
حکومـت افغانسـتان هنوز هم بـرای گفت وگوهای 
مسـتقیم بـا طالبـان آمـاده اسـت و اگـر طالبـان بـه 
واقعیـت، خواهـان صلـح هسـتند بایـد در عمـل 

دهند. نشـان 
ملـی  امنیـت  شـورای  مشـاور  را  سـخنان  ایـن 
سـازمان  امنیـت  شـورای  نشسـت  در  افغانسـتان 
ملـل ابـراز داشـته و تاکید کـرده کـه در روند صلح 
روندهـای  و  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  بـه  بایـد 

شـود. گذاشـته  حرمـت  دموکراتیـک 

حمـداهلل محـب، مشـاور شـورای امنیـت ملـی که 
در نشسـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل دوشـنبه 
20 حـوت در نیویـارک سـخن رانی می کـرد گفت، 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان به مبارزه شـان در برابر 
امـا مسـوولیت  داد؛  ادامـه خواهنـد  هراس افگنـی 
نیسـت و  افغانسـتان  بـه دوش  تنهـا  مبـارزه  ایـن 

نیازمنـد بـه پاسـخ پایـدار جهانی اسـت.
در همیـن ایـن حـال تدامیچـی یاماموتو، فرسـتادۀ 
ویـژۀ سـازمان ملـل در افغانسـتان و رییـس یونامـا 
در سـخن رانی اش در این نشسـت دربـارۀ وضعیت 
افغانسـتان گفت، در سـه ماه گذشـته پیشرفت قابل 
توجهـی در رونـد برگـزاری انتخابات افغانسـتان و 

گفت وگوهـای صلـح به میـان آمده اسـت.
بـرای  طالبـان  آماده شـدن  یاماموتـو،  آقـای 
گفت وگوهـای رو در رو بـا دولـت افغانسـتان را 
امـری ضـروری در این روند می خوانـد و از جامعۀ 
جهانـی و کشـورهای منطقـه می خواهـد کـه بایـد 
افغانسـتانی ها  رهبـری  بـه  گفت وگوهـا  رونـد  از 

کننـد. پشـتیبانی 
فرسـتادۀ ویژۀ سـازمان ملل در افغانسـتان نگرانی ها 
دربـاره صدمه دیدن  دسـتاوردهای افغانسـتان در ۱۸ 
سـال گذشـته را موجـه می دانـد و می گویـد کـه 
سـازمان ملـل نیز نگـران آن اسـت و بـر حفظ این 

ــزاری  ــاز برگ ــه از آغ ــد ک مســووالن در دادســتانی کل می گوین
رونــد انتخابــات پارلمانــی تــا کنــون ۱۸7 پرونــدۀ مرتبــط بــه 
جرایــم انتخابــات از 24 والیــت بــه ایــن نهــاد رســیده اســت.  
ــر  ــه نش ــتانی ُکل ب ــرف دادس ــروز از ط ــه دی ــی ک در خبرنامه ی
ــات پارلمانــی  ــد انتخاب رســیده اســت، آمــده کــه از آغــاز رون
ســال ۱۳۹7 تــا کنــون ۱۸7 قضیــه از 24 والیــت بــا مظنونیــت 

۳۸۶ تــن، بــه ایــن نهــاد رســیده اســت.
مســووالن ایــن نهــاد همچنــان می گوینــد کــه ۱2 تــن از 
ممنوع الخــروج  انتخابــات  کمیســیون  پیشــین  مســووالن 
نهــاد  ایــن  طــرف  از  کــه  فهرســتی  در  امــا  شــده اند. 
ــین  ــس پیش ــان زی، ریی ــاه زم ــن، احمدش ــج ت ــده پن ــر  ش نش
ــین  ــس پیش ــان رودوال، ریی ــیون، اول الرحم ــۀ کمیس دبیرخان
ــی،  ــور عملیات ــاون ام ــم، مع ــز صمی ــی، عبدالعزی ــور عملیات ام
ــری  ــی و زم ــوژی معلومات ــس تکنال ــادات، ریی ــیدابراهیم س س
ــده  ــیون آم ــن کمیس ــاحه یی ای ــات س ــس عملی ــار، ریی قلم ی

ــت.  اس
خبرنامــه افــزوده کــه بررســی های روی بیشــتر ایــن پرونده هــا 
ــن  ــته در ای ــود را داش ــۀ خ ــز فیصل ــده و دادگاه  نی ــی ش نهای

مــورد داشــته اســت. 
در خبرنامــه افــزوده شــده کــه از مجمــوع ایــن پرونده هــا ۵2 
مــورد تحــت بررســی دادســتانی کل قــرار دارد  و ۱۹ قضیــه کــه 
ــورد  ــند، ۳ م ــب می باش ــود، تحــت جل ــن می ش ــامل  ۳۸ ت ش
ــع  ــر رف ــر به خاط ــۀ دیگ ــج قضی ــت و پن ــده اس ــظ ش آن حف
ــتاده  ــوط فرس ــای مرب ــه نهاده ــا ب ــص پرونده ه ــاء و نواق خ

شــده اســت. 

دادســتانی کل گفتــه اســت کــه سوءاســتفاده از صاحیت هــای 
ــر  ــل و تزوی ــی، جع ــتیکرهای انتخابات ــروش اس ــی، ف وظیفه ی
تذکــره و اســتیکرهای انتخاباتــی، ســرقت مــواد حســاس 
ــروش  ــد و ف ــی، خری ــردن اوراق رأی ده ــان ک ــی، پنه انتخابات
ــتیکردار،  ــی اس ــای جعل ــال تذکره ه ــت، انتق ــای تابعی تذکره ه
ــدای  ــع کاندی ــه نف ــی ب ــرای رأی ده ــال زور ب ــد و اعم تهدی
مشــخص، اخــال و برهــم زدن پروســۀ انتخابــات، لت وکــوب، 

ــره،  ــی تذک ــت غیرقانون ــی و ثب ــتعمال رأی تقلب اس
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آیا ادارۀ محلی در تخار 
تعطیل است؟

از »سیاست مداری« 
تا »سیاست پیشه گی«
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مشاور شورای امنیت ملی:
حکـومت هنـوز هـم برای گفت وگـوهای

 مستقیـم با طالبـان آمـاده است
دادستـانی ُکـل تمـامی پـرونـده هـای 

فسـاد انتخابـاتی را بررسی نکـرده است
ابوبکر صدیق ناجیه نوری  

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری در محفل فراغت دانشجویاِن خورشید:

تمرکز قدرت موجب »بی اعتمادی ملی و نارسایی« شده است
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مثـل  می افتنـد.  جالبـی  اتفاق هـای  روزهـا  ایـن 
این کـه بعضـی چیزهـا جاهـاِی خـود را عـوض 
کـرده باشـند. مخالفـاِن طالبان بـه موافقـاِن طالبان 
تبدیـل شـده اند و موافقـاِن آن به مخالفان شـان. تا 
همیـن چنـد مـاه پیـش کـه بحـث گفت وگوهای 
صلـح آغـاز نشـده بـود، کسـانی کـه بـه متمایـل 
بـودن به طالبـان متهم بودنـد، عمدتًا افـراد دولتی 
و به ویـژه ارگ نشـین بودنـد و مخالفـاِن طالبـان 
اکثـراً کسـانی کـه یـا در دولت حضور نداشـتند و 
یـا اپوزیسـیون حکومـت بـه شـمار می رفتنـد. اما 
از زمانـی کـه گفت وگوهـای مشـکوِک صلح میان 
امریـکا و طالبـان آغـاز شـده، ارگ یک سـره بـه 
مخالـِف طالبـان تبدیل شـده و کسـانی کـه منتقد 
را  آن  و  می رفتنـد  بـه شـمار  ارگ  سیاسـت های 
بـه قوم گرایـی و تعلـق خاطـر بـه طالبـان متهـم 
می کردنـد، حـاال کمتـر در مـورد طالبـان ســخِن 
تلـخ بـر زبـان می آورند؛ بـه ویژه پس از نشسـِت 
مسـکو کـه سـبب شـد مخالفـاِن سـابق کنـار هم 
بنشـینند و در مـورد آینـدۀ افغانسـتان گفت وگـو 
کننـد. حامـد کـرزی رییـس جمهوری پیشـین نیز 
در یـک سـخنرانی پـس از نشسـت مسـکو گفت 
کـه او حـاال تنهــا فردی در افغانسـتان نیسـت که 

طالبـان را بـرادران ناراضـی می دانـد.
 البتـه برخـی از کسـانی کـه در نشسـت مسـکو 
شـرکت کـرده بودنـد، توجیهاتـی نیـز برای سـفر 
ایـن  امـا  کردنـد،  ارایـه  کشـور  ایـن  بـه  خـود 
توجیه هـا نمی تواننـد آن چـه را کـه در ذهـِن مردم 

شـکل گرفتـه تغییـر دهنـد. 
 بـه نظـر می رسـد کـه اتفاق هـا بیشـتر ریشـه در 
واقعیت هـای  تـا  دارد  جریان هـا  و  افـراد  منافـع 
مخالـف  بـه  غنـی  آقـای  اگـر  امـروز  جامعـه. 
دلیـل  شـده،  تبدیـل  ظاهـراً  طالبـان  سرسـخِت 
همیـن  و  باشـد  می توانـد  او  سیاسـِی  منافـع  آن 
طـور کسـانی کـه تـا دیـروز طالبـان را گروهـی 
جنایت پیشـه و تروریسـت می دانسـتند ولـی حاال 

مشـتاق مذاکـره و گفت وگـو با اینان اسـتند نیز در 
پـی تأمیـن منافـع سیاسی شـان اند. ایـن وضعیت، 
وضعیـِت درسـتی نیسـت و می توانـد به بحــراِن 
موجود در کشـور تا سـال های بسـیار دوری دوام 
دهـد. مـا برای تمـام اقدام هـا و مواضِع خـود باید 
دالیـل درسـت و منطقـی داشـته باشـیم تـا نوعی 
بگیـرد.  جامعـه شـکل  در  اخاق مـدار  سیاسـت 
مثـًا اولیـن کسـی کـه در یـک موقعیـت ارشـد 
دولتـی تـاش کـرد کـه از طالبـان قباحت زدایـی 
کنـد و از یـک گـروه تروریسـت و آدم کش چهرۀ 
سیاسـی ارایـه دهـد، شـخص غنـی بـود. او در 
اولیـن روزهـای رفتنـش بـه ارگ بـه ایـن امید که 
طالبـان را بتوانـد در قدرت با خود شـریک سـازد 
و یـا مثـِل حـزب اسـامی از جنـگ رو در رو باز 
دارد، آن را گـروه سیاسـی خطـاب کـرد و وقتـی 
بـا انتقـاد جامعـه در ایـن خصـوص مواجه شـد، 
بـرای توجیه سـخناِن خـود گفت که »اگـر طالبان 
مخالفـان سیاسـی نیسـتند، پس چه هسـتند؟ آن ها 
بـرای رسـیدن به قـدرت سیاسـی مبـارزه می کنند 

و ایـن موضـع یـک موضع سیاسـی اسـت.«
 امـا ایـن روزها آقای غنی و اطرافیـاِن او طالبان را 
گـروه تروریسـتی می داننـد و در پـی نابودی شـان 
از راه نظامـی انـد. چــرا؟ چـون طالبـان ترجیـح 
داده انـد کـه بـه جـای گفت وگو بـا آقای غنـی، با 
امریکایی هـا و بعـد با بخشـی از سـران مجاهدین 
در مـورد صلـح گفت وگـو کننـد. همیـن موضوع 
سـاده سـبب تغییـراِت صدوهشـتاد درجه یـی در 
بـه  کـه  گروه هـا شـد  و  افـراد  برخـی  سیاسـت 
هیـچ روی نمی توانـد ماحصـل خوبی بـرای آیندۀ 

سیاسـی کشـور داشـته باشد. 
ایـن روزهـا  نیـز  را  توافق هـای سیاسـی  برخـی 
در  کار  مخالـف  مـن  دریابـم.  می توانـم  کمتـر 
و  نیسـتم  اشـرف غنی  کنـار  در  یـا  و  دولـت 
حتـا فکـر می کنـم کسـانی کـه توانایـی دارنـد و 
می خواهنـد در دولـت کار کننـد، بسـیار خـوب 

اسـت کـه ایـن کار را انجـام دهنـد و از ظرفیت ها 
و توانایی های شـان بـرای بهبـود وضعیت اسـتفاده 
کننـد. امـا هیـچ درک نمی کنـم کـه چـرا کسـانی 
جـذب  و  می رونـد  اشـرف غنی  سـمت  بـه  کـه 
بـا  آن  از  پیـش  روز  یـک  می شـوند،  حکومـت 
واژه هـای رکیـک و حتـا بـه دور از ادب در مورد 
آیـا  می نوشـتند.  مطلـب  مجـازی  فضـای  در  او 
دلیـل انتقــاد مـا از غنـی ایـن بـوده کـه چـرا بـه 
مـا اعتنـا نکـرده و موقعیـِت خوبـی در حکومـت 
بـه مـا پیشـنهاد نکـرده و یـا ایـن انتقادهـا ریشـه 
در برخـی اصـول و ارزش هـا داشـته اسـت؟ اگـر 
بـر  مبتنـی  انتقـادی اصولـی و  نـگاه  ایـن  واقعـًا 
برخـی ضابطه هـا و ارزش هـا بـوده اسـت، پـس 
چـرا آن  را کنـار گذاشـته و بـه درخواسـت آقـای 
غنـی لبیـک گفته ایـم و اگر نداشـته، پـس چگونه 
می توانیـم خـود را از عـذاب وجدانـی کـه ممکن 
اسـت روزی بـه آن دچار شـویم نجات بخشـیم؟ 
هایدگر فیلسـوف معروِف آلمانی سـال های سـال 
پـس از همـکاری بـا نازی هـا بـه عـذاب وجدان 
دچـار شـد و هرگز تا پایـان عمر نتوانسـت که از 
چنـگ آن نجـات پیدا کنـد. آیا روشـن فکر جامعۀ 
مـا نیـز بـه ایـن نـوع از عـذاب وجدان هـا دچـار 
خواهـد شـد؟... نمی دانـم. مـا کجـا و هایدگـری 
کـه »هسـتی و زمان« را نوشـته کجا! ولـی این نوع 
سیاسـت به شـدت جریـان اصلـی سیاسـت ورزی 
مـردم  هرچنـد  می رسـاند.  زیـان  را  جامعـه  در 
و  شـناخته اند  را  همـه  خوبـی  بـه  افغانسـتان 
می داننـد کـه بسـیاری از حرکت هـا و سـخناِن ما 
ارزش یـک جـو را هـم ندارند اما حداقـل در این 
سـال ها ایـن امیـدواری بـه وجـود آمـده بـود که 
افغانسـتان نیز صاحِب چند سیاسـت مدارِ درسـت 
و بـا اصـول شـده اسـت. هرچنـد کـه برخـی از 
سیاسـت مداران کشـور نشـان داده اند کـه در هیچ 
حالتـی از ارزش هـا و اصـوِل خـود درنمی گذرند 
مگـر این کـه برای ایـن تغییـر دالیـل و توجیهاِت 
باشـند؛  داشـته  پذیـرش  قابـل  و  درسـت  واقعـًا 
ولـی بـا ایـن حـال و تا ایـن جـای کار متأسـفانه 
این گونـه حرکت هـا به نفـع جریـان تمامیت خواهِ 
ارگ تمـام شـده و ایـن »غنـی بابـا« اسـت کـه از 

وضعیـت بیشـترین بهـره را می بـرد.
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ـــرار  ـــام ق ـــی از ابه ـــان در هاله ی ـــا طالب ـــرات ب ـــث مذاک ـــراً بح اخی
گرفتـــه اســـت و هیچ کســـی نمی دانـــد کـــه در میـــز خلیـــل زاد 
ــتانکزی  ــرادر و اسـ ــا بـ ــکا و مـ ــای امریـ ــر نماینده هـ و دیگـ
چـــه چیزهایـــی اتفـــاق می افتـــد و روی چـــه مســـایلی بحـــث 
ــۀ  ــر خارجـ ــفر وزیـ ــام، سـ ــن ابهـ ــرم ایـ ــود. در گرماگـ می شـ
ـــن  ـــزاری بُ ـــر برگ ـــی ب ـــاراِت او مبن ـــتان و اظه ـــه افغانس ـــان ب آلم
ســـوم بـــرای افغانســـتان، بحـــث تازه یـــی بـــرای رســـانه های 

ـــت.  ـــده  اس ـــور ش کش
ـــت  ـــرار اس ـــه ق ـــد ک ـــون نمی دانن ـــتان اکن ـــردم افغانس ـــه م اگرچ
چـــه چیـــزی بـــر سرنوشـــت و آیندۀشـــان رقـــم بخـــورد امـــا 
ــه در  ــزی کـ ــار از روی میـ ــود یک بـ ــه نشـ ــد کـ ــران انـ نگـ
قطـــر مانـــده شـــده  اســـت، نقشـــه یی بیـــرون شـــود کـــه در 
ـــمِت  ـــه س ـــد ب ـــی باش ـــد و راه ـــتان نباش ـــردم افغانس ـــِر م آن خی
تاریکی هـــاِی تازه یـــی کـــه ممکـــن به ســـختی بتـــوان از 
ــه در  ــت کـ ــه دهه هاسـ ــی کـ ــد. چنانـ ــرون شـ ــاق آن بیـ اعمـ
ــا هنـــوز  ــاِق تاریـــِک جنـــِگ دوام دار قـــرار داریـــم و امـ اعمـ
هـــم روزنه یـــی بـــه نظـــر نمی رســـد کـــه مـــردم افغانســـتان از 
ـــن  ـــا بُ ـــوند. ام ـــون ش ـــرور رهنم ـــادی و س ـــردای پُرش ـــه ف آن ب
ســـوم در شـــرایطی کـــه بحث هـــا میـــان امریـــکا و طالبـــان در 
ــد  ــا می توانـ ــرار دارد، آیـ ــن وضعیـــت و بُن بســـت قـ مبهم  تریـ
ـــی  ـــم فصل ـــا ه ـــد و ی ـــتان باش ـــرفت افغانس ـــرای پیش ـــی ب فصل
بـــرای عقب گردانـــدن ایـــن کشـــور؛ زیـــرا هرچـــه باشـــد بُـــن 
ـــه در روی  ـــود ک ـــد ب ـــی نخواه ـــام فیصله های ـــارغ از انج ـــوم ف س
ـــی  ـــش اساس ـــرد. پرس ـــورت می گی ـــرادر ص ـــل زاد و ب ـــز خلی می
ـــد  ـــی خواه ـــه فیصله ی ـــز چ ـــن می ـــه در ای ـــت ک ـــن اس ـــز همی نی

ـــد؟  ش
مســـلمًا مذاکـــراِت زیـــادی در ایـــن مـــورد انجـــام یافتـــه تـــا 
افغانســـتان بـــه صلح وثبـــات برســـد و جنـــگ ختـــم گـــردد؛ 
امـــا تـــا کنـــون همـــه بی نتیجـــه مانده انـــد، به خصـــوص کـــه 
ـــور  ـــک کش ـــِع ی ـــدۀ مناف ـــه تأمین کنن ـــگ همیش ـــرِف جن ـــک ط ی
ــن  ــان. در چنیـ ــی خودشـ ــع گروهـ ــا منافـ ــوده تـ ــایه بـ همسـ
صورتـــی این بـــار نیـــز مذاکـــرات می توانـــد بـــه درازا بکشـــد 
و شـــاید بـــه بی نتیجه گـــی بینجامـــد و یـــا هـــم بـــه نتیجه یـــی 

ســـخت و جبرآمیـــز منتهـــی گـــردد. 
ـــه  ـــک ب ـــس از نزدی ـــه پ ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــِی دیگ ـــش اساس پرس
بیســـت ســـال جنـــگ افغانســـتان بـــا طالبـــان، آیـــا به راســـتی 
ـــده  ـــوف ش ـــن معط ـــه ای ـــتان ب ـــت افغانس ـــکا و دول ـــی امری پالیس
ـــر  ـــود و اگ ـــرار ش ـــات برق ـــح و ثب ـــتان صل ـــه در افغانس ـــت ک اس
چنیـــن چیـــزی صـــورت گرفتـــه باشـــد، پالیســـی کشـــورهای 
ـــال  ـــا در قب ـــۀ م ـــکا در منطق ـــِب امری ـــورهای رقی ـــایه و کش همس
ـــود  ـــه می ش ـــه گفت ـــان ک ـــا طالب ـــود؟ آی ـــد ب ـــه خواه ـــتان چ افغانس
ــیم  ــف تقسـ ــورهای مختلـ ــان کشـ ــزار در میـ ــوان ابـ ــه عنـ بـ
شـــده اند، یکـــی می شـــوند یـــا همان گونـــه تقسیم شـــده 
ــا چنـــد  ــا یـــک یـ باقـــی می ماننـــد و گفت وگـــوِی صلـــح بـ

شـــاخۀ آن بـــه نتیجـــه می رســـد؟ 
ـــنی  ـــِخ روش ـــوز پاس ـــه هن ـــد ک ـــتی ان ـــش هاِی درش ـــا پرس این ه
نیافته انـــد و واضـــح اســـت کـــه بُـــِن ســـوم زیـــر تأثیـــر یـــک 
ـــح  ـــرای صل ـــایی ب ـــد راه گش ـــم نمی توان ـــی، بازه ـــن وضعیت چنی
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــن رو بـ ــد. از ایـ ــور باشـ ــات در کشـ و ثبـ
کـــه افغانســـتان در کشـــاکِش بازی هـــای بســـیار پیچیـــدۀ 
اســـتخباراتِی منطقه یـــی و جهانـــی گیـــر کـــرده اســـت و فقـــط 
چگونه گـــی کنش هـــا و واکنش هـــای این چنینی ســـت کـــه 
ـــف  ـــراِس مضاع ـــی و ه ـــِت ذهن ـــتان مصروفی ـــردم افغانس ـــرای م ب
ـــرار اســـت  ـــه ق ـــون ک ـــر صـــورت، اکن ـــه ه ـــرده اســـت. ب ـــق ک خل
دولـــت آلمـــان بـــرای برپایـــی بُـــن ســـوم آماده گـــی بگیـــرد، 
ـــۀ ارگ  ـــوص حلق ـــی به خص ـــدت مل ـــت وح ـــزاراِن حکوم کارگ
ریاســـت جمهوری ســـرگرم اســـتفاده های ابـــزاری از همـــۀ 
ـــای  ـــِی آق ـــِک سیاس ـــع کوچ ـــِق مناف ـــِت تحق ـــا در جه فرصت ه
غنـــی انـــد و دیگـــر جریان هـــای سیاســـی هـــم به شـــدت در 
انـــزوا به ســـر می برنـــد. در چنیـــن شـــرایطی، انتظـــاری کـــه از 
ـــت  ـــن نشس ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــط ای ـــود فق ـــرده می ش ـــوم ب ـــِن س بُ
ـــن  ـــرد و ای ـــه بررســـی بگی ـــن ب ـــارِ دیگـــر افغانســـتان را از بُ یـــک ب
نشســـت بـــرای حـــل مشـــکاِت بنیادیـــِن افغانســـتان بایـــد برگـــزار 
ـــاد  ـــری را بنی ـــِت دیگ ـــوم حکوم ـــن س ـــر بُ ـــر آن، اگ ـــود. در غی ش
ـــم  ـــد، بازه ـــه یاب ـــان ادام ـــدال همچن ـــگ و ج ـــا جن ـــذارد و ام بگ
افغانســـتان را در ادامـــۀ هفـــده ســـاِل گذشـــته قـــرار می دهـــد. 
ـــل  ـــا، روی ح ـــۀ طرف ه ـــتراِک هم ـــا اش ـــوم ب ـــن س ـــد بُ ـــس بای پ
مشـــکات بنیادیـــِن افغانســـتان بیندیشـــد و بـــرای آن راه حـــل 
ـــته  ـــوری داش ـــم کش ـــِت آن بتوانی ـــایۀ مصونی ـــا در س ـــد ت ـــدا کن پی
ـــان.  ـــا جه ـــم ب ـــم و ه ـــی کنی ـــود زنده گ ـــا خ ـــم ب ـــه ه ـــیم ک باش

ـــد؟  ـــد ش ـــی خواه ـــواب زمین ـــال و خ ـــن خی ـــا ای ـــا آی ام

ن سـوم  ـُ ب
از »سیاست مداری« و بُـِن مشـکالت افغـانستان

من مخالــِف کار در دولت و یا در تا »سیاست پیشه گی«
کنار اشــرف غنی نیســتم و حتا 
فکر می کنم کســانی که توانایی 
دارنــد و می خواهند در دولت کار 
کنند، بســیار خوب است که این 
از ظرفیت ها  و  انجام دهند  را  کار 
بهبود  برای  توانایی های شــان  و 
هیچ  اما  کنند.  اســتفاده  وضعیت 
درک نمی کنم که چرا کسانی که به 
سمِت اشرف غنی می روند و جذب 
پیش  روز  یک  می شوند،  حکومت 
از آن بــا واژه های رکیک و حتا به 
دور از ادب در مــورد او در فضای 
مجازی مطلب می نوشتند. آیا دلیل 
انتقـاِد ما از غنی این بوده که چرا 
به ما اعتنا نکرده و موقعیِت خوبی 
نکرده  پیشنهاد  ما  به  حکومت  در 
و یا این انتقادها ریشــه در برخی 

اصول و ارزش ها داشته است؟

احمــد عمران
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احمدولــی مســعود نامــزد انتخابــات ریاســتجمهوری 
می گویــد کــه تمرکــز قــدرت و صاحیــت در یــک 
ــایی در اداره و  ــی و نارس ــادی مل ــبب بی اعتم ــع س مرج

ــت. ــده اس ــور ش ــت کش مدیری
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود نام ــی مس احمدول
کــه دیــروز سه شــنبه، 2۱ حــوت در محفــل فراغــِت 
خصوصــی  عالــی  تحصیــات  موسســۀ  دانشــجویان 
ــران  ــه رهب ــت ک ــان گف ــی زد، همچن ــرف م ــید ح خورش
بــه گونه یــی  را  ملــی وضعیــت  حکومــت وحــدت 
ــان را  ــدن ش ــده مان ــردم »زن ــه م ــد ک ــرده ان ــت ک مدیری

می داننــد. شــانس« 
ــه دانشــجویان  ــاب ب ــل خط ــن محف ــای مســعود در ای آق
فــارغ شــده گفــت کــه وارد شــدن آنــان بــه جامعــه، بــرای 
مشــکات افغانســتان راهگشــا اســت. احمدولــی مســعود 
افــزود کــه دانشــجویان بایــد فراوردهــای علمــی شــان را 
ــد. ــه کار ببندن ــرای گره گشــایی مشــکات افغانســتان ب ب

ــار  ــت و اظه ــخن گف ــور س ــاد در کش ــر و فس او از فق
داشــت: رهبــران حکومــت، دولــت را بــه گونه یــی 
مدیریــت کردنــد کــه مــردم فکــر می کننــد، »زنــده مانــدن 
شــان شــانس« اســت وقتــی یــک شــهروند از خانــه بیــرون 
می شــود، انتظــار زنــده برگشــتن را بســیار کــم می داشــته 

باشــد.
از جوانــان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  ایــن 
ــا کشــور  ــان خواســت ت دانشــجویان و در مجمــوع جوان

ــد.  ــرار نکنن ــور ف ــد و از کش ــه دهن ــان ادام ــه تحصیلش ب
ــی  ــاور اســت کــه قوم گرای ــن ب ــه ای ــی مســعود ب احمدول
ــن  ــن رفت ــب از بی ــه گان، موج ــی بیگان ــای نیابت و جنگ ه

ــده اســت. ــی در کشــور ش ــاد مل اعتم
ــش  ــم و دان ــه عل ــد ب ــجویان نبای ــه دانش ــد ک او می گوی
نــگاه محــدودِ پولــی و کســب ســرمایه داشــته باشــند. بــه 
ــکات و  ــه مش ــیده گی ب ــعود: »رس ــی مس ــاور احمدول ب
نامایمتی هــای دیگــران، یکــی از تعهــدات اخاقــی یــک 
دانشــجو اســت. نقــش دانشــجو در تغییــر جامعــه بســیار 
برجســته و اثرگــذار اســت. تــداوم فقــر، فســاد، بی ثباتــی 
ــام  ــی و تم ــم عموم ــه نظ ــی ب ــول بی تفاوت ــگ معل و جن

جامعــه اســت«.
آقــای مســعود در واکنــش به اظهــارات اخیر محمداشــرف 
ــا برادرکشــی و  غنــی کــه گفتــه اســت حاکمــان پیشــن ب
قتــل بــه قــدرت رســیده اند، بیــان داشــت: مــن بــا آقــای 
ــن  ــن روی ای ــم م ــش ه ــال پی ــزده س ــم. پان ــی موافق غن
مشــکل انگشــت گذاشــته بــودم و طــرح پیشــکش کــردم. 
آن زمــان گفتــم کــه ســه مولفــۀ عمــده تاریــخ افغانســتان 
ــان  ــزاع می ــت و ن ــی آن، رقاب ــه یک ــد ک ــکل می ده را ش
نخبــه گان بــرای کســب قــدرت اســت. امــا هیچکســی بــه 

ایــن مشــکل توجــه نکــرد.
ــه  ــی ک ــی از دالیل ــرد، یک ــد ک ــعود تأکی ــی مس احمدول
ــد،  ــرخ می زن ــی را چ ــخ ناکام ــل تاری ــتان دور باط افغانس
ــت. او  ــدرت اس ــب ق ــرای کس ــه گان ب ــان نخب ــزارع می ن

ــان  ــت، جوان ــن وضعی ــر ای ــِد تغیی ــم امی ــه چش ــت ک گف
و دانشــجویان انــد و الزمــۀ ایــن کار، شــناخت درســت و 

ــت. ــر اس ــخۀ موث ــۀ نس ــران و ارای ــق بح دقی
احمدولــی مســعود کــه نامــزد تیــم وفــاق ملــی در 
انتخابــات ریاســتجمهوری اســت همچنــان بــه ایــن بــاور 
اســت کــه تمرکــز عمــودی قــدرت و صاحیــت در یــک 
مرجــع مشــخص ســبب بی اعتمــادی و نارســایی در 
ــه شــکل  ــام ب ــا ســاختار نظ ــاز اســت ت ــور شــده و نی ام
ــوام و اقشــار افغانســتان در  ــام اق ــد و تم ــر کن ــی تغیی افق
ــرادر  ــا ب ــود ت ــریک ش ــی ش ــای کان مل تصمیم گیری ه
ــن  ــدرت از بی ــب ق ــرای کس ــدر را ب ــر پ ــرادر را و پس ب

ــرد. نب
او اظهــار مــی دارد کــه »چهــرۀ زشــت سیاســت« و 
»ســیمای فریبنــدۀ سیاســت مداراِ« افغانســتان را تنهــا 
ــی  ــۀ احمدول ــه گفت ــد. ب ــا کنن ــد افش ــان می توانن جوان
ــی  ــی و مذهب ــمتی، زبان ــی، س ــای قوم ــعود: »دیواره مس
بایــد فــرو بریــزد و بیــن اقــوام افغانســتان پــل زده شــود. 
ــد خــط بطــان  ــه فرهنــگ منحــط سیاســی گذشــته بای ب
ــن  کشــیده شــود و ارزش هــای امــروزی حفــظ شــود. ای
ــا از  ــن کار تنه ــت. ای ــا اس ــۀ م ــی جامع ــای اساس نیازه

ــت«. ــاخته اس ــان س ــت جوان دس
ــده از  ــعارِ »آین ــتجمهوری ش ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ــه  ــت ک ــرد و گف ــش ب ــر پرس ــت« را زی ــان اس آن جوان
ــروز از آن  ــه، بلکــه ام ــده ن ــه آین ــن اســت ک ــت ای واقعی

ــه نســل جــوان  ــت ک ــای مســعود گف ــان اســت. آق جوان
بایــد وارد میــدان شــود. او اظهــار داشــت کــه تیــم وفــاق 
ــردم  ــترکات م ــر مش ــتن ب ــت گذاش ــی انگش ــی در پ مل
ــا ارایــۀ دیــدگاه واحــد، نقشــۀ راه  ــا ب افغانســتان اســت ت

ــد. ــب کنن ــور ترتی ــرای کش ب
ــد  ــردم بای ــاِت م ــه اختاف ــان این ک ــا بی ــعود ب ــای مس آق
مدیریــت شــود، افــزود: سیاســت مداران از اختافــات 
بایــد  می کننــد.  شــخصی  و  ســوء  اســتفادۀ  مــردم 
گفتمــان ایجــاد کنیــم و به خاطــر اختافــات مــا، بــا 
یکدیگــر نجنگیــم. جنــگ بــر ســر اختافــات بــه معنــای 
خــون تزریــق کــردن بــه رگ هــای پوپولیســت ها و 

اســت. منفعت طلبــان 
احمدولــی مســعود در اخیــر ســخنانش بــه گفت وگوهــای 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــح و برگ ــر صل اخی
ــه  ــگ ب ــح و جن ــه صل ــت ک ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
ــری  ــدون در نظرگی ــردم و ب ــدون م ــق دارد و ب ــردم تعل م
آمدنــی  صلحــی  مــردم،  خواســت های  و  مطالبــات 

ــود. ــد ب نخواه
ــتین  ــروز نخس ــید دی ــه دانشــگاه خورش ــی اســت ک گفتن
ــۀ  ــه گفت ــت. ب دور فراغــت دانشــجویانش را جشــن گرف
مســووالِن دانشــگاه خورشــید، در محفــل دیــروز، حــدود 
۶00 دانشــجو از رشــته های اقتصــاد و حقــوق فــارغ 

شــدند.

حکومت هنوز هم...
دست  آوردها در یک توافق صلح تأکید می ورزد.

طالبـان  کـه  انـد  بـاور  ایـن  بـه  امـا  تحلیل گـران مسـایل سیاسـی 
همچنـان بـه خواسـت های خـود مبنی بر خـروج نیروهـای خارجی 
از افغانسـتان تاکیـد دارنـد و می گوینـد کـه بـه هیـچ عنـوان حاضـر 

نیسـتند بـا حکومـت افغانسـتان وارد گفت وگـو شـوند.
وحیـد مـژده تحلیل گـر مسـایل سیاسـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
بـا  گفت وگـو  بـه  حاضـر  همچنـان  طالبـان  می گویـد:  مانـدگار 
حکومـت افغانسـتان نیسـتند و تاکیـد دارنـد کـه تنهـا بـا رهبـران 

می شـوند. گفت وگـو  وارد  افغانسـتان  جهـادی  و  سیاسـی 
آقـای مـژده گفـت کـه موضـع طالبان هیـچ تغییـری نکـرده و تاکید 
دارنـد کـه با همـۀ طرف هـا به غیـر از حکومـت افغانسـتان خواهند 
نشسـت و بـه یـک توافق خواهند رسـید و شـاید توافق بـه این معنا 
باشـد کـه با رهبـران سیاسـی و جهـادی روی یک حکومـت موقت 

بـه توافق برسـند.
بـه گفتـه او: طالبـان بایـد بـا امریکایی هـا روی خـروج نیروهـای 
خارجـی یـا به قـول خودشـان »انخـای نیروهـای خارجـی« توافق 
کننـد، سـپس روی این کـه چه بایـد کرد، صحبـت خواهند کـرد، اما 
طالبـان همچنـان تاکیـد دارنـد که حضـور حکومت در نشسـت های 

طالبـان بـرای آنـان بـه هیـچ عنـوان قابل قبول نیسـت.
بـه بـاور مـژده، مسـأله مهـم ایـن اسـت کـه اگـر خواسـت طالبـان 
از سـوی امریکایی هـا قبـول نشـود، چـه خواهـد شـد، بـه همیـن 
دلیـل طالبـان می گوینـد بایـد نخسـت ببینـم کـه نتیجـه مذاکـره بـا 
بـا کی هـا در  این کـه  امریکایی هـا چـه خواهـد شـد سـپس روی 

افغانسـتان وارد گفت وگـو شـوند، صحبـت خواهنـد کـرد.
نظامـی  پایگاه هـای  مـورد  »در  می گویـد:  سیاسـی  تحلیل گـر  ایـن 

و  گرفـت  صـورت  صحبـت  دوحـه  چهـارم  نشسـت  در  امریـکا 
امریکایی هـا گفتنـد کـه هیچ پایگاهی در افغانسـتان نخواهند داشـت 
و زمـان بیشـتر برای خـروج را به ایـن منظور می خواهند کـه  انتقال 

وسـایل و تجهیـزات نظامـی آنـان به زمـان بیشـتری نیـازی دارد«.
آقـای مـژده دلیل بیرون نشـدن جزییـات مذاکرات را ایجـاد تبلیغات 
منفـی در برابـر ایـن مذاکـرات عنـوان کـرده می گویـد: باورهـا ایـن 
اسـت کـه اگر جزییـات مذاکرات بیرون داده شـود، ممکـن تبلیغات 
منفـی علیـه مذاکـرات شـروع شـود و سـبب اخـال در ایـن رونـد 
گـردد. بنابرایـن، هـر دو طـرف مذاکـره کننـده، هـم طالبـان و هـم 

امریکایی هـا نمی خواهنـد جزییـات بـه بیـرون درز کنـد.
ایـن درحالـی ا سـت کـه رییـس جمهـور چـک معتقـد اسـت، ایـن 
تصـور که طالبـان در افغانسـتان می توانند خوب باشـند، خیالی بیش 
نیسـت و مصالحـه بـا ایـن گـروه؛ هماننـد مصالحـه با هیتلر اسـت.

میلـوش زمـن، رییـس جمهـور چـک روز دوشـنبه 20 حـوت در 
خصـوص مذاکـرات صلـح بـا طالبـان ابـراز داشـت کـه صلـح بـا 

طالبـان، بـه معنـای صلـح بـا هیتلـر اسـت. 
رییـس جمهـور چـک گفـت کـه اکنـون در قطـر و یـا خـدا می داند 
کـه دیگـر در کجـا، در غیاب دولـت افغانسـتان، مذاکرات بـا طالبان 

دارد. جریان 
او خاطـر نشـان کـرد، این واقعیت اسـت کـه همه از جنـگ طوالنی 
در افغانسـتان خسـته شـده انـد، امـا این تصور کـه طالبـان می توانند 
یـک جریـان سیاسـی خـوب و مثبـت باشـند، توهمی بیش نیسـت، 

آنهـا »هیچ گاهی خـوب نخواهند شـد«.
 ایـن واکنش هـا در حالـی ابـزار می شـود کـه ۱۳ روز از گفت وگوها 
میـان نماینـده گان امریـکا و طالبـان در دوحـه قطـر می گـذرد، امـا 
جزییـات آن همچنـان گنـگ و مبهـم اسـت و مـردم و حکومـت 

افغانسـتان در جریـان ایـن گفت وگوهـا قـرار نمی گیرنـد.

سال l10 شمارۀ مسلسل l2454 چهارشنبه 22 حوت/ اسفند l1397 6 رجب المرجب l1440 13 مارچ 2019
www.mandegardaily.com

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری در محفل فراغت دانشجویاِن خورشید:

تمرکز قدرت موجب »بی اعتمادی ملی و نارسایی« شده است

روح اهلل بهزاد

دادستـانی ُکـل تمـامی
از جرایمی است که در انتخابات پارلمانی سال جاری شامل می باشد. 

ــی،  ــدان دولت ــات، کارمن ــیون انتخاب ــدان کمیس ــامل کارمن ــا ش ــن پرونده ه ــان ای ــان و متهم مظنون
مســووالن امنیتــی، فرماندهــان محلــی، متنفــذان قومــی، نامــزدان مجلــس نماینــده گان، دانشــجوان و 
ــدز، بغــان، ســمنگان،  ــه ایــن نهــاد والیت هــای کن ــراد عــادی می باشــند. پرونده هــای رســیده ب اف
ــان،  ــار، بدخش ــکا، کنده ــا، پکتی ــر، پکتی ــروان، لوگ ــا، پ ــاب، کاپیس ــرپل، فاری ــان، س ــخ، جوزج بل
ــردد.  ــل را شــامل می گ ــراه و کاب ــار، ف ــان، ننگره ــل، بامی ــرات، خوســت، نیمــروز، زاب پنجشــیر، ه
دادســتانی ُکل اعــام کــرده اســت کــه رســیده گی بــه ایــن پرونده هــا بــه اســاس مــادۀ 422 تــا مــادۀ 

4۳7  کــود جزایــی افغانســتان کــه جرایــم انتخاباتــی پیش بینــی کــرده اســت، صــورت می گیــرد. 
مســووالن در دادســتانی کل بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه هیــأت مؤظــف در ایــن نهــاد روی 

پرونده هــای کمیشــنران پیشــین کمیســیون انتخابــات، بــه شــکل  جــدی کار می کننــد.
جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل می گویــد کــه هیــأت موظــف ایــن نهــاد روی 

می کننــد.  بررســی های  را  انتخاباتــی  کمیســیون های  پیشــین  اعضــای  پرونده هــای 
از  سوءاســتفاده  اختــاس،  چــون  بحث هــای  افــراد،  ایــن  پرونده هــای  در  کــه  گفــت  او 

دارد.  وجــود  وظیفه یــی  صاحیت هــای 
او گفــت کــه بــه شــمول  رییســان کمیســیون های انتخابــات ده تــن دیگــر از اعضــای ایــن نهــاد کــه 

بــه دادســتانی معرفی شــده اند و در حالــت ممنــوع الخروجــی قــرار دارنــد.
آقــای رســولی گفــت کــه اعضــای کمیســیون انتخاباتــی بــه دادســتانی  حضــور یافته انــد و بررســی ها 
توســط هیــأت مؤظــف دادســتانی  روی پرونده هــای  آنــان جریــان دارد و بــرای جمــع آوری مــدارک 

و اســناد  تاش هــای جــدی صــورت گرفتــه اســت. 
او گفــت کــه دادســتانی کل تــاش دارد تــا بــه پرونده هــای مســووالن پیشــین کمیســیون انتخابــات 

ــد. ــیده گی کن ــی رس ــا بی طرف ب
ایــن در حالــی اســت کــه کمیشــنران پیشــین و رییســان ایــن نهــاد در مــاه دلــو ســال جــاری از طرف 
محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی پــس از توشــیح قانــون جدیــد انتخابــات بــه 

دادســتانی کل معرفــی  شــدند. امــا تــا هنــوز سرنوشــت پرونده هــای ایــن افــراد روشــن نیســت.

ACKU
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سـعید رضـوی

ــدرن،  ــرب ُم ــی تمــدن غ ــرۀ اصل ــت در حکــم جوه عقانی
ــدرن  ــان م ــای انس ــات راه گش ــیاری از جه ــه در بس اگرچ
در مواجهــه بــا محیــط بــود، از ســوی دیگــر می تــوان 
ــان انســان و محیــط را نیــز در رشــد  تعارضــات اساســی می
عقانیــِت مــدرن ریشــه یابی کــرد و ایــن  همــان چیزی ســت 
ــک اندیشــمند و جامعه شــناِس  ــام ی ــر در مق ــه ماکــس وب ک

ــت. ــوده اس ــاره نم ــه آن اش ــی ب ــدرن به خوب م
ــه  ــرب ک ــی غ ــدِن فرهنگ ــی عقانی ش ــد تاریخ ــد رون پیام
ــا  ــدان معن ــد، فق ــر گردی ــیون ظاه ــد سکوالریزاس در فراین
ــه شــد. فراینــدی کــه  ــود کــه توســط انســان مــدرن تجرب ب
ــدار  ــردن اقت ــن ب ــن گری در از بی ــر روش ــاش عص در آن ت
مذهــب ســازمان یافته بــه ثمــر نشســت و بــه از بیــن 
ــکوالر،  ــت س ــد. عقانی ــر ش ــی منج ــت دین ــن عقانی رفت
ســبب  فرهنگــی  و  فلســفی  نظــر  از  کــه  همان گونــه 
نظــر  از  می شــود،  پوچ گرایــی  و  زنده گــی  بی معنایــی 
ــد  ــی« می انجام ــس آهنین ــدان آزادی و »قف ــه فق ــی ب اجتماع
ــه  ــد. همان گون ــیر می کن ــود اس ــرۀ خ ــان را در چنب ــه انس ک
ــی  ــری و راززدای ــدن نظ ــۀ عقانی ش ــا نتیج ــدان معن ــه فق ک
از جهــان و ســرانجام، پیامــد غلبــۀ عقانیــت علمــی و نیــز 
حــذف عقانیــِت ارزشــی و بــه جــای آن ســلطۀ عقانیــت 
ــۀ  ــدان آزادی نتیج ــت، فق ــزاری اس ــًا اب ــد و صرف هدف من
ــت  ــد عقانی شــدن ســاختار اجتماعــی و ســلطۀ عقانی رون
بوروکراتیــک اســت کــه در تجربــۀ غــرب، در قالــب 
ــد.  ــان ش ــوصی نمای ــی و خصـ ــر دولت ــاالری فراگی دیوان س
ــن  ــر آن را عالی تری ــه وب ــاالری، ک ــتگاه دیوان س اگرچــه دس
ــری  ــکل برت ــت، ش ــدرن می دانس ــی م ــت فن ــۀ عقانی نمون
ــال  ــن  ح ــد، در عی ــم می کن ــه را فراه ــازمان دهی جامع از س
ــه ماشــین انســانی عظیمــی تبدیــل می کنــد کــه  جامعــه را ب
ــدام  ــین، هرک ــک ماش ــات ی ــزا و قطع ــد اج ــان ها همانن انس
ــی  ــا کارای ــط در همان ج ــده و فق ــاخته ش ــی س ــرای جای ب
دارنــد و در ســایر جاهــا نــه تنهــا مؤثــر نیســتند، بلکــه مانــع 
ــم  ــین عظی ــن ماش ــوند. در ای ــز می ش ــین نی ــن ماش کار ای
ــِی  ــگاه اجتماع ــد در جای ــط می توان ــی فق ــر کس ــانی، ه انس
ــش  ــۀ از پی ــرد و وظیف ــرار گی ــده یی ق ــن ش ــش تعیی از پی
ــد  ــه هرچن ــت ک ــن اس ــد. روش ــام ده ــده یی را انج تنظیم ش
ایــن محیــط میکانیکــی موجــب افزایــش کارایــی می شــود، 
آزادی فــردی را از بیــن می بــرد و فــرد را بــه پیــچ و 
ــت و  ــدرت خاقی ــه ق ــه هرگون ــد ک ــل می کن ــی تبدی مهره ی

ــت. ــده اس ــلب ش ــکار از وی س ابت
ــِت  ــه عقانی ــخیص داد ک ــی تش ــر به خوب ــک وب ــدون ش ب
ــود و  ــر می ش ــت منج ــدم عقانی ــه ع ــرانجام ب ــد س جدی
ــان  ــکات انس ــل مش ــرای ح ــه ب ــی ک ــات و نهادهای ترتیب
ــوند  ــدل می ش ــی ب ــس آهنین ــه قف ــد، ب ــده بودن به وجــود آم
کــه انســاِن مــدرن را احاطــه کــرده و تمــام وجــوه و ابعــاد آن 
را تعییــن می کننــد. امــا ایــن فقــط تشــخیص بیمــاری زمانــه 
ــت؛  ــی از کار اس ــط نیم ــم فق ــاری ه ــخیص بیم ــود و تش ب
امــا از نیمــۀ دیگــر آن کــه پیچیــدن نســـخۀ درمــان و ارایــۀ 
راهــکار بــرای حــل مســأله اســت، اثــری در کار وبــر دیــده 
ــی«  ــن »پوچ گرای ــه ای ــود ک ــد ب ــر معتق ــا وب ــود. گوی نمی ش
ــی  ــوم انســان مــدرِن غرب ــن« سرنوشــت محت و »قفــس آهنی
اســت و هیــچ مفــری از آن وجــود نــدارد. بــه نظــر او اگــر 
کســی بخواهــد تمامیــت عقانــی اش را حفــظ کنــد، یــا بایــد 
ــای  ــرد و خــود را مهی ــا شــهامت بپذی ــه اش را ب ــر زمان تقدی
زنده گــی کــردن در دنیــای فاقــد معنــا و فاقــد آزادی نمایــد، 

 وبر به خوبی تشخیص داد که عقالنیِت جدید سرانجام به عدم عقالنیت منجر می شود و
 ترتیبات و نهادهایی که برای حل مشکالت انسان به وجود آمده بودند، به قفس آهنینی بدل

 می شوند که انساِن مدرن را احاطه کرده و تمام وجوه و ابعاد آن را تعیین می کنند. اما این
 فقط تشخیص بیماری زمانه بود و تشخیص بیماری هم فقط نیمی از کار است؛ اما از نیمة

 دیگر آن که پیچیدن نسـخة درمان و ارایة راهکار برای حل مسأله است، اثری در کار وبر
 دیده نمی شود. گویا وبر معتقد بود که این »پوچ گرایی« و »قفس آهنین« سرنوشت محتوم

 انسان مدرِن غربی است و هیچ مفری از آن وجود ندارد. به نظر او اگر کسی بخواهد تمامیت
 عقالنی اش را حفظ کند، یا باید تقدیر زمانه اش را با شهامت بپذیرد و خود را مهیای زنده گی

 کردن در دنیای فاقد معنا و فاقد آزادی نماید، یا از عقالنیت دست برداشته به آغوش
!کلیساهای سنتی برگردد؛ راه سومی هم وجود ندارد

ــاهای  ــوش کلیس ــه آغ ــته ب ــت برداش ــت دس ــا از عقانی ی
ــدارد!  ســنتی برگــردد؛ راه ســومی هــم وجــود ن

ــه  ــرفت هرچ ــا پیش ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــِی وب ــز اساس ت
بیشــتر عقانیــت، دیــن بــه حــوزۀ غیرعقانــی رانــده 
ــم  ــر تعمی ــی ب ــن داوری مبتن ــه نظــر می رســد ای می شــود. ب
دین شناســی مســیحیت بــه ســایر ادیــان اســت. او در بحــث 
ــًا  ــن صرف ــم و دی ــل عل ــا در تقاب ــن ی ــل و دی ــۀ عق از رابط
بــه تجربــۀ مســیحیت غربــی تکیــه کــرده و آن را بــه ســایر 
ــته  ــه داوری نشس ــه ب ــان زاوی ــم داده و از هم ــان تعمی ادی
اســت. مســیحیت دو ویژه گــی عمــده و بــارز داشــت 
ــرد؛  ــم ک ــم را فراه ــل و عل ــا عق ــارض آن ب ــۀ تع ــه زمین ک
ــر  ــتیزی و تحقی ــب دنیاس ــه موج ــود ک ــت ب ــی رهبانی یک
ــوی را  ــذ دنی ــد و برخــورداری از نعمــات و لذای ــا گردی دنی
ــر  ــرد. وب ــداد می ک ــی قلم ــت اله ــب دوری از رضای موج
ــا اصاحــات  معتقــد اســت کــه پیــش از دورۀ اصاحــات ب
ــد«  ــی »خــدا را خــوش نمی آی ــارت جزم ــر، عب ــی لوت مذهب
کــه در دســتورات دینــی آمــده و فرمــان اصیــل الهــی تلقــی 
ــت و آن را  ــه کار می رف ــران ب ــت تاج ــارۀ فعالی ــد، درب می ش
ــت و  ــی زش ــی، عمل ــات زنده گ ــن ضروری ــرای تأمی ــا ب حت
شــرم آور قلمــداد می کــرد. در نتیجــۀ ایــن تلقــی میــان دیــن 
ــود.  ــا شــده ب ــی حــل ناشــدنی برپ ــا تضــاد و منازعه ی و دنی
ــر، ایــن رهبانیــت نفــی  ــر اســاس اصاحــات مذهبــی لوت ب
ــانۀ  ــد و نش ــی ش ــی مذهب ــدوزی حرفه ی ــۀ ثروت ان و روحی
ــی  ــت. ویژه گ ــی گش ــی تلق ــرب اله ــت و ق ــوا و رضای تق
ــیحیت  ــتیز در مس ــای خردس ــی آموزه ه ــود برخ ــر وج دیگ
ــیح  ــرت مس ــدا در حض ــد خ ــث و تجس ــد تثلی ــی مانن غرب
ــرد؛  ــوان آن را درک ک ــی نمی ت ــر عقل ــه از نظ ــود ک )ع( ب
ازایــن رو آبــای کلیســا شــعار خــود را تقـــدم ایمــان بــر عقل 
و موضــوع ایمــان را امــوری قــرار دادنــد کــه از نظــر عقلــی 
درک  شــدنی نیســتند؛ از ایــن رو ایمــان بــه گفتــۀ وبــر، مــازم 
ــدۀ  ــی تعیین کنن ــه ویژه گ ــری ک ــار فک ــی ایث ــا نوع ــود ب ب
ــا وجــود  ــد. ب ــا تمــام وجــود مذهبی ان کســانی اســت کــه ب
ایــن دو ویژگــی در مســیحیت، تعــارض میــان عقــل و دیــن 
طبیعــی بــه نظــر می رســید. امــا ایــن تجربــه در ادیانــی کــه 
بــه اعتقــادات شــرک آمیز و خردســتیز آلــوده نیســتند، کامــًا 
بــه گونــۀ دیگــر بــوده اســت. بــرای مثــال در دیــن اســام، از 
یــک ســو هیــچ گاه ســخن از تضــاد عقــل و دیــن یــا علــم و 
دیــن بــه میــان نیامــده اســت. اســام همــواره بــه خــردورزی 
ــه آن  ــن، بلک ــا دی ــارض ب ــه مع ــل را ن ــرده و عق ــد ک تأکی
ــتقات  ــت. مش ــمار آورده اس ــه  ش ــن ب ــع دی ــی از مناب را یک
ــا در  ــدون روایت ه ــد، ب ــرآن مجی ــط در ق ــل« فق واژۀ »عق
ــه  ــه پنجــاه آیــه آمــده کــه در آن انســان را هــم ب نزدیــک ب
ــوت  ــی دع ــت عمل ــه عقانی ــم ب ــری و ه ــردورزِی نظ خ
ــِت  ــد حجی ــل همانن ــِت عق ــام حجی ــت. در اس ــرده اس ک
ــر  ــی و پیامب ــِر درون ــم پیامب ــل در حک ــت و عق ــی اس وح
ــی تلقــی شــده اســت. عقــل حجــت  در حکــم عقــِل بیرون

باطنــی الهــی و انبیــا حجــت ظاهــری خداونــد نامیــده 
شــده اند. از ســوی دیگــر، اســام هرگــز دنیــا را تحقیــر 
ــی دانســته و از  ــه و نشــانۀ اله ــه آن را آی ــرده، بلک نک
ایــن رو، تفکــر در آفرینــش آســمان ها و زمیــن و تدبــر 
ــادت  ــن عب در پدیده هــای طبیعــی و تاریخــی را بهتری
ــّدت  ــه را به ش ــن زمین ــردن در ای ــر نک ــته و تفک دانس
نکوهــش کــرده اســت. اســام اهتمــام بــه امــور دنیــا 
ــه  ــدازۀ اهتمــام ب ــه همــان ان و به دســت آوردن آن را ب
آخــرت ارج می نهــد و کســی را کــه بــه خاطــر دیــن 
ــا دینــش را  ــه خاطــر دنی ــا ب ــد ی ــرک کن دنیایــش را ت
ــد.  ــرۀ امــت اســامی بیــرون می دان ــد، از دای تــرک کن
رهبانیــت در اســام وجــود نــدارد و زهــد بــه معنــای 
ــه  ــوم اســت. همان گون ــیار مذم ــری بس ــا ام ــرک دنی ت
کــه اســام حــرص بــه دنیــا و ُحــب بیــش از حــد آن 
ــۀ  ــا مزرع ــرده اســت. در اســام دنی ــت ک ــز مذم را نی
و  روحانــی  ترقــی  و  تکامــل  و جایــگاه  آخــرت 
ــی  ــا آن، به گونه ی ــه متضــاد ب ــوی انســان اســت، ن معن
ــر  ــرد؛ ب ــاب ک ــد انتخ ــی را بای ــان آن دو، یک ــه می  ک
ــت  ــی داش ــای خوب ــم دنی ــوان ه ــاس می ت ــن اس ای
ــن،  ــود؛ بنابرای ــوردار ب ــی برخ ــرت خوب ــم از آخ و ه
ــت  ــل عقانی ــیحیت در مقاب ــینی مس ــۀ عقب نش تجرب
را نمی تــوان بــه همــۀ ادیــان تعمیــم داد و حکــم 
ــوزۀ  ــه ح ــن ب ــت، دی ــرفت عقانی ــا پیش ــه ب ــرد ک ک
ــن اســت کــه  ــه و سرنوشــت بشــر ای ــی رفت غیرعقان
ــن  ــِی ســکوالر و منهــای دی ــد در جهــان عقان ــا بای ی
ــت  ــت دس ــا از عقانی ــد، ی ــی کن ــت زنده گ و معنوی
شســته بــه آغــوش کلیســا بــاز گــردد. بلکــه راه 
ســومی وجــود دارد و آن بازگشــت بــه دیــِن عقانــی 
ــان  ــو، برخــاف مســیحیت، می ــک س ــه از ی اســت ک
دیــن و دنیــا تعــارض و تضــادی نمی بینــد و یکــی را 
ــل را  ــر عق ــوی دیگ ــد و از س ــری نمی کن ــدای دیگ ف
هماننــد وحــی حجــت الهــی و تبعیــت از آن را الزامــی 

می دانــد.
ــه  ــن نکت ــش از ای ــر در بحث های ــن، وب ــر ای ــاوه ب ع
ــی  ــت دین ــذار از عقانی ــا گ ــه آی ــی ورزد ک ــت م غفل
بــه عقانیــت ســکوالر گــذاری منطقــی بــود یــا صرفــًا 
گــذاری روانــی. تبییــن ایــن ســؤال مســتلزم بیــان ایــن 
نکتــه اســت کــه عقانیــت دینــی از ســه رکــن اساســی 
ــگاه  ــدا در جای ــوم خ ــت: ۱ـ مفه ــده اس ــکیل ش تش

خالــق و مدبــر هســتی کــه آن را از روی علــم، حکمــت 
ــدی جهــان  ــد. 2ـ هدف من ــر می کن و آگاهــی اداره و تدبی
ــوده  ــث و بیه ــان عب ــش جه ــه آفرین ــا ک ــن معن ــه ای ب
نیســت، بلکــه دارای هــدف و غایــت حکیمانه یــی اســت. 
ــی  ــای طبیع ــن پدیده ه ــان، مســتلزم تبیی ــدی جه هدف من
بــر اســاس هــدف و غایــت آن هاســت کــه تبییــن غایــی 
نامیــده می شــود. ۳ـ نظــم اخاقــی حاکــم بــر جهــان بــه 
ایــن معناســت کــه در فرآینــد جهــان نوعــی کشــش بــه 
ســوی خیــر اخاقــی وجــود دارد و ســرانجام جهــان بــه 
ــان  ــان از آن صالح ــدۀ جه ــود و آین ــم می ش ــی خت نیک

خواهــد بــود. 
عقانیــت ســکوالر، همــان گونــه کــه پیش تــر بیــان شــد، 
ــده  ــت نادی ــن حال ــده را در بهتری ــوم یادش ــه مفه ــر س ه
ــاذ  ــه اتخ ــع الادری گرایان ــال آن موض ــرد و در قب می گی
می کنــد. عقانیــت و علــم ســکوالر بــا تأکیــد بــر تبییــن 
پدیده هــای طبیعــی از طریــق علــل طبیعــی، وجــود علــل 
ــا جایگزینــی تبییــن ماشــینی  فــوق طبیعــی را انــکار، و ب
بــه جــای تبیین هــای غایــی هدف منــدی جهــان را 
نفــی می کنــد و ســرانجام بــا انــکار نظــام اخاقــی 
ــی را  ــای اخاق ــودن و نســبیت ارزش ه ــی ب ــان، ذهن جه
ــت  ــا عقانی ــه آی ــن اســت ک ــؤال ای ــال س ــرد. ح می پذی
ــی منجــر  ــت دین ــی عقانی ــه نف ــًا ب ــدرن، منطق ــی م علم
گردیــد یــا این کــه صرفــًا بــه دالیــل روانــی بــه ایــن جــا 

منتهــی شــد؟
 ترنــس اســتیس بــر این باور اســت کــه گــذار از عقانیت 
دینــی بــه عقانیــت ســکوالر، کــه علــم جدیــد بارزتریــن 
ــوده، بلکــه گــذاری  ــی نب ــغ آن اســت، گــذاری منطق مبل
ــای  ــک از نظریه ه ــچ ی ــی هی ــی. یعن ــًا روان ــود صرف ب
ــی  ــی منته ــل ماوراءطبیع ــی عل ــه نف ــه ب ــًا ن ــی منطق علم
ــام  ــان و نظ ــدی جه ــی هدف من ــه نف ــه ب ــوند و ن می ش
ــد  ــر فراین ــم در اث ــن عل ــر آن؛ بنابرای ــم ب ــی حاک اخاق
ــن  ــر اســتلزامات منطقــی، چنی ــه در اث ــی و ن ــن روان تلقی

ــت.  ــار آورده اس ــه ب ــی را ب نتیجه ی
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سرنوشــِت  تنهایــی،  و  تنهاســت  روشــن فکر، 
ــدرن اســت  ــد م روشــن فکر اســت. روشــنفکر، منتق
ــدرت و  ــراس از ق ــدام و بی ه ــد م ــطۀ نق ــه واس و ب
ــی  ــرد. تنهای ــر می ب ــزوا به س ــاد در ان ــا فس ــارزه ب مب
و انــزوای روشــن فکر، نه تنهــا از جانــب قــدرِت 
رســمی و  مخالــف دگراندیشــی اوســت کــه دوســتاِن 
همســو و به ظاهــر منتقــد قــدرت نیــز او را بــه تنهایی 
ســوق می دهنــد، چــرا کــه همفکــران پــس از مدتــی 
ــد  ــکیل می دهن ــی را تش ــش، قدرت ــام خوی از ازدح
ــر قــدرِت رســمی از آســیب قــدرت  ــا فشــار ب ــا ب ت
ــته  ــا خواس ــه بس ــد و چ ــرار گیرن ــت ق در مصونی
یــا ناخواســته همســوی قــدرت رســمی شــوند. 
روشــن فکر امــا بــه  دوســتاِن همفکــر نیــز نقــد وارد 
ــدرت  ــش از ق ــتان بی ــۀ آن دوس ــد و در نتیج می کن
ــه  ــن فکر، ب ــد. روش ــوق می دهن ــزوا س ــه ان او را ب
همیــن دلیــل شــکل و شــمایِل هیــچ کــس را نــدارد و 
المثنــی دیگــران نیســت. روشــن فکر، خــودش اســت 
ــی  ــه قدرت ــد هرگون ــودش و نق ــاِت خ ــا خصوصی ب
کــه بــه ظاهــر و یــا در باطــن آرمان هــا و ارزش هــای 
ــش از  ــا بی ــن فکر ام ــد. روش ــال کن ــانی را پایم انس
ــاب  ــد نق ــاش می کن ــمی، ت ــدرت رس ــه ق ــد ب نق
ــاش  ــه ت ــانی ک ــردارد؛ کس ــال ب ــرۀ سالوس از چه
می کننــد خــود را به ظاهــر همســو بــا توده هــا و 
ــد  ــان گردن ــان آن ــا قهرم ــد و حت ــان دهن ــه  نش جامع
امــا در باطــن همــراه قدرتــی هســتند کــه بــه ظاهــر 
ــد روشــنفکران  ــه نق ــد. روشــن فکر ب ــد آن می کنن نق
ــا نقــد بخشــی  بالماســکه یی همــت می گمــارد کــه ب
از قــدرت خــود را در حمایــت بخــش دیگــر قــدرت 
ــود  ــا خ ــاف آن ه ــد و از اخت ــرار می دهن ــمی ق رس

ــد. ــدرت می کنن ــاس ق ــز احس نی
کــه  اســت  روشــن فکری  منتقــد  روشــن فکر، 
ــد  ــروط می کن ــود را مش ــاگری خ ــانی و افش نورافش
و بــه افــرادی نــور می افشــاند ولــی دیگــران هماننــد 
او را در ســایه قــرار می دهــد تــا خــود نیــز در 
سایه  ســار خنــکای قــدرت دمــی راحــت به ســر 
دوســتان،   خوش آمــد  بــرای  روشــن فکر  بــرد. 
همفکــران و یــا کســی نمی نویســد،  نمی گویــد و 
ــه  ــه تشــخیص خــود علی ــد کــه او ب ــا نقــد نمی کن ی
نقــد  بی عدالتــی و مخالفــان آزادی و سالوســال، 
ــه  ــن فکر، ب ــد. روش ــروز می ده ــش را ب ــدرن خوی م

مقبــول جامعــه بــودن اهمیــت نمی دهــد و بــه گفتــۀ 
اورول در رمــان ۱۹۸4: »اگــر بتوانــی احســاس کنــی 
ــی  ــر نتیجه ی ــا اگ ــدن ارزش دارد حت ــان مان ــه انس ک
هــم از پــی نداشــته باشــد، آن هــا را شکســت 
ــن رویکــرد را  ــز همی ــدی نی ــکا گاریمال داده ای «. نی
ــات، دگراندیشــی  ــات دارد کــه »ادبی در تعریــف ادبی
اســت،  ســنگرگیری اســت و بریــدن از جامعــه 
ــری داشــته  اســت«. روشــن فکر نبایســت قصــد رهب
باشــد و بــه پیامبــر تبدیــل شــود و نبایــد بــه دیگــران 
ــد و چــه تصمیمــی بایســت  ــد بکنن ــد چــه بای بگوی

ــد. بگیرن
رهگــذر  از  کــه  اســت  ایــن  روشــن فکر   کار 
عرصه هــای خــاص خــود  در  کــه  تحلیل هایــی 
ــو  ــلم را از ن ــی و مس ــور بدیه ــد، ام ــام می ده انج
ــا و  ــد. عادت ه ــرار ده ــه ق ــش و مطالع ــورد پرس م
شــیوه های عمــل و اندیشــیدن را متزلــزل کنــد، 
آشــنایی های پذیرفته شــده را بزدایــد، قاعده هــا و 
ــن  ــای همی ــر مبن ــد و ب ــی کن ــو ارزیاب نهادهــا را از ن
دوبــاره مســأله کــردن، در شــکل گیری ارادۀ سیاســی 
ــۀ  ــه هم ــت ک ــن فکر، کسی س ــد. روش ــرکت کن ش
ــادی اســت،  ــه تشــخیص انتق هســتی و وجــودش ب
ــول و  ــه قب ــاس آن حاضــر ب ــر اس ــه ب تشــخیصی ک
همســازی بــا قــدرت یــا ســنت نیســت و بــه گفتــۀ 
ادوارد ســعید، آنچــه کمتــر از همــه اهمیــت دارد ایــن 
ــتمعیِن  ــر مس ــت خاط ــن فکر رضای ــه روش ــت ک اس
خــود را جلــب نمایــد:  نکتــۀ اصلــی مزاحــم بــودن، 

ــت. ــودن اس ــایند ب ــا ناخوش ــودن و حت ــف ب مخال
کار روشــن فکر هماننــد روزنامه نــگاری، بایــد کمــک 
کــردن بــه یــک اجتمــاع ملــی بــرای ترفیــع احســاس 
ــانی  ــی انس ــته و متعال ــترک برجس ــِت مش ــک هوی ی
ــه  باشــد. کار و توجــه اصلــی و کنــش روشــن فکر ب
ــا افشــای مدعیــان  انتقــادات و دفــع توهــم همــراه ب
ــتانی  ــنت های باس ــردن س ــی ارزش ک ــن و ب دروغی
ــت.  ــوف اس ــز معط ــدس نی ــر مق ــای به ظاه و نام  ه
پــی  در  و  می اندیشــد  انســان  بــه  روشــن فکر 
حرمــِت انســان اســت و بــا نقــد مــدرن ویرانگــر در 
پــی ارزش گمــاردن بــه ارزش هــای متعالــی و بــزرگ 
بشــری اســت. روشــن فکر بــر همیــن اســاس، 

تنهاســت! 
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نقـد ادبـی هیـچ گاه نبایـد ایـن سـخن بـزرِگ نووالیـس)۵( را 
فرامـوش کنـد که شـعر همان هنـر پویایـی روان اسـت. تصویر 
ادبـی معنایـی  اسـت در حـال تکویـن. در واقـع تصویـر ادبـی 
بایـد دارای دو کنـش )فونکسـیون( باشـد؛ معنـای دیگـری )جز 
آن چـه دارد( داشـتن و خـواب و خیـال دیگـری )جـز آن چـه 
برمی انگیـزد( برانگیختـن. پـس تصویـر ادبی لغـات را به جنبش 
درمـی آورد؛ یعنـی کنـش واقعی تخیـل را به لغـات بازمی گرداند 
و بدین گونـه لغـات اصالـت و فضیلتـی را که در آغـاز از برکت 
تخیـل،  مناسـب  لفـظ  ایـن رو  از  بازمی یابنـد.  داشـتند،  تخیـل 
تصویر )۶( نیسـت که رسـانندۀ پویایی و تحرک تصاویر اسـت. 
دنیـای شـعر و تخیـل بـه سـبب ایـن پویایـی و تحـرک ذاتـی 
 Roland kubn , Ludwig ( نسـبت تشـخیص داده؛ یعنـی
Daseinsanalysc( Brinswanger , بـه دنیایـی کـه )دنیای 
 Mitwelt دنیـای انسـان ها( و( Eigenwlt )اوهـام شـخصی
)محیـط دنیـای واقعـی( و Umwelt دنیـای رهایـی و آزادی 
اسـت. البته برحسـب این سـه نوع دنیا سـه گونه شـعر تشخیص 
می تـوان داد، امـا هـر  Umwelt بار کـه تخیل سـاختی جهانی 
یـا کیهانی می یابد، وسـیلۀ رهایـی آدمی از دنیـای واقعی که وی 
را احاطـه کـرده اسـت، آزار می دهـد و هرچه تنگ تر می فشـارد. 
بـه اعتقـاد باشـار، تصاویـر ادبـی میـان دو گونـه تصویـر جای 
دارنـد: تصاویـری کـه سـرآغاز معرفـت انـد و تصاویـری کـه 
ره گشـای خیال پـردازی کیهانـی انـد. از ایـن رو تصاویـر ادبـی 
در عیـن حـال می تواننـد پـی از یـک رشـته تغییـر و تبدیـل 
بـه معرفـت عقلـی تحویـل گردنـد تـا آن کـه گسـترش یافتـه، 
بـه صـورت اسـتعارات دور و دراز درآینـد. تصویـر ادبـی دو 
صـورِت برونـی و درونـی دارد، هـم جلـوۀ عالِم خارج اسـت و 
هـم تجلـی گاه ضمیـر باطن انسـان. »انسـان ادبی« ترکیبی اسـت 
از اندیشـه و خیـال، احسـاس و فکـر تأمـل و بیـان تنهـا تخیـل 
دربـارۀ مـواد یعنـی تخیلی کـه زیر هـر قالب و صـورت ماده یی 
سـراغ می گیـرد، می توانـد بـا پیونـد تصاویـر زمینـی و آسـمانی 
عناصـری خیالـی بیفزایـد کـه دو اصـل پویایـی زنده گـی: اصل 
حفـظ و صیانـت و اصـل تغییـر و تبدیـل از آن بهـره ور گردنـد. 
همـۀ تصاویـر اصیـل ادبـی آبسـتن ایـن اصـول دوگانـه یعنـی 
دیالکتیـک آسـمان و  زمیـن و آب و آتـش انـد. در واقـع، آدمی 
می خواهـد دو بیـان ادبـی تغییر و ثبـات و ایمنـی و ناپایداری را 
گـرد آورد. روان، سـازندۀ مفاهیـم یعنی »عادات معرفت« اسـت. 
ایـن مفاهیـم در عین حـال فرمان بردار سـروان و فرمانـروای آن 
انـد، امـا روان هـر دم سـرگرم تـازه کـردن و دگرگـون سـاختن 
تصاویـر خویـش اسـت و ایـن تغییـر و تبدیـل به یـاری تحلیل 
حاصـل می شـود. بـه اعتقـاد باشـار تخیـل، قدیـم و تجربـه، 

حـادث اسـت. شـناخت شـاعرانۀ جهـان مقـدم بر شـناخت 
عقانـی جهـان اسـت. جهـان نخسـت زیباسـت و سـپس 
حقیقـی. جهـان، هسـتی در سـه مرحلـه پدیـد آمـده اسـت: 
نخسـت در مرحلـۀ خیال پـردازی یـا بـه شـگفت آمـدن. بـه 
شـگفت آمـدن یعنـی ایـن نیـروی Contemplation بـا 
اعجـاب خیال پردازی اسـت کـه تنها یک آن می پاید. سـپس 
مرحلـۀ شـگرف روانی انسـان کـه به رغم حـوادث زنده گانی 
حسـی، می توانـد تخیـات خویـش را تجدید و احیـا کند و 
باکـه Representation ایـن بازسـازی مدام مانـع نابودی 
زنده گانـی تخیلـی گـردد. و در فرجـام مرحله عبارت اسـت 
از منطبـق افتـادن تخیـل صـور با معرفـت صور یا یـادآوری 
و بازشناسـی دقیـق و صحیـح صـوری کـه نخسـت عاطفـی 
بـوده انـد و بـا روح و قلب آدمی سـرو کار داشـته اند؛ یعنی 
آدمی نخسـت آن ها را دوسـت داشـته و نوازش کرده اسـت. 
تخیـل اصـل اولـی اسـت. آن چـه در آغـاز وجـود داشـت، 
واقعیت هـای  ادبـی  تصاویـر  بـود.  نـاب  خیـال  و  خـواب 
روانـی اولیـه انـد. تخیـل ادبی تخیلـی ثانوی یعنـی محصول 
تصاویر بصری ثبت شـده توسـط ادراک حسـی نیسـت. بیان 
یـا تصویـر ادبـی، حیاتـی مسـتقل و خـاص خـود دارد. بـه 
بیانـی دیگـر، تخیـل خودسـرانه و بی اعتنـا به آن چـه عقل و 
تجربـه می گویـد و سـلیقه می جویـد، کار خویـش را دنبـال 
می کنـد. پـس ادببـات دنیایـی اسـت به خـودی خـود معتبر 
و ارزشـمند؛ زیـرا تصاویـرش اولیـن اند نـه ثانـوی. تصویر 
ادبـی نـاب در تخیـل خـاق و پویـا، و واقعیـت حقیقـی 
ادبیـات اسـت و آن تصویـری اسـت کـه ریشـۀ زنده گی اش 
 La(از اسـت،  علـت  احسـاس  اسـت.  ادبیـات  خـود  در 
Cause Imaginee( تصـادف تصاویر اسـت، علت واقعی 
فـوران تصاویـر. از ایـن رو باشـار می گوید: تخیـل وقتی به 
رویـت باطنی می رسـد، که نخسـت در مکتـب خیال پردازی 
محـض آمـوزش و پرورش یافته باشـد، تنهـا در این صورت 
تجـارب دنیای خـارج تصاویر تخیـل را تاییـد خواهند کرد. 
تقلیـد هنرمنـد از واقعیـت هنگامی با روح اسـت کـه هنرمند 
بیشـتر آن واقعیـت را تخیـل کـرده در عالم رویا دیده باشـد. 
تصویـر فقـط برای تصویـر وجـود دارد. تصویـر ادبی همان 
زبـان حـال رویاسـت و می تـوان گفـت کـه تصویـر ادبـی، 

رویایی سـخنگو اسـت. 
اسـتتار چیزی سـت؛  و  پوشـش  روان کاو،  لحـاظ  از  تخیـل 
یعنـی چیـزی اسـت کـه چیـز دیگـر را می پوشـاند و پنهـان 
مـی دارد، پـس پوشـش یـا سـرپوش یا کنشـی ثانوی اسـت. 
بـه بیانـی دیگـر، روان کاو جویـای واقعیتی اسـت که در پس 

هـر تصویـر نهفتـه اسـت، امـا از یـاد می بـرد کـه تحقیـق تصویـر بـر واقعیـت را نیـز انجـام بایـد داد، ضمـن ایـن 
)positivite( خـاف ایـن تحقیـق یعنـی بررسـی تاثیـر، بررسـی نیـروی تصویـر کـه خـاص هـر روان فعـال و 
کوشنده یی سـت، آشـکار می شـود. بـه اعتقـاد روان کاو، نمـاد دارای معنـای روانـی و در حکـم دال یا نشـانه اسـت. 
رمـز )سـمبول( در نظـام روان کاوی هـر اندازه متغیرالشـکل باشـد، باز مرکز و نقطه یی سـت ثابت و بیشـتر به مفهوم 
شـباهت دارد. امـا بـه اعتقاد باشـار، تصویر چیـز دیگری سـت. تصویر کنش فعال تـر و پویاتری دارد و سرچشـمۀ 

حیـات یـا زادگاه تصویـر، نیـاز مثبـت )یعنـی سـازنده و نـه ویـر ان کار( بـه خیال پردازی اسـت. 
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تخــار والیتــی در شمال شــرق افغانســتان و دارای 
ایــن  باشــندهگان  می باشــد.  ولســوالی  شــانزده 
برخــی  پشــتون اند.  و  ازبیــک  تاجیــک،  والیــت 
بــا  هم مــرز  والیــت  ایــن  ولســوالی های  از 
ولســوالی های والیــات بدخشــان، کنــدز و بغــان 
می باشــد، بــه همیــن دلیــل، گروه هــای مخالــف 
ــد  ــت رفت  و آم ــن والی ــوالی های ای ــه ولس ــت ب دول

. می کننــد
ــه،  ــت قلع ــد ، دش ــار، درق ــه غ ــوالی های خواج ولس
ینگــی قلعــه و اشــکمش از ولســوالی های ناامــن ایــن 
والیــت می باشــند. طالبــان در ســال های گذشــته 
ــت را  ــن والی ــوالی های ای ــار ولس ــد ب ــتند چن توانس
ــور  ــان حض ــهر تالق ــراف ش ــد و در اط ــقوط دهن س
ــی  ــر از گاه ــد  و ه ــدا کنن ــی پی ــی و چریک تکتیک
دســت بــه مانــور علیــه نیروهــای امنیتــی زننــد. مــردم 
نمی داننــد کجــای کار می لنگــد و چــرا نیروهــای 
امنیتــی در شناســایی نقــاط آســیب پذیر و ایجــاد 
ظرفیت هــای امنیتــی تعلــل می کننــد و حکومــت 
مرکــزی افــراد مافیــای، ترســو و فاقــد ظرفیــت را در 
ــارد؟   ــت می گم ــن والی ــی ای ــای امنیت ــری نهاده رهب
ــران  ــی، قاچاق ب ــلح غیر قانون ــای مس ــور گروهه حض
ــوالی ها و  ــا در ولس ــدت ناامنی ه ــه  ش ــدر ب ــواد مخ م
داخــل شــهر تالقــان افــزوده و ایــن گروه هــا از فقــر، 
بــی کاری و محرومیت هــای مــردم سوءاســتفاده کــرده 
بــرای خویــش الیه هــای  قــوم و ســمت  به نــام 
حفاظتــی می ســازند. در ســال های اخیــر، حضــور 
ــه  ــا ب ــت حت ــن والی ــلح غیرمســوول در ای ــراد مس اف
مراتــب بیشــتر از دوران جنگ هــای داخلــی بــوده 

اســت.
بــه  توجــه  کمتریــن  طالبــان ،  ســقوط  از  پــس 
حکومــت داری ســالم، توســعۀ متــوازن و عرضــه 
ــورت  ــت ص ــن والی ــردم ای ــه م ــی ب ــات اساس خدم
ــل توجــه در بودجــۀ انکشــافی  ــگاه قاب ــه و جای گرفت
ــت  ــن والی ــافی ای ــای انکش ــدارد و پروژه ه ــاالنه ن س
ــت  ــن والی ــای ای ــری نماینده ه ــدم  پیگی ــل ع ــه دلی ب
فســخ یــا در اولویت بنــدی شــامل نمی شــوند. در 
ــزی، اشــخاص  ــت مرک ــر، حکوم ــه اخی ــم ده یک و نی
مطلــوب ، مســلکی و کارفهــم را در رهبــری ایــن 
فاســد،  چهره هــای  نکرده انــد،  تعییــن  والیــت 
وابســتگی های  به دلیــل  غیر موثــر  و  تکــراری 
سیاســی و فامیلــی بــه زورمنــدان و سیاســیون محلــی 
ــراً  ــی، ظاه ــه داران قوم ــرر شــده اند. برخــی از تیک مق
ــۀ  ــه بهان ــده، ب ــر دی ــان را در خط ــع شخصی ش مناف
ــی ها  ــیم کرس ــی در تقس ــت قوم ــدن عدال ــن نش تأمی
ــه  ــت ب ــه دول ــردم را علی ــافی، م ــای انکش و پروژه ه

می آورنــد. جاده هــا 
شــخصیت های  از  برخــی  گذشــته،  ســال های  در 
ــه  ــز، ب ــدرت در مرک ــاری از ق ــس از برکن ــی پ سیاس
والیــت تخــار رفتــه و در برابــر دولــت بــد و رد 

می گفتنــد، امــا بــا برگشــت بــه قــدرت، ایــن والیــت 
را بــه بــاد فراموشــی ســپردند. داکتــر عبــداهلل، رییــس 
ــار  ــه تخ ــا آنک ــی ب ــدت مل ــت وح ــی حکوم اجرای
ــه  ــردم رضاکاران ــود و م یکــی از حوزه هــای رأی او ب
در دو دور انتخابــات ۱۳۹۳ وی را حمایــت بی ســابقه 
کردنــد، امــا او در پنج ســال گذشــته بــا مــردم و 
ــی  ــرده و هیچ گاه ــه ک ــت مقاطع ــن والی ــت ای وضعی
صــدای برحــق و خواســت های عملــی و قانونــی 
ــن  ــه ای ــفر ب ــرای س ــود را ب ــنید و خ ــردم را نش م
ــداد. عــدم توجــه دولــت مرکــزی  والیــت زحمــت ن
ــن در وزارت  ــر روتیش ــرف و غیرموث ــۀ مزخ و پروس
ــل  ــا مح ــنا ب ــراد ناآش ــن اف ــبب تعیی ــه س ــور داخل ام

ــی  ــکتورهای امنیت ــی در س ــیب پذیر امنیت ــاط آس و نق
تخــار گردیــد و ایــن امــر باعــث فربــه شــدن فزاینــدۀ 
ــان  ــران انس ــوول، قاچاق ب ــلح غیر  مس ــای مس گروه ه
و ســاح  و زورمنــدان محلــی گردیــد و از ایــن 
ــوز،  ــای مرم ــی خشــونت، قتل ه ــر منف ــت تصوی والی
باج گیــری، تجــاوز جنســی، اختطــاف، خشــونت 
بــر زنــان و آزار و اذیــت مــردم ایجــاد و تنــور 
ــرم نگــه داشــته  ــی و سیاســی گ ــای قوم قطب بندی ه

شــود.
ــدان، اختطاف گــران  ــان، زورمن ــگال طالب تخــار در چن
و جنایتــکاران اســت، اگــر حکومــت مرکــزی  بــه این 
والیــت توجــه جــدی نکنــد، دیــر یــا زود ایــن والیت 

بــه تکــزاس ســابقه مبــدل خواهــد شــد کــه در آن بــه 
ــگل  ــون جن ــی، قان ــذه و نظــم دولت ــن ناف جــای قوانی
ــم خواهــد شــد، چنانچــه  ــان حاک و دســاتیر زورگوی

ایــن رونــد هــم اکنــون جریــان دارد.
توســط  غیر مســوول  مســلح  گروه هــای  اکثریــت 
نمایندهــگان ایــن والیــت در شــورای ملــی و شــورای 
تســلیحاتی  و  مالــی  سیاســی،  حمایــت  والیتــی 
ــراد کــه ظاهــراً نمایندهگــی از تخــار  می شــوند  و اف
در مراجــع قــدرت و نهادهــای کلیــدی در مرکــز 
ــر مســول و  ــای غی ــد، چشــم بســته از گروه ه مینماین
ناامنــی در ایــن والیــت  بنابــر ضرورت هــای سیاســی 
و انتخاباتــی حمایــت می نماینــد و بــر جنایــات 

آنهــا ســرپوش سیاســی و قومــی می گذارنــد. در 
انتخابــات پارلمانــی مملــو از افتضــاح و تقلــب ســال 
ــای  ــراد مافی ــدان و اف ــار دیگــر زورمن ــک ب جــاری ی
ــد  ــگان راه یافتن ــس نماینده ــه مجل ــت ب ــن والی از ای
ــه نتیجــه آن  ــراض ب ــی و اعت ــای انتخابات و  جنجال ه

ــه دارد. ــان ادام همچن
ادارۀ محلــی تخــار بــه جــای اینکــه از قهــر مشــروع  و 
نیروهــای امنیتــی در ســرکوب دشــمن اســتفاده کننــد، 
ــت  ــیج و مقاوم ــرای بس ــوول ب ــای غیرمس ــه نیروه ب
در برابــر طالبــان مراجعــه می کنــد. فرماندهــان و 
ــی در  ــورت مقطع ــه ص ــوول ب ــر مس ــای غی نیروه
عقــب زدن حمــات دشــمن  مــورد اســتفادۀ مقطعــی 

ــاد  ــکاری ایج ــی و هم ــک تبان ــد و ی ــرار می گیرن ق
در  مبــادا«  »روزِ  به خاطــر  پولیــس  کــه  می گــردد 
اقــدام  آنهــا  جنایت هــای  و  زورگویی هــا  برابــر 
ــوول  ــراد غیرمس ــد. اف ــته باش ــدی نداش ــع و ج قاط
ــه  ــان ب ــه طالب ــار حمل ــد ب ــی چن ــان محل و فرمانده
ولســوالی خواجــه غــار و اطــراف شــهر تالقــان را در 
همــکاری بــا نیروهــای امنیتــی عقــب زدنــد. برخــاف 
مصوبــۀ شــورای امنیــت ملــی مبنــی بــه خلــع ســاح 
افــراد غیرمســوول و هشــدارهای اخیــر وزارت امــور 
داخلــه مبنــی بــر بازداشــت ایــن افــراد بــا آنکــه نــام 
و شــهرت سردســته ها و فرماندهــان غیرمســوول نــزد 
ــه  ــت، ب ــزی اس ــت مرک ــار و حکوم ــی تخ ادارۀ محل
ــس  ــود و پولی ــی نمی ش ــار عمل ــه در تخ ــچ وج هی
ــا  ــر آنه ــتگیری را در براب ــر و دس ــق فی ــود ح ــه خ ب

نمی دهــد.
ــۀ  ــی در نتیج ــگار محل ــر دو خبرن ــاه اخی ــه م در س
شــلیک افــراد غیرمســوول کشــته شــدند. تفنــگ داران 
ــان و ولســوالی های  غیرمســوول در داخــل شــهر تالق
ایــن والیــت بــه جــان هــم افتادنــد و از مــردم ملکــی 
ــه در  ــادی ک ــد خان آب ــد. بازداشــت نوی ــی گرفتن قربان
ــتر  ــرای بیش ــود، ب ــه ب ــفاخانه موضــع گرفت داخــل ش
از یــک روز شــهر  را تعطیــل کــرد. در ولســوالی 
ــه بشــیر  ــوط ب چــاه آب همیــن حــاال تفنــگ داران مرب
قانــت از قومانــدان حــزب اســامی، دســت بــه کشــتار 
ُخــرده  و  می زننــد  محــل  مــردم  از  باج گیــری  و 
ــورد  ــت و م ــر بیع ــان بزرگت ــه زورگوی ــدان ب زورمن
ــه گان  ــت پیش ــی جنای ــند و برخ ــان می باش حمایت ش
کوچــک بهخاطــر جلوگیــری از اجــرای عدالــت 
ــاه  ــک م ــد. از ی ــاه می برن ــزرگ پن ــدان ب ــه زورمن ب
ــم در  ــام فهی ــاری به ن ــوان تخ ــک ج ــو ی ــن س ــه ای ب
اختطــاف افــراد مــورد حمایــت عبــداهلل بیــک، عضــو 
ــک،  ــن بی ــرادر متی ــگان و ب ــس نماینده ــد مجل جدی
ــند و  ــل می باش ــای مح ــتقل ارگان ه ــس ادارۀ مس ریی
علی رغــم درخواســت های مکــرر مردمــی و مراجعــه 
ــیدهگی  ــر رس ــس به خاط ــده پولی ــی و فرمان ــه وال ب
ــه  ــورت نگرفت ــه ص ــه توج ــه، هیچ گون ــن قضی ــه ای ب

اســت.
ــن والیــت و مــردم آن  ــا ای اگــر حکومــت مرکــزی ب
برخــورد سیاســی و انتخاباتــی می کنــد و قضــا و قــدر 
آن را از روی محاســبۀ غلــط سیاســی بــه  یــک جــوان 
کــم تجربــه در مرکــز می دهــد و در بازســازی، ایجــاد 
ــری  ــراد شایســته در رهب ــن اف ــت و تعیی ــات و امنی ثب
ملکــی و امنیتــی آن تبعیــض روا مــی دارد و بی توجــه 
ــف،  ــک ادارۀ ضعی ــت ی ــای موجودی ــه ج ــت، ب اس
ــخ گوی  ــه پاس ــچ وج ــه هی ــه ب ــد ک ــد و ناکارآم فاس
نیازهــای نســبی مــردم نیســت، در و دروازه اش را 
ــه حســاب خــود و سرنوشت شــان  ــا مــردم ب ببنــدد ت

برســند.
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آیا ادارۀ محلی در تخار تعطیل است؟
سید تخاری

یکونیمدهۀ... زناندر
دوشـیزه گانی کـه سـن ۱۶ را تکمیل کرده باشـند، حق 
نافـذه پیش بینـی شـده اسـت کـه  ازدواج در قوانیـن 
تناقـض آشـکار را نشـان می دهـد و نیـز ازدواج هـای 
زیـر سـن می توانـد عامـل بـروز مصایـب بی شـمار و 
خشـونت هایی فزاینـده در این دسـت از خانم ها شـود.  

جمع بندی 
اول تـر از همـه بایـد گفـت کـه انـواع موانع بـه عنوان 
تعریـف  ناپسـند  پدیـدۀ  حتـا  و  بازدارنـده  عوامـل 
می شـوند کـه از دسـتیابی زنـان و مردان به پیشـرفت ها 
جلوگیـری و ممانعـت می کنـد. چالش هـا و مشـکات 
می تواننـد ملمـوس و یـا غیرملمـوس یا واقعـی و قابل 

باشـند. فهم 
اشـتغال  بحـث  زنـان،  مشـکل  و  مسـأله  مهمتریـن 
اسـت چـون آنهـا بـه طبقـات مختلـف منسـوب انـد 
دارای  و  برخـوردار  مهارتـی  متفـاوت  سـطوح  از  و 
ذهنیت هـای گوناگـون فرهنگی می باشـند. متناسـب به 
آن از حقوق و امتیازات مسـتفید شـده و برای رسـیدن 
بـه یـک تعـادل میـان ایـن دو گـروه، راه حـل ثابت و 

نـدارد.  همه گانـی وجـود 
عوامـل خشـونت در کشـور مختلف و متعدد می باشـد 
کـه یکـی از آنهـا را می تـوان سـاختار عنعنه یـی جامعه 

دانسـت بـه ایـن معنـا کـه در ایـن جامعـه، عدالـت 
اجتماعـی برقـرار نبـوده و جامعـه بر اسـاس جنسـیت 
تقسـیم شـده  فرودسـت(  و  )فرادسـت  طبقـه  دو  بـه 
اسـت. طبقـه نخسـت )مـرد( بـا اسـتفاده از فرهنـگ 
مسـلط جامعـه و مردسـاالر بـودن، جنس خـود را برتر 
دانسـته، اِعمـال خشـونت علیـه زن را حـق طبیعـی و 
مشـروع تلقـی می کنـد و کوچکترین ترسـی از عاقبت 
قشـر  مقابـل  در  نمی کنـد  احسـاس  انجـام خشـونت 
فرودسـت )زن( بـا توجـه بـه فرهنگ جامعـه و از نظر 
سـطح دانـش، روابـط اجتماعـی و مسـایل اقتصـادی 
این گونـه  التیـام  دارد.  قـرار  ضعیف تـری  موضـع  در 
فرهنگ سـازی و ضمانت هایـی  بـه  دردهـای جانـکاه 
معتبـر حقوقـی نیازمنـد اسـت کـه بتواند معضـل زنان 

را بهبـود بخشـد. 
بـا آنکـه زنان و مـردان زیـادی به خاطر حل مشـکات 
شـان  کاری  ماحـول  و  زیسـت  محیـط  در  انسـانی 
کوشـیده انـد بـا آنهـم غالبـًا نقـش زنـان در رهبـری و 
سـازمان دهی ماننـد بسـیار از رشـته های دانش بشـری، 
خدمـات بـا ارزش ولـی ناشـناخته یی را عرضه داشـته 

ند.  ا
از طرفـی هـم سیاسـیون و کارفرمایـان نیـز حاضـر بـه 
ایـن مشـارکت  بـه مشـخص شـدن  اعتـراف مرتبـط 
نمی باشـند. در جهان زنانی هسـتند کـه از فعالیت هایی 

تقدیـر  و  تحسـین  سـزاوار  کـه  گونه یـی  بـه  شـان 
نمی شـوند.  ترغیـب  و  تشـویق  می باشـند، 

رشـد بـاالی جمعیت به دلیـل زاد و ولد که این مسـأله 
نیـاز بـه تدویـن برنامه هـا کنتـرل جمعیـت در سـطوح 
وسـیع دارد و تعـداد گـراف بـاالی بـارداری مـرگ و 
میـر زنـان ریشـه در ارزش هـای فرهنگـی، صحـی و 

اجتماعـی دارد. 
روآوردن جمعیت هـای روسـتایی بـه سـمت شـهرها و 
شـهرهای بـزرگ بـه مقصود دسترسـی بـه فرصت های 
شـغلی مناسـب که در شـهرهای بزرگ افغانسـتان قادر 
بـه جـا به جایـی جمعیـت عظیـم روسـتا نشـینان فقیـر 

نمی باشـد.
پدیـدۀ  هولنـاک،  و  بی درمـان  دردهـای  از  یکـی 
ایـن گونـه  خشـونت علیـه زنـان اسـت کـه مظاهـر 
فضـای  کـه  دارد  عمـق  و  پهنـا  نهایـت  خشـونت ها 
خانواده، شـیرخوارگاه، کودکسـتان، نهادهای آموزشـی، 
حرفه یـی، مسـلکی و حوزه هـای علمیـه را نیـز احتـوا 

می کنـد.
جمعیت غیرفعال کشـور را کودکان زیر سـن ۱4 سـال 
می سـازد کـه %4۶ ُکل جمعیـت را در بـر می گیـرد که 
زنده گـی  الزم  امکانـات  و  فرصت هـا  از  نیـز  ایشـان 

اجتماعـی محروم هسـتند. 
در جنـب جمعیـت فعـال کشـور %2۶ آنـان را زنـان 

تشـکیل می دهـد. در نهادهای تولیدی و درآمدزا سـهم 
کارهایـی  بـدل  در  نمی باشـد. ضمنـًا  آنهـا چشـم گیر 
نایـل  دریافـت دسـت مزدی  بـه  می دهنـد  انجـام  کـه 
نمی شـوند و ایـن خـود از مهمتریـن دالیل زنانه شـدن 

پدیـده فقـر می باشـد. 
فقـر در جامعۀ سـنتی ما ریشـه در ارزش هـای فرهنگی 
دارد و مسـتقیمًا متناسـب با سـواد اندکی زنان می باشد 
کـه بـا آسـیب های گوناگـون اجتماعـی، اقتصـادی و 
فرهنگـی بسـته گی دارنـد و بـا اوضاع ناامن کشـور نیز 
مرتبط اسـت کـه عدم اعتمـاد به نفس زنـان را افزایش 

داده و آنـان را از متـن به حاشـیه رانده اسـت. 
در  مـادر  و  بـا همسـر  در خانـواده  ناسـالم  برخـورد 
ممالـک کـه دارای ارزش هـای سـنتی هسـتند، عامـل 
تحقیـر زنـان پُرشـمار شـده و می توانـد ضربـۀ جـدی 
بـر اعتمـاد زنـان وارد سـازد و بـه فرزنـدان شـان نیـز 
سـرایت کنـد. هر نـوع مشـارکت زنـان مسـتلزم ایجاد 
زیرسـاخت های فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی بوده 
تـا فرصـت هـای عادالنه تـری را در اختیارشـان قـرار 
دهـد و در آخـر پُـر واضـح اسـت کـه افزایـش جرایم 
یکـی از معضـات جـدی در برابـر زنـان می باشـد و 
ناشـی از عنعنه و سـنن ناپسـند اجتماعی بوده که عدم 
دسترسـی زنـان را بـه بهداشـت، فقـر، نبـود تـوازن و 

آمـوزش وانمـود می کنـد. 
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در  را  نقش هایـی  موجـود،  تنیـدۀ  و  مـدرن  زنده گـی 
ذهـن مـردان و زنـان امـروز ایجـاد کـرده اسـت. بـا 
تغییـر شـرایط در دنیـای امـروزی، نقش هـای جدیدی 
نظرداشـت  در  بـا  کـه  اسـت  آفریـده  آنـان  بـرای  را 
تنگناهـای اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و 
غیـره ادای رسـالت کننـد. حضـور زنـان در یک ونیـم 
دهـۀ پسـین کشـور، مسـأله تازه یی سـت کـه موجـب 
ایجـاد پرسـش های زیـاد گردیـده و ذهن کنجـکاو مرد 
و زن ایـن سـرزمین را بـه خـود جلـب کـرده اسـت:

چالش خانواده گی
تقسـیم سـنتی کار ایـن انتظـار را بـرای افـراد جامعـه 
بـه وجـود آورده اسـت کـه مسـوولیت اصلـی زنان در 
داخـل خانـه می باشـد و هرگونـه اجبـار و تهدیدی که 
باعـث مخـدوش کـردن ایـن مسـوولیت زن شـود، از 

اعتبـار آن می کاهـد.
زنان و فعالیت آنان در سازمان های اجتماعی و مدنی

زنـان نیـز ماننـد مـردان حـق دارنـد در فعالیت هـای 
اجتماعـی و مدنـی شـرکت کننـد و نهادهایـی را در 
جهـت رشـد و پیشـرفت شـان تأسـیس کننـد و ایـن 
حقوقی می باشـد کـه در اسـناد بین المللـی به خصوص 
در میثـاق مدنـی و سیاسـی، میثـاق حقـوق اقتصـادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و همچنـان کنوانسـیون رفـع کلیه 
اشـکال تبعیـض در برابر زنـان مورد توجه قـرار گرفته 
و خوشـبختانه دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان 
راسـتا  ایـن  در  و  کـرده  تصویـب  را  فـوق  اسـناد 
تاش هـای زیـاد صـورت گرفتـه تـا زنـان بتواننـد از 

ایـن حـق بهره منـد گردنـد.  
الزم اسـت تـا بدانیـم وضع فعلـی زنان در ایـن عرصه 
چـه گونـه اسـت و بدیـن منظور کمیسـیونی از سـوی 
وزارت امـور زنـان جمهوری اسـامی افغانسـتان، یک 
نظـر سـنجی را انجـام داده کـه دریافـت آن ایـن گونـه 

فشـرده می شـود:
نهادهـای مدنـی و سیاسـی کـه توسـط زنـان تأسـیس 
شـده باشـد کـه در آن زنـان بـه فعالیت هـای اجتماعی 
خـود بـه صـورت مسـتقل بپردازنـد، وجـود نـدارد و 
در صورتـی کـه وجـود هـم داشـته باشـد، کارایـی آن 
نهادهـای  در  فعالیت شـان  امـا  نمی باشـد؛  چشـم گیر 
مدنـی دیـده می شـود کـه آنهم در سـطح نهایـت پایین 

قـرار دارد. 
مشـکات، موانـع و راهکارهـای فـرا روی زنـان در 

ر کشو
از آن جایـی کـه می دانیـم چالش ها و مشـکات زیادی 
فـرا راه زنـان جامعـۀ ما وجـود دارد که مانع مشـارکت 
آنـان  پیشـرفت های  سـد  و  زنـان  فعالیت هـای  زن، 
می شـوند کـه بعضـی از این موانـع و چالش هـای زنان 
در افغانسـتان از توسـعۀ انکشـافی، اجتماعـی، فرهنگی 
و اقتصـادی جلوگیـری کـرده کـه بـه آنهـا مختصـراً 

پرداختـه می شـود:
زنـان  راه  سـر  مذهبـی  و  فرهنگـی  چالش هـای   )۱

افغانسـتان.
2( موانع اجتماعی.

3(  نگرانی هایی اقتصادی سد راه پیشرفت زنان.
4( کشمکش های سیاسی.

بررسی شیوه های خشونت در برابر زنان افغانستان
خشـونت در برابـر زنـان در افغانسـتان دارای عوامـل 
متنـوع می باشـد کـه در تمـام الیه هـا و  گوناگـون و 
اقشـار جامعـه می توانیـم، موارد خشـونت را مشـاهده 
نماییـم. خشـونت در کشـور از لحاظ زبانـی، فرهنگی، 
و  جنسـیتی  مذهبـی،  نـژادی،  اجتماعـی،  اقتصـادی، 
و  )نامتجانـس  مختلـف  بخش هایـی  بـه  منطقه یـی 
اصلـی  عوامـل  و  اسـت  گردیـده  تقسـیم  ناهمگـون( 
خشـونت در کانـون خانـواده و اجتمـاع را ایـن مـوارد 

می دهـد: تشـکیل 
۱( حاکمیت فرهنگ مردساالر و ضعف اقتصادی.

2( قدرت طلبی بیش از حد مردها در فامیل.
۳( تسـلط و فرمانروایـی اقتصـادی مـردان در خانـواده 

جامعه. و 
4( قـدرت بدنـی و جسـمی مردهـا، وسیله یی سـت که 
هـرگاه اوضـاع بـه نفـع و میـل مردهـا نباشـد از ایـن 
نیـروی خویـش در جهـت ضـرب و شـتم و لـت و 

کـوب زنـان اسـتفاده می کننـد.
۵( بی سـوادی و عـدم آگاهـی مـرد از حقوق اسـامی، 

مدنـی، طبیعـی و کرامت انسـانی و بشـری زنان.
۶( موجودیـت افـکار برتری جویانـه در میـان برخـی 
از مـردان نسـبت بـه زنـان، ازدواج هـای اجبـاری، بـد 
دادن هـا، تعـدد زوجـات و هوس زده گـی مـردان کـه 

منجـر بـه فروپاشـی نظـام خانواده گـی می گـردد.
7( بیـکاری متـداوم و عـدم اشـتغال مـردان و زنـان به 
کار و بـار آبرومنـد بـه هـدف رفع مشـکات اقتصادی 
خانـواده و مصایـب بـودن مـردان بـه مخـدرات چون: 

تریـاک، چـرس، هیروییـن، شیشـه و الکول.
۸( موجودیـت تفاوت هـای سـنی، سـلیقه یی، طبقاتـی، 
فرهنگـی و تحصیلـی میـان زن و شـوهر، انحرافـات 
مفاسـد اخاقـی، زن باره گـی،  قمـار،  اخاقـی چـون: 

غیـره. و  همجنس بـازی 
یکی از عوامل بسـیار بارز خشـونت که ماننـد موریانه، 
حیـات خانـواده را تخریـب می کنـد ناشـی از تعیین و 
گزینش همسـر می باشـد. دختـران در انتخاب شـریک 
زنده گـی خود کمتر اسـتقالیت دارند. اعضـای بزرگتر 
فامیل در تعیین همسـر و ازدواج، دسـت باال دارند. در 
اغلـب مـوارد حتا بـا دختر مشـوره صـورت نمی گیرد. 
تـا حال دیده شـده اسـت کـه قـول و قـرار ازدواج در 
سـنین طفولیـت داده شـده اسـت در صورتی کـه که از 
نظـر اسـام و سـایر قوانیـن بین المللی، قانون اساسـی 
و قانـون مدنـی افغانسـتان، انتخـاب دختـر از شـرایط 
اساسـی  رکـن  جانبیـن،  رضایـت  و  می باشـد  ازدواج 
عقـد نـکاح شـمرده می شـود. همچنان فقـدان رضایت 
دختـر، بطـان عقـد را بـه دنبـال دارد. اینهـا و ده هـا 

مشـکل دیگـر می توانـد بـه بحـران و تداوم خشـونت 
خانواده گـی کمـک کند. 

خشـونت های خانواده گـی و پیامدهـای اجتماعـی 
آن

خشـونت های خانواده گـی در افغانسـتان سـرآغاز تمام 
بدبختی هـا بوده و ریشـه در مناسـبات کهن عشـیره یی، 
قبیله یـی، فیودالـی و نظام سـرمایه داری دارد. خشـونت 
خانواده گـی، امـروز به یـک پدیدۀ فوق العـاده زهرناک، 

ویروسـی و سـونامی سـدۀ 2۱ تبدیل گردیده است. 
بعضـی از دانشـمندان و محققـان به این عقیده هسـتند 
انـواع  منشـای  و  منبـع  خانواده گـی،  خشـونت  کـه 
برخوردهـای ناسـالم اجتماعـی بوده که باعث شـکنجه 
روحـی کودکان و ضعف و فروپاشـی نظـام خانواده گی 
می گـردد. همیـن گونـه نگـرش آگاهان امـور اجتماعی 
و حقوقـی ایـن اسـت کـه خشـونت های خانواده گـی، 
منشـای جنسـی دارد و همیشـه زنـان خانـواده، قربانی 

اصلـی آن می باشـند. 
نکوهش خشونت در برابر زنان از نظر اسام

و  مانـده  عقـب  از  اعـم  بشـری  جوامـع  در  امـروز 
پیشـرفته، بدرفتـاری و رویـۀ سـرکوب گرانه بـا زنان به 
گونه هـا و اشـکال مختلـف و در زمینه هـا و عرصه های 
گوناگـون، بـه حیـث یـک معضلـه و فاجعـۀ دردنـاک، 
دولت مـردان،  صاحب نظـران،  اندیشـمندان،  توجـه 
حامیـان و فعـاالن حقـوق زن را به خود جلـب کرده و 
هـر اندازه یـی کـه از دیـدگاه آنهـا، در راه حـل نزدیک 
می شـوند؛ بازهـم بـه بُن بسـت رو بـه رو می گردنـد و 
یـا بـه نتیجـۀ مطلـوب نمی رسـند. بـه طـور خاصـه 
می تـوان گفـت کـه مسـألۀ خشـونت بـا زنـان بـرای 
بشـریت امـروز یکـی از بزرگتریـن مشـکات جـدی 
اسـت کـه در سـرخط همـه برنامه هـای اصاحـی و 

دارد.  قـرار  عدالت گرایانـه 
چگونه گی خشونت در برابر زن افغانستان

و  طوالنـی  تاریـخ  کـه  اسـت  پدیده یـی  خشـونت؛ 
جهان شـمول دارد بدیـن معنـا کـه ایـن پدیـده زشـت 
منحصـر بـه یک کشـور، نـژاد، ملیـت و مذهب خاص 
ممالـک  همـۀ  دامن گیـر  مصیبـت  ایـن  بلکـه  نبـوده؛ 

می باشـد.   جهـان 
تنهـا چیـزی کـه متقـاوت اسـت همانـا نوع خشـونت 
اسـت کـه از یـک جامعـه تـا جامعـه دیگـری فـرق 
می کنـد و می تـوان بـا تـاش پیگیـر و متـداوم آن را از 
بیـن بـرد یا بـه حداقل کاهش داد. خشـونت مـرد علیه 
زن در حقیقـت یـک نـوع سـلطۀ اقتصـادی، سیاسـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی اسـت.  
زنـان  علیـه  خشـونت  تاریخـی،  شـواهد  اسـاس  بـه 
افغانسـتان از سـال های متمـادی وجـود داشـته و  در 
هنوزهـم دوام دارد. هرچنـد در مقاطـع مختلـف زمانی 
جنبش هـای ضـد اسـتبدادی بـه دفـاع از حقـوق زنـان 
بـه پـا خاسـتند، امـا از طـرف حاکمـان و دولت هـای 

مردسـاالر بـه شـکل مسـتبدانه سـرکوب گردیدنـد. 

سـلطۀ اقتصـادی مـردان، بُرنده ترین حربه بـرای اِعمال 
خشـونت علیـه زنـان می باشـد. عوامـل خشـونت در 
کشـور، مختلـف و متعـدد می باشـد کـه یکـی از آنهـا 
را می تـوان سـاختار عنعنه یـی جامعـه دانسـت بـه این 
معنـا کـه در آنجـا عدالـت اجتماعـی برقـرار نباشـد و 
افـراد آن بـر اسـاس جنسـیت، بـه طبقات فرا دسـت و 

فـرو دسـت تفکیـک می شـوند. 
از آن جایـی که خشـونت به اساسـی ترین و بنیادی ترین 
حقـوق بشـری زنـان صدمـه وارد می کنـد و ترویج آن 
در حقیقـت امنیـت اجتماعـی را برهـم زده و از بیـن 
می بـرد؛ بنـا بـر آن به خاطـر جلوگیـری از خشـونت یا 
بـه حداقـل رسـاندن آن ایجاب می نماید با خشـونت و 
همـه انـواع آن چه جسـمی، روانی، اقتصادی، جنسـی، 
صحـی، نـژادی و مذهبـی، مبارزه جـدی و برنامه ریزی 

گیرد.  شـده صورت 
ازدواج های پیش از وقت و عواقب ناگوار آن

مـرد و زن هـر دو می تواننـد در انتخاب همسـر، آزادانه 
و بـدون جبـر و اکـراه تصمیـم بگیرنـد. دیـن مبیـن 
اسـام، قوانیـن مـدون افغانسـتان، اعامیۀ حقوق بشـر 
و سـایر کنوانسـیون های بین المللـی بـه وضـوح کامـل 
در ایـن مورد صراحت داشـته و دسـاتیری را نیز صادر 

اند.  کـرده 
پیرامـون ازدواج تعاریـف قانونـی، اجتماعـی و اعامیۀ 
جهانـی حقـوق بشـر وجـود دارد کـه بـه تعریـف هـر 

یـک می پردازیـم:

تعریف قانونی ازدواج 
مـادۀ ۶0 قانون مدنی افغانسـتان در مـورد ازدواج چنین 
صراحت دارد: »ازدواج، عقدی اسـت که معاشـرت زن 
و مـرد را بـه مقصـد تشـکیل فامیـل مشـروع گردانیده، 

حقـوق و واجبـات طرفین را به وجـود می آورد«. 
تعریف اجتماعی ازدواج 

ازدواج عبـارت از یک جـا شـدن مـرد و زن اسـت طی 
قـراردادی کـه به وسـیله عقد نـکاح به منظور شـراکت 

در ادامـه زنده گـی و بقـای نسـل می انجامد.
تعریـف ازدواج از منظـر اعالمیـۀ جهانـی حقـوق 

بشر  
در مـادۀ ۱۶ ایـن اعامیه که یک سـند معتبـر بین المللی 
اسـت و اکثریت کشـورهای جهـان منجمله افغانسـتان 
آمـده  ازدواج چنیـن  پیوسـته اسـت، در مـورد  بـدان 
اسـت: »هـر زن و مـرد بالغ حـق دارد بـدون هیچ گونه 
محدودیـت از نظـر نـژاد، ملیت یـا تابعیت بـا یکدیگر 

زناشـویی کننـد و تشـکیل خانـواده دهند«. 
بـا توضیـح این کـه هرچنـد در اعامیۀ جهانـی حقوق 
بشـر سـن ازدواج، ۱۸ سـال قیـد گردیـده و دختـران 
زیـر سـن، کـودک گفتـه می شـوند و از عروسی شـان 
ممانعـت شـود، اما در قوانین مدنی افغانسـتان و سـایر 

شـئون اجتماعـی مسـلط در کشـور مـا برای 
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ـــازه  ـــزارش ت ـــک گ ـــوق بشـــر افغانســـتان، در ی کمیســـیون مســـتقل حق
ـــان در  ـــار مادران ش ـــودکان در کن ـــور ک ـــم حض ـــه رق ـــرده ک ـــام ک اع
مراکـــز حمایتـــی زنـــان یـــا خانه هـــای امـــن، شصت وســـه درصـــد 

ـــت. ـــده اس ـــتر ش بیش
ـــی  ـــارۀ بررس ـــه در ب ـــوق بشـــر در گزارشـــی ک کمیســـیون مســـتقل حق
قضایـــای فـــرار زنـــان از منـــزل در شـــانزده والیـــت تهیـــه کـــرده، 
گفتـــه اســـت کـــه رقـــم حضـــور زنـــان نیـــز در خانه هـــای امـــن 
2۵.۹ درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت. در خانه هـــای امـــن بیشـــتر 
زنـــان قربانـــی کـــه جایـــی بـــرای رفتـــن و بودوبـــاش ندارنـــد، 

نگـــه داری می شـــوند.
ایـــن کمیســـیون در گـــزارش خـــود افـــزوده کـــه هـــم اکنـــون در 
والیاتـــی تحـــت پوشـــش دفتـــر ســـاحوی کابـــل، ۱۸۵ زن همـــراه 
ــۀ  ــه گفتـ ــد. بـ ــر می برنـ ــه سـ ــود بـ ــودکان خـ ــن از کـ ــا 7۳ تـ بـ
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــار نش ـــن آم ـــر، ای ـــوق بش ـــتقل حق ـــیون مس کمیس
ــال مالـــی ۱۳۹7  ــای امـــن در سـ ــان در خانه هـ ــور زنـ رقـــم حضـ
ــال مالـــی ۱۳۹۶ خورشـــیدی، 2۵.۹ درصـــد و  ــا سـ ــه  بـ در مقایسـ
حضـــور کـــودکان در ایـــن مراکـــز تـــا ۶۳ درصـــد افزایـــش یافتـــه 
اســـت. براســـاس آمـــار ارایـــه شـــده توســـط کمیســـیون مســـتقل 
ـــیدی  ـــال ۱۳۹۶ خورش ـــه در س ـــودکان ک ـــی و ک ـــر، زنان ـــوق بش حق
در خانه هـــای امـــن مربـــوط بـــه زون مرکـــز بودوبـــاش داشـــتند، 
تعـــداد شـــان ۱۳7 زن و 27 کـــودک می رســـید. امـــا ایـــن رقـــم در 
ســـال ۱۳۹7 افزایـــش چشـــم گیری داشـــته و ۱۸۵ زن و 7۳ کـــودک 

رســـیده اســـت.
ـــداد  ـــش تع ـــه افزای ـــرده ک ـــد ک ـــر تأکی ـــوق بش ـــتقل حق ـــیون مس کمیس
ـــش  ـــه افزای ـــن، ب ـــای ام ـــا خانه ه ـــان ی ـــی زن ـــز حمایت ـــان در مراک زن
مـــوارد فـــرار از منـــزل و افزایـــش مـــوارد خشـــونت علیـــه زنـــان 
ــیون می گویـــد  ــتقیم دارد. ایـــن کمیسـ ــاط مسـ ــا ارتبـ در خانواده هـ
ـــش  ـــا افزای ـــان در خانواده ه ـــه زن ـــونت علی ـــه خش ـــی ک ـــه هرمیزان ب
ــه  ــزل زده و بـ ــرار از منـ ــه فـ ــت بـ ــتری دسـ ــان بیشـ ــد، زنـ یابـ

ــد. ــه می کننـ ــن مراجعـ ــای امـ خانه هـ
ـــی  ـــان و کودکان ـــه زن ـــد ک ـــر، می گوی ـــوق بش ـــتقل حق ـــیون مس کمیس
کـــه در خانه هـــای امـــن بـــه ســـر می برنـــد، تحـــت حمایت هـــای 

ـــد.  ـــرار دارن الزم ق
ـــن  ـــارۀ ای ـــود در ب ـــزارش خ ـــر در گ ـــوق بش ـــتقل حق ـــیون مس کمیس
کـــه در مجمـــوع در تمـــام مراکـــز حمایتـــی زنـــان چـــه تعـــداد 
ــه  ــاری ارایـ ــد، آمـ ــر می برنـ ــه سـ ــان بـ ــا مادران شـ ــودکان بـ از کـ
ـــط  ـــته توس ـــال گذش ـــدی س ـــاه ج ـــه در م ـــی ک ـــا، گزارش ـــرده ام نک
نیوریاک تایمـــز منتشـــر شـــده نشـــان می دهـــد کـــه بیـــش از 
ســـه صد و ســـی کـــودک در کنـــار مادران شـــان در خانه هـــای 

امـــن بـــه ســـر می برنـــد.

د مخابراتــو او معلومــايت تکنالــوژۍ وزارت د اســان خدمــت 

ادارې پــه لومــړي ځــل پــه افغانســتان کــې د انالیــن پاســپورت 

سېســتم افتتــاح کــړ.

ــوژۍ وزارت د  ــايت تکنال ــو او معلوم ــتان د مخابرات د افغانس

ــه د  ــو ت ــې افغانان ــاره چ ــي، د دې لپ ــت اداره واي ــان خدم اس

ــه  ــانتیاوې رامنځت ــې اس ــې زیات ــتنه ک ــه اخیس ــپورتونو پ پاس

ــپورت  ــې د پاس ــواد ک ــه هې ــې پ ــاره ی ــل لپ ــړي ځ يش، د لوم

ــړ. ــاد ک ــتم ایج ــن سېس انالی

د مخابراتــو او معلومــايت تکنالــوژۍ وزیــر شــهزادګل اریــويب 

ــه  ــتم پ ــپورت( سېس ــن پاس ــه ورځ د )انالی ــنبې پ ــې ش د س

افتتــاح کــې وویــل، له دې وروســته بــه هېــوادوال د پاســپورت 

ــه  ــه دې برخ ــې پ ــپړوي، بلک ــه بش ــر ن ــی بهی ــتو پېچل د اخیس

کــې یــې زیاتــې اســانتیاوې رامنځتــه کــړې دي.

ــره اســانه کــړي چــې یوکــس  ــې دوم ــه ی ــل: »خدمتون ده ووی

تــه ورځــې، ســتا ټــول کارونــه هلتــه درتــه خالصــوي، حتــی 

ستاســو پاســپورت، تذکــره، الیســنس او جوازســیر، هغــه کــور 

تــه در وړي، دا لومړنــی قــدم دی چــې د پاســپورت پــه برخــه 

ــه  ــه هغ ــو او ل ــو والیتون ــې ټول ــوو چ ــښ ک ــې ږدو، کوښ ک

ــې ورســوو، د  ــه ی ــو قونســلګریو او ســفارتونو ت وروســته ټول

ــه  ــتم وي او هغ ــو سېس ــد ی ــپورت بای ــاره پاس ــک لپ ــول مل ټ

ــد مرکــزي سېســتم وي.« بای

د پاســپورت انالیــن سېســتم پــه هوايــي او ځمکنیــو رسحدونو 

کــې وصــل شــوی او د مخابراتــو او معلومــايت تکنالــوژۍ د 

وزیــر پــه وینــا، دغــه سېســتم منظــم راپــور هــم ورکــوي.

ــه  ــې ل ــه ک ــه فورم ــته پ ــپړېدو وروس ــه بش ــې ل ــې پروس د دغ

ــپورت  ــل پاس ــې خپ ــته خان ــړې پوس ــوې ځانګ ــخص ش مش

ــوي. ــه ک ترالس

معلومــايت  او  مخابراتــو  د  چــې  اداره  خدمــت  اســان  د 

ــه  ــې پ ــدف ی ــوي، ه ــت ک ــې فعالی ــه وزارت ک ــوژۍ پ تکنال

ــو  ــول او د کارون ــه ک ــهولتونو رامنځت ــې د س ــي ادارو ک دولت

ــول دي. ــاده ک س

لــه دې وړانــدې ډېــری افغانانــو د پاســپورت پــه اخیســتو کــې 

لــه ســتونزو رس ټــکاوه او ځینــي وخــت هــم د یوکــس د څــو 

پاســپورتونو د اخیســتو راپورنــه هــم ورکــړل شــوي دي.

ــه اخیســتو کــې  ــاره چــې د پاســپورت پ دغــې ادارې د دې لپ

پېچلــې پروســه بلــل شــوې وه، د پاســپورت انالیــن سېســتم 

ــو وروســته دغــه سېســتم  ــه دوو کلون ــړ او اوس ل ــه ک رامنځت

ــاح شــو. ــه ریاســت کــې افتت ــه رســمي ډول د پاســپورت پ پ

اوس د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، د دغــې 

پروســې پــه پــي کېــدو رسه بــه د پروســې لــه پېچلتیا او فســاده 

مخنیــوی او هغــه کســان چــې نومونــه یــې پــه تورلېســت کــې 

درج وي او یــا پــه جــرم مرتکــب شــوي وي، پېژنــدل کېــږي او 

د پاســپورت د اخیســتو حــق نــه لــري.

د دغــه وزارت رسپرســت مســعود انــدرايب وايــي: »نــه یــوازې 

دغــه سېســتم خدمتونــه چټکــوي، بلکــې فســاد او ټــول هغــه 

مــوارد چــې تشویشــونه رامنځتــه کــوي او هغــه راپورنــه چــې 

خپــاره شــوي، کولــی يش چــې وررسه کومــک وکــړي، اوس 

یــې ظرفیــت پــه ورځ کــې لــه زرو تــر لــس زرو دی، د وخــت 

پــه لحــاظ، مــوږ بدیلــه پروســه معــريف کــړې ده.«

رقم حضور کودکان در خانه های امن 
6۳ درصد بیشتر شده است

د مخابراتو او معلومايت تکنالوژۍ وزارت د انالین پاسپورت سېستم پرانیست
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