 

مـوادو پـه قاچـاق کوونکـو پـورې یـې اړه 

درلـوده.

له نشـه يـي مـوادو رسه د مبـارزې عديل او 

قضايـي مرکـز ویانـد خالـد موحـد وايي، د 

دوی مرکـز تـه پـه روان کال کـې د نشـه يي 

مـوادو د معاماتو څو دوسـیې لېږل شـوي 

او د څېړلـو پـه حال کـې دي.

نومـوړي وویـل: »ټـول هغـه عوایـد چې له 

جرمـه رسچینـه اخـيل، لـه نشـه يي مـوادو 

رسه د مبـارزې عـديل او قضايـي مرکـز تـه 

لېـږل کېږي، دغه ډول په روان شـمي کال 

کـې یـو شـمېر قضیـې د عـديل او قضايـي 

مرکـز د څارنوالـۍ لـه خـوا څېـړل شـوې 

دي، مـوږ سـږ کال دوه لکـه او )۲۲( زره 

د  افغانـۍ  لکـه   )۵۹( او  ډالـر  امریکايـي 

محکمـې تر پرېکـړې وروسـته د عوايدو په 

ډول دولتـي خزانـې تـه لېـږيل دي.«

د افغانسـتان بانـک وايـي چـې لـه نشـه يي 

قضايـي  او  عـديل  مبـارزې  د  رسه  مـوادو 

د  کـې  کال  شـمي   )۱۳۹۷( پـه  مرکـز 

داخـيل بانکونو له الرې د پیسـو سـپینولو د 

اتـو پېښـو مخـه نيولـې ده.

کـه د اروپـا پارملـان دا تـور لېسـت تأییـد 

کـړي، نـو پـه دې لېسـت کـې پـر شـاملو 

مـايل  او  زيـات  بـه محدودیـت  هېوادونـو 

معامـات بـه يې پـه ځري رسه څـارل کېږي.
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افراد متهـم نیـز درخـواست عضـویت 
در کمیسیون هـای انتخـاباتی کـرده اند

افغانستان ونـزویـالیـی دیگر 
خواهـد شـد؟

23

امریکا  برنامۀ انهدام مراکز تولید 
مواد مخدر در افغانستان را لغو کرد

اروپايي کمېسيون افغانستان په تور لېست کې شامل کړ

پارلـمان هفـدهـم
افتتـاح خـواهـد شـد؟ 
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»امروزه سـیر قهقرایی دموکراسـی از صندوق های 
رای شـروع می شود.«

)از کتاب »دموکراسی ها چگونه می میرند«(
جهـان  در  دموکراسـی ها  شـتابندۀ  سـیر  هرچنـد 
ولـی  می رسـد،  نظـر  بـه  مهـار  غیرقابـل  دیگـر 
بسـیاری از اندیشـمنداِن سیاسـی ایـن نگرانـی را 
راه هـای  از  توتالیتاریسـم  و  اسـتبداد  کـه  دارنـد 
دموکراسـی  نظام هـای  کـردِن  خفـه  بـه  دیگـر 
موفـق می شـوند. ایـن اندیشـمندان بـه ایـن بـاور 
رسـیده اند کـه در جهـاِن امـروز دموکراسـی ها را 
بیشـتر بـا سـازوکارهای خودشـان نابـود می کنند. 
بـه گفتـۀ ایـن اندیشـمندان، اگر تـا دیـروز از راهِ 
کودتاهـای نظامـی نظام هـای دموکراتیـک را سـر 
می بریدنـد، امـا حـاال بـا اسـتفاده از انتخابـات و 

رای مـردم ایـن کار را انجـام می دهنـد. 
خواندنـی  بسـیار  کتـاب  نویسـنده گان 
»دموکراسـی ها چگونـه می میرنـد«، بـا ممارسـت 
دموکرسـی های  تاریـخ  در  قـدر  قابـل  تـاش  و 
پسـین  سـال های  در  کـه  اتفاق هایـی  و  جهـان 
در برخـی کشـورها بـه وقـوع پیوسـت، هشـدار 
می دهنـد کـه نظام هـای اقتدارگـرا یـک بـارِ دیگر 
در حـال سـر بـرآوردن انـد. آن هـا از جملـه بـه 
انتخابـات سـال 2016 امریـکا اشـاره می کننـد که 
در نتیجـۀ آن، دونالـد ترامـپ بـه قـدرت رسـید. 
بـه گفتـۀ نویسـنده گان کتـاب، ترامـپ پـس از به 
قـدرت رسـیدن همـان نشـانه ها را از خـود بـروز 
می دهـد کـه دیکتاتـوران جهــان بـا آن صفـات 
شـناخته می شـوند. نویسـنده گان کتاب، بـه نمونۀ 
ونزویـا اشـاره دارنـد کـه هوگـو چـاوز از راه 
انتخابـات موفـق شـد قـدرت را بـه دسـت بگیرد 
ولـی بعـداً آن را کامـًا در انحصـارِ خـود درآورد 
و کشـورش را از یـک دموکراسـی پاسـخ گو، بـه 
سـوی نظامـی تک حزبـی و دیکتاتورمنـش سـوق 
داد. نویسـنده گان کتـاب »دموکراسـی ها چگونـه 
خطـری  چنیـن  وقتـی  می گوینـد  می میرنـد«، 
بـرای کشـورهایی کـه تجربه و تاریـخ طوالنی در 
عرصـۀ مناسـبات دموکراتیک دارند، وجـود دارد، 
کشـورهایی کـه تـازه می خواهنـد وارد مناسـبات 
دموکراتیـک شـوند، بـدون شـک در درجـۀ اول 

می تواننـد شـکار افـکار مسـتبدانه گردنـد. در این 
کتـاب هرچنـد بـه افغانسـتان بـه صـورِت خاص 
پرداختـه نشـده ولـی می تـوان نتیجـه گرفـت کـه 
نویسـنده گان کتـاب به تمام مردم جهــان هشـدار 
داده انـد کـه متوجه نظام هـا و رهبراِن خود باشـند 
دیگـری  هیتلرهـای  و  اسـتالین ها  بـه  کـه روزی 

تبدیـل نشـوند. 
ایـن هشـدار بـرای مـا کـه هنـوز در اوِل راه قرار 
داریـم، واقعـًا بایـد جـدی تلقـی شـود. حداقـل 
در انتخابـات سـال 2014 دیدیـم کـه پیش بینـی 
درسـت  چه قـدر  می توانـد  کتـاب  نویسـنده گان 
و دقیــق باشـد. در ایـن انتخابـات ضمـن این کـه 
تقلـب و مهندسـی آرا بـه اوِج خـود رسـید، ولـی 
در نتیجـۀ آن کسـی بـه قـدرت دسـت یافـت، که 
از کمتریـن حمایـت مردمـی برخـوردار بـود. این 
فـرد طـی پنـج سـال گذشـته، ضمـن بـه دسـت 
از  کم کـم  سیاسـی، حـاال  قـدرت  تمـام  گرفتـن 
خـود نشـانه های هوگوچـاوز را بـروز می دهـد. 
آقـای غنـی حـاال دیگـر بـه هیـچ سـازوکارِ مدنی 
او در  نـدارد. تمـام تـاِش  بـاور  و دموکراتیـک 
راه انحصـار هرچـه بیشـتِر قـدرت و پـس زدن 
هـر  اسـت.  شـده  متمرکـز  سیاسـی اش  رقبـای 
را  افـرادی  عجیب وغریـب  فرمان هـای  بـا  روز 
بـه بهانـۀ اصاحـات اداری از کار برکنـار کـرده 
و افـراد دیگـری را جایگزین شـان می سـازد. ایـن 
مسـأله بـه صورتی حاد شـد کـه یکـی از نامزدان 
انتخابـات سـال آینـده در اعتـراض بـه آن اعـام 
کـرد که آقـای غنی، کسـانی را که فکـر می کند از 
دسـتۀ انتخاباتـی او حمایـت می کننـد، از وظایف 
دولتـی سـبک دوش و یـا تهدیـد به عـدم حمایت 
از وی می کنـد. آقـای غنـی همچنـان می خواهـد 
بـه کمیسـیونی  نیـز  انتخابـات را  کـه کمیسـیون 
کامـًا دولتـی و شـخصی مبـدل کنـد. شـاید او 
ظاهـراً از احـزاب و نهــادهای جامعـۀ مدنـی و 
ناظـر بـر انتخابات خواسـته باشـد کـه در گزینش 
کمیشـنران تـازۀ کمیسـیون های انتخاباتـی افرادی 
را معرفـی کننـد، ولی بـاور قاطِع آگاهان سیاسـی 
ایـن اسـت که آقـای غنی سـرانجام افـرادی را در 
کمیسـیون های انتخاباتـی نصـب خواهـد کـرد که 

بـه او و تیـم انتخاباتـی اش وفـادار باشـند. 
و  نامـزدان  تمـام  از  فرمانـی  طـی  غنـی  آقـای 
مقام هـای دولتـی خواسـته کـه از امکانـات دولتی 
در راه انتخابـات اسـتفاده نکننـد، ولـی او خـود 
نخسـتین فـرد در کشـور اسـت کـه این فرمـان را 
نقـض کـرده و می کنـد. بیشـتر کسـانی را کـه در 
روزهـای اخیـر آقای غنی بـه عنوان والـی، معاون 
والیـت، سرپرسـت فـان ریاسـت و یـا وزارت 
گماشـته، تمامـًا در راسـتای کارزارهـای انتخاباتی 
دسـتۀ  معـاون  قانـون،  خـاف  او  بوده انـد.  او 
انتخاباتـِی خـود را در سـفرهای رسـمی و دولتـی 
بـا خـود می برد و در نشسـت های رسـمی در کنار 
خـود می نشـاند. ایـن حرکـِت او را کـه می بینـم، 
رژیـم طالبـان بـه یـادم می آیـد. در آن رژیـم هـم 
وقتـی یکـی از مقام هـای طالبـان بـه جایـی سـفر 
می کـرد، بـاز یکـی از دوسـتان و یـا اقـوام خـود 
را کـه هیـچ سـمتی در آن اداره نداشـت، به عنوان 
سرپرسـت معرفـی می کـرد. تـا آمـدن آن رییـس 
مثـًا پسـرکاکایش کـه هیـچ سـمتی در آن اداره 
نداشـت، امـور دولتـی را نظـارت می کـرد. حـاال 
آقـای غنـی نیـز بـا همیـن روِش طالبانـی معـاون 
در  سـمتی  هیـچ  کـه  را  خـود  انتخاباتـی  دسـتۀ 
حکومـت نـدارد، در کنفرانس هـای بین المللـی بـا 
خـود بـه مصـرِف دولـت می بـرد. آیا ایـن تخطی 
آشـکار از قوانیـن نیسـت؟ آیـا آقای غنـی خود را 
در جـای یکـی از دیکتاتـوران تاریـخ نمی بینـد؟ 
 این هـا همـه نشـانه های سـقوط دموکراسـی در 
افغانسـتان انـد. آقـای غنـی همان طـور کـه هیتلر 
و هوگوچـاوز از راه انتخابـات بـه قـدرت دسـت 
یافتنـد، قدرت سیاسـی را ظاهراً با میکانیسـم های 
دموکراتیـک در اختیـارِ خـود گرفـت ولـی حـاال 
می خواهـد کـه آن را به نظامی مسـتبد و اقتدارگرا 
مبـدل کنـد. او به شـدت حـرِص قـدرت دارد و 
سیاسـی  قـدرت  ممکـن  راهِ  هـر  از  می خواهـد 
را همچنـان در اختیـار داشـته باشـد. اگـر آقـای 
در  سیاسـی  قـدرت  بـه  دیگـر  دورِ  یـک  غنـی 
کشـور دسـت یابـد، بـدون تردیـد افغانسـتان بـه 

ونزویایـی دیگـر تبدیـل خواهـد شـد.
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ــاران  ــارِش برف وب ــش ب زمســتان امســال، افغانســتان شــاهد افزای
ــاراِت وزارت  ــاد اظه ــر بنی ــرِخ آن ب ــه ن ــوده اســت؛ افزایشــی ک ب
انــرژی و آب، 150 درصــد ارزیابــی می گــردد. مســلمًا ایــن 
درحالی کــه  بارنده گــی،  میــزان  در  یک ونیم برابــری  افزایــِش 
ــار  ــل به ــت و در فص ــتان باقی س ــل زمس ــاه از فص ــوز یک م هن
نیــز می تــوان انتظــار بــارِش بــاران را داشــت، بــرای مــردم 
ــهری و  ــارِف ش ــرای مص ــن آب ب ــر تأمی ــم از نظ ــتان ـ ه افغانس
ــط  ــت محی ــود وضعی روســتایی و کشــت وکار و هــم از نظــر بهب
ــدِت  ــد از ش ــه می توان ــا آن چ ــت؛ ام ــندکننده اس ــتی ـ ُخرس زیس
ایــن خرســندی بکاهــد، نبــود یــک برنامــۀ علمــی و جامــع بــرای 

ــتان اســت. ــی افغانس ــع آب ــت مناب مدیری
ــش  ــه افزای ــر ب ــی، منج ــرات اقلیم ــم تغیی ــه بگویی ــلمًا این ک مس
ــده  ــا ش ــِی م ــرۀ خاک ــیرین ـ در ک ــژه آب ش ارزِش آب ـ به وی
ــه،  ــرار گرفت ــتان در آن ق ــه افغانس ــی ک ــر آن، منطقه ی ــزون ب و اف
ــن  ــِق زمی ــنه ترین مناط ــی از تش ــه یک ــرات ب ــن تغیی ــر ای ــر اث ب
ــا،  ــق پیش بینی ه ــز مطاب ــت ویکم نی ــدۀ بیس ــده و س ــل ش تبدی
ــه  ــن آب ب ــرای تأمی ــی ب ــاِت بین الملل ــا و منازع ــدۀ رقابت ه س
عنــوان طــای ســفید اســت؛ تکــرار و تأکیـــدی احســن خواهــد 
ــی، افغانســتان خوشــبختانه  ــود. درســت در یــک چنیــن وضعیت ب
یکــی از کشــورهای غنــی از نظــر آب هــای ســطحی و زیرزمینــی 
ــه  ــن آن ک ــود، ضم ــت ش ــت مدیری ــر درس ــه اگ ــی ک ــت؛ آب اس
ــرای  ــی ب ــد منبع ــد، می توان ــع می کن ــالی را رف ــِر خشک س خط
تولیــِد ثــروت و تحقــِق توســعه و در نهایــت تغییــر چهــرۀ کشــور 

نیــز باشــد.
ــی در  ــوارد مانع ــا م ــه در بس ــتان اگرچ ــتانی بودِن افغانس کوهس
ــه  ــر ک ــن نظ ــا از ای ــده، ام ــی  ش ــاف تلق ــازنده گی و انکش راه س
ــوردار  ــر برخ ــیار برف گی ــاِت بس ــا و ارتفاع ــور را از بلندی ه کش
کــرده و رودخانه هــای آِب شــیریِن فراوانــی را بــه ارمغــان آورده، 
ــود.  ــمرده می ش ــان ش ــِی جه ــدۀ کم آب ــزرگ در س ــِت ب ــک مزی ی
ــن مزیــت در ســایۀ جنــگ و  ــه ای ــا تأســف این جاســت کــه ب ام
ــر  ــه علی الظاه ــر ک ــال های اخی ــده و در س ــه نش ــی پرداخت ناامن
ارزِش آب بــرای مــردم و دولــِت افغانســتان مشــخص شــده نیــز 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــرای اس ــی ب ــی و جامع ــۀ علم ــچ برنام هی

آبــی تــدارک دیــده نشــده اســت.
ــا و چشــمه های آِب  ــوِب افغانســتان، رودخانه ه ــا جن از شــمال ت
ــی اســتفادۀ  ــِت طبیع ــن موهب ــر از ای شــیرین جــاری اســت و اگ
مــزارِع  و  باغ هــا  می آمــد،  عمــل  بــه  تخصصــی  و  علمــی 
افغانســتان ســبز و پُررونــق، شــهرها و روســتاهای کشــور روشــن 
و پُرنــور، محیــط زیســت پــاک و پُرنشــاط و ذخایــر آِب زیرزمینی 
دســت نخورده و پُرپیمــان باقــی می مانــد. درِک ایــن نکتــه زمانــی 
ملمــوس می گــردد کــه یکــی از کشــورهاِی خاورمیانه یــی چــون 
اســراییل را ببینیــم کــه به رغــم برخــورداری از ناچیزتریــن منابــع 
آب شــیرین، چگونــه بخــش صنعــت و زراعــِت آن فعــال اســت 
و شــهرهای آن نیــز از پاکــی و نظافــت می درخشــند. ایــن 
ــِت علمــی و متمرکــز  ــق مرهــوِن چیــزی نیســت ُجــز مدیری رون
ــه  ــراییلی« ب ــدل اس ــوان »ُم ــر عن ــه زی ــع آب ک ــۀ مناب و یکپارچ
ــت.  ــده اس ــل ش ــان تبدی ــق جه ــنه ترین مناط ــرای تش ــی ب الگوی
ــا  ــر و ب ــی و بای ــًا بیابان ــیار کوچــک و غالب ــن کشــورِ بسیاربس ای
جمعیــت میلیونــی، اوالً از صنعــِت بازیافــِت آب برخــوردار اســت 
و ثانیــًا کشــاورزی را بــا اســتفاده از سیســتم آبیــارِی قطره یــی بــه 
پیــش می بــرد. امــا افغانســتان ســاالنه بــا برخــورداری از میلیاردهــا 
ــت و  ــی اس ــا بی  آب ــه ب ــوز مواج ــطحی، هن ــب آب س ــر مکع مت
ــع آب   ــور از مناب ــن کش ــیناِن ای ــازِ شهرنش ــورد نی ــوز آِب م هن

ــود.   ــن می ش ــی تأمی زیرزمین
در شــهر بــزرگ و چندمیلیونــی کابــل، درحالی کــه بــا مســاعدِت 
ــان و  ــل و پغم ــۀ کاب ــه آِب رودخان ــی ب ــکاِن دسترس ــت ام دول
افزون تــر از آن  رودخانه هــای ســالنگ و پنجشــیر امکان پذیــر 
ــاهِ آب در  ــک چ ــدام ی ــر هرک ــی ناگزی ــای کابل ــت، خانواره اس
خانه های شــان حفــر کــرده و بــا اســتفادۀ بی رویــه از ایــن 
ــا  ــد. آن ه ــاِی آب  می افزاین ــِق چاه ه ــر عم ــال ب ــه س ــال ب آب ، س
ــه  ــم کوچ ــر، ه ــم موت ــویند و ه ــرف می ش ــم ظ ــن آب، ه ــا ای ب
ــیراب  ــا را س ــان و باغچه ه ــم درخت ــد و ه ــی می کنن را آب پاش
و  کارخانه هــا  نیــازِ  مــورد  آب  این کــه  جالــب  می ســازند. 
ــود.  ــن می ش ــاه تأمی ــر چ ــا حف ــز ب ــل نی ــی کاب ــای زراعت زمین ه
درحالی کــه این همــه آِب ســطحی و رودخانه یــی وجــود دارد 
ــارۀ  ــل چندین ب ــا و تبدی ــِت فاضاب ه ــکاِن بازیاف ــوژی ام و تکنال
ــی  ــر زیرزمین ــتفاده از ذخای ــاخته؛ اس ــر س ــاب را میس ــه پس آن ب
ــِت محــض  ــوند، باه ــمرده می ش ــتراتژیک ش ــع اس ــه مناب آب ک
ــاران 150  ــرف و ب ــارش ب ــه ب ــاف، این ک ــن اوص ــا ای ــت. ب اس
ــع  ــی جام ــۀ مدیریت ــک برنام ــودِ ی ــه، در نب ــش یافت ــد افزای درص
ــن و  ــاِی روش ــچ دورنم ــد هی ــی، نمی توان ــع آب ــۀ مناب و یکپارچ

ــر بکشــد.  ــه تصوی ــرای افغانســتان ب ــداری را ب پای

افزایش بارنده گی ها 
و نبود برنامۀ علمِی مدیریت منابع آب

احمـد عمران

افغانستان 
شـد؟ خواهـد  دیگر  ونـزویـالیـی 

آقای غنی طی فرمانی از تمام نامزدان و مقام های دولتی خواسته که از امکانات دولتی در راه انتخابات استفاده نکنند، ولی او خود نخستین 
فرد در کشــور است که این فرمان را نقض کرده و می کند. بیشتر کســانی را که در روزهای اخیر آقای غنی به عنوان والی، معاون والیت، 
سرپرســت فالن ریاست و یا وزارت گماشته، تماماً در راستای کارزارهای انتخاباتِی او بوده اند. او خالف قانون، معاون دستۀ انتخاباتِی خود 
را در ســفرهای رســمی و دولتی با خود می برد و در نشست های رسمی در کنار خود می نشاند. این حرکِت او را که می بینم، رژیم طالبان به 
یادم می آید. در آن رژیم هم وقتی یکی از مقام های طالبان به جایی ســفر می کرد، یکی از دوســتان و یا اقواِم خود را که هیچ سمتی در آن 
اداره نداشــت، به عنوان سرپرســت معرفی می کرد. تا آمدن آن رییس مثاًل پسرکاکایش که هیچ سمتی در آن اداره نداشت، امور دولتی را 
نظارت می کرد. حاال آقای غنی نیز با همین روِش طالبانی معاون دســتۀ انتخاباتی خود را که هیچ سمتی در حکومت ندارد، در کنفرانس های 

بین المللی با خود به مصرِف دولت می برد. آیا این تخطی آشکار از قوانین نیست؟
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مجلــس  کار  ادامــۀ  کــه  می گوینــد  حقوقــی  آگاهــان 
ــرای  ــد ب ــت بای ــت و حکوم ــی اس ــده گان، غیرقانون نماین
ــد.  ــل کن ــی جــدی عم ــم شــورای مل ــاز کار دور هفده آغ
ــد  ــده گان می گوین ــان، برخــی اعضــای مجلــس نماین همچن
کــه کار دور شــانزدهم مجلــس نماینــده گان در حالــت ابهــام 

قــرار گرفتــه اســت. 
باورهــا بــر ایــن اســت کــه چالش هــای انتخابــات مجلــس 
ــات ســایه  ــج انتخاب ــاالی نتای ــد صلــح ب ــده گان و رون نماین
ــبب  ــا س ــن نهاده ــای ای ــاری اعض ــت و برکن ــده اس افگن
شــده تــا آغــاز دور هفدهــم مجلــس نماینــده گان در ابهــام 

قــرار گیــرد. 
ــا  ــو ب ــوق در گفت وگ ــایل حق ــار، آگاه مس ــروز جهان ی به
ــس  ــی کار مجل ــان قانون ــد: زم ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــد  ــن رون ــۀ ای ــت، ادام ــیده اس ــان رس ــه پای ــده گان ب نماین
نقــض صریــح قانــون اساســی و قانــون انتخابــات اســت و 

ــدارد. ــی ن ــروعیت قانون مش
کــه در  بــه چالش هایــی  اشــاره  بــا  آقــای جهان یــار 
می گویــد:  افتــاد،  اتفــاق  انتخابــات  برگــزاری  رونــد 
کمیســیون های انتخاباتــی نیــز بــا چالش هــای حقوقــی 
ــام  ــا را اع ــی از والیت ه ــج برخ ــد، نتای ــده ان ــه ش مواج
ــده،  ــی مان ــان باق ــا نتایج ش ــماری از والیت ه ــرده و ش ک

ــت.  ــده اس ــش ش ــبب چال ــود س ــن خ ای
ــل  ــه دلی ــی ب ــای انتخابات ــووالن نهاده ــه مس ــت ک او گف
اختــاس و دســت بُرد در رونــد انتخابــات بــه نفــع افــراد از  
طــرف حکومــت برکنــار و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 
معرفــی شــده انــد، امــا نتایــج اعــام شــده نیــز بایــد دوبــاره 
مــورد بازرســی قــرار گیــرد، چــون توســط افــراد متهــم بــه 
اختــاس بررســی شــده اند و نتیجــۀ اعــام شــده از طــرف 

آنــان مــورد تأییــد قــرار نگیــرد. 
او گفــت: کمیشــنرانی کــه قــرار اســت بــه نهادهــای 
ــد.  ــام کنن ــاره اع ــج را دوب ــد نتای ــد، بای ــی بیاین انتخابات
بــه  را  افغانســتان  حکومــت  جهان یــار  آقــای 
بــا  گفت وگــو  و  صلــح   رونــد   در  دســت وپاچه گی 
ــح و داغ شــدن  ــد صل ــد: رون ــرده، می گوی ــان متهــم ک طالب
ــان، احتمــال  ــا طالب گفت وگوهــای نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا ب
ایجــاد ادارۀ موقــت را بیشــتر ســاخته اســت و تمرکــز 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــت را ب دول
ــایه افگنده و  ــات س ــاالی انتخاب ــح ب ــد صل ــت: رون او گف

ــدارد.  ــزی ن ــاش و تمرک ــورد ت ــن م ــت در ای دول
ــد  ــک و تردی ــا ش ــی ب ــت فعل ــۀ حکوم ــه ادام ــت ک او گف
ــه  ــه توج ــت ک ــده اس ــث ش ــن باع ــت و ای ــه اس مواج
کمتــری نســبت بــه کمیســیون های انتخاباتــی و نتایــج 

ــرد.  ــورت گی ــات ص انتخاب
ایــن در حالــی اســت کــه دور شــانزدهم کار مجلــس 

نماینــده گان در حالــت ابهــام قــرار گرفتــه اســت.
ــس  ــو مجل ــلجوقی عض ــد س ــال، صالح محم ــن ح در عی
نماینــده گان نیــز در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
می گویــد: هیــچ برنامه یــی بــرای آغــاز دورۀ هفدهــم 

ــات، کار  مجلــس نماینــده گان روی دســت نیســت و انتخاب
را بــرای آغــاز ایــن دور، دشــوار ســاخت کــه هیــچ راه حــل 

ــت. ــده اس ــی نش ــش پیش بین ــن چال ــه ای ب
ــات  ــد انتخاب ــای رون ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــح ب ــای صال آق
مجلــس  هفدهــم  دورۀ  کار  آغــاز  گفــت:  پارلمانــی، 
ــا  ــی ب ــده گان فعل ــۀ کار نماین ــان ادام ــده گان، همچن نماین

چالش هــای زیــاد روبــرو خواهــد بــود.
ــم  ــاز دورۀ هفده ــراراه آغ ــی ف ــش دوم ــح چال ــای صال آق
مجلــس نماینــده گان، رونــد مذاکــرات صلــح میــان امریــکا 
و  طالبــان را می دانــد: اگــر یــک پیشــنهاد طالبــان مشــارکت 
ــده گان  ــس نماین ــت و مجل ــوالی و الی ــوراهای ولس در ش
باشــد، سرنوشــت انتخابــات ایــن نهــاد در حالــت از ابهــام 

ــرد.  ــرار می گی ق
ــری  ــه تأخی ــاره ب ــا اش ــده گان ب ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
ــده گان،  ــس نماین ــات مجل ــزاری انتخاب ــد برگ ــه در رون ک
ایجــاد شــد می گویــد: تــا زمانــی کــه پارلمانــی دومــی بــه 
کار خــود آغــاز نکنــد، مجلــس اولــی بــه کار خــود ادامــه 
می دهــد، امــا او تأکیــد می کنــد: »پارلمانــی دورۀ شــانزدهم 
ــه  ــه دهــد و ن ــه کار خــود ادام ــن ب ــد بیشــتر از ای نمی توان
پارلمــان دورۀ هفدهــم می توانــد کار خــود پیــش از اعــام 

نتایــج نهایــی انتخابــات آعــاز کنــد«. 
او گفــت: از نظــر حقوقــی کار مجلــس نماینــده گان درحالت 
از ابهــام قــرار دارد و دولــت بــا در نظرداشــت رویکردهــای 
ــر  ــرد، در غی ــش  گی ــد پی ــدی را بای ــل ج ــی راه ح حقوق
ــد  ــان خواه ــز جری ــده نی ــت در آین ــن بُن بس ــورت ای ص

داشــت. 
کمیســیون های  کمیشــنران  برکنــار  ســلجوقی،  آقــای 
انتخاباتــی را اقــدام نیــک در عرصــۀ اصاحــات انتخاباتــی 
ــتن  ــر گماش ــت در ام ــه حکوم ــد ک ــا می گوی ــد، ام می دان
کمیشــنران جدیــد تــاش جــدی کنــد و بــا در نظرداشــت 
ــی  ــج نهای ــام نتای ــرای اع ــدی را ب ــات ج ــکایات اقدام ش

ــرد.  ــت گی روی دس
او افــزود کــه اگــر ظرفیــت رســیده گی بــه همــۀ مشــکات 
ــاره  ــات دوب ــو و انتخاب ــات لغ ــج انتخاب ــدارد، نتای وجــود ن

برگــزار گــردد.  
ایــن در حالــی اســت کــه زمــان قانونــی کار دور شــانزدهم 
ــان  ــه پای ــاه جــوزای ســال 94 ب ــده گان، در م مجلــس نماین
 رســید، امــا بــه دلیــل عــدم برگــزاری انتخابــات پارلمانــی، 
ــا  ــی، ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن محمداش
صــدور فرمانــی در 29 جــوزای ســال 1394 از نماینــده گان 
ــزاری  ــان برگ ــا زم ــان ت ــه کار ش ــا ب ــت ت ــس خواس مجل

ــد. ــه دهن ــج آن ادام ــی و اعــام نتای ــات پارلمان انتخاب
ــال  ــزان س ــده گان در 28 - 29 می ــس نماین ــات مجل انتخاب
ــج  ــام نتای ــش اع ــد، پی ــزاری ش ــیدی برگ ــاری خورش ج
نهایــی آن، اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی برکنــار و 
بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی شــدند و تــا هنــوز 

ــت. ــن نیس ــات روش ــن انتخاب ــت ای سرنوش
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نهادهای ناظر:
افراد متهـم نیـز درخـواست عضـویت 
در کمیسیون هـای انتخـاباتی کـرده اند

ــت دهنده گان  ــان درخواس ــه در می ــد ک ــی می گوین ــر انتخابات ــای ناظ ــی از نهاده ــووالن در برخ مس
ــانیدن  ــران کش ــه بح ــم ب ــه مته ــانی ک ــماری از کس ــی ش ــیون های انتخابات ــرای کمیس ــت ب عضوی
ــراد از  ــن اف ــه درخواســت ای ــد ک ــان می گوین ــود. آن ــده می ش ــز دی ــتند نی ــی هس ــات پارلمان انتخاب

ــات رد شــده اســت. ــر انتخاب ســوی نهادهــای ناظــر ب
بــه گفتــۀ آنــان، در میــان درخواســت دهنده گان نــام شــماری از اعضــای پیشــین و برحــال کمیســیون 

انتخابــات دیــده می شــود.
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــا« در گفت وگ ــفاف »تیف ــات ش ــاد انتخاب ــس بنی ــوب زاده، ریی ــم ای نعی
می گویــد: تــا اکنــون بســیاری از احــزاب سیاســی موفــق بــه معرفــی از اعضایشــان در کمیســیون های 
ــه ریاســت حکومــت وحــدت  ــزده نفــره را ب ــد و نهاد هــای ناظــر فهرســت پان انتخاباتــی نشــده ان

ملــی فرســتاده و بررســی اســناد آنــان آغــاز شــده اســت.
ــد  ــات مانن ــیون های انتخاب ــین کیمس ــال و پیش ــای برح ــماری از مقام ه ــان ش ــن می ــت: در ای او گف
عبدالرحیــم نوتیــار رییــس پیشــین ارتبــاط خارجــۀ کمیســیون انتخابــات، عبدالعزیــز صمیــم معــاون 
پیشــین دبیــر خانــۀ ایــن نهــاد، ســید ابراهیــم ســادات رییــس بخــش فــن آوری و اطاعاتی کمیســیون 
ــیون های  ــت در کمیس ــرای عضوی ــر ب ــای دیگ ــدان نهاده ــری از کارمن ــماری دیگ ــات و ش انتخاب
انتخاباتــی درخواســت داده انــد کــه ســر انجــام کمیتــه آنــان را بــه دلیــل اینکــه در فســاد انتخابــات 

پارلمانــی دخیــل بودنــد، رد کــرده اســت.
ــراد نظــارت  ــش اف ــد گــردآوری ســندها و گزین ــا از چگونه گــی رون ــد: نهاده ــا می گوی ــس تیف ریی
می کننــد تــا از ورود اشــخاصی کــه تجربــۀ مدیریــت ندارنــد، در کمیســیون های انتخاباتــی 

ــود. ــری ش جلوگی
ــو  ــی در گفت وگ ــت وحــدت مل ــس حکوم ــال، شاه حســین مرتضــوی ســخنگوي ریی ــن ح در عی
ــي  ــت در کمیســیون هاي انتخابات ــراي عضوی ــر ب ــون 84 نف ــا اکن ــد: ت ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
ثبــت نــام کــرده انــد. بــه گفتــۀ او، 69 نفــر از طریــق احــزاب سیاســي معرفــي شــده و 15 نفــر از 
نشــانی نهادهــاي مدنــي مرتبــط بــه انتخابــات در ایــن فهرســت هســتند کــه 14 تــن آن بانــو اســت.
ــیون های  ــد کمیس ــای جدی ــت اعض ــر فهرس ــد روز دیگ ــا چن ــه ت ــد ک ــه ان ــووالن در اگ گفت مس

ــود. ــی می ش ــی نهای انتخابات
دو روز پیــش فرصــت ســپردن فهرســت نامــزدان کرســی های کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی 

بــه پایــان رســید.
هفتــۀ گذشــته طــرح تعدیــل قانــون انتخابــات پــس از تصویــب در کابینــه توســط رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی توشــیح و اجرایــی شــد کــه پــس از توشــیح آن، اعــام شــد کمیشــنران کمیســیون های 

انتخاباتــی برکنــار شــده اند و دادســتانی ُکل فرمــان ممنوع الخروجــی آنــان را صــادر کــرد.
براســاس قانــون جدیــد انتخابــات، احــزاب سیاســی کــه در وزارت عدلیــه ثبــت باشــند و همچنــان 
جامعــۀ مدنــی مربــوط بــه انتخابــات بایــد فهرســت 90 تــن را در اختیــار حکومــت قــرار دهنــد تــا 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی از میــان آنهــا 13 تــن را بــه حیــث کمیشــنران و دو تــن دیگــر را 

بــه حیــث رییســان دبیرخانــه هــای کمیســیون های انتخاباتــی تعییــن کنــد.
در قانــون انتخابــات آمــده اســت کــه در تعییــن کمیشــنران بایــد تــوازن قومــی و ســمتی در نظــر 

گرفتــه شــود و از 15تــن کــه معرفــی مــی  شــوند بایــد 5 تــن آنــان را زنــان تشــکیل بدهــد.
پیــش از ایــن، شــماری از نهادهــای ناظــر انتخاباتــی پــس از عــزل کمیشــنران و رییســان 
ــرده  ــد ک ــده گان تأکی ــس نماین ــات مجل ــدن آرای انتخاب ــن ش ــه قرنطی ــی ب ــیون های انتخابات کمیس
ــای  ــاء کان در کاره ــک خ ــی ی ــیون های انتخابات ــنران در کمیس ــود کمیش ــه نب ــد ک ــه بودن و گفت
انتخاباتــی اســت و نبایــد در ایــن خصــوص بی توجهــی صــورت گیــرد. بــه بــاور نهادهــای ناظــر، 
رییســان دبیرخانــۀ کمیســیون های انتخاباتــی کــه بــه حیــث سرپرســتان تعییــن شــده انــد، صاحیــت 
ــان معرفــی کمیشــنران  ــا زم ــاز اســت ت ــان نی ــۀ آن ــه گفت ــد. ب ــات را ندارن ــج انتخاب ــه در نتای مداخل

ــود.  ــن ش ــده گان قرنطی ــس نماین ــات مجل ــد آرای انتخاب جدی

پارلـمان هفـدهـم
افتتاح خـواهـد شـد؟ 
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و  نیازهـا  مختلـف  سـن های  در  افـراد  مخاطبـان:  سـنی  محـدودۀ   .2
خواسـت های مختلفـی دارنـد؛ به  طور مثال: افراد در سـِن دانشـجویی بیشـتر 
دغدغـۀ پیـدا کـردن شـغل مناسـب و در اولویـت بعـدی، ادامـۀ تحصیـات 
تکمیلـی و ازدواج را دارنـد و وقتی میانگین سـنی افراد 60 سـال اسـت، بهتر 
اسـت در مـورد گذشـته ها بـا آن هـا صحبـت کـرد و وقتی بـا افراد میان سـال 
صحبـت می کنیـم، بهتر اسـت در مورد پیشـرفت و مسـایل روز صحبت کنیم. 
پـس هـر ردۀ سـنی، ادبیات و لحـن و کامِ ویژۀ خـود را می پسـندد؛ به گونۀ 
مثـال: جوانـان شـور و هیجان را می پسـندند و پیرهـا متانت و وقـار در رفتار 
را. ریتـم کام بـرای افـراد جـوان باید سـریع باشـد چـون کم حوصله انـد؛ اما 
بـرای افـراد بـاالی 60 سـال باید با سـرعت کمتـری صحبت کنیـم. اگر همان 
جنب وجوشـی را کـه در جمـع دانشـجویان داریـم، در یـک سـخنرانی کـه 
میانگیـن سـنی مخاطبان 60 سـال باشـد داشـته باشـیم، برای آن هـا آزاردهنده 
خواهـد بـود و سـخنران از نظـر آن هـا ممکـن اسـت سـبک و جلف بـه نظر 
برسـد. مهـم اسـت بدانیـد بـرای چـه گـروه سـنی یی قـرار اسـت سـخنرانی 
کنیـد؛ چـون ادبیـات، طنزهـا، مثال هـا و بسـیاری از پارامترهـای دیگـر که در 
سـخنرانی برای نوجوانان و جوانان اسـتفاده می شـوند، نسـبت به پارامترهای 
سـخنرانی بـرای افـراد بـا میانگیـن سـنی بـاال، بسـیار متفـاوت خواهنـد بود. 
بـرای گروه هـای سـنی مختلف، مثال هـا و نمونه های متناسـب را آمـاده کنید. 
اگر قصد دارید در سـخنرانی از سـایدها و تصاویر اسـتفاده کنید، مهم اسـت 
کـه بدانیـد بـرای چـه گروه سـنی یی سـاید آمـاده می کنیـد. در سـایدها، از 
تصاویـر و متن هایـی اسـتفاده کنیـد کـه بـرای غالـب سـنی شـرکت کننده گان 
قابـل درک و ملمـوس باشـد. اگر مخاطباِن شـما افـرادی با گروه سـنی باالتر 
از میانگین 45سـال هسـتند، تعداد سـایدهای خود را کمتر کنید، سـایدهای 
زیـاد بـرای آن هـا خسـته کننده خواهـد بـود. در صورتی کـه بـرای گروهی از 
نوجوانـان و جوانـان سـخنرانی می کنیـد؛ طنز مناسـب و کافـی را در برنامه ی 
خـود در نظـر بگیریـد. سـواالت احتمالی، در گروه های سـنی مختلـف کامًا 

متفـاوت هسـتند. باید آن هـا را شناسـایی کنید. 
3. جنسـیت مخاطبـان: ترکیـب جنسـیتی شـرکت کننده گان در سـمینارها بـه 

پنج دسـته تقسـیم می شـود: 
1. بانوان
2. آقایان

3. گروهـی کـه نیمـی از آن را خانم هـا و نیمـی دیگـر را آقایـان تشـکیل 
می دهنـد.

4. گروهی که جمعیت غالِب آن را خانم ها تشکیل می دهند.
5. گروهی که جمعیِت غالِب آن را آقایان تشکیل می دهند.

ادبیـات گفتـار و طنزهـای مـورد اسـتفاده در هـر گـروه، بـا دیگـر گروه هـا 
متفـاوت اسـت. بـرای هـر گروهی کـه قرار اسـت سـخنرانی کنیـد، مثال ها و 
نمونه هـای ملمـوس و قابـل درِک همـان گـروه را آمـاده کنیـد. در گروه های 
شـماره 1،3و4 الزم اسـت در لحـن، آهنـگ صـدا و سـرعت گفتـار خـود 
ظرافت هـای بیشـتری بـه خـرج دهیـد. یک نواختی تُن صـدا، تُن بـاالی صدا 
و سـرعت بـاالی گفتـار، خیلـی زود باعـث خسـته گی خانم هـا خواهد شـد. 
اگـر می خواهیـد تأثیرگـذار باشـید، بایـد به نـکات ریز بسـیاری توجـه کنید. 
بسـیاری از سـخنرانان وقتـی بـرای گروه هایـی کـه نیمـی از آن هـا را خانم ها 
و نیمـی دیگـر را آقایـان تشـکیل می دهنـد سـخنرانی می کننـد، از رفتارهـای 
خانم هـا و آقایـان در زنده گـی بـه عنـوان طنـز اسـتفاده می کنند. با اسـتفاده از 
ایـن روش، ابتـدا خانم هـا را خندانـده و بافاصلـه آقایـان را نیـز می خندانند. 
ایـن روش از طنـز، بـه مهـارت باالیـی در بیـان شـوخی و طنز نیـاز دارد. اگر 
تسـلط و مهـارت کافـی در این خصوص نداریـد، از این کار اجتنـاب کنید تا 
باعـث ناراحـت شـدن گروهـی از مخاطبان نشـوید. اگر از مثال هـا و نمونه ها 
در سـخنرانی اسـتفاده می کنیـد، هـم خانم هـا و هـم آقایـاِن حاضـر را در نظر 
بگیریـد. در صـورت نیـاز، به جـای اسـتفاده از یک مثـال، از دو مثال اسـتفاده 

کنیـد کـه یکی بـرای خانم هـا و دیگـری بـرای آقایـان قابل درک تر باشـد. 

رسول خان امین/ بخش چهـل و ششـم

نظریــۀ خودمختــاری اخاقــی، از نظریه هایــی 
ــرون  ــاق در ق ــفۀ اخ ــم فلس ــه در عال ــود ک ب
ــاس  ــر اس ــت. ب ــکل یاف ــم ش ــم و هجده هفده
رویکــرد خودگــروی، راهنمــای خــود بــودن فــرد 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــل را تنه ــی کام و خودانگیخته گ
ــه  ــن نظری ــراد نســبت داد. ای تعــداد اندکــی از اف
ــتعداد  ــی اس ــی خــود یعن ــن بخــش از مبان در ای
تعــداد اندکــی از مــردم بــرای تســلط بــر خــود، 
بــا عقل گرایــان اولیــه و حقوق دانــان طبیعــی 
هم داســتان و موافــق بودنــد. در ایــن بیــن، برخــی 
ــری را  ــای قوی ت ــا ادعاه ــد ت ــفه برآمدن از فاس
در مــورد اســتعداد اخاقــی انســان تحلیــل 
ــت  ــا ماهی ــد ت ــاش بودن ــان در ت ــد. این نماین

آگاهــی انســان از اســتلزامات اخاقــی 
ــد  ــان دهن ــوده و نش ــاح نم ــتر ایض را بیش
در  می تواننــد  چه گونــه  انســان ها  کــه 
موضوعــات اخاقــی بــا قطــع نظــر از 
شــرایط اجتماعــی کــه در آن زنده گــی 
می نماینــد، محــرک و راهنمــای خــود 

ــند.  باش
ــی از  ــای مختلف ــتا، دیدگاه ه ــن راس در ای
ســوی فاســفه، مطــرح و گســترش یافــت. 
ــد  ــتنتاج نمودن ــفه اس ــن فاس برخــی از ای
کــه اصــوالً اســتلزامات اخاقــی هیــچ 
ــر  ــه ب ــته، بلک ــناخت نداش ــر ش ــی ب ابتنای
احســاس مبتنــی اســت. و چــون بــه زعــم 
ــان  ــی یک س ــه صورت ــات ب ــان، احساس آن
در تمامــی انســان ها مشــترک انــد، معضــل 
و مشــکل دسترســی بــه راهنمایــی و خــود 
انگیخته گــِی اخاقــی نیــز از بیــن مــی رود. 
اندیشه های شــان  کــه  دیگــر  گروهــی 
ملهــم از عقیــدۀ عقل گرایــان بــود، بــه 
این ســو گرایــش پیــدا نمودنــد کــه عنــوان 
کننــد شــناختی کــه بــرای هدایــت انســان 

الزم اســت، بســیار ســاده تر از آن اســت کــه 
ــرای  پیــش از ایــن مطــرح گشــته. از همیــن رو ب
ــود  ــای خ ــوده و راهنم ــی ب ــل دسترس ــه قاب هم
بــودن بــرای تمامــی انســان ها قابــل تحقــق 

می باشــد. 
ــا  ــه ب ــود ک ــردازی ب ــن نظریه پ »شافتســبری« اولی
ــر  ــود. او ب ــناخته می ش ــاری ش ــدگاه خودمخت دی
ــراز  ــت می بایســت اب ــه فضیل ــود ک ــاور ب ــن ب ای
وجــود خــود انســان بــه عنــوان یــک ُکل باشــد و 
نــه صــرف تســلیم در برابــر یــک انتظــام بیرونــی. 
وی معتقــد بــود کــه فضیلــت عملــی اســت کــه 
از انگیزه یــی کــه آن را مــورد پذیــرش قــرار داده 
ــم، ناشــی می شــود. و آگاهــی حــس اخاقــی  ای
ــان  ــی می ــدم هماهنگ ــا ع ــی ی ــا را از هماهنگ م

ــازد.  ــر می س ــود باخب ــات خ احساس
ــه های  ــن )1746 1694( اندیش ــیس هاچس فرانس
شافتســبری را تــا اندازه یــی انتظــام و ســامان 
بخشــید. وی بــه حســی موســوم بــه حــس 
برعکــس  وی  شــد.  قایــل  اخاقــی  خیــر 
ــرادف و  ــس را مت ــن ح ــود ای ــبری وج شافتس
ــداری  ــه و عقل م ــازی از تجرب ــا بی نی ــاوی ب مس
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــه ب ــت؛ بلک نمی دانس

ــرده  ــات را درک ک ــق غای ــایل تحق ــل، وس عق
افعــال  نتایــج  و  آثــار  بــر  را  مــا  تجربــه  و 
ــه  ــان را متنب ــز انس ــد، و نی ــود آگاه می گردان خ
ــه  ــردار، اعمالی ســت ک ــن ک ــه بهتری ــازد ک می س
ــان ها  ــی انس ــرای تمام ــعادت را ب ــن س بیش تری
ــت را  ــوع خلق ــن ن ــاورد. وی ای ــان بی ــه ارمغ ب
مرهــون لطــف و نیک خواهــی خداونــد بــه 
بشــر تلقــی می نمایــد. هاچســن در این بــاره 
ــه  ــل آن اســت ک ــن فع ــد: »بهتری ــوان می نمای عن
ــمار  ــن ش ــرای بیش تری ــعادت را ب ــن س بیش تری
انســان ها حاصــل مــی آورد و بدتریــن فعــل 
ــار  ــقاوت به ب ــان ش ــه همان س ــه ب ــت ک آن اس

ــی آورد«.  م

ــِی  ــا همدل ــه زعــم هاچســن، حــس اخاقــی ی ب
ــه  ــن و تجرب ــاری مســتقل از دی اخاقــی، معی
ــه از  ــن ناشــی می شــود و ن ــه از دی ــه ن اســت ک
ــی  ــی اله ــه موهبت ــرد. بلک ــأت می گی ــه نش تجرب
بــوده کــه همــان وجــدان اخاقــی و حــس 
ــال  ــه امی ــود ک ــد ب ــت. او معتق ــی اس خیرخواه
علــّو  ادراک  و  فضیلت مندانــه  عطوفت آمیــز، 
ــرا  ــد. چ ــمه نمی گیرن ــن سرچش ــی از دی اخاق
ــد و  ــه خداون ــد ب ــان های غیرمعتق ــا انس ــه حت ک
ــی  ــی اخاق ــز مبان ــت عقیده نی ــان های سس انس
را درک و بــاور دارنــد. وجــدان اخاقــی حتــا در 
ــود  ــز وج ــان نی ــان های بی ایم ــاد انس ــاق نه اعم
ــول  ــز اص ــرادی نی ــن اف ــزد چنی ــته و در ن داش

ــت.  ــوردار اس ــبی برخ ــزام نس ــمند از الت ارزش
پافشــاری  عقیــده  ایــن  بــر  همچنیــن  وی 
می نمایــد کــه ادراک علــو اخاقــی و رفتارهــای 
فضیلت مندانــه از نفــع اجتماعــی نیــز ســاطع 
اظهــار مــی دارد:  ایــن زمینــه  نمی گــردد. در 
را  افعــال  اخاقــی  کیفیــت  کــه  »هنگامــی 
میــان  را  گزینش های مــان  تــا  می ســنجیم 
ــازمان  ــه س ــده ب ــنهاد ش ــون پیش ــال گوناگ افع
درآوریــم، یــا پــی ببریــم کــه کــدام فعــل دارای 

بیش تریــن علــو اخاقــی اســت؛ حــس اخاقــی 
ــرد.  ــن داوری راه می ب ــه چنی ــا را ب ــت، م فضیل
در درجــات برابــر، ســعادتی کــه توقــع نشــأتش 
ــا شــمارۀ  ــت متناســب ب ــی رود، فضیل ــل م از فع
برای شــان  ســعادت  کــه  اســت  اشــخاصی 

می یابــد«.  شــمول 
ــل روان شناســی  شافتســبری و هاچســون در مقاب
اســتنتاج  مندویــل  و  هابــز  واگشــت گرای 
از  تأثیرپذیــری  به رغــم  انســان  نمودنــد کــه 
ــه از گرایش هــای  ــال و گرایش هــای خودبینان امی
ایــن  اســت.  برخــوردار  نیــز  دیگرخواهانــه 
نظریــات در انگلســتان توســط »ریچــارد پرآیــس« 
)1796ـ  رایــد«  »تومــاس  و   )1723 )1791ـ 
1710( و در آلمــان توســط »کریســتین آگوســت 
شــد.  داده  بســط   )1715 )1775ـ  کراســوس« 
ــری  ــاع از براب ــد دف ــراد مترص ــن اف ــی ای تمام
ــوده  ــد ب ــگاه خداون ــی در پیش ــوولیت اخاق مس
و معتقــد بودنــد دسترســی بــه شــناخت اخاقــی 

ــت.  ــن اس ــر و ممک ــه گان میس ــرای هم ب
نقدهای وارد بر نظریۀ خودمختاری

1( شافتســبری بــا تمایــز اخــاق از دیانــت، 
دیــدگاه خــود را از علقــه و صبغــۀ مذهبــی جــدا 
ــتوانۀ  ــد پش ــه فاق ــانی ک ــی انس ــر مبان ــود و ب نم

ــرد.  ــتوار ک ــد، اس ــی می باش کاف
ــتعدادهای  ــن اس ــاری در تبیی ــۀ خودمخت 2( نظری
دچــار  و  بــرده  کج راهــه  بــه  راه  بشــری 

اســت.  گشــته  افــراط  و  اغراق نمایــی 
در  عملــی  کاربســتی  نظریــه  ایــن   )3
حــس  بــه  می تــوان  چه گونــه  این کــه 
اخاقــی و همدلــِی اخاقــی دســت یافــت 
ــد  ــی می توان ــه آگاهــی اخاق ــز چگون و نی
در کنتــرل اعمــال مؤثــر باشــد، ارایــه 

نمی دهــد. 
ــی  ــدان اخاق ــر وج ــاق ب ــای اخ 4( ابتن
ــزل  ــب تزل ــه آن موج ــودن ب ــا نم و اکتف
مبانــی ایــن نظریــه و ســطحی نگری آن 

می باشــد. 
و  تبییــن  در  خودمختــاری  نظریــۀ   )5
ایضــاح مبانــِی خــود، دچــار تناقض گویــی 
ــل  ــود قای ــه خ ــرا ک ــت. چ ــده اس گردی
ــراد  ــی از اف ــا اندک ــه تنه ــته ک ــه آن گش ب
ــای  ــی و راهنم ــتعداد اخاق ــی اس از توانای
ــه  ــال آن ک ــد و ح ــودن برخوردارن ــود ب خ
ــانی  ــر انس ــودن ه ــا ب ــتعداد راهنم ــر اس ب
ــی را  ــوده و راه حل ــاری نم ــرار و پافش اص
ــتعداد  ــن اس ــد ای ــه فاق ــرادی ک ــرای اف ب
اخاقــی انــد، ارایــه ننمــوده اســت و ایــن 
پرســش اساســی را بــا ابهــام و بــدون 

پاســخ باقــی می گــذارد. 
6( مشــکات کاربــرد ایــن نظریــه، موجــب 
ــی  ــی اخاق ــع توانای ــی در توزی ــری اساس نابراب
ــا  ــوارد را ب ــر م ــول ب ــن اص ــق ای ــته و تطبی گش

می ســازد.  مواجــه  پیچیده گــی 
7( ایــن نظریــه بــدون هیــچ گونــه تبییــن و 
ــود  ــرای خ ــرض را ب ــش ف ــن پی ــتداللی ای اس
گزینــش نمــوده اســت کــه انســان همــواره 
و  خارجــی  عامــل  هیــچ  بــدون  می توانــد 
محــرک بیرونــی، بــه راهنمایــی، هدایــت وجــدان 

ــد.  ــخ ده ــش پاس خوی
ــاری فاقــد آموزه هــای دینــی  8( نظریــۀ خودمخت
و مذهبــی می باشــد و بــرای انســان جویــای 
ســعادت دنیــوی و اخــروی، نتیجه یــی جــز 
ــد  ــی نخواه ــی در پ ــاج ذهن ــرگردانی و اعوج س

ــت.  داش
ــه ایــن  9( ایــن رویکــرد هیــچ پاســخ روشــنی ب
پرســش کــه »بــا فــرض این کــه انســان از طریــق 
ــود  ــای خ ــد راهنم ــود می توان ــر خ ــت ب حکوم
ــه باشــد؟«  ــد چه گون شــود، ســنت و اخــاق بای

ــد.   ــه نمی ده ارای

ی مختار خـود
قی  خال ا

در بـوتۀ نقـد 

ACKU
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چــرا »درهمجوشــی« نمی شــد بــرای خوانــش 
ــرد؟  ــر انتخــاب ک ــی بهت ــعر، نام ــه ش ــن س ای
منظــور از بهتــر این کــه دارای جنبــۀ ادبــی 
ــت؟  ــی چیس ــود. درهمجوش ــی می ب و فرهنگ
ــس  ــه مارک ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــاید ب ش
گفتــه  بــود در ســدۀ بیســت ویک هرچــه 
ــار  ــه غب ــد، ب ــول کن ــر و تح ــد تغیی ــه نتوان ک
و  تغییــر  وصــف  بــا  می شــود.  تبدیــل 
تحــول، آیــا روزگار معاصــر، روزگارِ بــه غبــار 
همه چــه  به نوعــی  نیســت؟  تبدیل شــده گی 
عظیــِم  شــبح  یــک  آمیخته انــد؛  به هــم 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــد  ک ــکل داده ان ــون را ش غبارگ

می مانــد.  درهمجوشــی 
ایــن شــعرها نیــز به گونه یــی غبارشــده گی 
ــان، تصویــر، تخیــل، انســان، چیزهــا  ــا، زب معن
و جهــان اســت  کــه در هــم جوشــیده اند. 
ــیده گی  ــن درهم جوش ــه ای ــدارد ک ــاوت ن تف
را وصلــه و پینــۀ ناجــور بدانیــم یــا مناســبات 
اســاطیری  مرزهــای  کــه  چیزهــا  خــاِق 
ــا، انســان  ــان، چیزه ــا، زب ــن واژه ه ــی بی تازه ی
ــت.  ــرده   اس ــاخته/جعل ک ــان آفریده/س و جه
موضــع،  ناخوش/خوش بینانه تریــن  در 
مناســبات  می تــوان  را  مناســبات  ایــن 
پســامدرِن متافزیکــی زبــان دانســت؛ و در 
عقــل  نظــر  از  موضــع،  ناخوش بینانه تریــن 
ــذال در مناســبات  ــن مناســبات را ابت مــدرن ای
عقلــی و تخیلــی زبــان تعبیــر کــرد کــه انســان 
ــان  ــبت زب ــت و مناس ــکار باف ــته، ش ناخواس
ــی  ــت، زبان پریش ــن لکن ــت. بنابرای ــده  اس ش
ــد!  ــعر می نام ــر و ش ــی اش را هن و روان پریش
نمی توانیــم در ایــن موضــع سفت وســخت 
عقلــی جاخــوش کنیــم؛ ناگزیریــم بــه موضــع 
نخســت پرتــاپ شــویم؛ موضــع پســامدرن. از 
ایــن چشــم انداز )چشــم اندازی  کــه مشــخص 
ــد؛  ــر ش ــروز درگی ــعر ام ــا ش ــد ب نیســت( بای
ــرا  ــرد؛ زی ــد نک ــیده گی را نق ــن درهم جوش ای
نقــد مشخص ســازی، توضیــح و روشــنگری در 
ــیده گی ها  ــن درهم جوش ــه از ای ــی دارد؛ بلک پ
فرافکنــی بایــد کــرد؛ تــا درهمجوشــی را 

درهمجوش تــر کــرد! 

گذر از تعریف زده گی   
ــی تقلیل بخشــی اســت. شــاید  ــف گونه ی تعری
ــبات را  ــوان مناس ــی بت ــای ساینس در دانش ه
ــتوار  ــه اس ــخص ک ــون مش ــف و قان ــه تعری ب
ــی  ــل داد و قانون ــری اســت، تقلی ــر ابطال پذی ب
بــرای مناســبتی ارایــه کــرد. این کــه ایــن 
بگذریــم.  باشــد،  قطعــی  چه قــدر  قانــون 
ــرار نیســت بحــث نســبیت انشــتین و عــدم  ق
ــا  ــرگ این جــا مطــرح شــود. ام ــِت آیزنب قطعی
ــوان تعریــف  ــی نمی ت در دانــش و توانــش ادب
ــه  ــت ارای ــا موق ــا حت ــت ی ــای ثاب و قانون ه
ــر را بــه آن  ــعر یــا داســتان معاص کــرد، ش

ــل داد.  ــون تقلی ــف و قان تعری
چنــد تعریــف مطــرح دربــارۀ شــعر ایــن 
گره خوردگــی  شــعر  اســتند:  تعریف هــا 
عاطفــه و تخیــل اســت  کــه در زبــان فشــرده و 
آهنگیــن بیــان شــده  باشــد )شــفیعی کدکنــی(. 
شــعر زاییــدۀ بــروز حالتــی ذهنــی اســت بــرای 
انســان در محیطــی از طبیعــت )رضــا براهنــی(. 
شــعر اتفاقــی در زبــان اســت. شــعر عبــارت از 
ــامدرن(.  ــت)تعریف های پس ــی اس ــی زبان توال
عــرض مــن ایــن نیســت  کــه شــناخت شــعر 
دشــوار اســت یــا تعریــف شــعر. عــرض ایــن 
ــه از اســاس  اســت  کــه رویکــرد تعریف گرایان
ــم  ــه ناگزیری ــت. اگرچ ــت نیس ــدان درس چن
دانشــجو  بــه  ادبیــات  تدریــس  در  کــه 
تعریف هایــی از شــعر را بــار بــار تکــرار 
کنیــم؛ از تعریــف ســقراط، افاطــون، ارســطو 

ــارتر.  ــف س ــا تعری ت
ــازی  ــی ساده س ــا به گونه ی ــن تعریف ه ــا ای ام
و تقلیــل دادن شــعر اســت، بنــا بــه موقعیتی کــه 
اســتاد ادبیات در برابــر دانشــجویان و مخاطباِن 
ــعر  ــارۀ ش ــد درب ــا بخواه ــرا ت ــود دارد. زی خ
ــا تعریفــی خــود  ســخن بگویــد، می خواهــد ب
ــتی  ــر چیس ــد و از دردس ــار برهان ــر ب را از زی
شــعر رهایــی یابــد. دربــارۀ کارایــی نســبی این 
ــی  ــورم کارای ــدارم. منظ ــخنی ن ــا س تعریف ه
تجربــی نیســت؛ کارایــی عادت-معرفــت-
زبانــی اســت. یعنــی می توانیــم اقنــاع شــنونده 
ــش را  ــا شــنوندۀ خوی ــا حت ــم ی ــم کنی را فراه

اغــوا کنیــم.
از  غیــر  تخیــل  و  عاطفــه  گره خورده گــی 
و  خوش ســاخت  عبــارت  یــک  این کــه 
خیلــی ادبــی و شــاعرانه باشــد؛ چگونــه قابــل 
ــه را  ــم عاطف ــاز داری ــت؟ نی ــری اس تجربه پذی
تعریــف کنیــم، نیــاز داریــم تخیــل را تعریــف 
کنیــم. بعــد نشــان بدهیــم کــه عاطفــه و 

ــرار  ــر ق ــد. اگ ــره می خورن ــه گ ــل این گون تخی
ــره  ــان گ ــد در زب ــد، بای ــره بخورن ــد گ باش
ــر می شــود  ــد در تصوی ــد. شــاید بگویی بخورن
درحالی کــه  دیــد؛  را  گره خورده گــی  ایــن 
ــه  ــم عاطف ــق نداری ــاید تواف ــا ش ــم ی نمی دانی

ــت.  ــل چیس و تخی
داشــته  باشــیم،  نیــز  توافــق  اگــر 
ــر اســاس  ــل ب تجربه پذیرکــردن عاطفــه و تخی
ــه نظــر نمی رســد.  ــدان ممکــن ب تعریفــی، چن
ایــن پرونــده را بــاز می گذاریــم، بــه ایــن 
ــن  ــان آهنگی ــیم: در زب ــف می رس بخــش تعری
ــان فشــرده و  ــان شــده  باشــد. زب و فشــرده بی
ــا نشســته  آهنگیــن قابــل تشــریح اســت. »دری
ــه  ــگل/ ب ــیاهی جن ــاخه/ در س ــک ش ــرد/ ی س
ــن  ــان ای ــد«. زب ــاد می کش ــور/ فری ــوی ن س
ــرده فشــرده  اســت،  ــان معمــول ک شــعر از زب
نســبت بــه زبــان معمولــی کــرده آهنگیــن نیــز 
ــعر  ــان ش ــم؛ زب ــاز کن ــیه یی ب ــت. )حاش اس
ــرده  ــد فش ــاهفتاد می توان ــۀ پس ــا ده ــروز ی ام

ــد.(  ــن نباش و آهنگی
ــه و  ــی عاطف ــه گره خورده گ ــد ک ــاید بگویی ش
تخیــل را می تــوان در تصویــر توضیــح داد. بــا 

وصــف عــدم تجربه پذیــری عاطفــه و تخیــل؛ 
ــانه های الزم را  ــه، نش ــه هم ــر ب ــک تصوی ی
تخیل برانگیــزی  و  عاطفه برانگیــزی  بــرای 
نــدارد. همــان ماجــرای دو شــاعر عــرب 
ــاب را  ــود، مهت می شــود کــه یکــی شــاهزاده ب
بــه زورقــی طایــی تشــبیه کــرده  بــود کــه بــار 
عنبــر دارد و شــاعر دیگر کــه شــاهزاده نبود، از 
طبقــۀ پاییــن جامعــه بــود، مهتــاب را بــه قرص 
نــان تشــبیه کــرده  بــود. طبعــًا تخیل برانگیــزی 
ــا  ــاهزاده ب ــار ش ــل درب ــزی اه و عاطفه برانگی
ــت،  ــل آن اس ــر اه ــاعر فقی ــه ش ــی  ک جامعه ی

ــاوت دارد.  تف
اگــر بیندیشــیم، شــاید بــه ایــن پرســش برســیم 
کــه عاطفــه و تخیــل را چگونــه می تــوان 
جــدا ازهــم درنظــر گرفــت و تشــخیص داد؟ 
دربــارۀ زبــان فشــرده و آهنگیــن بایــد عــرض 
کــرد کــه از شــعر کــرده، ســخنان قصــار زبــان 
ــد  ــه در بن ــرادر ک ــر دارد: ب فشــرده و آهنگین ت
ــه خویــش اســت  ــرادر ن ــه ب خویــش اســت ن

)گلســتان ســعدی(. 
ــا چنــد  در تعریــف از نظــر منطقــی معمــوالً ب
ــوم  ــول را معل ــک مجه ــات ی ــوم و بدیهی معل

ــی از  ــه اســتاد کدکن ــی ک می ســازند. در تعریف
شــعر ارایــه می کنــد؛ شــعر نســبت بــه عاطفــه 

و تخیــل بــرای مــردم از بدیهیــات اســت. 
خیلــی  شــعر  از  براهنــی  رضــا  تعریــف 
ــف  ــوالً تعری ــت؛ اص ــه اس ــی و حکیمان انتزاع
نیســت؛ شــاید حکمــت و فلســفه باشــد. 
ــد مجــاب کنــد، امــا از  خواننــده را می توان
نظــر تشــریحی و توصیفــی چیــزی از شــناخت 
شــعر در دســترس خواننــده قــرار نمی گیــرد. از 
امــر شــعر شــناخت ارایــه نمی کنــد؛ تصــوری 
 کــه از شــعر داریــم، ایــن تصــور را نیــز دچــار 
ــا  ــن ت ــازد. بنابرای ــش می س ــواری و چال دش
ــه  ــا ارای ــه م ــعر ب ــناخت ش ــایش در ش گش
شــود، بایــد بــه درک ســخن حکیمانــۀ اســتاد 
ــا و  ــن ســخن معن ــم و از ای ــی فکــر کنی براهن

ــم.  ــه کنی ــل ارای تأوی
ــه  ــید ک ــی بیندیش ــی ذهن ــرزو حالت ــارۀ ب درب
حالــت ذهنــی چه قــدر قابــل توصیــف و 
تشــریح اســت؟ هرچــه را کــه می گوییــم، بــه 
ــه انجــام  ــه می اندیشــیم و هرچــه  ک هرچــه  ک
حالتــی  یــا  حالــت  به گونه یــی  می دهیــم، 
ذهنــی اســت. در محیطــی از طبیعــت نیــز 

ــرون از  ــان بی ــر انس ــی. مگ ــت کل ــخنی اس س
ــه  ــه ب ــر و تصوری ک ــر فک ــت اســت؟ ه طبیع
ــت  ــی از طبیع ــد، در محیط ــت می ده ــا دس م

اســت.
را  براهنــی  دکتــر  حکیمانــۀ  ســخن  ایــن 
ــان  ــرد: انس ــازی ک ــوان ساده س ــه می ت این گون
در محیطــی از طبیعــت تحــت تأثیــر ذهنــی از 
ــی  ــر ذهن ــن تأثی ــرد؛ ای ــرار می گی ــت ق طبیع
موجــب وضعیــت شــاعرانه می شــود. در ایــن 
ــه  ــعر ارای ــارۀ ش ــی درب ــچ اطاع ــخن هی س
ــارۀ  ــی درب نشــده  اســت؛ بلکــه به صــورت کل
ــه  ــخن گفت ــت س ــن از طبیع ــری ذه تأثیرپذی

ــده  اســت.  ش
ــعر  ــام ش ــه ن ــی را ب ــا ابژه ی ــی ت ــر براهن دکت
ــه  ــخنی حکیمان ــد؛ س ــف کن ــف و توصی تعری
دربــارۀ مناســبات ذهــن و طبیعــت گفتــه 
شــکل گیری  چگونه گــی  از  انــگار   اســت. 
ــه  ــد؛ درحالی ک ــخن می گوی ــعر س ــی ش ذهن
ایــن شــکل گیری ذهنــی نیــز مشــخص نشــده 
 اســت. ذهــن و طبیعــت در رابطــه و بده بســتان 
پیوســته-پیچیده قــرار دارد؛ بنابرایــن نمی شــود 
ــی  ــی را از محیط ــی ذهن ــا حالت ــری ی تأثیرپذی
از طبیعــت حتمــًا شــکل گیری شــعر دانســت. 
اگــر قــرار باشــد ایــن حالــت ذهنــی را 
شــکل گیری شــعر بدانیــم، افــراد همــه در 
ــی و  ــی ذهن ــار حالت ــت دچ ــی از طبیع محیط

ــاعرند؟  ــه ش ــس هم ــوند؛ پ ــی می ش عاطف
ــزاره  ــن گ ــت. ای ــان اس ــی در زب ــعر اتفاق ش
ــم  ــه می گویی ــی اســت. آن چــه را ک بســیار کل
نیســت؟  زبــان  در  اتفاقــی  می نویســیم،  و 
ــی و  ــی، اجتماع ــی، حقوق ــۀ سیاس ــک خطاب ی
فرهنگــی اتفاقــی در زبــان نیســت؟ »تاریخچــۀ 
دربــارۀ  کــه  هاوکینــگ  اســتیفن  زمــان« 
کیهان شناســی اســت نیــز اتفاقــی در زبــان 
اســت. ایــن متــن را کــه می نویســم نیــز 

ــت.  ــی اس ــی زبان ــان و توال ــی در زب اتفاق
ــان  ایــن تعریف هــا کــه شــعر را اتفاقــی در زب
ــر  ــتر از نظ ــد، بیش ــی می دانن ــی زبان ــا توال ی
می تواننــد  و  انــد  شــیک  پست مدرنیســتی 
داشــته  پــی  در  پست مدرنیســتی  اغــوای 
 باشــند. امــا اطــاع و معلوماتــی دربــارۀ شــعر 
ــه مــا نمی دهنــد؛ بلکــه از مــا می خواهنــد از  ب
ســراب و از زیــر کمــان رســتم )رنگین کمــان( 

ــم.  بگذری
فرافکنــی  داری  تــو  کــه  بگوییــد  شــاید 
می کنــی. حــق بــا شــما اســت، فرافکنــی 
ــی  ــر فرافکن ــه ب ــت  ک ــن اس ــم ای ــم. مه می کن
ــه  ــت  ک ــن اس ــتم ای ــم. برداش ــش واقف خوی
ــی نتیجــۀ  ــای زبان ــا و معرفت ه تحــول زبان ه
تلفــظ  و  ادا  و  درک  شــنوایی،  در  کج تابــی 

ــت.  ــان اس ــای زب واژه ه
ــل  ــا دلی ــظ واژه ه ــنوایی و تلف ــی در ش کج تاب
ــی  ــت. کج تاب ــان اس ــه زب ــود این هم ــر وج ب
ــول  ــرت و تح ــر کث ــل ب ــان، دلی در درک و بی
ــه  ــت ب ــاز نیس ــت. نی ــی اس ــای زبان معرفت ه
ــی،  ــم؛ کج تاب حــواس و درک خــود شــک کنی
ــن  ــا اســت. بنابرای ــِت حــواس و درک م واقعی
معرفت هــای  و  زبان هــا  تنــوع  و  تحــول 
ــواس و ادراک  ــای ح ــن کج تابی ه ــی، تببی زبان

ــا اســتند.  م
ــت و  ــعر چیس ــه ش ــت  ک ــن اس ــش ای پرس
ــون  ــد؟ اکن ــد باش ــه می توان ــعر چ ــف ش تعری
ــت  ــتی و ماهی ــش از چیس ــر روزگار پرس دیگ
ــش  ــای پرس ــت به ج ــر اس ــت. بهت گذشته اس
از ماهیــت و چیســتی شــعر و ارایــه ی تعریــف 
ــعر  ــی از ش ــیر و فرافکن ــل، تفس ــعر؛ تاوی ش

ــم.  ــه کنی ارای
و  بوطیقاهــا  تنــوع  روزگار  مــا  روزگار 
زیبایی شناســی ها اســت؛ بنابرایــن از شــعر 
کاســیک تــا شــعر نیمایــی و پســانیمایی 
ــوع  ــوان تن ــه نمی ت ــت  ک ــاوت هس ــی تف خیل
ــرد؛ از  ــع ک ــم جم ــا ه ــعری را ب ــرد ش رویک

ــرد.  ــه ک ــد ارای ــی واح ــه  تعریف هم
دیــدگاهِ  بایســتی  معاصــر  شــعر  بــه 
باشــیم.  داشــته   محــدود  و  کثرت گرایانــه 
ــا و  ــه گونه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب کثرت گرایان
انــواع شــعر داریــم. محــدود بــه ایــن معنــا کــه 
ممکــن یــک جمــع متنــی را شــعر بداننــد کــه 
ــد. ــا عمــوم آن را شــعر ندانن جمعــی دیگــر ی
جوهرگرایــی،  دیگــر  این جاســت  کــه 
دربــارۀ  چیســتی گرایی  و  ماهیت گرایــی 
نــدارد.  کارایــی  از شــعر  تعریفــی واحــد 
تعریف هــای شــعر را می تــوان بــه  عنــوان 
معرفــت تاریخــی شــعر در نظــر گرفــت 
شــعر؛  از  تعریفــی  بــه  بــودن  مقیــد  امــا 

نیســت.  بیــش  جادوزده گی یــی 
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ــد؛ ســخنی ــام شــعر تعریــف و توصیــف کن ــه ن ــی را ب ــا ابژه ی ــی ت ــر براهن  دکت
 حکیمانــه دربــارۀ مناســبات ذهــن و طبیعــت گفتــه  اســت. انــگار از چگونه گــی
شــکل گیری ایــن  درحالی کــه  می گویــد؛  ســخن  شــعر  ذهنــی   شــکل گیری 
ــز مشــخص نشــده  اســت. ذهــن و طبیعــت در رابطــه و بده بســتان ــی نی  ذهن
 پیوســته-پیچیده قــرار دارد؛ بنابرایــن نمی شــود تأثیرپذیــری یــا حالتــی
 ذهنــی را از محیطــی از طبیعــت حتمــاً شــکل گیری شــعر دانســت. اگــر قــرار
 باشــد ایــن حالــت ذهنــی را شــکل گیری شــعر بدانیــم، افــراد همــه در محیطــی
ــه شــاعرند؟ ــی می شــوند؛ پــس هم ــی و عاطف ــی ذهن ــار حالت ــت دچ از طبیع

درهمجوشی

یعقوب یسنا

بخش نخست
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در مــاه فبــروری ســال 2011م انقابیــون لیبیــا بــه حمایــت 
ــه رهبــری ایــاالت متحــدۀ امریــکا آخریــن  ــو ب هوایــی نات
ــد و  ــی ولی ــهرهای بن ــی ش ــی یعن ــای معمرالقذاف پایگاه ه
ــرون  ــی بی ــه قذاف ــادار ب ســرت را از تصــرف نیروهــای وف

ســاختند. 
ــب  ــان و کس ــت مخالف ــد شکس ــه امی ــا ب ــوری لیبی دیکتات
حمایــت مــردم بــا تعــداد اندکــی از نیروهــای تحــت فرمــان 
خــود بــه زادگاهــش یعنــی شــهر ســرت پنــاه آورده بــود؛ 
امــا ســرانجام شــهر ســرت هــم برایــش پناهــگاه امــن باقــی 
نمانــد. قذافــی کــه پــی بــرده بــود بــه آخــر خــط رســیده 
ــا  ــراه ب ــدارد هم ــا را ن ــا انقابی ه ــه ب ــوان مقابل ــر ت و دیگ
ــه  ــن لحظ ــا آخری ــه ت ــود ک ــای خ ــی از نیروه ــروه اندک گ
ــرگردانی  ــت س ــد در حال ــاداری می کردن ــان وف ــه او اع ب
ــد  ــدن مانن ــی ش ــدف مخف ــه ه ــرت را ب ــفتگی س و آش
ــه  ــرده و ب ــرک ک ــی ت ــد نامعلوم ــه مقص ــین ب ــدام حس ص
ــای  ــوا و نیروه ــق ه ــو از طری ــه نات ــی ک ــاد. در حال راه افت
ــن  ــون در زمی ــی انقابی ــان یعن ــن پیم ــت ای ــت حمای تح
تــاش داشــتند تــا معمرالقذافــی را دســتگیر کــرده و اعــام 
پیــروزی کننــد. جنگنده هــای ناتــو کاروان قذافــی و آخریــن 
دســته از نیروهایــش را کــه بــه طــرف شــمال غــرب لیبیا در 
ــد. قذافــی  ــرار دادن ــود، هــدف حملــۀ هوایــی ق حرکــت ب
ــد  ــرار کن ــو ف ــای نات ــر از جنگنده ه ــه نمی توانســت دیگ ک
ــگاه خــود  ــن پناه ــوان آخری ــه عن ــار پلچکــی را ب ــه اجب ب
ــن  ــراغ آخری ــه س ــون ب ــه انقابی ــا اینک ــرد ت ــاب ک انتخ
ــر 40  ــوب، رهب ــس از لت وک ــد و پ ــز آمدن ــگاه او نی پناه
ســاله را دادگاه صحــرای کــرده و بــه ضــرب گلولــه کشــتند. 
در 17 فبــروری ســال 2011م انقــاب مــردم لیبیــا بــه 
پیــروزی رســید و مــردم بــا ریختــن بــه خیابان هــا و 
ــد.  ــن گرفتن ــاب را جش ــروزی انق ــی پی ــص و پایکوب رق
در اوایــل پیــروزی انقــاب انتظــار می رفــت کــه بــا رفتــن 
قذافــی گروه هــا انقابــی حکومتــی را تحــت نــام وحــدت 
ملــی تشــکیل داده و صلــح را در لیبیــای جنــگ زده برقــرار 
ــش  ــت پی ــان وضعی ــه هم ــا را ب ــت، لیبی ــد و در نهای کنن
ــدا  ــق پی ــارات تحق ــن انتظ ــا ای ــد. ام ــاب برگردانن از انق

نکــرد و گروه هــای مســلح کــه از طــرف کشــورهای 
ــرب  ــورهای ع ــی کش ــا و بعض ــه، بریتانی ــکا، فرانس امری
ــتان  ــارات و عربس ــر، ام ــد قط ــارس مانن ــج ف ــیۀ خلی حاش
ــر  ــدند ب ــلیحاتی می ش ــی و تس ــت سیاس ــعودی حمای س
ســر چگونگــی تشــکیل دولــت مقتــدر مرکــزی و تقســیم 
ــی  ــگ داخل ــس از آن جن ــیدند. پ ــق نرس ــه تواف ــدرت ب ق
ــزی  ــا چی ــن گروه ه ــد. ای ــاز گردی ــا آغ ــن گروه ه ــن ای بی
ــت  ــق تح ــی را در مناط ــای ملوک الطوایف ــبیه حکومت ه ش
کنترل شــان برقــرار ســاختند. گاه گاهــی جهــت تســلط بــر 
چاه هــای نفــت ایــن کشــور کــه منبــع درآمــد خــوب بــرای 
ــای  ــد جنگ ه ــمار می آی ــه ش ــلح ب ــای مس ــن گروه ه ای
خونینــی را بــا یکدیگــر تجربــه کــرده انــد. پــس از پیــروزی 
ــای  ــرد و فض ــه نک ــش را تجرب ــز آرام ــا هرگ ــاب لیبی انق
ــور  ــن کش ــهرهای ای ــام ش ــرج تم ــرج و م ــی و ه بی ثبات
ــه دارد.  ــم ادام ــون ه ــا اکن ــه ت ــی ک ــت وضعیت ــرا گرف را ف
در چنیــن وضعیــت نابســامان گروه هــای تروریســتی ماننــد 
ــوذ  ــه هــدف نف ــای خــود را ب ــده فعالیت ه داعــش و القاع
ــا  ــد اروپ ــا و تحدی ــارۀ آفریق ــز ق ــمال و مرک ــتر در ش بیش
ــان  ــامی در زم ــت اس ــروه دول ــد. گ ــاز کردن ــا آغ در لیبی
انــدک توانســت دســتاوردهای خوبــی در لیبیــا داشــته و بــا 
ــور  ــن کش ــود در ای ــای خ ــه فعالیت ه ــر روز ب ــت ه گذش
بیفزایــد. ســر بریــدن بیســت ویک تــن از قبطی هــای 
ــذاری از  ــاری و بم گ ــۀ انتح ــن حمل ــام چندی ــر و انج مص
جملــه فعالیت هــای مهــم داعــش در لیبیــا بــوده کــه ســبب 
ــده  ــا ش ــایه های لیبی ــی و همس ــورهای اروپای ــی کش نگران
ــش  ــور افزای ــن کش ــش را در ای ــت داع ــر موجودی و خط

می دهــد. 
ــا داعــش  گروه هــای ُخــرد و کوچــک دیگــر هــم ســوی ب
نیــز  در ایــن کشــور فعالیــت کــرده و در گســترش بی ثباتــی 

در ایــن کشــور موثــر بــوده انــد.
القاعــده هــم در حــال حاضــر مصــروف ســربازگیری 
و پایگاه ســازی بــرای ســال ها فعالیــت در ایــن کشــور 

ــت.  اس
ــا در  ــوی اروپ ــه س ــا ب ــهروندان لیبی ــرت ش ــد مهاج رون

مقیــاس بــزرگ همچنــان ادامــه دارد. مــوردی کــه از 
وضعیــت نابســامان لیبیــا حکایــت می کنــد. یکــی از 
ــه  ــات اتحادی ــای نج ــط گروه ه ــه توس ــا ک ــهروندان لیبی ش
ــه  ــات یافت ــدن نج ــرق ش ــا از غ ــواحل ایتالی ــا در س اروپ
بــود در یــک گفت وگــو بــا یــورو نیــوز گفــت، مــا 
نمی خواهیــم لیبیــا را تــرک کنیــم امــا آنجــا احســاس 
ــرل کشــور  ــف کنت ــم گروه هــای مســلح مخال امنیــت نداری
را در اختیــار گرفتنــد و لیبیــا و از نبــود حکومــت بــا ثبــات 
ــا  ــا آن لیبی ــر لیبی ــرد. دیگ ــج می ب ــش رن ــزی و آرام مرک

ــت.  ــی نیس دوران قذاف
ــرب  ــی کشــورهای ع ــای منطق ــه صف بندی ه ــه ب ــا توج ب
ــتان،  ــر و عربس ــن قط ــی بی ــای سیاس ــه و تنش ه خاورمیان

امــارات و بحریــن می شــود گفــت لیبیــا در ســال های 
ــل  ــر تبدی ــتان و قط ــت داغ عربس ــه رقاب ــه صحن ــده ب آین
خواهــد شــد.                                      در یــک 
ــا   ــی ت ــس از قذاف ــا پ ــه لیبی ــت ک ــوان گف ــدی می ت جمع بن
ــش دارد  ــل راه دور و درازی در پی ــت کام ــه امنی رســیدن ب
ــا  ــد. ام ــان یاب ــی پای ــای انقاب ــن گروه ه ــاف بی ــر اخت اگ
ــاخته  ــان س ــوالن گاه خودش ــا را ج ــش لیبی ــده و  داع القاع
ــتی و  ــای تروریس ــام فعالیت ه ــه انج ــال های درازی ب و س
ــا  ــد پرداخــت و لیبی ــن کشــور خواهن ــری در ای گروگان گی
ــتان و  ــراق، افغانس ــری از ع ــت بهت ــدت وضعی در دراز م

ــد داشــت. ــوریه نخواه س

نویسنده: رشید درانی و نیک پیری
برگردان: صدیق

منبع: فرانس پرس
علـــی احمـــد علـــی زی، هیـــچ شـــانس نـــدارد، مگـــر 
ـــرپناه  ـــذا، س ـــرای در خواســـت غ ـــان ب ـــی طالب ـــه وقت این ک
و بخـــش از حاصـــات ِخرمنـــش بـــه دروازۀ او دق االبـــاب 

ـــد.  ـــت کن ـــان اطاع ـــد، از آن کنن
یـــک دهقـــان در ولســـوالی جنوبـــی والیـــت هلمنـــد 
کـــه در قلمـــرو طالبـــان اســـت، در صحبـــت تلفونـــی 
بـــه شـــبکۀ فرانـــس پـــرس، گفـــت: طالبـــان رویکـــرد 
ــود  ــان از خـ ــد، آنـ ــش گرفته انـ ــه را پیـ دیکتاتورمأبانـ
قانـــون دارنـــد، مـــا از امنیـــت اندکـــی برخـــوردار 

ــم.  ــا آزادی نداریـ ــتیم، امـ هسـ
ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــا تنـ ــی از میلیون هـ ــی زی یکـ علـ
ـــی  ـــتان زنده گ ـــان در افغانس ـــرو طالب ـــت قلم ـــاحۀ تح س

می کنـــد. جایـــی  کـــه طالبـــان بیشـــترین جغرافیـــا 
ــای  ــط نیروهـ ــال 2001 توسـ ــه در سـ ــس از آنکـ را پـ

ــد.  ــار دارنـ ــد در اختیـ امریکایـــی شکســـت خوردنـ
ــازۀ  ــادر دور تـ ــاز گفت وگوهـ یـــک قـــوت بـــرای آغـ
ــنبه در  ــنگتن روز شـ ــان و واشـ ــان طالبـ ــرات میـ مذاکـ
ـــرای  ـــه ب ـــن تصدیق نام ـــت. ای ـــده اس ـــاد گردی ـــه ایج دوح
مـــردم افغانســـتان اســـت کـــه بـــا برگشـــت دوبـــارۀ 
ــگ،  ــن جنـ ــکا از طوالنی تریـ ــروج امریـ ــان و خـ طالبـ

چگونـــه خواهـــد بـــود؟ 
ـــری  ـــی ظاه ـــان تعهدات ـــان طالب ـــی از گفته های ش در برخ
ـــان  ـــرد طالب ـــن رویک ـــا ای ـــد، ام ـــان داده ان ـــرای آزادی نش ب
ــخت گیرانه  ــت سـ ــر عدالـ ــد بـ ــت. تأکیـ ــن نیسـ روشـ
اســـامی کـــه در زمـــان حاکمیـــت رژیم شـــان وجـــود 
داشـــت هنـــوز در ســـاحات تحـــت نفوذشـــان عملـــی 

می شـــود. 

ــه یـــک فرمانـــدۀ  ــاری کـــه خانـــۀ خـــود را بـ عبدالبـ
ـــل  ـــش مح ـــاه پی ـــه م ـــرده و س ـــا ک ـــان در ارزگان ره طالب
ــر  ــیاه در زیـ ــی سـ ــت. از زنده گـ ــرده اسـ ــرک کـ را تـ
بیـــرق ســـفید طالبـــان ســـخن می گویـــد: آنـــان لحظـــه 

بـــه لحظـــه مـــردم عـــام را زجـــر می دهنـــد. 
ایـــن مـــرد 66 ســـال در کندهـــار بـــه فرانـــس پـــرس 
ـــان  ـــورد ایم ـــان[ در م ـــان آنان]طالب ـــه جنگجوی ـــت ک گف

ــد. ــم می گیرنـ ــردم تصمیـ مـ
مردم وحشت زده شده اند

ـــات  ـــتیتوت مطالع ـــگر در انس ـــون  پژوهش ـــالی جیکس اش
ـــاحات  ـــه س ـــبت ب ـــان نس ـــت: دادگاه طالب ـــافی، گف انکش

تحـــت کنتـــرل دولـــت، ســـخت گیرانه اســـت. 
ــی -  ــای افراطـ ــاس قرائت هـ ــه اسـ ــردن بـ ــل کـ عمـ
اســـامی کـــه از شـــریعت دارنـــد و مجـــازات از قطـــع 
ـــا  ـــار جاده ه ـــردن در کن ـــز ک ـــق آوی ـــا حل ـــتان دوزد ت دس
ـــود  ـــان وج ـــرو  طالب ـــدار در قلم ـــک هش ـــوان ی ـــه عن ب

دارد.
ـــرار  ـــان از ارزگان ف ـــم طالب ـــه از دســـت ظل ـــر ک ـــید عم س
کـــرده اســـت، می گویـــد: آنـــان مـــردم را وحشـــت زده 

کرده انـــد، 
ـــان  ـــه در زم ـــوری ک ـــان ط ـــد و هم ـــر نکرده ان ـــان تغیی آن

حاکمیت شـــان بودنـــد، هســـتند.
ــت  ــر تحـ ــاحۀ دیگـ ــک سـ ــه از یـ ــیم کـ ــد قسـ محمـ
کنتـــرل طالبـــان تلفونـــی بـــا فرانـــس پـــرس صحبـــت 
می کـــرد، گفـــت: جنگجویـــان طالـــب اســـتفاده از 
ــان را  ــد و زنـ ــع کرده انـ ــمند را منـ ــای هوشـ تلفون هـ
در خانـــه حبـــس کرده انـــد. دقیـــق ماننـــد لحظه هـــای 

1996 کـــه آنـــان بـــه قـــدرت رســـیده بودنـــد. 
ـــۀ  ـــر تازیان ـــتند زی ـــاه داش ـــش کوت ـــه ریی ـــی ک ـــر مردان مگ

آنـــان در زمـــان حاکمیت شـــان ضـــرب می خوردنـــد. 
طالبـــان بـــه فرانـــس پـــرس گفته انـــد کـــه آنـــان 
ــا  ــت بـ ــامی در مخالفـ ــام اسـ ــک نظـ ــد یـ می خواهنـ
ــال 2001  ــه در سـ ــازند کـ ــی بسـ ــی دیموکراسـ نظامـ
ـــدرن؛  ـــرات م ـــی تغیی ـــا کم ـــا ب ـــت. ام ـــده اس ـــاد گردی ایج
دادن حـــق آمـــوزش بـــرای زنـــان و دختـــران. فرانـــس 

ـــرل  ـــت کنت ـــه تح ـــی ک ـــا زنان ـــت ب ـــرای صحب ـــرس ب پ
طالبـــان هســـتند، دســـت نیافتـــه اســـت. 

ــار، بـــازرس دیده بـــان حقـــوق بشـــر گفتـــه  ــر بـ هیتـ
ـــران  ـــرای دخت ـــاحات ب ـــی س ـــان در برخ ـــه طالب ـــت ک اس
ـــه شـــرط  ـــد، ب ـــی را داده ان ـــه مکتـــب ابتدای ـــن ب اجـــازه رفت
ـــوزگاران زن  ـــند، آم ـــته باش ـــه داش ـــوف  جداگان ـــه صن ک
تدریـــس کننـــد و تقســـیم اوقـــات درســـی زیـــر نظـــر 

ـــد.  ـــان باش آن
ــان  ــرای زنـ ــکال بـ ــروه رادیـ ــن گـ ــه ایـ ــی کـ در حالـ
ـــت  ـــری گف ـــم هیت ـــد، خان ـــداده بودن ـــی را ن ـــن حق چنی
ــه  ــران بـ ــدک دختـ ــمار انـ ــازه دادن شـ ــا اجـ ــه بـ کـ
مکتـــب ابتدایـــی، ایـــن دیـــده گاه افراطـــی تنفـــر از زن 
ـــق  ـــه تواف ـــد ک ـــر می کنن ـــه فک ـــت ک ـــی اس ـــرای مردان ب
بـــا طالبـــان، بـــرای زنـــان بهتـــر اســـت. زنـــان بهتـــر 
می داننـــد، امـــا کســـی اســـت کـــه بـــه آنـــان گـــوش 

دهـــد؟ 
ــان  ــت، زمـ ــدی نیسـ ــد جـ ــه تهدیـ ــت کـ ــیم گفـ قسـ
ـــت  ـــان شکس ـــه طالب ـــس از آن ک ـــت، پ ـــرده اس ـــر ک تغیی
خوردنـــد. در ایـــن مـــدت اگـــر آنـــان تغییـــر نکـــرده 
ـــی  ـــد. برخ ـــد کن ـــورد تولی ـــد بازخ ـــن می توان ـــند، ای باش
ـــد.  ـــه کنن ـــه آن توج ـــد ب ـــان بای ـــه طالب ـــت ک ـــوارد اس م
ـــه،  ـــدون جریم ـــون ب ـــدن تلویزی ـــون و دی ـــتفاده از تلف اس
ـــت.  ـــوژی اس ـــر تکنال ـــان در براب ـــرات طالب ـــی از تغیی یک
ـــرار دادن  ـــع ق ـــیقی من ـــنیدن موس ـــان از ش ـــزی  طالب چی
و تنهـــا بـــه برخـــی از برنامه هـــای دینـــی اجـــازه داده 
ـــورد  ـــدام برخ ـــون ک ـــدن تلویزی ـــا دی ـــاال ب ـــا ح ـــد. ام بودن

ـــت.  نیس
تحلیل گـــران  شـــبکۀ  عضـــو  روتینـــگ،  تامـــس 
ـــان  ـــان همچن ـــت: طالب ـــرس گف ـــس پ ـــه فران ـــتان، ب افغانس
می خواهنـــد نشـــان دهنـــد کـــه می تواننـــد حکومـــت  

مـــدرن داشـــته باشـــند. 
ـــان  ـــت، طالب ـــان اس ـــرو آن ـــت قلم ـــه تح ـــی ک در جغرافیای
ــد  ــک و تولیـ ــوزگاران و کلنیـ ــت از آمـ ــرای حفاظـ بـ

ــد.  ــان داده انـ ــرق اطمینـ ــتگاه های بـ دسـ
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عصـر دیـروز، من و یک دوسـت افغانی ام 
در جایـی بـا جمعـی نشسـته بودیـم کـه 
از  یکـی  بودنـد؛  مختلـف  کشـورهای  از 
هنـد و دیگـری از پاکسـتان و سـومی و 
چهارمـی هریـک بالترتیـب از پرتـگال و 
سـوریه بودنـد. سـخن از ُعـرف و عادات 
و اخـاق اجتماعـی در کشـورهای متبوع 
بـه میان آمـد. مرد پاکسـتانی به نام شـفیع 
که از منطقۀ سـوات پشـاور بود و انسـانی 
متدیـن بـا ریـش نسـبتًا انبـوه و بی نظـم و 
بروت هـای لخ شـده و قـوارۀ پُـر بـه نظـر 
می رسـید، گفـت کـه بیـش از پانزده سـال 
زندهگـی  سـعودی  عربسـتان  کشـور  در 
مشـغول  جـا  آن  در  هرچنـد  و  کـرده 
کارهـای شـاقه بـوده، امـا از زندهگـی در 
آن جـا راضـی بـود و حـاال در ایـن جـا 

حسـرت آن را بـه دل می خـورد.
مـردم  مـورد  در  صحبـت  وارد  وقتـی 
در  اجتماعـی  خصوصیـات  و  سـعودی 
آن جـا شـد، ظاهـراً لحظـات اول تحـت 
هجـوم احساسـات فراموش کـرده بود که 
در یک کشـور غربی اسـت و شـاید خیال 
می کـرد کـه در کافه هـای دبـی یـا کویـت 
سـرگرم حکایت از مفاخر سـعودی است. 
همـان بـود کـه بـا لحنـی جـذاب تـوأم با 
تـِق زبـان در کام و نفـس راحتـی شـروع 
کـرد کـه »سـعودی ها مردمـی سرشـار از 
افتخـارات انـد«. تا این را گفـت و بازتاب 
فـوری آن در چهـره و حرکت حاضران را 
دیـد، یکـه خورد کـه ما همه حـس کردیم 
و متوجـه شـد کـه در جای اشـتباهی زبان 
بـه مـدح ایـن قـوم گشـوده اسـت، لـذا با 
بـدل کـرد و  سـرعت و مهـارت کوچـه 
ادامـه داد: »همیـن امر سـبب شـده تا آن ها 
مغـرور باشـند و بـرای این کـه ایـن غرور 
را ضمـن مثالـی واضح کنـم، بایـد بگویم 
میـان  از سـعودی  در جایـی  هـرگاه  کـه 
دو نفـر جنـگ شـود کـه یـک طـرف آن 
اجنبـی و طـرف دیگر آن سـعودی باشـد، 
محال اسـت که سـعودی سـومی احساس 
بلکـه  کنـد،  میانجی گـری  و  بی  طرفـی 
حتمـًا از طرف سـعودی پشـتیبانی می کند 
ولـو کـه ظالم باشـد و الجرم علیـه اجنبی 
قـرار می گیـرد، هرچنـد کـه مظلوم باشـد 

منفی(«. )تبعیـض 
حکایـت او تعجـب همـه را برانگیخت و 
همـه یک نواخت احسـاس نفـرت خود را 

بـه نحـوی در برابر این واقعیـت اجتماعی 
خانـم  دادنـد.  تبـارز  ناپسـند  اخاقـی  و 
هنـدی گفت که در کشـور ما عـرف دقیقًا 
برعکـس ایـن اسـت و بـه هنـگام تنـش 
میـان هندی و خارجی، طرف های سـومی 
حتمـًا در کنـار خارجـی می ایسـتند؛ چون 
فی البداهـه احسـاس می کننـد کـه طـرف 
آسـیب پذیر همـو اسـت، لـذا نخسـت در 
کنـار او قـرار می گیرنـد و بعـد وارد حـل  
و فصـل ماجـرا می شـوند کـه چـه بسـا 
می شـود  تمـام  همـان خارجـی  نفـع  بـه 
)تبعیـض مثبـت(. بـاز همـه متفقـًا بـه این 
نکتـه اذعـان کردنـد کـه در این کشـورها 
کـه ما حاال قـرار داریـم، در صورت وقوع 
حادثـه مشـابه، تنهـا چیـزی کـه از اول به 
همیـن  نمی کنـد،  خطـور  کسـی  ذهـن 
تفکیـک و تفـاوت میان شـهروند و بیگانه 
و یـا میـان داخلی و خارجی اسـت؛ چون 
اخاقیـات  در  مسـاوات  ارزش  رسـوخ 
را  کاری  چنیـن  اجـازه  جامعـه  حاکـم 

نمی دهـد )عـدم تبعیـض(.
جالب تـر از همـه، واکنـش عرب سـوری 
به نـام مؤیـد در برابـر آغاز قصه پاکسـتانی 
بـا  کـه  بـود  سـعودی  اعـراب  مـدح  در 
کـه  پاکسـتانی  ُرخ  بـه  انـکاری  تعجـِب 
مقابـل او در آن طـرف میـز نشسـته بـود، 
چشـم کشـید و سـر تپاند و ُغم ُغـم کرد و 
نقـش بیشـتری را در تغییـر لحن و سـمت 
حکایـت و روایـت پاکسـتانی ایفـا کرد و 
ادامـۀ داسـتان را بـاب دندان خـود یافت، 
در حالـی کـه او خودش یـک عرب بود و 
انسـان می توانـد برداشـت کنـد کـه جنگ 
تفاوت هـای مذهبـی  اسـاس  بـر  نـزاع  و 
میـان ملت هـا و نژادهـای واحـد تـا چـه 
حـد می توانـد تبعـات منفـی در ذهنیت و 
احسـاس متقابـل فرزنـدان آن ایجـاد کنـد 
و آن هـا را در همه جـا در برابـر همدیگـر 
قـرار دهـد. وضع عرب هـا در کانتکسـت 
کوچـک آن دقیقـًا مبین وضعیـت عمومی 
مسـلمانان در یـک دایـرۀ وسـیع تر اسـت 
کـه خاطـره خوشـی از همدیگـر ندارنـد 
و از دسـت همدیگـر بـه هـر طـرف دنیـا 
فـراری شـده اند و در هـر جـا کـه باشـند، 
کـه  می کننـد  هـم  تخریـب  را  یک دیگـر 
ایـن خـود مسـبوق بـه ماجـرای تبعیـض 

. ست ا

وزیــر خارجــۀ پاکســتان در نامه یــی بــه رییــس 
ــد  ــد »تهدی ــرد هن ــه رویک ــه ک ــت گفت ــورای امنی ش

مســتقیم« صلــح منطقه یــی و جهانــی اســت.
شــاه محمــود قریشــی، وزیــر امــور خارجــۀ پاکســتان 
امبــا، رییــس  در نامه یــی بــه آناتولیــو اندونــگ 
شــورای امنیــت گفــت، ایــن وضعیــت »تهدیــد 
ــۀ  ــه گفت ــی« اســت. ب ــح جهان ــت و صل مســتقیم امنی
او، پــس از حملــه 14 فبــروری در کشــمیر هنــد، 
ــرده  ــم ک ــتان را مته ــات پاکس ــدون تحقیق ــو ب دهلی ن
ــرده  ــد ک ــه تهدی ــات تافی جویان ــرای اقدام ــه اج و ب

ــت. اس
قریشــی گفتــه کــه منبــع »اتهام زنــی بی اســاس« هنــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــانه های اجتماع ــو در رس ــک ویدی ی
ــد  ــۀ او، هن ــه گفت ــزی« دارد. ب ــوای »تردیدبرانگی محت
ــذارد  ــت« می گ ــود را »حقیق ــی خ ــن گمانه زن ــام ای ن
ــای  ــت »ناکامی ه ــتان را باب ــا پاکس ــاش دارد ت و ت
عملیاتــی  و سیاســت گذاری« خــودش ســرزنش کنــد. 
او معتقــد اســت هنــد »عامدانــه یــک سیاســت 
تأمیــن  بــرای  تــا  دنبــال می کنــد  را  تخاصمــی« 
ــایند«  ــاع را »ناخوش ــودش اوض ــی خ ــت داخل سیاس

ــد. ــوه ده جل
وزیــر امــور خارجــۀ پاکســتان افــزود، نارنــدرا مــودی، 
ــات  ــک »احساس ــال تحری ــد در ح ــت وزیر هن نخس
ــر پاکســتان اســت.  ــان مردمــش در براب ــی« در می منف
او همچنیــن گفــت، مقام هــای هنــد بــه مســدود 
کــردن مســیر آب هــای رودخانــه بــه پاکســتان تهدیــد 
می کننــد کــه ایــن امــر می توانــد پیمــان آب میــان دو 

کشــور را بــه خطــر بینــدازد.
ــا رد اتهامــات  رییــس دســتگاه دیپلماســی پاکســتان ب
ــام آباد  ــت، اس ــروری گف ــۀ 14 فب ــاره حمل ــد درب هن
پیشــنهاد انجــام تحقیقــات را ارایــه کــرده اســت. بــه 
ــنهاد  ــد پیش ــه هن ــتان ب ــت وزیر پاکس ــه او، نخس گفت
مذاکــره دربــاره تروریســم و ســایر درگیری هــا میــان 
دو کشــور را داده اســت. او گفــت: پاکســتان همچنیــن 

ــم  ــورت تخاص ــود در ص ــاع از خ ــر اراده اش در دف ب
هنــد تأکیــد کــرد.

ترامــپ  دونالــد  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــز ب ــکا نی ــور امری رییس جمه
ــو و اســام آباد در خصــوص  ــن دهلی ن ــات بی اختاف
کشــمیر، خواســتار کاهــش تنــی بیــن دو کشــور شــد.

 14 تروریســتی  عملیــات  در  کــه  اســت  گفتنــی 
ــدی در  ــان هن ــس نظامی ــه ملی ب ــو( ب ــروری)25 دل فب
ــل 350  ــر حام ــک موت ــا ی ــمیر ب ــرز کش ــی م نزدیک

ــدند. ــته ش ــر کش ــره ،44 نف ــواد منفج ــو م کیل
ــن  ــوولیت ای ــد مس ــش محم ــتی جی ــروه تروریس گ
حملــه را پذیرفتــه اســت و عامــل ایــن حملــه 
ــرده اســت. ــی ک ــد دار معرف ــادل احم انتحــاری را ع
تروریســتی در جامــو و  بزرگتریــن حملــه  ایــن 
ــه  ــال 2016، حمل ــود. در س کشــمیر محســوب می ش

ــد در  ــی هن ــروی هوای ــگاه نی ــه پای ــان ب ــبه نظامی ش
شــهر اوری بــه کشــته شــدن 19 ســرباز هنــدی منجــر 
ــا دولــت هنــد یــک  ــود ت شــد. ایــن حملــه دلیلــی ب
حملــه محــدود علیــه پایــگاه شــبه نظامیــان در خــاک 

ــد. ــب ده پاکســتان ترتی
ــو  ــی ن ــن دهل ــی بی ــگ لفظ ــن حمله،جن ــس از ای پ
و اســام آباد افزایــش یافتــه اســت. دولــت هنــد 
پاکســتان را بــه حمایــت از ایــن گــروه و دخالــت در 

ــت. ــرده اس ــم ک ــه مته ــن حمل ای
ــرد  ــد ک ــد، تهدی ــر هن ــت وزی ــودی نخس ــدرا م نارن
کــه عامــان حملــه انتحــاری کشــمیر بهــای ســنگینی 

پرداخــت می کننــد.
از ســوی دیگــر، عمــران خــان نخســت وزیــر 
پاکســتان اعــام کــرده کــه پاکســتان هرگونــه حملــه 

ــد داد. ــخ خواه ــدت پاس ــه ش ــد را ب هن
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محمد مرادی

زانـو زدن  امـارت به شـرط 
انگـلیس بـرابـر  در 

نامۀ پاکستان به شورای امنیت: 

در منطقه است امنیتی  هند عامل وخامت شرایط 

ی ماجرا
تبعیض  

ــه  ــا شکســت نیروهــای مقاومــت ب جنــگ دوم افغــان و انگلیــس ب
پایــان رســید و »ایوب خــان« رهبــر »غازیــان« بــه ایــران فــرار کــرد. 
ســال 1880میــادی بــود و انگلیس هــا قصــد خــروج از افغانســتان 
ــا بخشــی  ــد ت ــی بودن ــال شــخص مطمین ــه دنب ــا ب را داشــتند. آن ه
ــد و در عین حــال،  ــذار کن ــس واگ ــه انگلی از خــاک افغانســتان را ب
ــن  ــد. ای ــته باش ــردن داش ــه گ ــم ب ــا را ه ــت بریتاتی ــوق قیمومی ط
ــات  ــن، خدم ــش از ای ــه پی ــود ک ــان« ب ــان خ ــخص »عبدالرحم ش
زیــادی از جملــه مأموریــت شکســت نیروهــای مقاومــت را بــرای 
بریتانیایی هــا انجــام داده بــود. »لیپــل گریفــن« و »فردریــک رابرتــس« 
از افســران و مقامــات عالــی رتبــۀ انگلیــس در افغانســتان، از لنــدن 
مأموریــت یافتنــد تــا طــوق را بــه گــردن عبدالرحمــان خــان بیندازند 
و امــارت افغانســتان را بــه او واگــذار کننــد. »محمدیوســف ریاضــی 
ــرد، در صفحــۀ 138  ــی می ک ــن عصــر زنده گ ــه در همی ــروی« ک ه
کتــاب »عین الوقایــع« ذیــل وقایــع ســال 1297هجــری قمــری برابــر 

بــا 1880میــادی نوشــته اســت:
ــر  ــه تمام ت ــر چ ــه ه ــه عجل ــس ب ــون[ انگلی ــن، صاحب]قش »گریف
ــر عبدالرحمــان  ــا امی ــه الزم می دانســت ب ــرارداد و شــرایطی را ک ق
خــان بــه اتمــام رســانید. مــن جملــه یــک شــرط عمــده ایــن بــود 
کــه امــارت افغانســتان بــدون اجــازه دولــت انگلیــس بــا احــدی از 
دول خارجــه حــق روابــط پلتیکــی نداشــته باشــد و طوایــف پشــنگ 
و کــرم و طوایــف ســکنه آن نقــاط را ضمیمــه مملکــت و رعیــت 

هندوســتان و جــزو انگلیــس بدانــد.«
ــه  ــد« شــد ک ــرای معاهــدۀ »دیورن ــی ب ــرارداد، مقدمه ی ــن ق ــد ای عق
ــادی  ــال 1893می ــد در س ــال بع ــان، 13 س ــان خ ــر عبدالرحم امی
ــه  ــرد. ب ــس امضــا ک ــا انگلی ــدون فشــار، ب ــل و ب ــت کام ــا رضای ب
ــا هشــتم  ــر ب هــر حــال، روز دوم رمضــان ســال 1297هجــری براب
ــان  ــماری از نظامی ــا ش ــن، ب ــادی، گریف ــال 1880می ــت س اگس
ــاور«  ــد »پیش ــه مقص ــاد« ب ــیر »جال آب ــل را از مس ــی، کاب انگلیس
تــرک کــرد. عبدالرحمــان خــان بــرای حفاظــت از قشــون انگلیــس، 
ــراه  ــرو، هم ــا شــماری نی ــی را ب ــر از ســرداران ُدران ــا ســه نف دو ی
گریفــن فرســتاد. هم زمــان بــا ایــن، رابرتــس بــه ســرکرده گی یــک 
قشــون دیگــر از نظامیــان انگلیســی نیــز از مســیر غزنــی- قندهــار به 
مقصــد چمــن کــه توســط گماشــته گان عبدالرحمــان خــان حفاظــت 
ــال«  ــد مارش ــب »فیل ــه لق ــس ک ــد. رابرت ــد رفتن ــه هن ــدند ب می ش
ــه آفریقــا  ــود، پــس از مأموریــت در افغانســتان، ب دریافــت کــرده ب
فرســتاده شــد و خدماتــی نیــز در آنجــا بــرای انگلیــس انجــام داد. 
ــل از  ــه  تفصی ــت و ب ــد« را نوش ــال در هن ــاب »41 س ــداً کت او بع
مناســبات سیاســی و نظامــی انگلســتان در افغانســتان، انتصــاب امیــر 
ــان در  ــت ایوب خ ــل و شکس ــارت کاب ــه ام ــان ب ــان خ عبدالرحم
ــی و  ــای مال ــاب، از کمک ه ــن کت ــزارش داد. او در ای ــار، گ قنده
تســلیحاتی سرشــار انگلیــس بــه عبدالرحمــان خــان پــرده برداســت 
ــول و ســاح  ــا پ ــن حاکــم افغانســتان، ب ــود کــه ای ــه ب ــن گون و ای
ــه در  ــر ک ــر زی ــت. تصوی ــن« شــهرت یاف ــر آهنی ــه »امی انگلیــس، ب
ــل  ــدی در کاب ــکاس ایرلن ــرک« ع ــان ب ــط »ج ــت 1880 توس اگس
گرفتــه شــده اســت، رابرتــس را در وســط اراکیــن و خوانیــن افغــان 
ــو  ــس زان ــر رابرت ــه در براب ــان ک ــران افغ ــن س ــد. ای ــان می ده نش
زده انــد، در زمــان عبدالرحمــان خــان، اداره افغانســتان را بــه عهــده 
ــز در  ــان نی ــد عبدالرحم ــب اهلل خــان« فرزن ــد و در دوره »حبی گرفتن
قــدرت باقــی ماندنــد. از قــرارداد گریفــن و یادداشــت های رابرتــس 
ــان  ــو زدن عبدالرحم ــرط زان ــه ش ــس ب ــه انگلی ــد ک ــن برمی آی چنی
خــان و اتبــاع او در برابــر انگلیــس، امــارت را بــه او واگــذار 
خواهــد کــه چنیــن هــم شــد. در راهنمــا و کروکــی عکــس، اســامی 
زانــوزده گان در برابــر انگلیــس، ذکــر شــده اســت. جالــب اســت کــه 
فرزنــدان ایــن افــراد، در دورۀ نادرخــان و فرزنــدش ظاهرشــاه، زمــام 
افغانســتان را بــه دوش گرفتنــد و کشــور را اداره کردنــد. ایــن بــود 
بــرگ دیگــر از تاریــخ افغانســتان کــه کمتــر گفتــه شــده و نســل نــو 

ــده اســت. ــه دور مان از آن ب
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در ســال 2004 جوانــی بر خاســت و  بــرای ســهولت 
ــبکۀ  ــاروارد« ش ــگاه ه ــودش در »دانش ــای خ ــم دوره ه ه
اجتماعی یــی را به نــام »فیســبوک« ســاخت؛ شــبکه یی 
ــه  ــر دارد و روزان ــارد کارب ــک میلی ــش از ی ــروز بی ــه ام ک
ــدا »نیــت« طــراح  ــزوده می شــود. در ابت ــه ایــن جمــع اف ب
ایــن شــبکه، تأمیــن روابــط اجتماعــی بــود و می خواســت 
فاصله هــای اجتماعــی ســِر راه بشــر را بــر دارد؛ امــا 
انقاب هــا  ایــن شــبکه، روزی  چــه می دانســت کــه 
بــرای  می شــود  گلوگاهــی  و  می دهــد  را سمت وســو 
ــبکه در  ــن ش ــه. ای ــتان جامع ــوا و تهی دس ــهروندان بی ن ش
عمــر نــه چندانــش،  بارهــا نشــان داده اســت کــه می توانــد 
افــکار عمومــی را مدیریــت کنــد و سرنوشــت ملت هــا را 
ــی  ــای سیاســی و اجتماع ــن جنبش ه ــد. بزرگتری ــم بزن رق
در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در ســال های اخیــر از 
ــورهای  ــیاری از کش ــد و بس ــدازی ش ــق راه ان ــن طری همی
دیگــر را متوجــه ســاخت کــه بایــد متوجــه ایــن »جهــان 
مجــازی« باشــند، چــون در جهــان مــدرن، زنده گــی 
ــد، مجــازی  ــن کــه حقیقــی باش انســان ها بیشــتر از ای
اســت و ایــن فضــای مجــازی می توانــد بــه راحتــی 
ــژه در  ــد. به وی ــر و رو کن ــان ها را زی ــی انس ــان حقیق جه
کشــورهای فرومانــده و جهــان ســومی، شــهروندان جهــان 
ــان  ــای حقیقی ش ــو دنی ــنتی« از یک س ــًا »س ــومی و اغلب س
ــی  ــی و فرهنگ ــاق سیاس ــرس و اختن ــای ت ــل فض ــه دلی ب
ــازی  ــای مج ــر، درب دنی ــوی دیگ ــت و از س ــته اس بس
ــت  ــد پش ــت و می توانن ــده اس ــوده ش ــان گش ــه روی ش ب
ــان  ــه دل ش ــر جایی ک ــا ه ــینند ت ــود بنش ــای خ کمپیوتر ه
ــه ســیر و ســیاحت بپردازنــد و هــر چیــزی را  خواســت ب
بــه زیــر تیغــۀ نقــد ببرنــد.  افغانســتان هــم یکــی از همیــن 
کشورهاســت؛ کشــوری کــه مردمــان آن تاهنــوز در »جهــان 
ــه  ــری و آزادی را ن ــت، براب ــیرین عدال ــم ش ــی«  طع عین
چشــیده انــد، هــر کــه بــه نماینده گــی از هــر ایدئولــوژی و 
راه و رســمی از راه رســید، شــعاری داد و در پایــان عکــس 
آن عمــل کــرد و رفــت. از روزگاری کــه فیســبوک بــه ایــن 
کشــور قــدم گذاشــت، زنده گــی مردمــان ایــن ســرزمین را 
یکســره »مجــازی« کــرد، از آدمــی کــه یکــروز هــم مکتــب 
نرفتــه گرفتــه تــا نویســنده گان، شــاعران، هنرمنــدان، 
و  همــه  و   سیاســت مداران  نمازگــزاران،  و  حاجیــان 

ــا  ــه حت ــی ک ــا جای ــاند ت ــود کش ــمت خ ــه س ــه را ب هم
ــازار سیاســت بــه  بســیاری از سیاســت مداران و مدعیــان ب
ــژه  ــازی به وی ــای مج ــر دنی ــی« درگی ــان واقع ــای »جه ج
»فیســبوک« شــدند. البتــه راه دیگــری هــم نبــود کــه 
ــوتان روزگار  ــته پیشکس ــران در گذش ــد، رهب ــن نماین چنی
ــه رو آن هــا و آن هــا صــاح مملکــت  بودنــد و مــردم دنبال
ــا از روزگاری  ــتند، ام ــی می دانس ــه نیک ــان را ب و مردم ش
ــه  ــه ب ــت و معادل ــنتی برگش ــروعیت س ــت مش ــه بخ ک
رهبــران  و  شــدند  پیشکســوت  مــردم  خــورد،  هــم 
دنبالــه رو، اینــک ایــن مــردم هســتند کــه افســار رهبــران و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت گرفته ان ــه دس ــت گران را ب سیاس
ــد،  ــازی کوچیدن ــان مج ــه جه ــره ب ــردم یک س ــی م وقت
رهبــران را نیــز بــه آن جــا آوردنــد. اینــک رهبــران سیاســی 
ــدرت در  ــال ق ــال تســلط و اعم ــه دنب ــه ب ــه  جــای اینک ب
ــک و  ــن »الی ــاال رفت ــال ب ــه دنی ــند، ب ــی باش ــان حقیق جه

ــد. ــازی می گردن ــان مج ــان در جه دیدگاه«ش
 در یــک دهــۀ اخیــر بســیاری از بازیگــران حــوزۀ سیاســت 

ــه  ــی و ارای ــای سیاس ــن برنامه ه ــرح و تدوی ــای ط ــه ج ب
ــران آن  ــبوک و کارب ــروف فیس ــردم، مص ــه م ــات ب خدم
شــدند، امــا هیچ گاهــی متوجــه نشــدند کــه فضــای مجازی 
ــزوی  ــی دور و من ــای حقیق ــا را از فض ــه روز این ه روز ب
ــرا،  ــراً مدنیت گ ــت مداران ظاه ــته از سیاس ــاخت. گذش س
ــای  ــد از دنی ــم نمی خواهن ــن ه ــت افگ ــای دهش گروه ه
مجــازی محــروم بماننــد؛ آن هــا »جهــان حقیقــی« را ویــران 
ــد  ــر می کنن ــازی نش ــان مج ــم آن را در جه ــد و فل می کنن
ــرم و  ــای گ ــت بخاری ه ــه پش ــی ک ــراِن انقابی ی ــا کارب ت
ــد و خون شــان در جــوش  ــز تماشــا کنن ــد نی ــرم لمیده ان ن

بیایــد. 
از این هــا کــه بگذریــم،  فیســبوک در افغانســتان بــه 
داشــته  شــگفت انگیزی  و  کان  دســت آوردهای  حــق 
انتخاباتــی، تعصبــات قومــی و  از تقلب هــای  اســت، 
زبانــی و بی عدالتی هــای اجتماعــی و سیاســی گرفتــه 
ــز  ــی را نی ــای سیاســی و اجتماع ــا و رویداده ــا تحلیل ه ت
ــای  ــۀ کارکرده ــا نمون ــه اســت. یکــی از ده ه ــر گرفت در ب
ــی  ــب و بی عدالت ــر تعص ــتاده گی در براب ــا و ایس آن، افش
ــه  ــم ک ــواه بودی ــا گ ــال ها باره ــن  س ــت، در ای ــوده اس ب
ــد،  ــی« نش ــایۀ »دموکراس ــر س ــی در زی ــه بی عدالتی های چ
ــی در  ــد، گاه ــان نمان ــه پنه ــود ک ــن ب ــنش ای ــی ُحس ول
ــط  ــد و توس ــازی ش ــان مج ــم زدن وارد جه ــک چش ی
کاربــران همیــن شــبکه،  دســت بــه دســت شــد و متولیــان 
ــد  ــه بای ــور ســاخت ک و بازیگــران جهــان واقعــی را مجب
هــوای کاروان فیســبوک را داشــته باشــند و چــه بســا کــه 
انتقادهــا و نقدهای شــان کارا واقــع گردیــد. یکــی از ده هــا 

ــایل و  ــی  مس ــا برخ ــردان ب ــن دادن دولت م ــۀ آن ت نمون
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــود، ک ــبوکی ب ــوژه هایی فیس س
از ایفــای حقــوق بــه عصمــت اهلل علی پــور متقاضــی 
ــار  ــا  رفت ــورد ب ــم، برخ ــال فهی ــی مارش ــگاه نظام دانش
گرفتــن  جــدی  مخکــش،  فاشیســتی  و  قوم گرایانــه 
دزدی هــای آشــکار شــرکت های مخابراتــی و ده هــا مــورد 
ــران  ــر اعتراضــات کارب دیگــر ... ظاهــراً حکومــت در براب
ــی و  ــه های بی عدالت ــا ریش ــت؛ ام ــن داده اس ــبوک ت فیس
ــا  ــه صده ــوم ک ــا معل ــت. از کج ــان باقی س ــاد، همچن فس
ــان و  ــن طراح ــای ای ــن دســت در دل برنامه ه ــورد از ای م
بازیگــران جهــان سیاســت در کشــور مــا مدفــون شــده و 

ــد. ــورده باش ــبوک نخ ــاب فیس ــت اصح ــه دس ب
فیســبوک در افغانســتان بی هیــچ تردیــدی در ایــن ســال ها 
تبدیــل بــه مرکــز  دادگــری و عدالت خواهــی شــده اســت، 
ــی کــه در جهــان واقعــی دســت شــان  ــرای آنان ــژه ب به وی
ــت  ــًا کاری از دس ــد و عم ــت نمی رس ــرازوی عدال ــه ت ب
شــان ســاخته نیســت. وقتــی نیروهــای امنیتــی در محاصــرۀ 
ــدا  ــر و ص ــت س ــن جماع ــد، همی ــرار می گیرن ــان ق طالب
ــای  ــت دیواره ــده در پش ــات لمی ــا مقام ــد ت راه می اندازن
ــان کاری  ــات آن ــرای نج ــوند و ب ــر ش ــا خب ــی ب کانکریت
ــن کــه  ــی فســاد، پیــش از ای ــد، بســیاری از پرونده های کنن
بــه دادگاه بــرود و در نهایــت »معاملــه« و »کتمــان« بمانــد، 
ــان  ــی طالب ــورد. وقت ــبوک می خ ــران فیس ــت دادگ ــه دس ب
ــروه و  ــروه گ ــل، گ ــان کاب ــاهانۀ حاکم ــای ش در فرمان ه
بی هیــچ تضمینــی از زندان هــا رهــا می شــوند، همیــن 
جماعــت بیــش و پیــش از هــر سیاســت مداری هیاهــو بــه 
راه می اندازنــد تــا حداقــل عطــش نفرت شــان را از طالبــان 
و گروه هــای دهشــت افگن نشــان دهنــد، بــه همیــن 
ترتیــب ده هــا مــورد دیگــر... در واقــع، کمتــر  چیــزی باقــی 
ــد.  ــرون بمان ــبوکیان بی ــن فیس ــر ذره بی ــه از زی ــد ک می مان
ــوری  ــرد و ف ــدی می گی ــا را ج ــی آن ه ــا برخ ــت؛ ام دول
رســیده گی می کنــد و از کنــار صدهــا مســألۀ دیگــر 
ــازی«  ــان مج ــت »جه ــی جماع ــذرد. ول ــی می گ ــه راحت ب
ــاک  ــای خطرن ــای ســر بســته و رویداده ــس پرونده ه از ب
ــج  ــًا گی ــود، اغلب ــن فضــا می ش ــر  وارد ای ــی دیگ ــی پ یک
ــه  ــی ب ــای پرونده ی ــی پ ــل وقت ــن دلی ــه همی ــوند، ب می ش
دســت ملتــی در کمیــن نشســتۀ فیســبوک می رســید، 
ــألۀ  ــده و مس ــال پرون ــود و دنب ــوش می ش ــد فرام روز بع
دیگــری را می گیرنــد، ســرانجام بی عدالتــی، فســاد و 
سیاســت های پشــت پــرده در »جهــان واقعــی« بــه حــدی 
ــاد اســت کــه گاهــی مدیریــت آن هــا دشــوار شــده  و  زی
در اخیــر ســر از جهــان مجــازی در مــی آرد. هرچــه نباشــد 
جهــان مجــازی نشــان داده اســت کــه در اکثریــت مــوارد 
می توانــد جهــان حقیقــی را بــه راحتــی تحــت تأثیــر قــرار 
ــل  ــر می ــه ب ــد ک ــور کن ــت مداران را مجب ــد و سیاس ده
آن هــا رفتــار کننــد. تصــوری کــه دســت کــم بیســت ســال 

ــد.  ــر نمی ش ــش فک پی
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فیسبوک؛
بال عدالت در سرزمین بی عدالتی ها

ــامان  ــم س ــواری و)26( قل ــواد البرات ــم م ــدارکات)94( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــدز ــوزوی کن ــفاخانه ح ــی ش آالت طب

ــه  ــا در پروس ــد ت ــی نمای ــوت م ــرایط دع ــد ش ــان واج ــام داوطلب ــدز  از تم ــوزوی کن ــفاخانه ح اداره ش
داوطلبــی تعــداد )94( قلــم موادالبراتــواری  تضمیــن آفربــه مبلــغ )350,000( افغانــی و تعــداد )26( قلــم  
ســامان آالت طبــی  تضمیــن آفربــه مبلــغ )90,000( افغانــی بــه شــکل گرنتــی بانکــی دارای نمبرتشــخیصیه 
ــه  ــق ب ــش رامطاب ــای خوی MoPH/GDCM/HRP/KRH/NCB/G01/1398اشــتراک نمــوده و آفره

شــرایط شــرطنامه بــه لســان دری طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارایــه نماینــد.
وصــول شــرطنامه وتســلیمی آفرهــا الــی ســاعت  9 بجــه قبــل از ظهــر  ازنشــراعان الــی بیســت ویــک 
روز تقویمــی کــه آخریــن معیادضــرب االجــل تســلیمی آفرهامیباشــدصورت میگیــرد. وجلســه آفــر گشــائی 
بروزدوشــنبه مــورخ 27 حــوت 1397 ســاعت  10:00 بجــه قبــل از ظهــر  در صالــون کنفرانــس شــفاخانه 

حــوزوی  کنــدز منــزل دوم تدویــر میگــردد.
ــت  ــت بدس ــول غیربازگش ــی پ ــغ )500( افغان ــل مبل ــرطنامه رادرمقاب ــان میتوانندش ــه داوطلب آدرس هایک

ــد. ــل ان ــل ذی بیاورندقاب
شفاخانه حوزوی کندز : بخش اداری وتدارکات )0799446778-0729541542(
ریاست خدمات اساسی شفاخانه ایی  : بخش تدارکات پروژه )0700892888( 

ــات)38( قلـم مـواد پاک کننـده  موضـوع: اعان تـدارکـ
کنـدز حـوزوی  شـفاخـانـه 

اداره شــفاخانه حــوزوی کنــدز  از تمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در پروســه داوطلبــی تعــداد 
ــی بانکــی دارای نمبرتشــخیصیه  ــه شــکل گرنت ــی ب ــغ )150,000( افغان ــه مبل ــن آفرب ــده  تضمی ــم موادپاکنن )38( قل
ــرایط  ــه ش ــق ب ــش رامطاب ــای خوی ــوده و آفره ــتراک نم MoPH/GDCM/HRP/KRH/NCB/G04/1398اش

شــرطنامه بــه لســان دری طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارایــه نماینــد.
وصــول شــرطنامه وتســلیمی آفرهــا الــی ســاعت  9 بجــه قبــل از ظهــر  ازنشــراعان الــی بیســت ویــک روز تقویمــی 
کــه آخریــن معیادضــرب االجــل تســلیمی آفرهامیباشــدصورت میگیــرد. وجلســه آفــر گشــائی بروزیکشــنبه مــورخ 
ــزل دوم  ــدز من ــون کنفرانــس شــفاخانه حــوزوی  کن ــل از ظهــر  در صال 26 حــوت 1397 ســاعت  10:00 بجــه قب

تدویــر میگــردد.
آدرس هایکــه داوطلبــان میتوانندشــرطنامه رادرمقابــل مبلــغ )500( افغانــی پــول غیربازگشــت بدســت بیاورندقابــل 

ذیــل انــد.
شفاخانه حوزوی کندز : بخش اداری وتدارکات )0799446778-0729541542(
ریاست خدمات اساسی شفاخانه ایی  : بخش تدارکات پروژه )0700892888( 

نوت:  عقد قرارداد مطابق فقره)3( ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد
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