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کـه  می دهنـد  نشـان  احصاییـه  مرکـزی  ادارۀ  آمارهـای 
ده کشـور جهـان  از  بیـش  از  در حـال حاضـر  افغانسـتان 

می کنـد. وارد  سـگرت 
بربنیـاد آمارهـای وزارت مالیـه، از آغـاز سـال روان مالـی تا 
کنـون، از رهگـذر تعرفـه بـر واردات سـگرت، یـک میلیارد 

۴۳۰ میلیـون افغانـی، درآمد داشـته اسـت.
آمارهـای ادارۀ مرکـزی احصاییه نشـان می دهند که در شـش 
مـاه سـال جـاری، بـه ارزش بیـش از پنجـاه و چهـار میلیون 

دالر سـگرت وارد کشـور شـده اسـت. در حالی که این رقم 
در دوازده مـاه سـال پـار نزدیک بـه پنجاه میلیـون دالر بود.

افزایـش واردات سـگرت، باعـث شـده اسـت کـه وزارت 
مالیـه نیـز درآمـد بیشـتری از ایـن رهگـذر داشـته باشـد.

مالیـه  وزارت  سـخنگوی  عبدالرحیمـزی،  حمیـد  اجمـل 
در ایـن بـاره می گویـد: » مـا در سـال ۱۳۹۵ ۹۶۳ میلیـون 
افغانـی از تعرفـه سـگرت درآمد داشـته ایم، اما در یـازده ماه 
گذشـته امسـال، ما یک میلیـارد و ۴۳۰ میلیـون افغانی از این 

درک مالیـه جمـع آوری کـرده ایـم و ایـن یـک منبـع درآمد 
اسـت.« حکومت 

نگرانی هـا از افزایـش مصـرف سـگرت باعث شـد که یک و 
نیـم مـاه، پیش مجلـس نماینـده گان تصمیم بـر افزایش صد 
درصـدی تعرفـه بـر واردات سـگرت را اتخاذ کننـد، اما این 

تصمیم از سـوی مجلس سـنا رد شـد.
بربنیـاد اطالعـات اتـاق تجـارت و صنایـع، در حـال حاضر 
سـگرتی کـه به افغانسـتان وارد می شـود، بخشـی آن از این 

کشـور بـه کشـورهای دیگـر صادر می شـوند.
بـا ایـن همـه، صیـام پسـرلی، سـخنگوی اتـاق تجـارت و 
صنایـع مـی گویـد کـه ایـن اتـاق بـا بلنـد بـردن تعرفـه بـر 
واردات سـگرت موافق نیسـت. بـه باور وی، ایـن کار زمینه 

را بـرای قاچـاق فراهـم مـی سـازد.
وی در ایـن بـاره گفـت: »اگـر مـا تعرفـه را تـا صـد درصد 
بـاالی ببریم، مشـکالت زیـادی را به بار می آورد. نخسـت؛ 
ایـن فرصـت کار را از مـردم مـی گیـرد، دوم؛ ایـن کار زمینه 
را بـرای قاچاق فراهم می سـازد، سـوم؛ درآمـد حکومت در 

درک واردات سـگرت کاهـش مـی یابد.«
کـه  دهنـد  مـی  نشـان  احصاییـه  مرکـزی  ادارۀ  آمارهـای 
ده کشـور جهـان  از  بیـش  از  در حـال حاضـر  افغانسـتان 
سـگرت واردمـی کند و بخشـی از سـگرت های وارد شـده 
بـه افغانسـتان دوبـاره به کشـورهای آسـیای میانه صـادر نیز 

شـوند. می 

معاون اول مجلس:

غنی و استانکزی تهدید 
به حذف ام کرده اند

معـاون اول مجلـس نماینـده گان گفته اسـت که 
در منـزل مسـکونی و مهمانخانـه محمد معصوم 
اسـتانکزی رییـس عمومـی امنیت ملـی، افراد و 
اشـخاص مشـکوک کـه بر ضـد منافع ملـی کار 

می کننـد وجـود دارند.
همایـون همایون معـاون اول مجلس نماینده گان 
مشـاوریت  دفتـر  بـه  نامه یـی  گذشـته  هفتـۀ 
شـورای امنیـت ملی کشـور فرسـتاده کـه در آن 
رییـس عمومـی امنیـت ملـی، متهـم بـه خیانت 

ملی شـده اسـت.
در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه آقـای اسـتانکزی 
بـه دلیـل آن کـه آقـای همایـون از برنامه هـای 
توطئـه  دنبـال  بـه  دارد،  دقیـق  اطالعـات  او 
مجلـس  اول  معـاون  علیـه  دسیسه سـازی  و 
همدسـتی  بـا  حتـی  و  می باشـد  نماینـده گان 
محمداشـرف غنـی، آقـای همایـون را تهدید به 

مـرگ و حـذف کـرده اسـت.
قـرار  اسـت:«  آمـده  نامـه  ایـن  از  بخشـی  در 
اطالعـات واصلـه موثـق بـه نیابـت اول ولسـی 
جرگـه در منزل مسـکونی و مهمانخانه شـخص 
عمومـی  رییـس  اسـتانکزی  معصـوم  محمـد 
امنیـت ملـی افـراد و اشـخاص مشـکوک که به 
ضـد منافـع ملـی کار می کننـد وجـود دارنـد، 
از ایـن کـه آقـای اسـتانکزی می دانـد کـه مـن 
از  ایـن مـوارد بـا خبـرم و اطالعـات دقیق دارم 
تـالش مـی نماید تـا با توطئه و دوسـیه سـازی 
علیـه خـودم، تعـدادی از همکارانـم در ولسـی 
جرگـه و اقـارب ام فشـار وارد نمایـد، تـا ایـن 
حقایـق بـر مـال نگـردد و حتی بـا همدسـتی با 
شـخص رییـس جمهـور بنده را تهدیـد به مرگ 

و حـذف نمـوده انـد«.
معـاون اول مجلـس نماینـده گان در ایـن نامـه 
شـد  نگاشـته  شـما  بـه  کرده:«موضـوع  تاکیـد 
امیـد اسـت موضـوع را در پرتـو قوانیـن نافـذه 
کشـور بـه بررسـی گرفتـه و از نتایـج آن نیابت 
اول ولسـی جرکـه را در جریـان قـرار دهنـد.در 
صورتـی کـه در آینـده بـرای بنده کدام مشـکل 
امنیتـی و تهدیـد متوجـه ام گـردد مسـوولیت 
آن بـدوش شـخص رییـس جمهـور و رییـس 

عمومـی امنیـت ملـی مـی باشـد«.
گفتنـی اسـت کـه چهـار شـنبه هفتـه گذشـته، 
یـک  دفتـر  ملـی  امنیـت  ریاسـت  مامـوران 
انجیـوی همایـون همایـون معـاون اول مجلـس 
نماینـده گان را در کارته سـه شـهر کابل تالشـی 
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های  نیروهای  حضور  اول  دهۀ  برخالف  روسیه 
خود  دیدگاه  و  سیاست  افغانستان  در  امریکایی 
به  امریکایی ها  با  همکاری  و  توافق  از  متدرجًا  را 
ناهمسویی و تقابل تغییر داد. جمهوری اسالمی ایران 
قبل از روس ها به این سیاست روی آورد، علی رغم 
آن که با دو گانگی در این مورد عمل کرد و هم چنان 

رفتار دوگانه دارد.
و  هم  کنار  در  را  تهران  و  مسکو  سوریه،  جنگ 
به  آغوشی  هم  این  و  داد  قرار  امریکا  مقابل  در 
تقابل  آن ها  حاال  شد.  کشانده  نیز  افغانستان  میدان 
تقابل  این  در  را  خود  همسویی  و  امریکایی ها  با 
چندان کتمان و پنهان نمی کنند و در صدد گسترش 
و تقویت جبهۀ خود علیه امریکا در داخل و خارج 

افغانستان هستند.
مسکو  و  تهران  تقابل  سیاست  گسترش  و  تشدید 
پرسش های  افغانستان  در  غرب  و  امریکا  علیه 
بسیاری پاسخ نایافته، نکات مبهم و گره های پیچیده 
و ناکشوده یی را در خود نهفته دارد که حتی اطالع از 
برنامه ها و نقشه های استخباراتی طرف های مختلف 
کند  ارائه  دقیق  پاسخ  پرسش ها  این  به  نمی تواند 
بازی های  زیرا  بکشاید.  را  آن  ناکشودۀ  گره های  و 
استخباراتی طرف ها در این رقابت و تقابل، متغیر 

و چند گانه است. 
و  مسکو  تقابل  و  بازی  سر  بر  بحث  در  مهم  نکتۀ 
این  در  آن ها  ظرفیت  و  توانایی  به  امریکا  با  تهران 
اسالمی  جمهوری  و  روسیه  آیا  می گردد.  بر  بازی 
ایران، زمینه و امکانات آن را دارند تا امریکایی ها را 

در افغانستان وادار به عقب نشینی کنند؟ 
تا کجا  تقابل  این  اراده و تصمیم آن ها در  مرزهای 
کشیده شده است؛ تا شکست و راندن امریکایی ها از 
افغانستان و یا تا ایجاد مزاحمت مداوم برای امریکا 
در جهت افزایش هزینۀ حضور شان در افغانستان؟ 

امریکا  با  تقابل  زمینه و ظرفیت مسکو و تهران در 
و غرب در داخل افغانستان و در سطح منطقه ای و 

بین المللی چیست؟ 
با  تقابل  در  ایران  و  روسیه  که  است  این  واقعیت 
امریکایی ها بر سر افغانستان محدودیت  های فراوانی 

دارند:
۱-  مسکو و تهران از موقعیت و شرایط مساعد دهۀ 
مسلمان  و  عرب  متحدان  با  غرب  و  امریکا  هشتاد 
و گستردۀ  در حمایت یک شورش عظیم  که  خود 
داخلی با نام جهاد در داخل افغانستان علیه شوروی 
و دولت مورد حمایت آن وجود داشت، برخوردار 

نیستند.
در  که  جهادی  و  سیاسی  مختلف  گروه های    -2
دوران مقاومت علیه طالبان مورد حمایت مسکو و 
تهران قرار داشتند و از سوی پاکستان و غرب اتحاد 
مسکو  کنار  تقابل  این  در  می شدند  شمال خوانده 

قرار نمی گیرند. 
افراد  توسط  که  گروه ها  این  پراگندگی  و  تشتت 
و  اند  شده  تقسیم  مختلف  های  جناح  به  مختلف 
افغانستان و در  هر کدام منفعت خود را در دولت 
در  مسکو  مانع   بینند،  می  ها  امریکایی  از  اطاعت 
دسترسی  به آن ها و جلب توافق آن ها در همسویی 
و  منافع  این  رفتن  دست  از  ترِس  است.  روسیه  با 
حتی ترس تهدید و سرکوبی از سوی امریکا بخش 

دیگر این مانع شمرده می شود.
تاثیرگذاری آن ها در  ناتوانی و عدم  به   نکتۀ دیگر 

چه  و  مدنی  چه  مقاومت،  و  مخالفت  دهی  شکل 
و  افراد  برخی  است  ممکن  گردد.  می  بر  نظامی، 
سیاسی  حاکمیت  در  قدرت  سفرۀ  از  که  عناصری 
مورد حمایت امریکا محروم می شوند مورد تشویق 
اما  باشند،  گرفته  یا  بگیرند  قرار  روس ها  تمویل  و 
آن ها عماًل نقش و تاثیر خود را در تحریک و بسیج 
برای مخالفت و جنگ  مناطق و هوادار خود  مردم 

دیگر از دست داده اند. 
امریکا  حمایت  مورد  دولت  ناکامی   -۳
اینکه  بر  مبنی  اشرف غنی  به ریاست  افغانستان  در 
در  جمله  از  حیات  مختلف  سطوح  در  را  بحران 
سازد  گسترده  و  عمیق  اجتماعی  و  سیاسی  عرصۀ 
میان  خصومت  و  تقابل  فضای  ایجاد  و  یکسو،  از 
امریکا و روسیه تا سرحد تصمیم به دخالت نظامی 
روس ها در افغانستان همچون سناریوی سوریه، می 
این  افغانستان دگرگون سازد.  تواند وضعیت را در 
دگرگونی بسیار خطرناک و مصیبت بار، افغانستان را 
به موقعیت دوران جنگ ویتنام و کوریا خواهد برد 
که به جغرافیا و کشورهای جداگانه در میدان تقابل 

آن ها تقسیم شدند. 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  حالی  در   -۴
به روسیه در شکل دهی  نسبت  بهتری  موقعیت  از 
افغانستان  شیعه  جامعۀ  میان  از  جنگی  لشکر  یک 
نفری  هزار  پنجاه  لشکر  این  و  است  برخوردار 
فاطمیون را نیز شکل داده است، اما استفاده از این 
لشکر در افغانستان برای تهران به همان حد استفاده 
از آن در میدان های جنگ سوریه،  آسان و عملی 
جمهوری  برای  افغانستان  این،  بر  افزون  نیست. 
تا  تواند  نمی  بوده  ایران شامل هالل شیعه  اسالمی 
برای آن بدون حساب و کتاب و چشم بسته هزینه 

کند. 
برای  ایران  ۵-  تالش روسیه و جمهوری اسالمی 
نظام  داخل  در  امریکا  مخالف  جبهۀ  یک  تشکیل 
از گروه ها و چهره های جبهۀ  سیاسی حاکم جدا 
مخالف قبلی طالبان یا اتحاد شمال، یکی دیگر از گام 
های است که در تقابل با امریکا بر داشته می شود. 
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین چهرۀ اصلی مورد 
نظر و حمایت مسکو و تهران در این جهت است. 
مساعی اخیر کرزی برای تدویر لویه جرگۀ سنتی در 
چهارچوب این استراتیژی تقابل روس ها با امریکا 
ارزیابی می شود. صداهای انتقادی در رنگ و بوی 
مخالفت با حکومت اشرف غنی از نام شورای لوی 
این همسویی کزری  نیز در  قندهار  مشرقی و لوی 
با روسیه و ایران  قابل بررسی است. اما کرزی نیز 
به دالیل مختلف توانایی این را ندارد تا مهرۀ موفق 
برای بازی روس ها در افغانستان باشد. اشرف غنی 
و امریکایی ها او را زیر نظر دارند و مانع موفقیت 
با  گذشته  هفتۀ  در  ارگ  شوند.  می  هایش  فعالیت 
نام  نشر اعالمیۀ مطبوعاتی تالش کرزی بدون ذکر 
خواند  قانونی  غیر  را  جرگه  لویه  تدویر  برای  وی 
از  یکی  آخندزاده  غنی شیرمحمد  رئیس جمهور  و 
سناتوران انتصابی حامی لویه جرگۀ مورد نظر کرزی 
را بالدرنگ برکنار کرد و به جایش سناتور مورد نظر 
خود را گماشت. چند مقام دیگر حکومتی طرفدار 
برگزاری لویه جرگۀ مورد درخواست کرزی نیز از 
ترین  تازه  و  رئیس جمهور غنی عزل شدند  سوی 
کرزی  حامد  بر  فشار  جهت  در  غنی  اشرف  اقدام 
صدور  فرمان برای بررسی شهرک عینو مینه قندهار 

مربوط به خانوادۀ کرزی است که در این شهرک صد 
ها ملیون دالر سرمایه گزاری شده است. 

برای روسیه و جمهوری اسالمی ایران،   -۶
امریکا  مقابل  در  بازی  های  کارت  از  یکی  طالبان 
شمرده می شود. اما آن ها در بازی با این کارت نیز 

محدودیت های بسیاری دارند. 
و همچون  هستند  ها  پاکستانی  بازی  کارت  طالبان 
پاکستان برای مسکو و تهران در این بازی و تقابل 
با امریکا قابل اعتماد شمرده نمی شوند. حتی طالبان 
علی رغم جنگ با امریکا و کسب حمایت از روسیه 
و ایران، ترجیح می دهند که با امریکایی ها تعامل 
کنند و برادران مطیع و صادق پاکستانی ها باشند که 
هستند. علی رغم آن بخشی از طالبان مورد حمایت 
و تمویل جمهوری اسالمی ایران قرار دارند و روس 
ها نیز با آن ها در روابط مشخصی به سر می برند تا 

ابزار فشار در تقابل با امریکا باشند. 
المللی، روسیه  از نظر منطقه ای و بین   -7
ایران حمایت الزم و گسترده  اسالمی  و جمهوری 
ندارد. هر چند  افغانستان  در  امریکا  با  تقابل  در  را 
با روس  افغانستان  در همسایگی  میانه  آسیای  دول 
پایگاه  تاجکستان  و  دارند  همسویی  و  نزدیکی  ها 
عنوان  به  پاکستان  اما  است،  روس  نظامیان  مهم 
این  بر سر  تاثیرگذار  و  آفرین  نقش  بسیار  همسایۀ 
ظاهری  بندهای  و  زد  و  رابطه ها  رغم  علی  تقابل، 
استراتژیک  و  صادقانه  همسویی  ایران  و  روسیه  با 
ندارد. ترکیه علی رغم همسویی های یکسال اخیر با 
روسیه و ایران در برابر سیاست امریکا بر سر سوریه 
کنار  متحد  عنوان  به  افغانستان  میدان  در  عراق،  و 
مسکو و تهران قرار نمی گیرد. رجب طیب اردوغان 
منفعت  که  است  و سود جوی  عملگرا  سیاستمدار 
خود را در کنار ناتو و غرب می بیند و این سود را 
در رفاقت با مسکو و تهران بر سر افغانستان به قمار 

نمی گذارد.  
با  به عنوان کشور مقتدر منطقه و جهان  8-  چین 
آنکه عضو پیمان شانکهای در کنار روسیه است در 
جبهۀ تقابل با امریکا هم طراز تهران و مسکو و در 
کنار آن ها قرار نمی گیرد و بار این بازی را مساویانه 
با آن ها بدوش نمی کشد. چین در این بازی و تقابل 
سیاست منعطف را دنبال می کند و در پناه انعطاف 

این سیاست در صدد کسب منافع خود است. 
۹-  روسیه و جمهوری اسالمی ایران در سطح بین 
با امریکا بر  نیز از شرایط مناسب در مقابله  المللی 
سر افغانستان برخوردار نیستند. آن ها موافقان قابل 
پیدا  برای خود  تقابل  این  در  آفرین  نقش  و  توجه 
کرده نمی توانند. حتی ادعا و صدای آن ها که امریکا 
افغانستان است گوش  تروریزم در  حامی داعش و 

شنوایی تا حاال در جهان پیدا نکرده است. 
در  ماندن  برای  ها  امریکایی  عزم  و  اراده    -۱۰
با  تقابل  برای  تهران  و  مسکو  ارادۀ  و  افغانستان 
امریکایی ها در میدان افغانستان، دو نکتۀ بسیار مهم 
و سرنوشت ساز در این تقابل است. اگر چنین اراده 
و عزمی و یا چنین استراتیژی در هر دوطرف وجود 
امکانات  ابزار، زمینه و  را:  باشد، حرف آخر  داشته 
می زند که بستر پیروزی و شکست را معین می کند 
و می سازد. اگر امریکایی ها اراده و استراتیژی دراز 
روسیه  باشند،  داشته  افغانستان  در  را  ماندن  مدت 
در  را  ها  امریکایی  شکست  زمینۀ  و  ابزار  ایران  و 
کوتاه مدت ندارند. افزون بر این، به نظر می رسد 
که استراتیژی روسیه و ایران در تقابل با امریکا در 
حضور  هزینۀ  افزایش  و  مزاحمت  برای  افغانستان 
امریکایی ها است تا برای راندن و شکست آن ها. 

استراتیژی دراز مدت  اراده و  اگر عدم   -۱۱
امریکا برای ماندن در افغانستان و یا تبعات مزاحمت 
و اذیت مداوم روسیه و ایران به ترک امریکایی ها 
از افغانستان بیانجامد، آیا روسیه و ایران پیروز میدان 
پُر خواهند  را  امریکا  بود و خالی خروج  خواهند 
کرد؟ به نظر نمی رسد که پاسخ این پرسش مثبت 
با  امریکایی ها  باشد. در چنین حالتی ممکن است 
سرد  جنگ  دوران  متحدان  از  عربستان  و  پاکستان 
خود بر سر افغانستان توافق کنند و ایران و روسیه را 
از دسترسی به پیروزی شان در کل افغانستان محروم 
و  بازی  از  ناشی  ثباتی  بی  در  افغانستان  اما  کنند. 
بازیگران  نفوذ  به ساحۀ  تقسیم  منطقه ای و  رقابت 

منطقه فرو می رود.  
۱2-   بازی و تقابل روسیه و ایران با امریکا و غرب 
افغانستان  برای  خوش  خبر  هیچگاه  افغانستان،  در 
این  این کشور نیست.  ثبات و منفعت  و در جهت 
تقابل عمر جنگ و بی ثباتی را در افغانستان طوالنی 
می سازد و نتیجه اش دوام و افزایش درد و مصیبت 

برای مردم است.
با  متناقض  و  متوازن  غیر  ناموفق،  سیاست  ادامۀ 
حاکمیت  سوی  از  اجتماعی   عدالت  و  قانونیت 
بحران  که  غنی  جمهور  رییس  ریاست  به  سیاسی 
و  سیاسی  اقتصادی،  حیات  عرصه های  تمام  در  را 
اجتماعی عمیق، گسترده و شدید می سازد، افغانستان 
را بیشتر بسوی این تقابل هل می دهد و می کشاند. 
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محمد اكرام اندیشمند

توانایی و ظرفیت روسیه 
و ایران در تقابل با امریکا در افغانستان

 

آیـا در افغانسـتان مـی توان تعریفی روشـن از این مفهـوم ارایه کرد 
کـه برپایـۀ آن بتـوان عملکـرد افراد را سـنجید؟ به نظر می رسـد که 
رسـیدن بـه تعریفی مـورد قبول بـرای چنین مفهومی در این کشـور 
کـه عمدتـا بـر بنیـاد بی عدالتـی، تبعیـض و قوم گرایـی بنـا یافتـه، 
ناممکن اگر نباشـد؛ ولی بسـیار دشـوار اسـت. در کشـورهای دیگر 
بـه دلیـل وجـود نوعـی انسـجام ملـی می توان بـه سـاده گی خیانت 
بـه مصالـح جمعـی را از درون رفتارهـا و عملکردهای افـراد بیرون 
کـرد، امـا در افغانسـتان چـون چنیـن انسـجامی در سـطح عمومـی 
وجـود نـدارد، نمی تـوان به آسـانی کسـی را گفت کـه عملکرد اش 
علیـه منافـع ملـی قـرار دارد؛ چـون بالفاصلـه بحث از مسـیراصلی 
خـود منحـرف شـده و بـه مفاهیـم دیگـری تقلیـل می یابـد. مثـال 
وقتـی سـخنان رحمـت اهلل نبیـل رییس پیشـین امنیت ملـی در مورد 
برخـی اتفاق هـای زمـان انتخابات سـال ۱۳۹۳را بررسـی کنیـم؛ آیا 
می تـوان گفـت کـه بر اسـاس این سـخنان که بدون شـک سـخنان 
بی پایـه و کـم ارزشـی هـم نیسـتند و حداقـل در همـان جایـی کـه 
آقـای نبیـل ایـن سـخنان را برزبـان رانـد، وزیرداخلـه وقـت نیز به 
گونـۀ مهـر تاییـد برآن هـا گذاشـت، افـرادی متهـم به خیانـت ملی 
شـده انـد؟ بـه نظـر می رسـد بـرای رسـیدن بـه چنیـن نتیجه یی در 
افغانسـتان فعلـی هنوز شـرایط به اندازه کافی مهیا نشـده اسـت، اما 
در ایـن کـه چنیـن عملکردهـای مصداق هـای روشـن خیانت ملی 
انـد، هرگـز نمـی تـوان انـکار ورزیـد. آیـا تقلـب سـازمان یافته در 
انتخابـات و چـاپ کارت هـای رای دهـی و توزیع دالرهـای جعلی 
بـرای خریـد رای آن هـم زمانـی که نهاد هـای مسـوول تنفیذ قانون 
و حتـا رییس جمهـوری وقـت و حواریـون شـان در شـورای امنیت 
ملـی از آن باخبـر انـد و حمایـت می کنند، خیانت آشـکار ملی بوده 
نمی توانـد؟ آقـای نبیـل بـا اعتراف هـای خـود در مـورد انتخابـات 
سـال ۱۳۹۳ هرچنـد حرف هـای تازه یـی که بتـوان ادعا کرد، کسـی 
از آن هـا خبـر نداشـته، بـر زبـان نیـاورد؛ ولـی بـه عنـوان یکـی از 
مسـووالن طـراز اول حکومتـی در آن هنـگام، مـی تـوان گفـت که 
بـرگ تـازۀ به تاریـخ خیانـت کاری و جعل این کشـور افـزود. این 
سـخنان هرچنـد نـا به هنگام مطرح شـدند ولـی با آن هـم می توانند 
پرده از رخسـاره عدالت و دموکراسـی در کشـور که از سـوی زمام 
داران و کسـانی کـه خـود مجـری آن اند، بر مـی دارد. آیـا این زمام 
داران انتظـار دارنـد کـه افغانسـتان را در امـن، عدالـت و برابـری 
ببیننـد وقتـی کـه خودشـان بـه چنیـن ارزش هایـی خیانـت ورزیده 
انـد؟ آیـا این زمـام داران انتظار دارنـد که طالبان و دیگـر گروه های 
تمامیت خـواه و خشـونت طالـب کـه در حـال جنـگ بـا نظـام و 
ارزش هـای آن هسـتند و می خواهنـد کـه ایـن نظام و ایـن ارزش ها 
را از بیـخ و بنیـاد برکننـد، بـه صلـح و امنیت لبیک بگوینـد؟ آیا این 
زمـام داران انتظـار دارنـد کـه دیگران حرف هـای آن ها را بشـنوند و 

بـه صداقت شـان باور داشـته باشـند؟ 
وقتـی در سـال ۱۳۹۳، بحث ضیـا امرخیل و گرفتـاری او پیش آمد، 
همـۀ کسـانی کـه مسـایل را می دانسـتند مهرسـکوت برلـب زدند و 
عـدۀ حتـا از امرخیـل قهرمـان سـازی کردنـد و گفتنـد کـه او هیچ 
خیانتـی را در حـق انتخابـات و رای مـردم صـورت نـداده اسـت. 
آیـا امـروز از شـنیدن سـخنان آقـای نبیـل عرق شـرم برجبین شـان 
آشـکار می شـود؟ فکـر نمـی کنم چنیـن اتفاقی بیفتد چـون آن های 
کـه مـی خواهند افغانسـتان را یک دسـت بسـازند، باورهـای چون 
هیتلـر دارنـد که می توان براسـاس آن ها حتـا میلیون ها انسـان را در 
کوره هـای آدم سـوزی خاکسـتر کـرد. در این میان تکلیـف آن هایی 
که دم از دموکراسـی، حقوق بشـر و آزادی های انسـان می زدند، چه 
می شـود؟ آیـا آن هـا گفتـه می توانند که براسـاس کـدام مصلحت ها 
خـون بهتریـن فرزنـدان ایـن سـرزمین را در پـای ارزش هـای کـه 
خـود به آن هـا خیانـت کرده اند، ریخته انـد؟ فرامـوش نکنیم که در 
زمـان برگـزاری انتخابـات، ده هـا حادثـه خونیـن به وقوع پیوسـت 
و انسـان های زیـادی قربانـی رای دهـی خـود شـدند. آن هـا بـرای 
چـه خون هـای خـود را ریختنـد؟ چـه هدفـی داشـتند کـه بـه پای 
صندوق هـای رای برونـد کـه نتیجـه اش از پیـش در یـک معاملـه 
شـرم آور تعییـن شـده بـود؟ آقـای نبیـل بـا سـخنان خود یـک بار 
دیگـر » آب در خانـه مورچـه گان« ریخـت و بـار دیگـر پـرده از 
جنایاتـی برداشـت کـه هـر روز براین مـردم تحمیل می شـود. بدون 
شـک چنیـن رازهایـی چنـان گسـترده و فـروان انـد که بـه محض 
لـب بـاز کـردن می توانـد سـتون های زیـادی را بلرزانـد. امـا مهـم 
اینجاسـت کـه بعـد از چنیـن اعترافـی چه اتفاقـی پس از ایـن قرار 
اسـت بیفتـد؟ آیـا رییس جمهـوری پیشـین بازهـم از تعهد و عشـق 
خـود بـه کشـور سـخن خواهـد گفـت و بـرای رسـیدن دوبـاره به 
قـدرت، بـرای برگـزاری لویـه جرگـه سـنتی البـی گـری خواهـد 
کـرد؟ آیـا رییـس جمهـوری فعلـی هـم چنیـن چیـغ خواهـد زد و 
از عدالـت و قانون گرایـی بـی مثـال خـود مثـال خواهـد آورد؟ آیـا 
آنانـی کـه دم از آزادی هـای انسـان و برابـری او می زننـد هم چنـان 
پـس از شـنیدن ایـن سـخنان، بـه شـعارهای همـه روزه شـان ادامـه 
خواهنـد داد؟ امـا آیـا افشـاگری هایی یـک مقـام بلندپایـه حکومت 
دیـروز، درسـی بـرای مسـووالن حکومتـی امـروز شـده اسـت، تـا 

فکـری بـرای تقلـب و تزویر نداشـته باشـند.

افشاگری نبیل
 چه درسی به غنی می دهد

ACKU
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وزارت مهاجـران و برگشـت کننده گان می گوید که برگشـت 
پناهنده گان از کشـورهای بیرونی در سـال جـاری میالدی ۵۰ 

درصـد کاهش یافته اسـت.
حفیـظ احمـد میاخیـل، مشـاور مطبوعاتـی وزارت مهاجـران 
و برگشـت کننـد ه گان، در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد که در سـال جـاری میـالدی کمتـر از ۵۰۰ هزار تن 
پناهنده از کشـورهای بیرونی به افغانسـتان برگشـت کرده اند. 
او گفـت کـه در سـال 2۰۱۵ دو صـد پنجـا ه  هـزار تـن از 
درخواسـت   بیرونـی  کشـورهای  در  افغانسـتان  شـهروندان 
پناهنـده گان داده بودنـد. امـا در سـال 2۰۱۶ ایـن آمـار بـه ۶۰ 

هـزار شـهروند پناهنـده  کاهـش یافتـه اسـت.
مشـاور مطبوعاتـی وزارت مهاجـران و برگشـت کننـده گان 
گفـت: در سـال 2۰۱7 آمـار پناهنده گی در کشـورهای بیرونی 
نسـبت  به سـال های پیشـین کاهـش یافته اسـت، امـا در عین 
حـال آمـار برگشـت کننده گان نیز کاهـش ۵۰ درصد را نشـان 

می دهـد. 
او گفـت: در دو سـال 2۰۱۵ و ۱۶ یـک میلیـون ویک صـدو 
۴7 هـزار تن به کشـور برگشـت داشـتند، اما در سـال 2۰۱7، 
۴7۰ هـزار تن از کشـورهای همسـایه به افغانسـتان برگشـت 

کرده انـد کـه کاهـش ۵۰ درصـدی را نشـان می دهـد. 

آقـای میاخیـل بـا اشـاره بـه عوامـل مهاجـرت هموطنـان، 
می گویـد: بدامنـی نقـش بسـیار برازنـده در ایـن امـر دارد 
و هم چنـان، فقـر، مشـکالت اقتصـادی سـبب می شـود تـا 

شـهروندان کشـور رو بـه مهاجـرت بیاورنـد. 
آقـای میاخیـل با اشـاره به این که هرچنـد آمار دقیـق در رابطه 
بـه این که کـدام اقوام افغانسـتان بیشـتر به مهاجـرت می روند 
در دسـت نیسـت، امـا می گویـد کـه بیشـتر کسـانی کـه از 
راه هـای غیـر قانونـی به مهاجـرت می روند، از سـاحات نا امن 

و دور دسـت افتاده کشـور هسـتند.
بیجا شده گان داخلی 

مشـاور مطبوعاتـی وزارت مهاجـران می گویـد کـه در سـال 
جـاری میـالدی بیـش از  ۴۰۰ هـزار تـن بیجـا شـدۀ  داخلـی 
وجـود دارد کـه افزایـش چشـم گیری را نسـبت به سـال های 

گذشـته نشـان می دهـد. 
او می گویـد: در فصـل زمسـتان پیـش رو بیـش از 78 هـزار 
خانـوادۀ بیجا شـدۀ داخلی تحت پوشـش کمک هـای وزارت 
مهاجـران قـرار دارد. بـرای هرخانـوادۀ بیجا شـد ۀ داخلی ۱۰۰ 
دالـر امریکایـی کمـک صـورت می گیـرد. مجموع ایـن هزینه 
۱۵ میلیـون دالـر امریکایـی پیش بینی شـده اسـت که هشـت 

میلیـون آن تـا اکنون تهیه شـده اسـت. 

وزارت مهاجـران می گویـد کـه بیجا  شـده های داخلی ناشـی 
از جنگ هایی اسـت که میـان گروه های تروریسـتی و نظامیان 
افغانسـتان صورت گرفته اسـت، شـمار زیادی از خانواده های 
کشـور ها بـه سـبب ایـن جنگ ها مجبـور شـده اند تـا خانه و 

کاشـانۀ خـود را  تـرک کـرده و به جاهـای امن تر پنـاه ببرند.
در همیـن حـال، دسـتگاه هماهنگـی کمک های بشردوسـتانه 
سـازمان ملـل متحد »او سـی اچ ای« در گـزارش تازۀ گفته که 
از اول مـاه جنـوری تـا ۱۹ نوامبـر سـال جـاری میـالدی ۳۴۳ 
هـزار و ۹۵8 تـن آواره داخلـی در ایـن کشـور ثبت شـده اند.
سـازمان ملـل متحد گـزارش داده اسـت که ۳2 درصـد از این 
آواره گان داخلی در شـمال افغانسـتان ثبت شـده اند؛ جایی که 
نیروهـای نظامـی آلمـان در چهارچـوب ناتو مسـتقر  بودند و 

بـرای کمک بـه امنیت فعالیت داشـتند.
وزارت مهاجـران با تأیید این که بیشـتر بیجا شـده های داخلی 
از شـمال کشـور هسـتند، می گویـد: بـه اثـر جنگ هایی که در 
والیت هـای شـمال کشـور صـورت گرفتـه بیشـتر خانواده ها  

مناطق شـان را تـرک گفته اند.
این گزارش که همه سـاله به صورت معمول نشـر می شـود، 
بـه طـور مشـخص در مـورد درگیری هـا در مناطـق مختلـف 
افغانسـتان و شـمار آواره گان معلومـات می دهـد. مثال تنها در 
هفته گذشـته در نتیجـه درگیری های شـدید در والیت کندز، 
حـدود ۱۶ هـزار انسـان آواره شـده اند سـال گذشـته بیـش از 
۶۶۰ هزار انسـان به علت جنگ و ناامنی از روسـتاها  شـان در 
افغانسـتان بیجا شـده و مجبـور به مهاجرت بـه مناطق امن تر 
گردیدنـد. سـازمان ملـل متحد گفته اسـت که انتظـار می رود 
در سـال 2۰۱7 نیز ۴۵۰ هزار انسـان در نتیجه  جنگ در داخل 

آواره شوند. افغانستان 
سـازمان ملل گفتـه که ۶۵،۶ میلیـون آواره و بیجاشـده داخلی 

در سـطح جهان وجـود دارد. 

اعضـای انجمـن والیان افغانسـتان اوضاع کشـور را نابسـامان 
می داننـد و تأکیـد دارنـد که حکومـت وحدت ملی بـا این که 
مفـاد توافق نامـۀ ایجـاد آن عملـی نشـده اسـت، غیـر قانونـی 

است.
اعضـای ایـن انجمـن کـه بـه روز پنج شـنبۀ هفتۀ گذشـته در 
یـک نشسـت خبـری صحبـت می کرنـد هم چنـان گفتنـد که 
بـرای بـرون رفـت از اوضاع دشـوار کنونی، رسـیدن به صلح 
و ثبـات پایـدار و مشـروعیت حکومـت، بایـد »لویـه جرگۀ« 

سـنتی برگزار شـود.
عبدالجبـار تقـوا رییـس انجمـن والیـان افغانسـتان در ایـن 
نشسـت گفـت: »هـدف مـا مخالفـت شـخصی بـا دو سـر 
حکومـت وحـدت ملـی نیسـت، بلکـه مشروعیت بخشـی به 
نظـام افغانسـتان اسـت، تـا مـورد اذیـت و آزار و انتقاد کسـی 

نباشیم«.
آقـای تقـوا می افزایـد کـه آنـان در پی ختـم جنـگ، برقراری 
صلـح سراسـری در افغانسـتان انـد که راه رسـیدن بـه آن هم 
جمـع شـدن زیـر یک چتـر اسـت. او گفـت: ضعـف و نبود 
کنتـرل بـر اداره هـای دولتـی، یـک سلسـله مشـکالتی را در 
افغانسـتان بـه وجـود آورده و سـبب هـدر رفتـن فرصت هـا 
شـده اسـت. فرصت هـای کـه نبایـد بـه سـاده گی از دسـت 

بروند.
بـه گفتـۀ آقـای تقـوا: »حکومـت وحـدت ملی براسـاس یک 
توافق سیاسـی تشـکیل شـده بود و میعاد زمانی فعالیت آن نیز 
دوسـال بـود، بعـد از آنکه سـران ایـن حکومت نتوانسـتند به 
ایـن توافق نامـه عمـل کنـد، اکنون ایـن حکومت غیـر قانونی 

است«.

او بـا اشـاره بـه این که خـأ قانونی در حکومـت وحدت ملی 
حتـا بـر پارلمـان نیز تأثیر »منفی« گذاشـته و رای این شـورا را 
بی اعتباره سـاخته اسـت، بیان داشـت: حکومـت وحدت ملی 
در شـرایط کنونـی در یـک مخمصه قـرار گرفتـه و دچار یک 
سـردرگمی اسـت و در تصامیم آنی حتا سـناتوران، مشـاوران 
و اشـخاص دیگـر را به اتهـام بیان حقیقت ها، برکنـار می کند.
رییـس انجمـن والیـان افغانسـتان اظهار داشـت کـه برکناری 
»عجوالنـۀ« افـراد بـه خاطر آزادی بیـان برای ایـن انجمن غیر 
قابـل قبـول اسـت. او افـزود: »برگـزاری لـوی جرگـۀ قانـون 
اساسـی گرچند بـه عنوان یکـی از راه حل ها مطرح اسـت، اما 
در شـرایط کنونـی امکان برگـزاری آن وجود نـدارد، زیرا این 
لوی جرگه یک نشسـت دولتی اسـت و از سـوی یک دولت 
و کشـور بـا ثبـات برگـزار می شـود، امـا در شـرایط کنونـی 

تدویـر آن بـا مشـکالتی قانونی مواجه اسـت«.
ناامنی و فرارِ سرمایه؛ برآیند حکومت وحدت ملی

آقـای تقـوا در قسـمتی از سـخنانش به گسـترش دامنۀ جنگ 
در کشـور اشـاره کـرد و گفـت کـه در حـال حاضـر در هیچ 
نقطـۀ افغانسـتان بـه شـمول پایتخـت امنیـت وجود نـدارد و 

هیـچ فـردی در ایـن کشـور احسـاس مصئونیـت نمی کند.
به گفتۀ او، بیشـتر راه هـای مواصالتی والیت ها و ولسـوالی ها 
مسـدود اسـت و عبـور و مرور شـهروندان در نقـاط مختلف 
افغانسـتان را بـا مشـکل مواجـه کرده اسـت. آقای تقـوا افزود 
کـه بـر اسـاس گزارش هـای موجـود، در حال حاضـر حدود 
گروه هـای  تصـرف  زیـر  افغانسـتان  خـاک  از  درصـد   ۶۰

تروریسـتی قرار دارد.
رییـس انجمـن والیـان افغانسـتان بـا اشـاره بـه مشـکالت 

اقتصـادی افغانسـتان گفـت که ایـن چالش تأثیـرات جدی بر 
وضعیـت زنده گـی مـردم داشـته و فـرار شـهروندان بـه ویژه 
زنـان، دختـران و جوانـان تحصیل کـرده از دیگـر مشـکالت 

اساسـی فـرارای مردم افغانسـتان اسـت.
بـه گفتۀ آقـای تقـوا، بازرگاناِن افغانسـتان به خاطر هـراس از 
اختطاف و به گلوله بسـته شـدِن فرزندان شـان، جرأت حضور 
و فعالیـت در کابـل پایتخت را ندارند و سرمایه های شـان را به 

خارج از کشـور انتقـال داده اند.
گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز برخـی از احـزاب و 
جریان های سیاسـی در کشـور، پیشـنهادهایی را بـرای بیرون 
رفـت از وضعیـت دشـوار کنونـی ارایه کـرده اند که تشـکیل 
برگـزاری  حکومـت،  سـران  اسـتعفای  موقـت،  حکومـت 
انتخابـات زودهنـگام و تدویـر لویـه  جرگۀ قانون اساسـی، از 

برجسـته ترین نمونه هـای ایـن پیشـنهادها اسـت.
ایـن گفته هـای درحالـی مطـرح می شـود کـه برگـزاری لویه 
جرگۀ سـنتی، پیش از این سـوی حامد کـرزی، رییس جمهور 
پیشـین کشـور مطرح شـده بـود. آقـای کـرزی بـه تاریخ 2۰ 
میـزان سـال جاری گفـت که تصمیم گیـری دربـارۀ وضعیت 
افغانسـتان از صالحیت افراد و ادارات خارج شـده و مسـایل 
مهـم افغانسـتان، جنـگ ایـن کشـور و چگونه گـی حضـور 

امریـکا بایـد از طریـق لویه جرگه بررسـی شـود.

رییس جمهور پیشـین افغانسـتان، همچنان از گروه تروریستی 
طالبـان نیـز خواسـته بـود کـه در ایـن لویـه جرگـه اشـتراک 
کننـد و نظرهای شـان توسـط »همیـن میکانیسـم« و از طریـق 

گفت وگـو بـا مـردم افغانسـتان در میـان بگذارند.
موضوعـی کـه اکنـون انجمـن والیـان افغانسـتان  نیـز بـر آن 
تأکیـد دارنـد و می گوینـد کـه برگـزاری لویه جرگۀ سـنتی از 
آن جهت راه حل اساسـی پنداشـته می شـود که نماینـده گان از 
تمـام مردم افغانسـتان به شـمول گـروه طالبان در آن شـرکت 

. کنند
دورۀ  والیـان  را  افغانسـتان  والیـان  انجمـن  اعضـای  بیشـتِر 
حکومـت حامـد کـرزی تشـکل می دهـد و عبدالجبـار تقوا، 
رییـس ایـن انجمـن نیـز از نزدیـکان حامـد کـرزی به شـمار 

می آیـد.
پیـش از این، دفتر سـخنگوی ریاسـت جمهوری در پاسـخ به 
احتمـال تدویـر لویـه  جرگۀ سـنتی، تأکیـد کرده بود کـه »تنها 
حکومـت صالحیـت هرنـوع تصمیم گیـری مبنـی بـر تدویر 
یـا عـدم تدویـر هر نـوع لویـه  جرگه یـی را در کشـور دارد و 
قانـون اساسـی نیـز به هیچ فـرد یـا گروهی غیـر از حکومت 

صالحیـت تصمیم گیـری در ایـن مـورد را نداده اسـت«.

وزارتمهاجرانوبرگشتکنندهگان:

کنندهگان برگشت  مار آ
است یافته کاهش درصد ۵۰ 

انجمن والیان افغانستان:

حکومتوحدتملی
قانونیاست  وغیر   مشروع نا

وزارت مهاجـران بـا تأیید این که بیشـتر بیجا شـده های داخلی از شـمال کشـور هسـتند، می گوید: 
بـه اثـر جنگ هایی کـه در والیت های شـمال کشـور صـورت گرفتـه بیشـتر خانواده ها  مناطق شـان 

را تـرک گفته اند.
ایـن گـزارش کـه همـه سـاله بـه صـورت معمـول نشـر مـی شـود، بـه طـور مشـخص در مورد 
درگیری هـا در مناطـق مختلـف افغانسـتان و شـمار آواره گان معلومات مـی دهد. مثال تنهـا در هفته 
گذشـته در نتیجـه درگیـری هـای شـدید در والیـت کنـدز، حدود ۱۶ هـزار انسـان آواره شـده اند 
سـال گذشـته بیـش از ۶۶۰ هزار انسـان به علـت جنگ و ناامنی از روسـتاها  شـان در افغانسـتان 

بیجـا شـده و مجبـور بـه مهاجرت بـه مناطـق امن تـر گردیدند

بهزاد

ACKUابوبکر صدیق
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راه به افکار 
خّلق و زیبا

توجه کنید 

آیـا تـا بـه حـال بـرای شـما پیـش آمده کـه نـام کسـی را تـا مدتی 

پـس از آن کـه او را مالقـات کردیـد، بـه خاطـر نیاوریـد؟ علت این 

امـر ضعف حافظه نیسـت، بلکه نداشـتن تمرکز اسـت. بـا باال رفتن 

سـن، بایـد اطالعـات را آگاهانـه بـه حافظه بسـپاریم و حفـظ کنیم. 

ورزش باعث تقویت قوای فکری می شود 

تحقیقـات گوناگـون اکنـون از ایـن فرضیـه کـه ورزش و تمرینـات 

بدنـی، اثـرات سـودمندی روی عملکـرد تحصیلـی دارد، حمایـت 

می کنـد. تصـور می شـود کـه در هنـگام ورزش، اکسـیجن و مـواد 

می گیـرد،  قـرار  مغـز  سـلول های  دسـترس  در  بیش تـری  غذایـی 

بـه عـالوه باعـث افزایـش فاکتورهایـی می شـود کـه عامـل رشـد 

سـلول های مغزی انـد. ورزش فوایـد گوناگونـی دارد و انجـام آن به 

صـورت مرتـب و روزانـه توصیـه می شـود. 

تازه جویی؛ رمز موفقیت 

نقـاش امپرسیونیسـت هنـری ماتیس در سـال های پایانـِی عمر خود، 

از قیچـی بـه جـای قلم مو بـرای خلق آثـارش بهره بـرد و به هنرش 

روحـی تازه بخشـید. مقایسـۀ افـراد خالقی کـه متوقف می شـوند با 

آن هایـی کـه بـه خالقیـت ادامـه می دهنـد، نشـان می دهـد کـه افراد 

دسـتۀ دوم پیوسـته به دنبال دانشـی جدید هسـتند. 

شناخت عوامل بازدارنده 

چنان چـه در معـرض عوامـل مختلفی قـرار گیریم که رشـتۀ افکار ما 

را پـاره کننـد، تمرکز کردن مشـکل خواهد بود. چنان چـه کاری نیاز 

بـه دقـت و تمرکز زیـاد دارد، مثاًل تهیـۀ یک گزارش، باید دوشـاخۀ 

لیـِن تلیفـون را از پریـز ]سـاکت[ کشـید و یا نوشـته یی روی دروازه 

قـرار داد تا کسـی در آن هنگام وارد اتاق نشـود. 

فرامـوش نکنیـد که همیشـه بـه دنبال کارهـای مـورد عالقۀتان 
شید  با

بیـن  تفاوت هـای  روی  مطالعاتـی  هالنـدی،  روان شناسـی  اخیـراً 

قهرمان شـطرنج و اسـتاد شـطرنج انجـام داد. او افرادی از هر دسـته 

را تحـت آزمایش هایـی چـون تسـت هـوش، حافظه و تعییـن میزان 

قـوۀ اسـتدالل بـرای حرکـت مهره هـا قـرار داد و هیـچ تفاوتـی بین 

افـراد دو گـروه پیدا نکـرد. تنها تفـاوت این بود که قهرماِن شـطرنج 

عالقـۀ بیش تـری بـه بـازی شـطرنج داشـت. آن هـا اشـتیاق و تعهـد 

بیش تـری نشـان می دهنـد و کلیـد خالقیـت آن هـا هم همین اسـت. 

ایده های جدید را با یک  دیگر تلفیق کنید 

بـا هیـچ مطلبـی سرسـری برخـورد نکـرده و آن را بـا بی تفاوتـی 

نخوانیـد. حاشیه نویسـی، فکـر کردن، شـکل دادن و تلفیـق مطالب با 

یک دیگـر حتـا اگـر مطلبـی کـه می خوانید بـه نظرتـان به دردنخور و 

بی فایـده باشـد، بـه شـما کمـک می کند تـا آن را بـه نحـوی بفهمید 

کـه در نهایـت بتوانیـد خالقانه عمـل کنید. 

روش های سریِع یادگرفتن را بیاموزید 

یکـی از مهم تریـن مهارت هـای قرن بیسـت ویکم، توانایـی یادگیری 

سـریع اسـت، پـس آن را پـرورش دهید. یـاد بگیرید که به سـرعت 

بـه ایده هـای خـود شـکل دهیـد. شـیوۀ عملکـرد مغـز خـود را پیدا 

کنیـد تـا بتوانیـد آن را بهتـر بـه کار گیریـد. بعضی اشـخاص پس از 

مدتـی کار فکـری نیاز بـه اسـتراحتی کوتاه مدت و نوشـیدن چای یا 

قهـوه دارنـد تـا بتوانند دوباره بـه کار ادامـه دهند. 
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فقر روانی توده ها 
چنـدی بعـد، ادوارد برنایز، خواهـرزادۀ فروید، 
نظریه پـرداز عملکـرد صنایع فرهنگی می شـود. 
او از امکانـات وسـیِع کنتـرل آن چـه مامایـش 
»اقتصـاد لیبیدینـال« نامیده بود، اسـتفاده می کرد 
و پدیـدۀ »روابـط عمومـی« یعنـی فـِن متقاعـد 
کـردن را، کـه از نظریۀ »ضمیر ناخـودآگاه« الهام 
گرفتـه بـود، بســط داد و در سـال ۱۹۳۰ آن را 
در اختیـار صاحـب کارخانـۀ فیلیـپ موریـس 

گذاشت.
ایـن زمـان، زمانی بود کـه فروید حـس می کرد 
کـه در اروپـا شـهوِت مـرگ و نابـودی علیـه 
تمـدن در حـال اوج گیـری اسـت، اما اشـاره یی 

بـه امریـکا نمی کـرد. 
اگـر انتقـاد از رسـانه های گروهی کـه در همان 
سـال های ۱۹۱۰ بـا کارل کـروس آغـاز شـد را 
کنـار بگذاریـم، بـرای تجزیه و تحلیـِل عملکرد 
صنایـع فرهنگـی می بایسـتی منتظـر انتقادهـای 
»شـیوه های  کتـاب  در  هورکهایمـر  و  آدرنـو 

زنده گـی امریکایـی« بمانیـم.
هوارکهایمـر و آدرنـو، بـه زودی متوجه شـدند 
کـه صنایـع فرهنگـی بـا صنایـع عـام، نظامـی 
کـردن  توده یـی  بـا  کـه  می دهنـد  تشـکیل  را 
بـه  مصرفـی  رفتارهـای  زنده گـی،  شـیوه های 
جریـان  طریـق،  ایـن  از  تـا  می آورنـد  وجـود 
فـروش محصوالتـی را تضمیـن کنند کـه بنا به 

ضـرورت فعالیت هـای اقتصـادی، مـدام تغییـر 
پیـدا می کننـد. ایـن امـر در حالی اتفـاق می افتد 
کـه مصـرف کننـده گان به خـودی خـود نیازی 

بـه آن ندارنـد.
دایمـِی  خطـر  کـه  اسـت  پدیده یـی  ایـن 
اضافه تولیـد را بـه وجـود مـی آورد و بنابرایـن 
موجـب بحران هـای اقتصادی می شـود. بحرانی 
کـه نمی تـوان علیـه آن مبـارزه کـرد مگـر بـا به 
زیـر سـوال بـردن تمامـی نظـام، یـا از طریـق 
رشـد چیـزی که بـه نظـر آدرنـو و هورکهایمر، 

بربریـت را بـه وجـود مـی آورد. 
در سـال ۱۹۵۵ یـک شـرکت تبلیغاتـی نوشـت: 
شـمالی  امریـکای  عظمـت  موجـب  »آن چـه 
می شـود، ایجـاد احتیـاج و میـل و بـه وجـود 
آوردِن بی میلـی و دل زده گـی از هـر آن چیـزی 
اسـت که کهنـه و از مد افتاده به نظر می رسـد«.

تبلیـغ بـرای سـلیقه، مسـتلزم تبلیـغ بی میلـی و 
دل زده گـی اسـت و موجـب می شـود کـه خود 
سـلیقه و ذایقـه را نیـز تحـت تأثیـر قـرار دهد. 
بـه این جهـت، به »ناخـودآگاه« رجوع می شـود 
تـا بتوان بـر مشـکالت صاحبـان صنایـع، برای 
محصـوالت  خریـد  بـه  امریکاییـان  واداشـتن 

آمـد. فایـق  کارخانه های شـان، 
از همـان قـرن نـوزده در فرانسـه، سـازمان هایی 
بـه وجـود آمدند تـا پذیرش محصـوالت جدید 
صنعتـی را کـه شـیوه های زنده گـی را متحـول 
می کـرد، تسـهیل کننـد و علیـه مقاومت هایـی 
کـه ایـن تحـوالت به وجـود مـی آورد، مبـارزه 
آمـدن  وجـود  بـه  ماننـد  سـازمان هایی  کننـد. 
مرکـز »تبلیغـات« توسـط »امیـل دوژیـراردن« و 

»اطالعـات« توسـط »لویـی هـاواس«.

امـا می بایسـتی منتظـر به وجود 
و  )گرامافـون  فرهنـگ  صنایـع  اولیـن  آمـدن 
سـینما( و بـه ویـژه اولیـن برنامه هـای رادیـو و 
تلویزیـون مانـد تـا »کاالی صنعتـی زمـان دار« 
رشـد و توسـعه یابـد. ایـن برنامه هـا موجـب 
شـدند تـا از رفتارهـای فـردی که بـه رفتارهای 
توده یـی تبدیـل شـده اند، کنترلـی »خصوصـی« 
بـه عمـل آیـد؛ در حالـی کـه بیننـدۀ تلویزیون، 
در تفـاوت بـا تماشـاگر سـینما »تنهـا، در مقابل 
دسـتگاه خـود« قـرار داشـت و توهم سـرگرمی 
منحصـر بـه خود را حفظ می کـرد. همین امر در 
مـورد فعالیت بـه اصطالح »اوقـات فراغت« هم 
صـدق می کند، چـون در حوزۀ مافـوق صنعتی، 
ایـن میـل و رفتـار بی اختیـار و بیمارگونـه برای 
همرنگـی با محیـط، به همۀ فعالیت های بشـری 
بسـط داده می شـود: همه چیـز بایـد بـه کاالی 
قابـل مصـرف تبدیـل شـود؛ تعلیـم و تربیـت، 
فرهنـگ و بهداشـت، هم چـون پودر کاالشـویی 

و یـا سـاجق، کاالی مصرفی شـوند.
چـون فعالیت هـای صنعتـی در سـطح جهانـی 
عمـل می کننـد، هدف شـان تحقـق بخشـیدن به 
اقتصـاد در سـطحی گسـترده اسـت و بنابرایـن 
می بایسـتی بـا اسـتفاده از تکنولوژهای مناسـب 
در جهـت کنتـرل و همگون سـازی رفتارهـای 
را صنایـع  ایـن وظیفـه  کننـد.  مصرفـی عمـل 
برنامه هـا از طریـق خریـد محصـوالت زمان دار 
و پخـش آن هـا بـه قصـد جلـب وقـت 
اذهـان کـه تعـداد بیننـده و شـنونده را 
تشـکیل می دهنـد، بـه عهـده می گیرنـد 
و بعـد ایـن درصد بیننـده و یا شـنونده 
آگهی هـای  سـفارش دهنده گان  بـه  را 

می فروشـند. تبلیغاتـی 
یـک شـیء زمـان دار آهنگیـن )فیلـم یا 
برنامـۀ رادیویـی( از »زمانـی« کـه در او 
ایـن  می شـود؛  سـاخته  اسـت،  جـاری 
همـان چیزی اسـت که ادموند هوسـرل 
آن را »جریـان« می نامـد؛ یعنـی شـی یی 
کـه جـاری اسـت و می گـذرد و او نیز، 
مثـل ضمایـر آگاهی کـه بین شـان پیوند 
برقـرار می کنـد و هم زمـان بـا پدیـدار 

شـدنش ناپدیـد می شـود.
بـا تولـد رادیوی غیرنظامـی در ۱۹2۰ و 
سـپس بـا اولیـن برنامه هـای تلویزیونی 
)۱۹۴7(، صنایـع برنامه هـا، محصـوالت 
زمـان  کـه  می کننـد  تولیـد  زمـان داری 
جریـان یافتن شـان با گذشـت زمـان در 
نـزد اذهانـی کـه مـورد نظر آن هاسـت، 
مصادف می شـود. ایـن تقارن بـه اذهان 
اجـازه می دهـد تـا زمـان ایـن اشـیای 

زمـان دار را بپذیرنـد.
صنایـع  کـه  اسـت  طریـق  ایـن  از  و 
زمـان  می تواننـد  معاصـر  فرهنگـِی 
مصـرف کِریـم دنـدان، سـودا، کفـش، 
موتـر و غیره را به تماشـاگران بقبوالنند 
و تقریبـًا از ایـن طریـق اسـت کـه ایـن صنایـع 
تأمیـن  را  خـود  سـرمایۀ  می تواننـد  فرهنگـی 

کننـد. 
وقتـی ده هـا و حتـا صدهـا میلیـون تماشـاگر، 
هم زمـان همـان برنامه یـی را که مسـتقیم پخش 
آگاه  ضمایـر  ایـن  می کننـد،  نـگاه  می شـود، 
جهـان، همـه یـک محصـول زمـان دار را از آِن 

می کننـد.  خـود 
و اگـر هـر روز، در همـان سـاعت، و بـه طـور 
منظـم، همـان رفتـار مصرفـی رادیـو تلویزیونی 
را تکـرار می کننـد، بـرای ایـن اسـت کـه همـه 
چیـز آن هـا را بـه ایـن سـمت سـوق می دهـد. 
ایـن ضمایـر آگاه بـه ضمیـر یـک فـرد واحـد، 
یعنـی بـه »هیـچ کس«، تبدیـل می شـوند. ضمیر 
نـا خـودآگاه گله یـی، آن زمینه یـی از تمایـالت 
غیـر ارادی را آزاد می کنـد که دیگـر هیچ ربطی 
مسـتلزم  میـل،  داشـتن  زیـرا  نـدارد؛  میـل  بـه 

اختیـار و تمایـز از دیگـران اسـت.
طـی سـال های ۱۹۴۰، صنایع امریکایـی، فنونی 
موجـب  کـه  می برنـد  کار  بـه  را  بازاریابـی  از 
فقـری نمادیـن و در عیـن حـال لیبیدینـال در 
مخاطبـان و مشـتریان می شـود. ایـن فقـر، به از 
دسـت دادن آن چیـزی منجـر می شـود کـه من 

آن را »نارسیسـیزم بنیادیـن« می نامـم.
نیسـت  »افسـانۀ مابعـد صنعتـی« متوجـه  ایـن 
کـه قـدرت سـرمایه داری معاصـر، بـر کنتـرل 
فعالیت هـای  کـه  مصـرف  و  تولیـد  هم زمـان 
توده هـا را نظـم می دهـد، اسـتوار اسـت. ایـن 
نظریـه، بـر پایـۀ این فکر غلـط بنا شـده که فرد 

در تضـاد بـا گـروه اسـت.

برده گی 
در جامعۀ 
فراصنعتی

بخش دوم

نویسنده: برنار استیگر

وقتی ده ها و حتا صدها میلیون 
تماشاگر، هم زمان همان برنامه یی 
را که مستقیم پخش می شود، نگاه 

می کنند، این ضمایر آگاه جهان، 
همه یک محصول زمان دار را از آِن 

خود می کنند. 
و اگر هر روز، در همان ساعت، و 

به طور منظم، همان رفتار مصرفی 
رادیو تلویزیونی را تکرار می کنند، 
برای این است که همه چیز آن ها 

را به این سمت سوق می دهد. 
این ضمایر آگاه به ضمیر یک فرد 

واحد، یعنی به »هیچ کس«، تبدیل 
می شوند. ضمیر نا خودآگاه گله یی، 
آن زمینه یی از تمایالت غیر ارادی 
را آزاد می کند که دیگر هیچ ربطی 

به میل ندارد؛ زیرا داشتن میل، 
مستلزم اختیار و تمایز از دیگران 

است.
طی سال های ١٩٤٠، صنایع 

امریکایی، فنونی از بازاریابی را 
به کار می برند که موجب فقری 

نمادین و در عین حال لیبیدینال در 
مخاطبان و مشتریان می شود. این 

فقر، به از دست دادن آن چیزی 
منجر می شود

2۵
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بـاور  ایـن  بـر  الموافقـات  نیـز در کتـاب  شـاطبی 
اسـت کـه خبـِر واحـد به تنهایـی نمی توانـد منبـع 
اثبـات واجـب یا حرام باشـد؛ زیـرا کارکـرد آن تنها 
تخصیـص عـام، تقیید مطلـق و تفسـیر مجمل قرآن 
اسـت. ایـن امـر می باید بـا احادیِث متواتـر صورت 
پذیـرد، نـه خبـر واحـد. آرای دانشـوراِن پیش گفتـه 
را حدیثـی تأییـد می کنـد کـه در صحیـح بخـاری، 
وفاقـه(  قبـل  )ص(  الرسـول  )وصیـۀ  باب الوصیـۀ 
آمـد اسـت: از طلحـه بـن مطـرف نقـل شـده کـه 
گفـت: از ایـن ابـی اوفـا پرسـیدم: آیـا پیامبـر خـدا 
)ص( وصیـت کـرده اسـت. گفـت: نـه. گفتـم پس 
چگونـه وصیـت کـردن بـر مـردم واجـب شـده یـا 
بـه آن فرمـان یافته انـد حـال آن کـه پیامبـر وصیـت 
نکـرده اسـت. گفـت پیامبـر )ص( بـه کتـاب خـدا 

اسـت.  کرده  وصیـت 
ابن حجر در شرح حدیث می گوید:

»یعنـی بـه چنـگ زدن به قـرآن و عمل بـه مقتضای 
آن وصیـت کـرده اسـت. شـاید هـم به ایـن فرمودۀ 
پیامبـر )ص( اشـاره کـرده اسـت: میان شـما چیزی 
را وا نهـاده ام کـه مـادام کـه بـه آن چنـگ بزنیـد، 
هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد: کتـاب خـدا را... از 
آن رو بـه وصیـت بـه کتاب خدا بسـنده کـرد که در 
آن همه چیـز بـه تصریـح یـا طریـق اسـتنباط، تبیین 
شـده اسـت. هرگاه مـردم از محتوای کتـاب پیروی 
کننـد، بـه واقـع به هر چیـزی که به آنـان فرمان داده 

اسـت، عمـل کرده انـد.«
حدیـث سـلمان فارسـی از پیامبـر )ص( نیـز مؤیـد 

نظـر آنان اسـت:
»الحـالل مـا احلـه اهلل فـی کتـاب والحرام مـا حرمه 
اهلل فـی کتابـه و مـا سـکت عنـه فهـو عفـو عنـه«: 
»حـالل آن اسـت کـه خـدا در کتـاِب خـود آن را 
حـالل کـرده و حـرام نیـز در آن اسـت که خـدا در 
کتـاِب خـود آن را حـرام کـرده اسـت و دربـارۀ هر 
چیـزی که سـکوت کـرده، آن برای تان عفو اسـت.« 
شـاطبی به اسـتناد جمهور بـه این فرمـودۀ خداوند: 
»و اطیعـواهلل و اطیعـوا الرسـول و اولـی االمر منکم« 
چنیـن پاسـخ داده اسـت: »مـراد از وجـوب طاعـت 
پیامبـر، تخصیـص عـام، تقید مطلق و تفسـیر محمل 
متواتـر صـورت  بـا حدیـث  امـر  ایـن  اسـت.  آن 

می پذیـرد.«
بیـان داشـته،  پیامبـر )ص(  بـر آن، هرچـه  افـزون 
می بایـد از قـرآن باشـد؛ زیـرا عایشـه )رض( دربارۀ 
پیامبر )ص( گفته اسـت: وکان خلقـه القران/ اخالق 
پیامبـر، قـرآن بـود.« معنـای ایـن فرمـودۀ خداونـد 
»ونزلنـا علیـک القـرآن نبیانـا بـکل شـی«. آن اسـت 
که سـنت در مجموع در قرآن داخل اسـت. شـاطبی 
بـه اسـتناد بـه ایـن فرمـودۀ خداونـد »مـا قرطنا فی 
الکتـاب مـی شـی« این مسـأله را مـورد تأکیـد قرار 
داده اسـت. جمهـور بـرای اثبـات نظر خـود به این 
حدیـث نقل شـده، از پیامبـر )ص( اسـتناد کرده اند:
»یـو شـک احدکـم ان یقـول: هـذا کتـاب اهلل ماکان 
مـن حـالل فیـه احللنـه بـه، و  مـاکان مـن حـرام 
بـه،  فکـذب  منـی حدیـث  یلغـه  مـن  اال  حرمنـاه 
فقـد کـذب اهلل و رسـواله«: »زودا که کسـی از شـما 
بگویـد: ایـن کتـاب خدا اسـت. هـر حاللـی که در 
آن باشـد، آن را حـالل می شـماریم و هـر حرامـی 
کـه در آن باشـد، آن را حـرام می شـماریم. هـان، 
اگـر بـه کسـی حدیثـی از مـن رسـید و آن را دروغ 
شـمرد، به واقـع کتاب خـدا و پیامبـرش را تکذیب 

اسـت.«  کرده 
بـه ایـن اسـتدالل این گونه پاسـخ داده شـده که زید 
بـن حبـاب در راویـان آن قـرار دارد. وی فـردی 
کثیرالخطـا اسـت. از ایـن رو، شـیخین حتـا یـک 
حدیـث نیـز از او نقـل نکرده انـد. در مسـلم الثبوت 
والتحریـر آمـده اسـت: »خبـر واحـد مفیـد یقیـن 
نیسـت و در این بـاره میـان احادیـث صحیحیـن و 

غیـر آن هـا فـرض وجـود نـدارد.«
از آن چـه گذشـت، روشـن می شـود کـه وجـرب 
الداللـه  دلیـل قطعی الثبـوت و  بـا  تنهـا  و حرمـت 
بـا  جـز  سـنت  دربـارۀ  امـر  ایـن  و  اثبات پذیرنـد 
احادیـث متواتـر تحقـق نمی یابـد و از آن جـا کـه 
احادیـث  این بـاره،  در  علمـا  اتفـاق  عـدم  سـبب 
متواتـر تقریبـًا نامشـخص  انـد، پس سـنت به تنهایی 
می توانـد وجـوب یـا تحریـم را اثبـات کنـد، مگـر 
آن کـه سـنت قطعی باشـد، یا بـه قرآن کریم مسـتند 
باشـد. بنابرایـن، کسـی کـه اسـتقالل سـنت را در 
اثبـات وجـوب و تحریم انـکار کنـد، به واقع چیزی 
را انـکار کـرده که مـورد اختالِف امامان فقیه اسـت 
انـد، شـمرده  معلـوم  بالضـروره  کـه  امـوری  از  و 

نمی شـود.« کافـر شـمرده  ایـن رو،  از  نمی شـود. 
مـا ایـن فتـوا را نقل کردیم تـا با آن، بـا مجموعه یی 
از روایـاِت نقل شـده دربـارۀ عقیـده مقابلـه کنیـم. 
ایـن روایـات، توهـم جسـمیت را بـرای ذات باری 
ایجـاد می کننـد. این درحالی سـت که عالمـان ما در 
مسـایل اعتقـادی جـز اخبـار متواتـر را نمی پذیرند. 
در روایتـی آمـده اسـت: »خداونـد ماننـد سـواره یی 
را حمـل  بـر عـرش  بـر سـوارش می نشـیند،  کـه 

می کنـد«. عالمـان و دانشـوران از این گونـه روایـات 
روی برتافته انـد و حکمی شـرعی از آن ها برداشـت 
نکـرده انـد. در این جـا از شـیوۀ برخـی کسـان در 

قبـاِل این گونـه احادیـث مثالـی می زنـم:
امـام احمـد در المسـند نقـل کـرده: زنـی یهـودی 
خدمتـکار عایشـه رض بود. هرگاه عایشـه رض در 
حـق او کارِ نیکـی انجـام می داد، زن یهـودی به وی 
می گفـت: خداوند تـو را از عذاب قبـر مصون دارد. 
عایشـه رض گفـت: پیامبـر خـدا بـر من وارد شـد. 
گفتـم: ای رسـول خدا،آیـا پیـش از روز قیامـت در 
قبـر عذاب وجـود دارد؟ پیامبر ص فرمـود: »نه. چه 
کسـی چنیـن پنداشـته اسـت؟« ام المومنیـن گفـت: 
هـرگاه کار نیکـی در حـق ایـن زن یهـودی انجـام 
دهـم، وی می گویـد خداونـد تـو را از عـذاب قبـر 
مصـون دارد. پیامبـر ص فرمـود: »یهـود دروغ گفته 
اسـت. آنـان بر خـدا بیشـتر دروغ برمی بندنـد. پیش 
از روز قیامـت عذابـی وجـود ندارد.« سـپس آن قدر 
کـه خـدا می خواسـت درنـگ کـرد و ظهـر روز در 
حالـی بیـرون آمـد که لباسـش را بـر خـود پیچانده 
بـود، چشـمانش سـرخ شـده بود و بـا صـدای بلنِد 
پاره هـای شـب  ماننـد  قبـر  نـدا در مـی داد:  خـود 
تاریـک اسـت. ای مـردم، اگـر آن چه را مـن می دانم 
شـما نیـز می دانسـتید، بسـیار می گریسـتید و انـدک 
می خندیدیـد. ای مـردم، از عـذاب قبـر به خـدا پناه 

ید. ببر
صحیـح اسـت، ولـی آن را در کتاب هـای خود درج 
نکرده انـد. مـا بر ایـن حدیث نقـدی داریـم؛ زیرا با 
سـه آیـۀ کتاِب خدا در تعارض اسـت. نخسـتین آیه 

در سـورۀ انعام است:
المـوت و  الظالمـون فـی غمـرات  اذا  »ولـو تـری 
المالتکـۀ باسـطوا ایدیهـم اخرجـوا انفسـکم الیـوم 
تجـزون عـذاب الهـون بمـا تقولـون علـی اهلل غیـر 
الحـق«: »اگر سـتمکاران را ببینی که در سـختی های 
مرگ اند و فرشـته گان دسـتان خویش را )به سـوی 
آنـان ( گشـوده  انـد )و می گوینـد:( جان های تـان را 
بیـرون کنیـد، امروز به سـزای آن چه بر خـدا بناحق 
گفتیـد، بـه عـذاب خوارکننده سـزا داده می شـوید.« 

دومین آیه در سورۀ غافر است:
»النـار یعرضـون علیهـا غـدوا و عشـیا و یـوم تقـوم 
السـاعۀ ادخلـوا ال فرعـون اشـد العـذاب«: »آتـش 
بامـداد و شـامگاه بـر آن عرضـه می شـوند و روزی 
کـه قیامـت بـر پـا شـود )بـه آنـان گفتـه می شـود( 
خاندان فرعون را به سـخت ترین عـذاب درآورید.«

سومین آیه در سورۀ انفال است:
واالمالئکـۀ  کفـر  الذیـن  یتوفـی  اذ  تـری  »ولـو 
عـذاب  قـوا  ذو  ادبارهـم  و  جوههـم  و  یضربـون 
الحریـق ذلـک بمـا قدمـت ایدیکـم و ان اهلل الیـس 
بظـالم للعبیـد«: »و اگـر ببینـی آن گاه که فرشـته گان 
)جان هـای( کافـران را بـه تمـام می گیرنـد )و بـر( 
چهره هـا و پشت های شـان می زننـد و )می گوینـد( 

عـذاب سـوزان را بچشـید، این سـزای کردار 
پیشـیِن شماسـت و آن کـه خـدا بـر بنـده گان 

نمی کنـد.« خـود سـتم 
بـا احادیـث بسـیاری کـه عـذاب  همچنیـن 
تعـارض  می کننـد،  اثبـات  را  قبـر  ثـواب  و 
دارد. از جملـۀ آن احادیـث ایـن اسـت: پـس 
از آن کـه الشـه های کافـران را در چـاه بـدر 
انداختنـد، پیامبـر )ص( بـه آنان خطـاب کرد 
و فرمـود: »آیا آن چـه را پروردگارتان به شـما 
وعـده کـرده بـود، حـق یافتیـد؟ مـا آن چه را 
پروردگارمـان بـه مـا وعـده کـرده بـود، حـق 
یافتیـم«. دیگـر آن کـه طبـق روایـت بخـاری 
پیامبـر )ص( بـر دو قبـر گـذر کـرد و فرمود: 
بـه  و  می بیننـد  عـذاب  قبـر  ایـن  »صاحبـان 

سـبب کار بزرگـی عـذاب نمی بیننـد...«. 
شـواهد در ایـن حـوزه بسـیار اسـت. پـس 
چگونـه گفتـه می شـود کـه پیامبـر از عـذاب 
بـرزخ خبـر نداشـت تـا آن کـه زنـی یهـودی 

آمـد و دربـاره اش بـرای او سـخن گفـت.
بـر  مدینـه  و  مکـه  در  شـده  نـازل  آیـات 
پیامبـر)ص( اشـاره بـه آن دارنـد کـه زیسـت 
انسـان  بـا  مـرگ  از  پـس  و  پیـش  انسـانی 
رحلـت  از  پـس  آدمیـان  و  اسـت  پیوسـته 
از میـاِن مـا پـاداش یـا کیفـر می بیننـد. پـس 
چگونـه پیامبـر)ص( چنیـن امـری را انـکار 
کنـد؟ ابـن کثیر بهتـر دیده که آیـات را تأویل 
و ایـن حدیـث »غریـب« را تأییـد کنـد. وی 
آیـات، عـذاب روحـی  پنداشـته کـه  چنیـن 
جـز عـذاب روحی جز عـذاب لمسـی قبر را 
اثبـات می کننـد و ایـن خطایـی بیش نیسـت. 
آیـا زدن بـر چهـره و پشـت، عـذاب روحـی 

اسـت؟ آیـا درهـم فـرو رفتـِن اسـتخوان ها در اثـر 
فشـار قبـر، عـذاب روحـی اسـت؟ غوطه ور شـدن 
در سـند و غفلـت از متـن، دروازه یـی اسـت کـه 
بـه سـوی شـگفتی ها گشـوده اسـت و دانشـوران 

نپذیرفته انـد. را  آن  مـا  پژوهنـدۀ 
فتوایـی کـه پیـش از ایـن نقـل کردیـم، بـه اجمـال 

اشـاره بـه نظـر االزهـر بـر ضـرورِت تکیه بـر قرآن 
نمی توانـد  به تنهایـی  واحـد  خبـر  این کـه  و  دارد 
عقایـد را اثبـات کنـد. چیـزی کـه مـا بـه آن توصیه 
می کنیـم، تدبـر در قـرآن، نگریسـتن پیوسـته در آن 
و بـه همراه داشـتن معانـی آن هنگام خوانش سـنن 
اسـت. این پذیرفته نیسـت که انسـان به آیـاِت خدا 
گـذرا نظـر افکنـد و در برخـی از اخبـار و روایـات 
بسـیار درنـگ کنـد. درسـت نیسـت کـه انسـان در 
برابـر قـرآن، شـب کور باشـد و در برابـر احادیـث 
تیزبیـن. سـخناِن زشـتی در این بـاره شـنیده ام. یـک 
تـن از آنـان می گفـت: بـه کتـاب و سـنت هـر دو 
بـاور داریـم که سـنت فـرع و کتاب اصل اسـت. به 
ضـرورت، یقین یابـی جـز بـا سـنجش سـند و متن، 
هـر دو شـدنی نیسـت. روش دانشـوراِن ژرف نگـر 
و عالمـاِن موثـق همیـن اسـت و کسـاِن دیگـر قابل 

نیسـتند.   اعتماد 
حقایـق  بـر  کـه  روزگاری  در  اسـالمی  دانـش 
اسـتوار شـد، گسـترش یافـت و تمدنـی بـزرگ را 
تقویـت کـرد؛ ولـی چـون خرافـات و اوهـام بـا آن 
درآمیختنـد، فـرو ریخـت و امـت همـه بـا آن فـرو 
افتـاد. اکنـون بـه موضـوِع زن یهـودی بـاز می گردم 
کـه جـزای اخـروی و ثواب و عـذاِب قبـر را به یاد 
خانـوادۀ پیامبـر آورد و پیامبـر پیـش از آن موضـوع 
را نمی دانسـت. ایـن حدیـث از کجـا آمـده اسـت؟ 
»پنج اسـفار موسـی در عهـد قدیم، تـورات، حاوی 
مطلبـی کـه اشـاره بـه بهشـت و دوزخ یا پـاداش و 
کیفر داشـته باشـد، نیسـت. تـورات تبدیل بـه کتابی 
مـادی و ویژۀ ملتی شـده کـه در پی یافتـن زنده گی 
و برتـری بـر روی ایـن خـاک اسـت. بـرای دیـدار 
آخـرت بـا انجام کار نیـک یا وانهـادی کار بد، خود 
را آمـاده نمی کنـد. گویـی پـاداش مـورد نظـر تنهـا 
در ایـن زنده گـی دنیاسـت و بـس. یهـودی آخرین 
زمینیـان هسـتند کـه بـه آخـرت روی می آورنـد و 
از مقدمـات آن اسـتقبال می کننـد. گفتنی سـت کـه 
در یکـی از اسـفار، سـخن بسـیار موجـزی دربـارۀ 
بهشـت و دوزخ و عالـم ارواح یافـت شـده اسـت. 

امـا ایـن سـخن بسـیار موجز اسـت.
قـرآن کریـم و  بـا  لحـاظ محتـوا  از  بـاال  حدیـث 
احادیثـی کـه می تـوان حکم تواتـر معنـوی را برای 
آن قایـل بـود، در تعـارض اسـت. افـزون بـر آن، 
رسـیدن آن از طریق زنی یهـودی همچون آمدِن آب 
از راه صحـرای بـزرگ، بیشـتر به امـور خارق العاده 

هت  دارد. بـا وجـود ایـن، گفته می شـود که شـبا
ایـن حدیـث بـا شـرایط بخـاری و مسـلم سـازگار 
کتاب هـای  در  را  آن  مسـلم  و  بخـاری  و  اسـت 
خـود درج نکرده انـد. بخـاری و شـاگردش مسـلم، 
هوشـمندتر از آن انـد کـه ایـن حدیث را ذکـر کنند. 
سـند اسـتوار نمی توانـد بـرای متنی آشـفته کارسـاز 
باشـد. کوتـه سـخن آن کـه: سـنت تنهـا می توانـد 
روشـن گِر قـرآن باشـد و روشـن گری آن می بایـد 

بـا داللت هـای دور و نزدیـِک قرآن هماهنگ باشـد. 
ناممکـن اسـت که سـنت حـاوی معنایی یـا حکمی 

مخالـف بـا قـرآن کریـم باشـد. 

خبِرواحد 
در 

حدیث
افزون بر آن، هرچه پیامبر )ص( بیان داشته، 
می باید از قرآن باشد؛ زیرا عایشه )رض( دربارۀ 
پیامبر )ص( گفته است: وکان خلقه القران/ اخالق 
پیامبر، قرآن بود.« معنای این فرمودۀ خداوند 
»ونزلنا علیک القرآن نبیانا بکل شی«. آن است که 
سنت در مجموع در قرآن داخل است. شاطبی به 
استناد به این فرمودۀ خداوند »ما قرطنا فی الکتاب 
می شی« این مسأله را مورد تأکید قرار داده است. 
جمهور برای اثبات نظر خود به این حدیث نقل 
شده، از پیامبر )ص( استناد کرده اند:

»یو شک احدکم ان یقول: هذا کتاب اهلل ماکان 
من حالل فیه احللنه به، و  ماکان من حرام حرمناه 
اال من یلغه منی حدیث فکذب به، فقد کذب اهلل 
و رسواله«: »زودا که کسی از شما بگوید: این 
کتاب خدا است. هر حاللی که در آن باشد، آن را 
حالل می شماریم و هر حرامی که در آن باشد، آن 
را حرام می شماریم. هان، اگر به کسی حدیثی از 
من رسید و آن را دروغ شمرد، به واقع کتاب خدا و 
پیامبرش را تکذیب کرده است

بخش سوم و پایانی

نویسنده: محمد غزالی
مترجم: داوود ناروئی
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ټاکل شـوې ده چې د شـنبې په ورځ 

د ۱۳۹۶ کال د لینـدۍ پـه ۴ مـه یو 

شـمېر نوماند وزيـران وليس جرګې 

تـه د بـاور رأیـې د اخېسـتلو لپـاره 

ورپېژنـدل يش.

پـه داسـې حـال کې چـې نن شـنبه 

به یـو شـمېر نومانـد وزيـران وليس 

جرګـې تـه د بـاور رأیې د اخېسـتلو 

ولـيس  د  يش،  ورپېژنـدل  لپـاره 

جرګـې دوهـم مرسـتیال وايـي، تـر 

کومـه چـې د ټولـو وزارتونـو لپـاره 

لـه  خـوا  رسپرسـتانو  د  چـې  کـوم 

اداره کېـږي، کاندیـد وزیران دوی ته 

معـريف نـه  يش، د رأیـو صندوقونـه 

بـه کېنـږدي.

د  دمـه  دې  تـر  چـې  کېـږي  ویـل 

اطالعاتـو او فرهنـګ، بهرنیـو چارو 

او پوهنـې وزارتونـو لپـاره وزیران نه  

دي معـريف شـوي.

مرسـتیال  دوهـم  جرګـې  ولـيس  د 

پـه  جمعـې  د  احمـدزي  نذیـز 

چـې  وویـل  تـه  راډيـو  ازادي  ورځ 

د رسپرسـتۍ  نـوره  بایـد  حکومـت 

کـړي. ختمـه  لـړۍ 

ښاغيل احمدزي وویل:

»د شـنبې د ورځـې اجنـډا یـوازې د 

رسپرسـت وزیرانـو لپـاره لـرو، نـور 

ټـول راځـي، یـوازې، د بهرنیو چارو 

وزیـر او د معـارف وزیـر پايت کېږي 

جـدي  کېـدو  معـريف  د  هغـوی  او 

غوښـتونکي یـوو، زه پـه حکومـت 

د رسپرسـتۍ  نـوره  کـوم چـې  غـږ 

کـړي.« لـړۍ ختمه 

شـاه  طـارق  چـې  ده  شـوې  ټـاکل 

بهرامـي د مـيل دفـاع وزارت لپـاره 

فيـض  توګـه،  پـه  وزيـر  نومانـد  د 

اللـه ذکـي د کار او ټولنيـزو چـارو، 

نرګـس نهـان د کانونـو او پطروليـم 

اغـا  ګل  شـفيق  محمـد  وزارت، 

او  قومونـو  رسحدونـو،  د  شـېرزى 

قبايلـو چـارو، حميـد طهـايس د 

خواجـه  نجیب اللـه  ټرانسـپورت، 

ويـس  کـړو،  زده  لـوړو  د  عمـري 

چـارو،  کورنيـو  د  برمـک  احمـد 

او  مخابراتـو  د  اريـويب  شـهزادګل 

مجيـب  ټکنالـوژۍ،  معلومـايت 

الرحمـن کرميـي د کلیـو بیارغونـې 

يـاري  ميـا  او  وزارت  پراختیـا  او 

نومانـد  د  وزارت  عامـې  فوایـد  د 

وزيرانـو پـه توګـه، ولـيس جرګې ته 

د بـاور یا عـدم بـاور رأیو اخېسـتلو 

يش. معـريف  لپـاره 

د افغانسـتان جمهـوري ریاسـت بیا 

د بهرنیـو چارو وزیـر د معريف کېدو 

پـه تـړاو څـه نـه وايـي، خـو ټينګار 

کـوي چـې د پوهنـې وزارت لپاره د 

نـوي نومانـد د معريف کېـدو په تړاو 

کار روان دی.

د جمهـوري ریاسـت د ویاند د دفرت 

رسپرسـت شـاه  حسـین مرتضوي په 

دې اړه ازادي راډیـو تـه وویل:

لپـاره  وزارت  کـړو  زده  لـوړو  »د 

نومانـد وزیر معريف شـوی، معارف 

پـه  دی،  روان  کار  بانـدې  وزارت 

دغـه وزارت کې ځيني مسـایل شـته 

چـې لـه هغـې جملـې یـوه هـم پـه 

معـارف وزارت کـې د نصاب بحث 

دی او یـو شـمېر نـور مسـایل هـم 

دي چـې د پوهنـې وزیـر بـه معريف 

يش، نـور لېسـت تنظیـم شـوی او 

د دولـت  پارملـاين چـارو کـې  پـه 

وزارت د افغانسـتان لـه مـيل شـورا 

وزیـران  نومانـد  پـه همغـږۍ،  رسه 

معـريف کـوي.«

تېـر  جرګـې  ولـيس  افغانسـتان  د 

کال ۱۶ وزیـران لـه ۷۰ فیصـدو د 

کمـې پراختیايـي بودجـې د مرصف 

لـه املـه، اسـتېضاح او لـه دې ډلـې 

رأیـه  بـاور  د  وزیرانـو   ۷ لـه  يـې 

. نه خېسـته وا

چـارو  بهرنیـو  د  تراوسـه  خـو 

وزارت پـه ګـډون، څـو وزارتونـه د 

کېـږي. اداره  له خـوا  رسپرسـتانو 

هـا خـوا یـو شـمېر کارپوهـان بیـا 

بـې   پـر  وزیرانـو  نومانـد  نویـو  د 

پريتـوب ټینـګار کـوي او وايي چې 

دغـه کسـان بایـد د سـهم پر بنسـت 

اړونـدو وزارتونو ته معـريف نه  يش.

د  پوهنتـون  د  او  کارپـوه  چـارو  د 

اسـتاد  او سـیايس علومـو  حقوقـو 

د  چـې  وايـي  جـالل  فیض اللـه 

حکومـت مـران بایـد هغو کسـانو 

تـه مراجعـه وکـړي چـې وړتیـا یـې 

نومانـد  نـوي  چـې  دا  نـه  لـري، 

څخـه  ټیمونـو  خپلـو  لـه  وزیـران 

کـړي. غـوره 
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بنیانگـذار گـروه  حافـظ محمـد سـعید، 
شـبه نظامـی »لشـگر طیبـه« کـه در شـهر 
الهـور پاکسـتان در حبـس خانگـی بسـر 
می بـرد، با حکـم دادگاهی در این کشـور 

آزاد شـد.
امریـکا و هنـد ایـن روحانـی پاکسـتانی 
را بـه طراحـی حمـالت مرگبـار بمبئـی 
در سـال 2۰۰8 متهـم کرده انـد. همچنیـن 
بـه  کـه  اطالعاتـی  بـرای  واشـنگتن 
دسـتگیری وی منجـر شـود ۱۰ میلیـون 

دالـر جایـزه تعییـن کـرده بـود.
بـه  روز  سـه  کـه  بمبئـی  حمـالت  در 
طـول انجامیـد، شـبه نظامیـان مسـلح در 
چندیـن نقطـه حسـاس شـهر، از جملـه 
مراکـز تجـاری، ایسـتگاه های راه آهـن و 
هتل هـای بـزرگ، اقـدام بـه تیرانـدازی و 

کردنـد. بمبگـذاری 
آن  در  داشـتن  دخالـت  سـعید  حافـظ 
حمـالت که به کشـته شـدن حداقل ۱۶۰ 
تـن منجـر شـد را رد می کنـد. او از مـاه 
جنـوری سـال میـالدی جـاری در حبس 

خانگـی بـه سـر می بـرد.
دادگاه پاکسـتان اسـتدالل مقامـات دولتی 
مبنـی بـر ایـن کـه آزادی وی می توانـد 
امنیـت عمومـی را بـه خطـر بینـدازد رد 
کـرده و حافظ محمد سـعید پنجشـنبه از 

حبـس خانگـی آزاد شـد.
بـه گـزارش بی.بی.سـی، او در یـک پیام 

ویدیویـی گفت، هند همیشـه اتهام انجام 
اقدامـات تروریسـتی بـه او وارد کرده اما 
تصمیـم دادگاه عالـی الهور نشـان داد که 

تبلیغـات هند کذب اسـت.
حافـظ سـعید رهبـر گـروه شـبه نظامـی 
گفتـه  کـه  اسـت  الدعـوه«  »جماعـه 
می شـود یکـی از شـاخه های لشـکر طیبه 
بـوده و بـرای حمـالت مرگبـار بمبئی در 

2۰۰8 مقصـر دانسـته شـده اسـت.
آمریـکا لشـکر طیبـه و جماعـه الدعوه را 

سـازمان های تروریسـتی می دانـد.
حافـظ محمـد سـعید همواره گفته اسـت 
کـه جماعـه الدعـوه یـک سـازمان خیریه 
اسـت و در اعمـال خشـونت آمیز نقشـی 

ایفـا نکرده اسـت.

یوشمېر نوماند وزیران وليس جرګې 

ته د رأیو اخېستو لپاره معريف کېږي

آیا همیشه حق به جانب...
عماًل استفاده گردد.

در بخـش جهانـی و علمـی، جهـان امـروز هـم بـرای 
اعتبـار بخشـیدن بـه دانشـگاه ها تنهـا کیفیـت آموزش، 
مـادی  امکانـات  و  علمـی  هیـأت  زیربنـا، صالحیـت 
در اولویـت قـرار نـدارد کـه دسـت آوردهای تحقیقـی 
معتبـر و ارایـۀ آن¬ها به وسـیلۀ نشـریه ها بـه زبان های 
مختلـف و زنـدۀ عالـم کـه در بـازار مهارت هـا و علوم 
بین المللـی نیز مصرف داشـته باشـد مهـم و امتیاز تلقی 
می شـود. بـا دریـغ مـا از تمـام ایـن امتیازها فـارغ ایم، 
امیـد می بـرم بـه مرور زمـان به آن برسـیم؛ امـا درمورد 

واقعـه زهـرا بایـد گفت:
در کشـوری کـه معیار ترقـی و پیشـرفت های اکادمیک 
صـورت  روابـط  براسـاس  خـاص  افـراد  جابه جایـی 
بگیـرد، بدیهـی اسـت ایـن اتفاق هـا می افتـد و بدتـر 
از این هـا نیـز خواهـد افتـاد. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
فـراوان انـد اسـتادانی کـه خود بـه شـیوه های امروزین 
و پذیرفتـه شـدۀ پایان نامـه نویسـی علمی بـه رهنمایی 
نیـاز دارنـد. امـا سال هاسـت بـر گـردۀ نظـام تحصیلی 
چنـان موریانـه و خنجـر افتـاده اند که با حضور ایشـان 
هـر روز دانـش و بینـش علمـی نابـود و قطعـه قطعـه 
می شـود، مـن درس خوانـدۀ دانشـگاه کابـل هسـتم، 
همـواره شـنیده ام ایـن دانشـگاه روزگاری ورزیده ترین 
منطقـه  در  دانشـگاه  بی نظیرتریـن  و  راداشـته  کادرهـا 
کـه  اسـتادان  نفهم تریـن  متاسـفانه  امـروز  امـا  بـوده، 
فقـط بـا قدرت هـای تنـدرو گروهک هـا میانـه دارنـد، 
کرسـی های آن را اشـغال کـرده انـد. حـادۀ تلـخ زهـرا 
را در مـوردش نبایـد یک جانبـه وعاطفـی قضاوت کرد. 
را کـه فرسـتوده خواندیـم در حقیقـت در  سیسـتمی 
همیـن مـورد خـاص خـود؛ دو راه¬کار نجات¬بخش 
دارد کـه محصـل بتوانـد پیـش از خودکشـی دسـت به 
آن راهِ¬میان¬بـر یـا حیاتـی بزنـد، اولیـن کاری کـه در 
چنیـن مـورد یک دانشـجو حـق دارد انجام دهـد. تغییر 
بـه صـورت  دیپارتمنـت  سـوی  از  رهنمایـش  اسـتاد 
چـون  نمی پیچـم،  آن  روی  بیشـتر  اسـت.  قانونـی 
کارشـیوه های وزارت تحصیـالت  لوایـح و  مقرره هـا، 
عالـی درایـن زمینه صراحـت دارد. اسـتاد رهنمای یک 
محصـل هـر بدبختی که داشـته باشـد. تحصیالت عالی 
بـرای دانشـجو حق داده اسـت تـا موضـوع مونوگراف 
و اسـتاد خود را درصورت مسـاعد ندانسـتن بسـیار به 
شـیوۀ سـاده تغییـر بدهـد. دیگر مـدت جسـتن از خود 
دانشـگاه اسـت. دفاتر آی تی درهر دانشـگاه افغانسـتان 

وجـود دارد. محصـل بـا ارایـه درخواسـتی و گرفتـن 
دسـتور از رییـس دانشـکده یـا دانشـگاه می توانـد هـر 
مشـکلی کـه در مونوگـراف و پایان نامۀ خـود دارد را با 

ایـن دفتـر حـل کند. 
خودکشـی روی این مسـأله قابل حل و تعمیم دادن آن 
بـه گونه¬یی که جریـان دارد قدری بی انصافی اسـت. 
امیـدوارم ایـن آخرین مـورد وآغازی برای ازسـرگیری 
پایان نامـه  وضـع  بهبـود  بـرای  پسـندیده  راه کارهـای 
نویسـی و سـایر موارد مشـابه باشـد، واقعـًا عنعنه یی و 
ناسـازگار بـا شـیوه های تحقیقـی معتبـر وعلمی اسـت. 
امـا تمنـای مـن ایـن اسـت کـه از مسـأله پیـش آمـده 
بـه سـود کسـانی اسـتفاده نکنیـم کـه فـردا با رد شـدن 
قانونـی مونوگراف شـان برونـد و خود کشـی کنند، این 
مظلوم نمایـی و از دانشـجوی ضعیـف قهرمان سـاختن 
عواقـب و پیامدهـای ناگـوار و خطرنـاک تـری دارد. 
رونـد پیش¬رونـدۀ آمـوزش را به هـم می زنـد. مـا بـا 
ایـن عملکـرد می¬توانیم ناخواسـته آن عده از اسـتادان 
دانشـگاه ها را ناامیـد کنیـم کـه بـا صداقـت و تعهـد به 
ایـن نظـام کار و ادای مسـوولیت می کننـد و دسـت رد 
بـه موقف هـای کالن زده انـد تـا رسـالت اسـتادی و 
انسـانی خـود را درقبـال نسـل نـو کشـور ادا کننـد و 
شـبانه روز در تـالش انـد تـا طـرح گفتمـان و بینـش 
قـول  بـه  کننـد.  پیـاده  درسـی  در صنـوف  را  علمـی 
معـروف »عیـب می جملـه بگفتـی هنراش نیـز بگوی« 
چنیـن اسـت کـه جوانـان ما بیشـتر بـه حواشـی محیط 
اکادمیـک و دانشـجویی عالقـه نشـان می دهنـد. ایـن 
فی¬نفسـه باعـث ایجـاد حوادث مشـابه می¬شـود که 

واقعـًا تـکان دهنـده و ناصواب اسـت.
مـا می¬توانیـم این  مسـأله را فقط ازمجراهـای قانونی 
آن پیگیـر باشـیم. منـار یادبـود خواسـتن و درنهایـت، 
سـاختن ایـن منار مگـر چـه درد و وضعیت نابه سـامان 
مـا را بهبـود خواهـد بخشـید؟  توقـع مـی رود نسـل 
دانشـجوی مـا منصـف، بیـدار و ارادۀ سـیالی باشـند 
کـه همـه جوانـب قضـا یـا را درنظـر بگیرنـد؛ مگـر 
دربـه دری  ماجـرا و  برعمـق  ناشـیانه  جبهه گیری هـای 
نخواهـد افـزود؟ مگـر کسـانی کـه در صـدد بـه هـم 
زدن فرصت هـای خاصـی کـه بـرای مـا در عرصه های 
مختلـف ایجاد شـده اسـت؛ ازاین تنش بـه نفع خویش 
اسـتفاده نخواهنـد کرد؟ مـن درحالی کـه از مرگ زهرا 
سـخت متأثـر هسـتم و ایـن ضایعـه را جبـران ناپذیـر 
می دانـم، از همـه خواهشـمندم تـا انصـاف و قضـاوت 
برخوردهـای  و  احساسـات  فـدای  را هرگـز  عادالنـه 

نسـازند. عاطفـی خود 

رییـس  حکومـت وحـدت  اشـرف غنی، 
بررسـی  خواهـان  فرمانـی  در  ملـی، 
چگونگی ساخت وسـاز شـهرک عینومینۀ 

والیـت کندهـار شـده اسـت.
آقـای غنـی، بـا توظیـف هیأتـی دسـتور 
داده اسـت کـه چگونگـی طـی مراحـل 
تخنیکی و قانونی شـهرک بررسـی شـود.
شـهرک عینـو مینـه از محمـود کـرزی، 
رییس جمهـوری  کـرزی،  حامـد  بـرادر 

اسـت.   افغانسـتان  پیشـین 
حکومـت  بـا  کـرزی  حامـد  مخالفـت 
وحـدت ملـی و تالش بـرای برپایی لویه 
جرگـۀ عنعنوی، خشـم اشـرف غنی را بر 

اسـت.  انگیخته 
بـه  واکنـش  در  اشـرف غنی  محمـد 
اقدامـات حامـد کـرزی، هـواداران لویـه 
جرگـۀ عنعنـوی را از دولـت برکنار کرده 

اسـت. 
بـه تازه گـی، غنی یکـی از مشـاورانش را 
کـه اصـرار بـر برگـزاری جرگه داشـت، 
برکنـار کـرد. همچنـان، یکـی از اعضای 
مجلـس سـنا را نیـز بـه خاطـر جرگـه 

خواهـی اش سـبک دوش نمـود. 
تازه گـی  بـه  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
از  افغانسـتان،  پیشـین دولـت  مقام  هـای 
رازهایـی پـرده بـر انداختنـد کـه بربنیـاد 

آن حامـد کـرزی در رسـانیدن غنـی بـه 
کرسـی ریاسـت جمهـوری نقـش تعیین 

کننـده داشـته اسـت. 
رنگیـن دادفـر سـپنتا و رحمـت اهلل نبیـل 
از مسـووالن ارشـد امنیتـی دولـت حامد 
کـرزی، فـاش کردند کـه رییس جمهوری 
پیشـین در تقلبـات انتخاباتـی نیز دسـت 

است.  داشـته 
دکتر سـپنتا در کتاب »سیاست افغانستان؛ 
روایتـی از درون« گفتـه اسـت کـه کرزی 
از سـال 2۰۱۰ در نظـر داشـت کـه غنـی 

جانشـین اش شود. 

واکنش پاکستان به فشارهای جامعۀ جهانی

رهبر لشکر طیبه آزاد شد

فشار غنی بر خانوادۀ کرزی

غنی و استانکزی...
استعالمی   7 طی  نیز  همایون  آقای 

بازپرسی کرده است.
را  کار  ایـن  هرچنـد  همایـون  آقـای 
خـالف قانـون دانسـته، امـا می گوید که 
بـه خاطر رفع سـوء تفاهمـات مانع این 
کار نشـده اسـت. همایون، رییس امنیت 
ملـی را متهـم می کنـد کـه شـخصًا ایـن 

تصمیـم را گرفتـه اسـت.
کـه  می گویـد  مجلـس  اول  معـاون 
شـورای امنیـت ملی بـه ریاسـت امنیت 
ملـی اجـازه نـداده اسـت کـه دفتـرم را 
تالشـی کنـد؛ امـا آقـای سـتانکزی بـه 
دادسـتانی  از  جمهـور  رییـس  دسـتور 
اجـازه نامـه گرفتـه و 7 مامـور امنیـت 
ملـی را بـرای تالشـی دفترش فرسـتاده 

اسـت.

همایـون خاطـر نشـان کرد کـه ماموران 
امنیـت ملـی هیچ چیزی مشـکوکی را از 
دفتـرش دریافـت نکـرده و نیـز در ایـن 

مـورد بـه او سـند داده اند.
بـه گفتـه او، مامـوران امنیـت ملـی بـه 
گـزارش  نیـز  ملـی  امنیـت  ریاسـت 
داده انـد که هیـچ چیزی مشـکوکی را از 
دفتـرم نیافته انـد؛ امـا دو روز بعـد آن، 
آقـای سـتانکزی مکتوبـی را بـه امضای 
هفـت مامـور دیگـر امنیـت ملـی جعل 
کـرده اسـت کـه چیزهای مشـکوکی در 
دفتـر آقـای همایون یافت شـده اسـت.
آقـای همایـون خاطـر نشـان کـرد کـه 
سـتانکزی بـا ایـن کارش در تـالش آن 
اسـت تـا او را زیـر فشـار قـرار داده تـا 
دسـت بـه افشـاگری های تـازه در مورد 

نزند. حکومـت 
و  غنـی  »آقـای  شـد:  مدعـی  همایـون 

سـتانکزی می خواهنـد کـه بـاالی مـن 
اینگونـه فشـار سـیای وارد کننـد تـا من 
معلوماتـی را کـه در مـورد حکومت در 

اختیـار دارم، افشـا نکنـم«.
معـاون اول مجلـس خاطـر نشـان کـرد 
قانـون  خـالف  دفتـرش  تالشـی  کـه 
اسـت و حـاال هرتصمیـم را کـه مجلس 
می گیـرد، سـتانکزی را اسـتجواب و یـا 
اسـتیضاح می کنـد مورد قبولش اسـت.
در همیـن حـال برخـی تالش هـای در 
مجلـس جریـان دارد کـه رییـس امنیت 
ملـی را در پیوند به تالشـی غیـر قانونی 
اسـتیضاح  مجلـس،  اول  معـاون  دفتـر 

. د شو
تالشـی  مجلـس،  نماینـده گان  برخـی 
احترامـی  بـی  را  همایـون  آقـای  دفتـر 
عنـوان  ملـت  خانـه  بـه  عزتـی  بـی  و 

. ACKUمی کننـد
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ورزش
حوریه مصدق

دشــمنان مســلح و غیــر مســلح ایــن مملکــت انســان 
می کشــند و مــا بــرای قربانیــان، منــار و یادبــود 
می ســازیم و ســرک ها را بــه اسم شــان می کنیــم، 
ــی  ــم و گاه ــل می کنی ــانه های مان حم ــه ش ــان را ب تابوت های ش
ــویم!  ــوش می ش ــاز خام ــم و ب ــدا می کنی ــر و ص ــاد و س ــم فری ه
جــادۀ اجمــل نقشــبندی )خبرنــگاری کــه توســط طالبــان ســفاک 
ــر  ــه خاط ــه ب ــی ک ــار- جوان ــالم ایزدی ــادۀ س ــد(، ج ــربریده ش س
اعتــراض بــه بی کفایتــی مســووالِن امــور بــا پنــچ همــراه دیگــرش 
ــود  ــارِ یادب ــه بســته شــد، من ــه گلول توســط نیروهــای حکومتــی ب
ــود  ــار یادب ــش شــد، من ــردم زجرک ــه توســط م ــی ک ــده، زن فرخن
زهــرا، دختــری کــه بــر اثــر فشــارهای اســتاد رهنمایــش جانــش را 
ــای  ــاد و جاده ه ــری آب ــای دیگ ــرک ها و مناره ــت و.... و س گرف
ــم کــه  ــان دیگــر نام گــذاری می کنی ــام قربانی ــه ن دیگــری را هــم ب
یــا توســط طالــب، یــا توســط حکومــت، یــا توســط مــردم و یــا 
هــم توســط گرداننــده گان نهادهــای علمــی بــه قتــل رســیده انــد! 
ــم،  ــا می گذری ــا و مناره ه ــار همــان جاده ه ــی از کن حــاال هــم وقت
دیگــر بــرای مــا تأثیــری ندارنــد و قربانیــان فرامــوش می شــوند و 
ــان  ــم چن ــت ه ــا مل ــرد و م ــان دیگــری می گی جای شــان را قربانی

ــم. ــی می دهی ــم و قربان ــزه می مانی ــر معج منتظ

یونس طغیان

ایــن بــار نخســت نیســت کــه فضیحتــی نــا بخشــودنی در 
ــگاه  ــن دانش ــرد. در همی ــورت می گی ــل ص ــگاه کاب دانش
ــدان خودشــان(  ــر شــاگردان )فرزن اســتادانی هســتند کــه ب
تجــاوز کردنــد و بــه جــای تحذیــر، ســتایش شــدند و بــه مقامــات عالــی 
ــد  ــد و می گیرن ــوه گرفتن ــه رش ــتند ک ــد و هس ــتادانی بودن ــیدند. اس رس
ــد و  ــس آن را ندی ــچ ک ــرد، هی ــه ک ــبوک ها رخن ــه فیس ــأله ب ــن مس و ای
ــمتی و  ــای س ــه در دانشــگاه تعصب ه ــید. سال هاســت ک ــنید و نپرس نش
زبانــی اعمــال می شــود. واقعــًا می شــرمم کــه در کنــار افــرادی متجــاوز، 
ــاد  ــاوری ش ــرا خ ــرار دارم. روان زه ــب ق ــوت خوار و متعص ــی، رش زان
و یــادش گرامــی بــاد. در کنــار معترضــان تــا آخــر دادخواهــی می کنــم. 

ــار! ــای بیم ــر وجدان ه ــن ب ــگ و نفری نن

دستگیر روشنیالی

رهبرســازی، امیرســازی، میرســازی و پیشواســازی را 
ــروزی،  ــه و دی ــای کهن ــوع تالش ه ــن ن ــد. ای بگذاری
ــر و  ــار رهب ــد. انتظ ــل نمی کن ــکلی را ح ــچ مش هی
پیشــوا را هــم نداشــته باشــید. پیشــواها دیگــر نمی آینــد. در یــک 
جامعــۀ مــدرن، حــق رهبــری بــا خــود جامعــه اســت. پیشواســازی 

ــه می باشــد. ــی جامع ــن شــعور جمع ــده گرفت ــای نادی ــه معن ب
جامعــۀ امــروزی بغرنــج و پیچیــده شــده اســت. جامعــۀ امــروزی 
ــه  ــن جامع ــت. در ای ــات اس ــا و اختالف ــی از تفاوت ه مجموعه ی
هیچ کــس از شــعور جمعــی نماینده گــی کــرده نمی توانــد و تنــوع 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی جامعــه بــه جــای رهبــر، بــه رهبران 
ضــرورت دارد. هم چنــان امــروز نــه سیاســت یــک بُعــدی اســت و 
نــه جامعــه دارای منافــع، نظرهــا، خواســت ها و تمایــالت یکســان 

می باشــد.

زبیر رضوان

ــی  ــا تمام ــود، ام ــل نب ــگاه کاب ــه دانش ــا گرچ ــگاه م دانش
ــد.  ــل، البیرونــی و ربانــی بودن اســتادان مــا از دانشــگاه کاب
ــگاری  ــا خبرن ــی  ی ــه درد زنده گ ــه ب ــزی ک ــچ چی ــن هی م
ــه  ــی ک ــًا آن های ــم. مخصوص ــاد نگرفت ــگاه ی ــتادان دانش ــورد، از اس بخ
مضامیــن مربــوط بــه خبرنــگاری و رســانه را تدریــس می کردنــد. مکتــب 
مــا هــم همین طــور بــود. ذهــن اســتادان مکتــب مــا پُــر بــود از مســایلی 
ماننــد عــذاب قبــر، کنــدن مــوی زیــر بغــل بــا انگشــت، این کــه جهــان 
ــوزد و  ــه می س ــت ک ــم شمعی س ــه معل ــت، این ک ــا اس ــش م ــاج دان محت

ــت. ــا دری اس ــان م ــه زب ــد و این ک ــنایی می بخش ــران روش ــرای دیگ ب
هــر روز همیــن  خزعبــالت بــه خــورد مــا داده می شــد. اســتادان 
دانشــگاه مــا کمــی پیش تــر رفتــه بودنــد. ذهن شــان پُــر بــود از 
ــردش نشــان  ــه اســت و کارب ــد: دانشــگاه یــک واژٔه بیگان ــی مانن چیزهای
از جاسوسی ســت، ایمــان از عقــل کامــاًل مبراســت و نبایــد عقــل محــک 
ــان  ــد در دل ش ــتان می جنگیدن ــه در افغانس ــی ک ــد، عرب های ــان باش ایم
تنهــا یــاد خــدا بــود، بهتریــن نشــرات از مجلــٔه تحریــر اســت، اگــر حفــظ 
بلــد نباشــید، در هیــچ یــک مضمــون دیگــر هــم کامیــاب نخواهیــد شــد 
ــخ پنج هــزار ســاله  ــو بفروشــید، افغانســتان تاری ــد کچال ــت بروی و آن وق
دارد و باالخــره این کــه رســانه های افغانســتان مایــٔه فســق و فســاد انــد، 
ــان-  ــر آن ــه نظ ــِب -ب ــزار مطل ــد و ه ــا می چرخن ــتور خارجی ه ــه دس ب
ارزنــدٔه دیگــر. بــرای همیــن، تــا کــه بــه یــاد مــی آورم، هیــچ یــک از آنــان 

ــه ام. را شایســتٔه حرمــت نیافت

رییس جدید 
تربیت بدنی و ورزش معرفی شد

درخواست دستمزد ۱۹ میلیون 
یورویی اوزیل از بارسلونا

فیـسبـوک نـــامــه

محمـد اشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت ملـی، حفیظ اهلل ولـی رحیمی 
را بـه عنـوان رییـس جدید تربیت بدنـی و ورزش کشـور معرفی کرد.

آقـای رحیمـی در برنامه یـی که با حضور شـماری از پیش کسـوتان ورزش، 
مـدال آوران و قهرمانـان عرصـۀ ورزش در ارگ ریاسـت جمهوری برگـزار 
شـده بـود، گفت کـه در اثر جنگ در کشـور زیربناها و امکانات ورزشـی از 
بیـن رفتـه و در سـال های اخیـر نیز بـه ورزش توجـه الزم صـورت نگرفته 

و حتـا برخـی از دسـتاوردها نیز جنبه فردی داشـته اسـت.
آقـای رحیمـی افـزوده اسـت که وقـت آن رسـیده اسـت کـه در هم آهنگی 
بـا بخش هـای مختلـف ورزشـی، عوامل و مشـکالتی را کـه در برابر جامعۀ 

ورزشـی وجـود دارد، شناسـایی و در رفـع آن اقدام صـورت گیرد.
رییـس جدیـِد تربیـت بدنـی و ورزش گفـت کـه بـا آوردن اصالحـات در 
امـور ورزش کشـور، زمینـۀ بهتـری بـرای ورزشـکاران افغانسـتان فراهـم 

شـد. خواهد 
حفیـظ اهلل ولـی رحیمـی، مـاه گذشـته بـا حکـم رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی، جایگزیـن همایـون خیری شـد کـه از ماه قـوس ۱۳۹۴ ریاسـت ادارۀ 
تربیـت بدنـی و ورزش را بـه عهـده داشـت. محمـد اشـرف غنـی گفت در 
ایـن برنامـه کـه هـدف اساسـی حکومـت این اسـت که میـدان جنـگ را به 

میـدان ورزش تبدیـل کند.
محمـد اشـرف غنـی بیان داشـت که ورزش وسـیله یی اسـت که مـردم را با 
هم دیگـر پیونـد می دهـد و مـا ضـرورت به طـرح همه جانبـه داریم تـا تمام 

ابعـاد ورزش را در نظـر گرفتـه و بـه آن توجه کنیم.«
رییـس حکومـت وحـدت ملی افزود: »تعهـد حکومت این اسـت که حامی، 
ممد و پشـتوانه برای ورزشـکاران کشـور باشـد و در جذب منابع برای آنان 
تـالش کنـد و در مقابـل توقـع داریم که ورزش کشـور، مسـلکی و وسـیله 

همبسـته گی و موجـب افتخار ملی باشـد«.
بـه گفتـۀ محمد اشـرف غنی، نبایـد نقاط کوچـک نباید مانع اهـداف بزرگ 
افغانسـتانی ها در عرصـۀ ورزش شـود و بایـد دسـتاوردهای ورزشـکاران به 
خاطـر این کـه سـبب خرسـندی مردم در سراسـر کشـور می شـوند، بیشـتر 

شوند.

آبی واناری هــا،  جمــع  بــه  پیوســتن  بــرای  اوزیــل  مســعوت 
درخواســت دســتمزد ۱۹ میلیــون یورویــی از باشــگاه بارســلونا دارد.

در حالــی کــه در روزهــای اخیــر بحــث پیوســتن مســعوت اوزیل به 
بارســلونا در فصــل نقــل و انتقــاالت زمســتانی مطــرح شــده، نشــریۀ 
»آس« اســپانیا گــزارش داد کــه مســعوت اوزیــل از ســران باشــگاه 
ــد  ــذب او دارن ــه ج ــل ب ــه تمای ــی ک ــته در صورت ــلونا خواس بارس
بایــد دســتمزدی ۳7۰ هــزار یورویــی در هفتــه بــه او بپردازنــد کــه 

ــورو در ســال می شــود. ــون ی ایــن رقمــی بیــش از ۱۹ میلی
ــی در  ــان پاداش های ــنال خواه ــی آرس ــک آلمان ــن، هافب ــار ای در کن
صــورت بســتن قــرارداد بــا بارســلونا شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
ــد  ــای خری ــی از هزینه ه ــن بخش ــرای تأمی ــلونا ب ــزارش، بارس گ
اوزیــل اقــدام بــه فــروش آردا تــوران، هافبــک ترکیــه ای اش خواهــد 

کــرد.
گفتــه می شــود کــه منچســتریونایتد نیــز وضعیــت هافبــک پیشــین 
ــد  ــو عالقه من ــر دارد و مورینی ــر نظ ــد را زی ــال رئال مادری ــم فوتب تی
ــد  ــود در رئال مادری ــین خ ــاگرد پیش ــا ش ــدد ب ــکاری مج ــه هم ب
ــا آرســنال  اســت. قــرارداد ایــن بازیکــن در پایــان فصــل جــاری ب

ــد. ــان می رس ــه پای ب

یادداشت متفاوت دربارۀ 
خودکشی یک خانم دانشجو

چنــد روز اســت کــه موضــوع خودکشــی زهــرا خــاوری، دانشــجوی 
ــل، ســرخط خبرهــای برخــی رســانه های افغانســتان و  دانشــگاه کاب
کاربــران شــبکه های اجتماعــی، چــون فیســبوک قــرار گرفتــه اســت. 
ــجو،  ــن دانش ــتان ای ــان و دوس ــته های اطرافی ــارات و نوش ــق اظه طب
رفتــار او قبــل از اقــدام بــه خودکشــی، تغییــر کــرده بــود. همچنیــن 
از آخریــن چت هــا و پیام هایــش نیــز مشــخص اســت کــه او 
تصمیــم بــه ایــن کار گرفتــه بــود. علــت ایــن اقــدام خانــم خــاوری، 
ــی  ــط یک ــی او توس ــۀ تحصیل ــارۀ پایان نام ــه رد چندین ب ــراض ب اعت
از اســتادان دانشــکده علــوم دام پزشــکی دانشــگاه کابــل، گفتــه شــده 
ــۀ  ــا و جامع ــوادۀ متوف ــه خان ــراژدی را ب ــن ت ــت ای ــت. در نخس اس
انســانیت تســلیت گفتــه و بــرای عفــو خطاهــای ایــن تازه درگذشــته 

ــتارم.  ــی را خواس ــز غفران اله نی
ــی او  ــه تحصیل ــار پایان نام ــه چندین ب ــت ک ــان اس ــه هم ــر قضی اگ
ــد  ــوع بای ــن موض ــت، ای ــده اس ــتاد رد ش ــط اس ــل توس ــدون دلی ب
ــت  ــان« سرپرس ــف روش ــه »عبداللطی ــور ک ــود، همان ط ــی ش بررس
وزارت تحصیــالت عالــی نیــز قــول مســاعد داده اســت. حتــا 
نهادهــای مدنــی، پرونــدۀ مــرگ زهــرا خــاوری را مختومــه نداننــد، 
بلکــه بــا جدیــت پیگیــر باشــند کــه شــاید موضوعــات جدیــدی در 

ــود.  ــرگ او کشــف ش ــه م قضی
ــبکه های  ــران ش ــانه ها و کارب ــده از رس ــالش آن ع ــال، ت ــر ح ــه ه ب
اجتماعــی نیــز کــه بــه منظــور تحقــق عدالــت، اقــدام بــه انتشــار خبــر 
و نوشــتن مطالــب کردنــد، قابــل ســتایش اســت، امــا در ایــن میــان، 
ــی  ــوع عدالت خواه ــی، موض ــبکه های اجتماع ــران ش ــی از کارب برخ
را بــا یــک عمــل غیرمتعــارف اشــتباه گرفتنــد و از اقــدام خودکشــی 
ــتباه  ــن اش ــد. ای ــی کردن ــا بزرگ نمای ــتایش و حت ــم خــاوری، س خان
حتــا در بیانیــۀ پایانــی دانشــجویان معتــرض نیــز بــه چشــم می خــورد 
کــه در بخشــی از آن آمــده اســت: »اقــدم زهــرا خــاوری، اعتــراض 
ــر فضــای اکادمیــک و  ــاوری حاکــم ب ــه نظــام دیکت ــر علی نمادیــن ب
همچنــان اعتــراض بــر علیــه مناســبات اربــاب رعیتــی میــان دانشــجو 
ــن سیســتم ناکارآمــد قربانی هــای  ــوده کــه سال هاســت ای و اســتاد ب

زیــادی گرفتــه اســت.«
در ایــن فــراز از بیانیــۀ معترضــان، بــه اقــدام خانــم خــاوری چــراغ 
ــورد  ــل اعتراضــی، م ــک عم ــوان ی ــه عن ــبز نشــان داده شــده و ب س
تأییــد قــرار گرفتــه اســت. در حالــی کــه همــه می دانیــم، خودکشــی 
تاکنــون در جهــان جــرم محســوب شــده و بــا عامــل و عامــالن اقــدام 
ــرد و  ــورت می گی ــورد ص ــد، برخ ــده بمانن ــر زن ــی اگ ــه خودکش ب
یــا حداقــل مدتــی بــرای مشــاوره روان شناســی و نظــارِت پزشــکی، 
تحــت نظــر قــرار می گیرنــد. جــدای از باورهــای دینــی، اعتقــادی و 
فرهنگــی جامعــۀ مــا کــه خودکشــی را یــک اقــدام »کــره«، »قبیــح« و 
ــته ها  ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــکار خوب ــد، راه ــند« می دان »ناپس
هــر چنــد کــه بــا اهمیــت باشــد، هــم نیســت. اگــر قــرار باشــد هــر 
کســی بــرای نرســیدن بــه هــدف خــود، اقــدام بــه خودکشــی کنــد، 
ســنگ روی ســنگ بنــد نمی آیــد و در فرصــت اندکــی، نســل بشــر 

از زمیــن منقــرض خواهــد شــد. 
ــی  ــه از آدم های ــن اســت ک ــر ای ــان رســم ب از طــرف دیگــر، در جه
ــده  ــق گردی ــر مشــکالت فای ــد کــه ب ــی می کنن ســتایش و بزرگ نمای
نــه این کــه بــا خودکشــی، از مســوولیت شــانه خالــی کــرده باشــند. 
در جهــان از انســان های مقــاوم، شــجاع، قــوی، بــا اعتمــاد بــه نفــس 
ــا را چشــیده،  ــه و ســرد و گــرم دنی ــا حوصل ــار، ب و پشــت کار، بردب
ــرزمین  ــا در س ــازند، ام ــان می س ــان قهرم ــد و از آن ــتایش می کنن س

ــا برعکــس عمــل می شــود. ــن فاکتوره ــه ای ــگار ب ــا ان م
ملــت افغانســتان بــه خاطــر چهــار دهــه جنــگ و ســاختارهای ویــژۀ 
اجتماعــی و ســنتی خــود، از نــگاه روان شــناختی، کشــورِ آســیب پذیر 
ــوب  ــوان محس ــوان ج ــان و بان ــر زن ــژه قش ــه وی ــردم ب ــرای م ب
ــه  ــا ب ــی و ی ــۀ عدالت خواه ــه بهان ــته و ب ــا ناخواس ــر م می شــود. اگ
ــرای  ــم ب ــک خان ــم ی ــی، از تصمی ــر دل ســوزی و حــس عاطف خاط
ــدی  ــاب جدی ــان بســازیم، ب ــم و از او قهرم خودکشــی ســتایش کنی
بــاز خواهــد شــد کــه جوانــان مــا پــس از هــر پیــش آمــد ســاده و 
کاســه و کــوزه بــه هــم خــوردن، ســراغ خودکشــی خواهنــد رفــت.
آیــا زنــان و بانــوان جاپانــی پــس از جنــگ دوم جهانــی بــا خودکشــی 
بــه جایــی رســیدند؟ شــاید در جاپــان بی عدالتــی نبــوده باشــد، امــا 
ــا چنــان مشــکالتی دســت و پنجــه نــرم می کــرد کــه  ایــن کشــور ب
ــا  ــش نمی رســید، ام ــه گــرد پای مشــکالت موجــود در افغانســتان، ب
ــوان و  ــت کار بان ــالش و پش ــا ت ــان ب ــد، جاپ ــه می دانی ــور ک همان ط
ــتیم.  ــاهد آن هس ــون ش ــه اکن ــید ک ــای رس ــاوم خــود به ج ــاِن مق زن
مــا نبایــد ناخواســته یــک عمــل ضعیــف و جبــون را بــه یــک اقــدام 
قهرمانــه و عدالت خواهانــه تبدیــل کنیــم. تیتــر مطلبــم را »یادداشــت 
متفــاوت دربــارۀ خودکشــی یــک خانــم دانشــجو« نامیــدم تــا همیشــه 
ــخن  ــۀ س ــم. خالص ــرده باش ــت نک ــه حرک ــت آب رودخان در جه
این کــه اقــدام بــه خودکشــی نــه کار قهرمانــه، نــه عمــل خداپســندانه 
و نــه راهــکار عاقالنــه بــرای رســیدن بــه هــدف و رفــع مشــکالت 
اســت، بلکــه ایــن اســتقامت و امیــد اســت کــه رمــز موفقیــت اســت.

محمد مرادی
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برگیرنـدۀ  در  کـه  سـپتامبر«   ۱۱ و   ۹« کتـاِب 
سـپتامبر   ۱۱ و   ۹ خونیـن  وقایـع  و  حـوادث 
2۰۰۱ می باشـد، کار دیگری از عارف سـروری 
اسـت. چاپ دوم ایـن کتاب به سـال ۱۳8۹ از 

نشـانی انتشـارات سـعید نشـر شـده است.
ایـن کتـاب در هـزار نسـخه و ۴27 بـرگ بـه 
نشـر رسـیده کـه حروف چینـی آن را احمـد 
عبدالرحیـم  و  داشـته  بـه دوش  عبـداهلل  ولـی 
را  آن  برگ آرایـی  و  طراحـی  کار  یزدان پنـاه 

اسـت. داده  انجـام 
از آنجایـی که آقای سـروری مسـوولیت اصلی 
امنیـت را در زمان به شـهادت رسـیدن قهرمان 
ملـی کشـور داشـته، ایـن کتـاب معلومـات و 
ایـن زمینـه را در  تحلیل هـای دسـت اول در 

خـود دارد.
دکتـر محیی الدیـن مهـدی در پیش گفتـاری بـر 
ایـن کتـاب زیر عنـوان »مرگ قهرمان«، نوشـته 
اسـت: زنده گـی احمدشـاه مسـعود بـا وجـود 
پُرماجـرا بـودن، شـفاف و روشـن اسـت، امـا 

آنچـه در پـرده اسـرار مانـده مرگ اوسـت. 
آقـای مهـدی بـا بیـان این کـه مسـعود و جهاد 
دشـمنان فراوانی داشـتند، تصریح کرده اسـت: 
–الزامـًا-  مسـعود  دشـمنان  همه یـی  هرچنـد 
دشـمنان جهـاد نبودند ولـی چه کـس می تواند 
هم دسـتی و هم یـاری آنان را در برابر مسـعود، 
انـکار کنـد. جهاد مسـعود را و بسـتر اجتماعی 
او را بیـش از همـه پـرورده بـود. از ایـن رو، 
بـرای کوبیـدن و ُخرد  کردن مسـعود، دشـمنان 
نیـز  جهـاد  به جـان  مشـترک-  -به طـور  او، 
افتادنـد، تـا بتواننـد آن را از سـطح یـک ارزش 
مقـدس و مـورد پذیـرش همـه، به زیـر آورنـد 
و در سـطح حربه یـی ناسـتوده و زورگویانـه 
فقـط در دسـت مسـعود، پسـت سـازند. بـا او 
و سـایر مجاهدیـن سنگ سـاالر خطـاب کنند. 
بدین ترتیـب، دشـمنان جهـاد کـه بیـم ثبـات و 
تعالـی افغانسـتان در سـایۀ آن را داشـتند، حتـا 
از مجاهدیـن  یعنـی بخشـی  دوسـتان جهـاد، 
را علیـه آن بسـیج کردنـد. هـر چنـد نمی توان 

به هـر  ولـی  کـرد،  ثابـت  بی تقصیـر  را  کسـی 
حـال مجالی برای ارایۀ دسـت آورد به مسـعود 
نبـود، جـز آنکـه از میـان دشـمنان مسـعود و 
جهـاد، صفـی فشـرده به نامـه طالبـان سـر بـر 
کشـید، ظهـور و عـروج اینـان بـود کـه حتـا 
)دورۀ دولـت اسـالمی( حیات سیاسـی جهاد با 
نابـاوری و بـه دیری بـه سـخنان و کارنامه های 
مسـعود علیـه طالبـان توجـه کـرد. حتا بر سـر 
نفـوذ دشـمنان او در تصمیم گیری هـا جامعـۀ 
جهانـی پـس از برچیده شـدن بسـاط طالبـان، 
ادارۀ کشـور به دسـت کسـانی سـپرده شـد کـه 
طالبـان  سیاسـی  برنامه هـای  تیوریسـن های 
مانـع  یک سـو،  از  نقـش  ایـن  ایفـای  بودنـد. 
شـناخت عظمـت مسـعود می شـد، از سـوی 
دیگـر مانـع معرفی چهـرۀ حقیقی دشـمنان او، 

از جملـه طالبـان.
بـا ایـن حـال، همان طـوری کـه گفتیـم زندگی 
مسـعود شـفاف و بی ابهـام اسـت، ولـی بـرای 
کشته شـدن  چه گونگـی  راز  بـه  دسـت یابی 
و  زیـر  بایـد  را  بسـیاری  دوسـیه های  او، 
رو کـرد، بـه آرشـیف یـا بایگانـی اداره هـای 
اسـتخباراتی کشـورهای بسـیاری مراجعـه باید 
دوسـتان  زنده گی نامه هـای  و  خاطره هـا  کـرد، 
و دشـمنان او را بایـد خوانـد. به عقیـدۀ آقـای 
مهدی، سـفر مسـعود به اروپا، نقطـۀ  عطفی در 
حیات سیاسـی اوست. او با اسـتفاده از تریبون 
اتحادیـه اروپا، چهرۀ دشـمنان همنشـین اش به 
کشـانده شـده بود. بیـرون آورد، و آن طوری که 
بعـداً فهمیـده شـد، احتمـال آن را کـه جهـان و 
مخصوصـًا ایـاالت متحده را بـه حمایه خویش 

فراوان سـاخت. بکشـاند، 
هم چنـان، عـارف سـروری در مقدمـۀ کتـاِب 
شـهادت  اسـت:   نوشـته  سـپتامبر«   ۱۱ و   ۹«
 ۱8(  2۰۰۱ سـپتمبر   ۹ در  احمدشاه مسـعود 
سـنبله ۱۳8۰( همـه مجاهدیـن و دوسـتانش را 
در داخـل و خارج افغانسـتان متأثـر گردانید نه 
تنها دوسـتان، بلکه قشـر وسـیعی از دشمنانش 
هم زیاد شـاد نشـدند چون حادثـه را خارجیان 

انجـام داده بودنـد، اشـک ها از خواجه بهاالدین 
تـا اکثریـت کشـورهای کـه یک نفـر شـهروند 
افغانسـتان و مسـلمان و وطندوسـت زنده گـی 
نظـام  اصلـی  پایـۀ  شـد،  جـاری  می کـرد، 
مجاهدیـن در دوران مقاومـت بـدون حمایه گر 
خارجـی از بیـن رفتـه بـود و یک قرن گذشـته 
بـا دسـت های مختلـف، مداخلـه کـرده بودند، 
شـاد گردیدنـد و آمـادۀ حرکـت تاریخـی خود 
گردیدنـد تمـام عقده های ضدافغانسـتان و ضد 
اسـالمی منطقـه به جوشـش آمد تـا بقیه خاک 

و مـردم افغانسـتان را از بیـن ببـرد.
بیشـتر  راه  دو  مقاومـت  و  جهـاد  رهـروان 
نمی دیدنـد، تسـلیم به دشـمنان اسـالم و وطن، 
یـا فـدا کـردن جانهـای خویـش و پیوسـتن با 
جمـع دو میلیـون شـهید دیگـر و بخصـوص 
بـا  و  یک صـدا  همـه  مسـعود.  سردارشـان، 
انگیـزه دوچنـدان ایـن حرکت را آغـاز کردند، 
قاتلیـن  و  دشـمنان  بـه  نسـبت  عقده منـدی 
مهمان نمـا بـه اوج خـود بـود... انتقـام، انتقـام 

انتقـام. و 
امـا بـزودی و بـا یـک لحظـه ملکوتـی و بـا 
بـه  رهـروان  ایـن  سرنوشـت  الهـی،  تقدیـر 
نابـودی نرفـت، بـه مسـیر کاماًل شـفاف هدف 
نـود، چیزی کـه  زیـاد حرکـت  بـا سـرعت  و 
انتظـارش را نداشـتند، هنـوز اشـک چشـمان 
دل  عقـدۀ  هنـوز  و  بـود  خشـکیده  نـه  هـم 
هیچ کـس خالـی نشـده بـود کـه مجاهدیـن و 
مقاومت گـران، دشـمنان خود را نیسـت و نابود 

دیدنـد.
مـن هـم یکـی از ایـن یـاران معتقد به مسـعود 
هسـتم کـه شـاهد حـوادث فـوق بـودم، بعـد 
از 2۰ سـال همراهـی و همـکاری بـا مسـعود 
به خاطـر خدا و مـردم مجاهد افغانسـتان تقدیر 
ایـن بـود کـه در بین چنـد نفر، مـن در خواجه 
بهاالدیـن زنـده بمانـم تـا راوی ایـن خاطره به 
سـایر مـردم خویـش باشـم، تـا شـاهد کمی و 
کاسـتی های خویـش و سـایرین بـوده و همـه 
تقدیـر و خیـر و شـر را از جانب الهـی بدانیم، 

عقیده یی کـه به خاطـر آن جهـاد و مقاومـت را 
تقویـت کـرده بودیم.

بعـد از سـپری شـدن چندین سـال از شـهادت 
آمـر صاحب مسـعود، ایـن روحیـه برایـم پیـدا 
مسـایل  بعضـی  و  حادثـه  مـورد  در  تـا  شـد 
تصمیـم  اوالً  بنویسـم،  آن، چیزهایـی  مربـوط 
داشـتم به صـورت دسـته جمعی از طـرف همـه 
دوسـتان رهبری جبهـه این کار صـورت بگیرد، 
ولـی مصروفیت سیاسـی و کاری همه برادران، 
از  ثانیـًا خاطراتـی  را گرفـت،  چنیـن شـانس 
بعضـی خارجیـان و شـهروندان افغانسـتان در 
مورد حادثۀ ۹ و ۱۱ سـپتامبر به صورت فشـرده 
یـا مفصـل در جرایـد یـا رسـانه های جمعـی 
انتشـار یافته بـود که بعضـًا با واقعیـات انطباق 
شـاهدان  یـا  شـاهد  کـه  صحنه یـی  نداشـت. 
انتشـار  دیگـری  به گونه یـی  داشـت،  اندکـی 
سـبب  خالـی گاه  ایـن  همچنـان  می یافتنـد، 

شـده بـود کـه توطیه گـران ایـن ترور شـایعات 
تخریب کننـده متفاوتـی را پخـش کننـد تـا رد 
پـای خـود را از ایـن حادثـه پنهـان کننـد کـه 
ایـن کار باعث خوشـی تعداد اندکـی از منافقین 

داخلـی هـم شـده بود.
گفتنـی اسـت کـه کتـاِب »۹ و ۱۱ سـپتامبر« در 
شـش فصـل تنظیـم شـده، آخریـن روز رهبـر، 
آخریـن روزهـا در کنـار مرد اسـطوره یی، دیدم 
کـه جانم مـی رود، چشـمان منتظـر و قلب های 
نگـران، کـوه غـم، سرنوشـت مقاومـت، و امـا 
مقاومـت پـس از آمرصاحـب، امریکا بـا جبهۀ 
متحـد، برچیـدن تروریسـم بیـن المللـی، جبهۀ 
متحـد در مسـیر کابل، سـقوط کابـل، کنفرانس 
بـن و پیامدهـای آن، نتایـج تحقیقـات امنیت و 
گـزارش انترپـول، عنوان های بخشـی از مطالب 

آمـده در ایـن کتـاب اند.
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آیا همیشه حق به جانب کسی است که می میرد؟
روح اهلل بهرامیان- استاد دانشگاه

 چنـدی پیـش رییـس حکومـت وحـدت ملـی پیرامـون بهبـود وضـع تحصیلـی در کشـور، صحبت هـای علمی و 
خوبـی کـرد. امیـدوار شـدم کـه می تواند پیگیـری این موضـوع، زخم های ناسـور تحصیـالت عالی کشـور را پس 
از نزدیـک بـه ۴۰ سـال جراحـت التیـام بخشـد. انصافـًا آقای غنـی جدی می نمـود و ترتیـب فراخوان پنـج جایزه 
بـرای سـاختن بهتریـن طرح هـا در زمینه هـای نصاب سـازی، ارتقـای ظرفیت وکیفیـت آموزش پیـش رو ومنطقه یی 
را باتوجـه بـه بـازار کار و شـرایط خـاص علمـی جهـان پیش کـش کـرد. مکتوبـی را هـم دریافـت کردیـم کـه او 
می خواهـد بـا نماینده هـای دانشـگاه ها در سراسـر کشـور دیـدار داشـته باشـد. تاریـخ اش به یادم نیسـت امـا من از 
سـوی دانشـگاه سـمنگان ماموریـت یافتـه بودم تـا در این زمینه با ایشـان طرح ها و پیشـنهاداتی را شـریک سـازم، 
آن برنامـه برگـزار نشـد، دقیـق نمی دانـم سرنوشـت آن فراخـوان و جوایـز کـه یکـی از راه هـای بازسـازی نظـام 
تحصیلی می توانسـت باشـد، چه شـد. آنچه اما دیده شـده و همه شـاهدیم حادثۀ تلخ خودکشـی یک دانشـجو و 
وضعیـت واقعـًا اسـف بار دانشـگاه ها اسـت کـه از نبـود یک سیسـتم کارآمـد رنج می برنـد. خود تحصیـالت عالی 

نیز متوجه آن شـده اسـت.
پُرواضـح اسـت، سیسـتم یا روندهای اکادمیک پاسـخ گو و باکیفیت¬را درهر کشـوری دانشـمندان و افـراد ورزیدۀ 
آن کشـور می تواننـد بسـازند چـون بـرای بهبـود اعتبـار نظـام تحصیلـی راه کار و تنظیـم برنامه ها اسـت کـه امکان 
می¬دهـد دانشـگاه بـه کانـون آمـوزش و حصـول کمـال و تخصـص بـدل شـود. ایـن مهم، امـا در شـرایط فعلی 
افغانسـتان جـز بـا دادن فراخـوان بـرای تهیـه طرح هـا و برنامههـای باکیفـت و اجمـاع نخبهـگان ممکن نیسـت تا 

تواناییهـای باالقـوۀ افـراد مشـخص شـود و از آن بـرای سـاختن چنیـن طـرح و برنامـه...           ادامـه صفحه 6
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