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برخــی از نماینــدگان هــرات ضمــن ابــراز 
ــی  ــروژه تاپ ــت پ ــن امنی ــی از تامی نگران
می گوینــد کــه فامیل هــای ناشــناس در 

ــد. ــده ان ــا ش ــروژه جابج ــن پ ــیر ای مس
غــام فــاروق مجــروح نماینــده مــردم 
هــرات در مجلــس گفــت: »موجــی از 
مردمــی کــه هیــچ هویــت شــان مشــخص 
ــکن  ــی مس ــروژه تاپ ــیر پ ــت در مس نیس
گزیــن شــده انــد کــه احتمــال خطــر 
ــد.« ــروژه را افزایــش داده ان ــن پ امنیــت ای
آقــای مجــروح افــزود کــه حکومــت بایــد 
ــکن  ــر مس ــای دیگ ــراد را در جاه ــن اف ای
ــروژه  ــر از پ ــال خط ــا احتم ــد ت ــن کن گزی

ــی برطــرف شــود. تاپ
ــه گفتــه او، هیــچ مشــخص نیســت ایــن  ب
افــراد از کجــا آمــده انــد و چــرا در مســیر 

تاپــی مســکن گزیــن شــده انــد.
او تصریــح کــرد کــه ایــن افــراد بــار 
ســنگینی را بــر دوش پــروژه تاپــی گذاشــته 
و بایــد دولــت در ایــن رابطــه توجــه 

ــد. ــدی کن ج
تاپــی ســوم  پــروژه  آغــاز کار عملــی 
حــوت ســال 1396 در هــرات افتتــاح شــد.

ــه ای  ــادی منطق ــزرگ اقتص ــروژه ب ــن پ ای
ــاس آن،  ــه براس ــد ک ــی آی ــاب م ــه حس ب
ــه  ــتان ب ــق افغانس ــتان از طری گاز ترکمنس

پاکســتان و هنــد انتقــال داده می شــود.

افغانســتان ســاالنه از رهگــذر ترانزیــت 
ــه 500  ــک ب ــن دو کشــور، نزدی ــه ای گاز ب
ــد  ــت خواه ــه دس ــد ب ــر عای ــون دال میلی

آورد.
همچنیــن قــرار اســت چندیــن پــروژه 
دیگــر نیــز همزمــان بــا ایــن پــروژه تطبیــق 

ــردد. گ

دفتـر سـازمان ملل متحـد برای 
هماهنگـی امور بشردوسـتانه یا 
»اوچـا« می گویـد کـه امسـال 
نفـر  میلیـون  چهـار  حـدود 
کمک هـای  بـه  افغانسـتان  در 
نیازمنـد  بشردوسـتانه  فـوری 

می باشـند.
اوچا روز پنجشـنبه )10 جوزا( 
گفت کـه ادامه خشکسـالی در 

افغانسـتان سبب شـده تا شمار 
نیازمنـد بـرای دریافـت  افـراد 
کمک هـای عاجل بشردوسـتانه 

افزایـش یابد.
»طـرح  در  کـه  گفـت  اوچـا 
واکنش در برابـر نیازمندی های 
دسـمبر  در  کـه  بشردوسـتانه« 
سـال گذشـته نشـر شـد، 430 
میلیـون دالـر به خاطر رسـاندن 

کمـک بـه 2.8 میلیـون نفـر در 
طـول  در  افغانسـتان  سراسـر 
سـال 2018 از جامعـه جهانـی 

تقاضـا شـده بـود.
بـه گفته ایـن اداره ملـل متحد، 
در فصل زمسـتان سـال گذشته 
بسـیاری  در  بارندگـی  میـزان 
در   70 تـا  افغانسـتان  مناطـق 
در  کـه  یافـت  کاهـش  صـد 
سـال  پنجمیـن  بـرای  نتیجـه 
متواتـر فصل کاشـتن گنـدم را 

متاثـر کـرد.
کـه  می افزایـد  اوچـا  گـزارش 
بررسـی اوضـاع نشـان می دهد 
کـه افغانسـتان بـا خشکسـالی 
روبـرو بـوده و این سـبب شـد 
تـا درخواسـت بودجه بـرای...
                   ادامه صفحه 6

جابه جایی مشکوک در مسیر تاپی

یکی از مهارت های مهم این است که در لحظاِت بحرانی بتوانیم 
پرسش های نیروبخشی از خود بکنیـم.

 آنتونی رابینز

ــه 36  ــد ک ــا دارن ــس ادع ــدگان مجل ــی نماین برخ
تانــک هامــوی نیروهــای امنیتــی در والیــت فاریــاب 

ــاده اســت. ــان افت ــه دســت طالب ب
ــان در  ــردم جوزج ــده م ــی نماین ــتار درزاب عبدالس
ــی  ــای امنیت ــی نیروه ــه تمام ــد ک ــس می گوی مجل
مســتقر در والیــت فاریــاب 70 تانــک هامــوی 
ــان  ــه دســت طالب ــک آن ب ــادن 36 تان داشــتند و افت

ــت. ــه اس ــک فاجع ی
ــه  ــا در نتیج ــن تانک ه ــیاری از ای ــه او، بس ــه گفت ب
ــقوط  ــی در س ــای امنیت ــان نیروه ــه فرمانده معامل
ــان مســلح  ــه دســت طالب ولســوالی ها و پوســته ها ب

ــد. ــاده ان افت
ــده مــردم  ــوان نماین از ســویی هــم، گل محمــد پهل
فاریــاب در مجلــس می گویــد کــه طالبــان بــا 
ــه 6 ــه صفح ــای...      ادام ــن تانک ه ــن ای گرفت

امنیتی  نیروهای  هاموی  ده ها 
 در فاریاب به دست طالبان افتاد

برخی ها  
در خانه های شان 

تروریستان را 
نگه داری
می کنند
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اشـاره
ــای 12 و 13  ــِن روزه ــۀ خونی ــال از حادث ــک س ی
ــوزای 1396،  ــم ج ــذرد. روز دوازده ــوزا می گ جـ
معتــرض  جوانــاِن  دادخواهــِی  و  پرســش  روز 
ــاری  ــۀ انتح ــود. حمل ــوزا ب ــِم ج ــتار ده ــر ُکش ب
ــال  ــِر کاِن انتق ــراده تانک ــک ع ــا ی ــتان ب تروریس
ــم جــوزای 1396( در  ــن روز )ده فاضــاب در ای
ــر  ــش صد نف ــل، ش ــهر کاب ــق ش ــی زنب چهارراه
ــن  ــان ای ــا همچن ــه خــاک و خــون کشــاند. ام را ب
ــن  ــه: ای ــت ک ــزرگ باقی س ــِد ب ــش و تردی پرس
ــه  ــواد انفجــاری، چگون ــو از م ــزرِگ ممل ــر ب تانک
از ده هــا محــِل ایســت و بازرســِی نیروهــای امنیتــی 
گذشــت و بــه منطقــۀ ســبز و دیپلومات نشــیِن 
ــری ارگ ریاســت  ــه چندصــد مت ــز شــهر و ب مرک

ــید؟  ــوری رس جمه

اعتراضی برای امنیت و عدالت
تــن  صدهــا   1396 جــوزای  دوازدهــم  روز   
از جوانــاِن معتــرض و منتقــد کــه بیشترشــان 
ــر«  ــتاخیز تغیی ــی »رس ــش مدن ــه جنب ــود را ب خ
مربــوط می دانســتند، بــه خیابــان آمدنــد و در 
محــِل حملــۀ خونیــِن تروریســتان تجمــع کردنــد. 
ــرات  ــن تظاه ــری از ای ــد و خط ــه تهدی هیچ گون
بــرای دولــت وجــود نداشــت. هیــچ معترضــی در 
ــا واســکت انتحــاری  ــی ب ــان ایــن حرکــت مدن می
نیامــده بــود. ایــن معترضیــن هیــچ ابــزار خشــونتی 
ــن  ــردی از معترضی ــچ ف ــتند. هی ــود نداش ــا خ ب
و مظاهره چیــان مســلح نبودنــد و بــه جــز از 
ــی،  ــاد عدالت خواه ــرده و فری ــره ک ــت های گ مش
هیــچ چیــز دیگــر و هیــچ صــدای دیگری نداشــتند. 
آن هــا از دولــت خواســـتار تأمیــن امنیــِت مــردم و 
تحقــق عدالــت بودنــد. آن هــا بــا فریادهــای خــود 
می خواســتند تــا دولــت و زمــام داراِن کشـــور 
خون هــای  برابــر  در  پاســخ گویی  بــه  وادار  را 

ــد.  ــود کنن ــردمِ خ ــمار م بی ش
یکــی از جوانــاِن معترضــی کــه در پیشــاپیِش ایــن 
تظاهــراِت خیابانــی قــرار داشــت، محمدســالم 
ــی و  ــات دفاع ــتۀ مطالع ــود. او در رش ــار ب ایزدی
اســتراتژیک در ســطح ماســتری در هندوســتان 
ــۀ  ــل از حمل ــد روز قب ــه چن ــرد ک ــل می ک تحصی
خونیــِن تروریســتان در چهارراهــی زنبــق بــه 
کابــل آمــده بــود تــا روزهــای تعطیــل از تحصیــل 
ــی  ــار جوان ــالم ایزدی ــهید محمدس ــد. ش را بگذران
ــی  ــر فرصت ــود و از ه ــب ب ــور و عدالت طل پُرش
ــتفاده  ــی اس ــاد عدالت خواه ــر دادِن فری ــرای س ب

می کــرد. 
ــاد  ــه فری ــت ب ــخ حکوم ــه؛ پاس ــش گلول آت

ــی مدن
مدنــی  اعتــراض  و  بــه صــدا  پاســخ دولــت 
ــود.  ــه ب ــِش گلول دادخواهــان، صــدای تفنــگ و آت
ــت  ــم و امنی ــور نظ ــاِن کش ــان از حاکم ــن جوان ای

ــۀ  ــن وظیف ــه ای ــه ب ــد ک ــتند و می گفتن می خواس
ــده گان در  ــوان حکومت کنن ــه عن ــود ب ــِی خ اصل
برابــر حکومت شــونده گان )مـــردم( عمــل کنیـــد. 
وظیفــۀ دولــت و نیروهــای امنیتــی و نظامــی 
آن، تأمیــن امنیــت بــرای ایــن حرکــت مدنــِی 
ــاد و  ــد فری ــا بتوانن ــود ت ــب ب ــاِن عدالت طل جوان
مطالبــاِت خــود را بــه گــوش زمــام داران برســانند. 
تأمیــن امنیــِت اعتــراض و تظاهــرات مدنــی و 
قانــون  مبنــای  بــر  شــهروندان،  مســالمت آمیز 
ــت  ــِت دول ــی از مکلفی ــتان بخش ــی افغانس اساس
ــود  ــه آن ب ــوط ب ــای مرب ــداران و نهاده و دولت م
و اســت. امــا نیـــروهای امنیتــی و نظامــِی دولــت 
برخــاف قانــون اســـاسی، امنیــت آن هــا را برهــم 
زدنــد و صــدای مدنــی و عدالت خواهانــۀ آنــان را 
ــد.  ــه پاســخ دادن ــِش گلول ــگ و آت ــا صــدای تفن ب
نیروهــای امنیتــی و نظامــِی دولــت بــه ســوی 
جوانــان در ایــن تظاهــرات آتــش گشـــودند؛ 
ــت  ــری امنی ــظ و مج ــد حاف ــه می بای ــی ک نیروهای
و قانــون بــرای شــهروندان و اتبــاِع کشــور باشــند.
ــدِف  ــتقیم ه ــورِت مس ــار به ص ــالم ایزدی  محمدس
ایــن آتــش قــرار گرفــت و اندکــی بعــد، جــان بــه 
ــر  ــاِن دیگ ــپس جوان ــرد. س ــلیم ک ــن تس جان آفری
ــان  ــا آتــش تفنــِگ حافظــان امنیــت و مجری ــز ب نی

قانــون و عدالــت، نقــش بــر زمیــن شــدند. 

معمای سـیزدهم جوزا 
ــهید  ــر ش ــه پیک ــوزای 1396 ک ــیزدهم ج  روز س
ــازه و  ــاز جن ــرای ادای نم ــار ب ــالم ایزدی محمدس
ــۀ  ــد، حمل ــاغ آورده ش ــتان بادام ب ــه قبرس ــن ب دف
ــازه را  ــاز جن ــای نم ــاری صف ه ــتاِن انتح تروریس
ــه خــاک و خــون  ــر را ب ــا نف ــرد و ده ه ــن ک خونی
کشــاند. وقتــی پیکــر شــهید در برابــر نمازگــزاران 
ــر بلنـــد کــرد،  ــام صــدای تکبی ــرار گرفــت و ام ق
واقــع  نمــاز  صفــوِف  در  پی هــم  انفجارهــای 
شــد. در حــدود صــد نفــر از نمازگــزاران در ایــن 
انفجــارات شــهید و مجــروح شــدند. پرســش مهــم 

ایــن اســت کــه: چــرا تروریســتاِن طالــب عملیــات 
شــهید  جنــازۀ  نمــاز  مراســم  در  را  انتحــاری 
محمدســالم ایزدیــار یعنــی بــر ســِر جنــازۀ کســی 
انجــام دادنــد کــه او توســط نیروهــای دولــت مورد 
شــلیِک گلولــه قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید؛ 
ــد و  ــا آن می جنگن ــان ب ــه طالب ــی ک ــن دولت همی
دشــمنش هســتند؟ در حالــی کــه طالبــان بــه 
ــِل  ــن عم ــتند ای ــت می توانس ــمِن دول ــوان دش عن
ــه در  ــی ک ــد دولت ــد و بگوین ــح کنن ــت را تقبی دول
برابــر اعتــراض مدنــی حامیــاِن خــودش این گونــه 
عمــل می کنــد و فریــاد مســالمت آمیِز آن هــا را بــه 
ــل اعتمــاد  ــد قاب ــه می توان ــه می بنـــدد، چگون گلول
و پذیــرش باشــد کــه اراده و تــوان تأمیــن صلــح، 

ــور را دارد؟  ــت در کش ــت و عدال امنی
طالبــان بــا ایــن ادعــا می توانســتند از ُکشــتار 
مدنــی  جنبــش  برابــر  در  دولــت  نیروهــای 
معترضیــن، بهــرۀ تبلیغاتــی ببرنــد و از انجــام حملۀ 
انتحــاری بــر ســر نمــاز جنــازه امتنــاع ورزنــد. امــا 
برخــاف، طالبــان نمــاز جنــازۀ شــهید محمدســالم 
ــی  ــی یعن ــای دولت ــط نیروه ــه توس ــار را ک ایزدی
ــود،  ــیده ب ــهادت رس ــه ش ــان ب ــط دشمن ش توس
مــورد حملــۀ انتحــاری قــرار دادنــد. رازِ ایــن معمــا 
در چــه بــود کــه دو دشــمن بــه ســوی یــک هــدف 

ــد؟ نشــانه گرفتن
ــن  ــِق ای ــۀ دیگــری کــه پاســخ درســت و دقی  نکت
معمــا را پیچیــده و دشــوار می ســازد، وقــوع 
حمــات انتحــاری بــر مراســم نمــاز جنــازه 
در فاصلــۀ زمانــِی کمتــر از یــک روز پــس از 
شــهادت محمدســالم ایزدیــار اســت. در حالــی کــه 
دولــت افغانســتان پیوســته مدعــی طــرح عملیــات 
انتحــاری در پاکســتان و ورود تروریســتان انتحاری 
ــه در  ــه افغانســتان اســت، امــا چگون از پاکســتان ب
ــتان  ــاری در پاکس ــۀ انتح ــن حمل ــب ای ــک ش ی
ســازمان داده شــد و انتحارگــران بــا ایــن ســرعت 

ــاندند؟  ــاغ رس ــادام ب ــه ب خــود را ب
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درحالی کـه حنیـف اتمـر مشـاور شـورای امنیـت ملـی کشـور در 
پاکسـتان به سـر می بـرد، گـروه طالبـان بـا حملـه بـه وزارت داخلۀ 
بـه عنـوان نمـاد امنیـِت افغانسـتان، نشـان داد کـه بـه هیـچ روند و 
برنامه یـی در عرصـۀ صلـح و امنیـت متعهـد نیسـت. آقـای اتمر به 
دعـوِت نخسـت وزیر پاکسـتان بـه این کشـور سـفر کـرده و هدف 
تأمیـن  مـورد  در  پاکسـتانی  مقام هـای  بـا  گفت وگـو  سـفر،  ایـن 
صلـح و جسـت وجوِی راه هـای مذاکـره و مصالحـه بـا گروه هـای 

تروریسـتی اسـت. 
در همیـن حال، جان نیکلسـون فرمانده عمومـِی نیروهای امریکایی 
در افغانسـتان گفتـه اسـت که گفت وگوهـا با برخی مقام های ارشـِد 
گروه هـای دهشـت افکن در سـطوح مختلـف جریـان دارد. او تأکید 
کـرده کـه بـه دلیل اهمیـِت ایـن گفت وگوهـا، نمی توانـد از طالبانی 
کـه به پروسـۀ صلح عاقه  مند هسـتند، به طور مشـخص نـام بگیرد. 
بـه گفتـۀ وی، در ایـن گفت وگوهـا کـه به طـور پنهانـی صـورت 
خارجـی  کشـورهای  بین المللـی،  سـازمان  های  برخـی  می  گیرنـد، 
و گروه هـای عاقه منـد نیـز شـامل انـد. پرسـش این جاسـت کـه 
این گونـه سـخنان چقـدر می تواننـد دقیـق باشـند و واقعـًا تمـاس 
بـا گروه هـای دهشـت افکن از سـوی دولـت افغانسـتان و مقام های 
خارجـی آغاز شـده اسـت تـا بتوان به نتایـِج آن ها دل خـوش کرد؟ 
آیـا افزایـش جنگ هـای فعلی، ربطی بـه آغاز چنیـن گفت وگوهایی 
دارد و یـا این کـه گروه هـای دهشـت افکن هم زمان از هـر دو گزینه 
ـ یعنـی شـدت بخشـیدِن توامـان بـه جنـگ و گفت وگوهـای صلح 
ـ اسـتفاده می برنـد؟ چـرا درحالی که مقام هـای امریکایـی از جریان 
گفت وگوهـای صلـح سـخن می گویند، نیروهـای مخالف بـا چنین 

قسـاوتی بـه کشـتار غیرنظامیان دسـت می زنند؟
 ایـن پرسـش ها و پرسـش های دیگری از این دسـت همـه می توانند 
در ذهـِن هـر باشـندۀ این سـرزمین وجـود داشـته باشـند. مقام های 
کشـور درحالـی مقصـِر اصلِی ناامنی های کشـور را پاکسـتان معرفی 
می کننـد کـه همچنـان بـه دیـد و وادیدهـاِی خـود بـا مقامـاِت آن 
کشـور ادامـه می دهنـد و منتظرنـد کـه ایـن دیدارهـا سـرانجام بـه 

نتیجـۀ مطلوب برسـد.
 امریکایی هـا نیـز در جنـگ افغانسـتان موفقیـِت چندانـی به دسـت 
پوشـِش  زیـر  در  را  موفقیـت  عـدمِ  ایـن  گاهـی  و  نیاورده انـد 
برنامه هـای تبلیغاتـی مثـل آغـاز گفت وگوهـای صلح و یـا تماس با 
گروه هـای دهشـت افکن پنهـان می سـازند. حـاال در غرب بسـیاری 
از کارشناسـان نگاهـی انتقـادی بـه کارنامـۀ امریـکا در افغانسـتان و 
برخـی کشـورهای دیگر مثـل عراق دارنـد و می گوینـد امریکایی ها 

آغـازی خـوب و انجامـی بـد دارند!
امریـکا در جنِگ افغانسـتان دچار اشـتباه های بـزرگ و جبران ناپذیر 
شـد. بخشـی از ناکامی هـای دولِت فعلـی و دولِت قبلـی برمی گردد 
بـه آن چـه کـه امریکایی هـا در افغانسـتان انجـام دادند. آن هـا افزون 
بـر این کـه از گروه هـای مشـخصی حمایـت کردنـد، بـا دخالـت 
در امـور جزیـِی کشـور فضایـی را به وجـود آوردنـد کـه مـردم از 
دولـت فاصلـه بگیرنـد. امریکایی هـا نسـبت بـه نیروهـای اصلـِی 
تأمین کننـدۀ صلـح در کشـور و مبـارزه بـا گروه هـای دهشـت افکن 
دچـار اشـتباهی بـزرگ شـدند و به جـای این کـه از ایـن نیروهـا در 
ایـن پیـکار سـود ببرنـد، آن هـا را بـه حاشـیه راندنـد. ایـن حاشـیه 
راندن هـا هنـوز هـم ادامـه دارد و احتمـال این کـه بـدون داشـتن 
نیروهـای امنیتـی مجهـز، نیروهـای مردمـِی بـا انگیـزه و فرماندهاِن 
بـا تجربـه، در جنـگ بـا گروه هـای دهشـت افکن موفق شـد، امری 

دشـوار بـه نظر می رسـد. 
امریکایی هـا و ارگ ریاسـت جمهوری درحالـی بـه گفت وگوهـای 
صلـح از مسـیر پاکسـتان دل بسـته اند کـه ایـن کشـور هیـچ تمایلی 
بـه کمـک بـه چنیـن رونـدی از خـود نشـان نمی دهـد. پاکسـتان 
از سیاسـِت امریـکا سـرخورده اسـت و دیگـر ایـن کشـور را یـک 
دوسـِت مطمیـِن اسـتراتژیک نمی دانـد؛ در همیـن حـال از برخـی 
مقام هـای کشـور و از نـوع سیاسـتی که در افغانسـتان جریـان دارد 
حمایـت نمی کنـد. ضمنـًا ایـن کشـور برخـی کشـورهایی را که در 
مداخلـه  بـه  متهـم  دارنـد،  انسان دوسـتانه  فعالیت هـای  افغانسـتان 
می کنـد. آن وقـت چـه گونـه ممکن اسـت پاکسـتانی ها حربـۀ خود 
در جنـگ بـا افغانسـتان و دیگـر متحـداِن آن را کنـار بگذارنـد و با 

رونـد صلـح همـکاری کنند؟ 
آقـای غنـی از یک طرف در پِی آن اسـت که وابسـته گی های کشـور 
را بـه پاکسـتان از بُعـد اقتصـادی کاهـش بخشـد اما در عیـن حال، 
مشـاور امنیـت ملـِی خـود را بـه این کشـور می فرسـتد تـا خواهان 
همـکارِی آن هـا در مـورد پیوسـتن گروه های دهشـت افکن به روند 

صلح شـود. 
مسـلمًا صلـح بـا ایـن رویکرد بـه هیـچ نتیجه یـی نمی رسـد. جنِگ 
فعلـی زمانـی بـه پایان )صلح یا نابودی دشـمن( می رسـد که سـراِن 
دولـت در مـورد آن بـه توافـِق ملـی دسـت یابنـد و واقعًا بـه جنِگ 
دهشـت افکنان بروند. با دریشـِی شـیک و نکتایی در پشـِت میزهای 
قیمتی نشسـتن، دفاع از کشـور ممکن نیسـت. هـرگاه وزراِی امنیتی 
لبـاس خاکـِی نظامـی بـه تـن کردنـد و در جبهـاِت جنـگ حاضـر 
شـدند، آن گاه می تـوان امیدوار شـد که حکومـت ارادۀ آوردِن صلح 

و آرامش در افغانسـتان را دارد.

صـلح و جنـِگ معیـوب 
در سـایۀ پاکستان

ACKU
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فرمانـده عمومـی قوت هـای حمایـت قاطـع در افغانسـتان 
می گویـد کـه مذاکـرات پنهانـی میـان گـروه طالبـان و دولت 

افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت.
جنـرال جـان نیکولسـن، فرمانـده نیروهـای حمایـت قاطـع 
بـه رهبـری ناتـو در افغانسـتان بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه 
گفت وگو هـای صلـح میـان طالبـان و حکومت افغانسـتان به 

صـورت پنهانـی جریـان دارد.
امـا، گـروه طالبـان با نشـر خبرنامه یـی، گفته هـای جنرال جان 
نکلسـون را رد کـرده  و گفته انـد کـه با کسـانی  کـه صاحیت 
گفت وگـو را ندارنـد )حکومت افغانسـتان( مذاکـره نمی کنند. 
برخـی از رسـانه های بین المللـی به نقـل از جـان نیکولسـن، 
گفته انـد کـه مقـام های ارشـد طالبـان در این مذاکـرات صلح 
شـرکت دارنـد تـا بـا حکومـت افغانسـتان به یـک آتش بس 

دسـت یابند. احتمالی 
جنـرال جـان نیکولسـن گفتـه کـه ایـن دیدار هـا بـه صورت 
»سـری« صـورت گرفتـه اسـت و هم چنـان در حـال جریـان 
اسـت، هـر دو جانـب تـاش دارنـد که ایـن مذاکـرات صلح 

محرمانـه باقـی بماند.
فرمانـده عمومـی قوت هـای ناتـو در افغانسـتان در حالی این 
اظهـارات را داشـته که اخیراَ حمات گروه تروریسـتی طالبان 
در کشـور افزایـش یافتـه اسـت و نبـرد سـخت  میـان گـروه 
طالبـان و نظامیـان کشـور در والیت های فاریاب، کنـدز، فراه، 

هلمنـد و ارزگان جریـان دارد.  والیت فـراه چندی پیش برای 
مـدت کوتاهـی بـه دسـت طالبـان افتـاد. طالبـان در هفته های 
اخیـر حمـات شـدیدی را بـر ولسـوالی های اطـراف غزنـی 
نیـز انجـام دادنـد و مقام های محلی از سـقوط ایـن والیت در 

صـورت نرسـیدن کمک هـای نظامی نگـران بودند.
هـر چند سـخنگویان ارگ و ریاسـت اجرایی در ایـن مورد تا 
هنـوز اظهار نظـر نکرده اند؛ اما شـورای عالی صلـح می گوید: 
ایـن شـورا ابتکارهایـی را بـرای تامیـن صلح در کشـور انجام 
داده و در آینـده نزدیـک مـردم شـاهد دسـتاوردهایی در ایـن 

عرصه خواهنـد بود.
رحیـم بیـک یعقوبـی، عضـو شـورای عالـی صلـح گفتـه که 
در پشـت ایـن مذاکـرات، شـورای عالـی صلـح قـرار دارد و 
در آینـده نزدیـک از طریـق رسـانه ها نتیجه این نشسـت ها را 

شـاهد خواهیـد بود.
آقـای بیـک گفـت: ایـن کـه طالبان بـه جنـگ ادامـه می دهند 
در تـاش امتیاز  گیری بیشـتر هسـتند؛ بنابریـن برقراری صلح 
نیـاز به زمان بیشـتر دارد تـا طرف های متقابل ببـه یک راه حل 

دست یابند. 
اعضـای شـورای عالـی صلـح افغانسـتان، می گوینـد کـه در 
حـال حاضـر تـاش می شـود تـا همـه موضوعـات مرتبط به 
مذاکرات با مردم شـریک نشـود تا زمانی که مشـخص شـود 

کـه ایـن گفت و  گوهـا بـه نتیجه می رسـند. 

این در حالی اسـت که حکومت در نشسـت پروسـه صلح – 
کابل، یک بسـته پیشـنهادی صلح را برای طالبـان مطرح کرد، 
امـا طالبان این پیشـنهاد صلـح را رد کرده و اعـام نمودند که 
براسـاس ایـن طرح بـا حکومت افغانسـتان صلح نمـی کنند. 
گـروه طالبـان مدعی اند که حکومت افغانسـتان دست نشـانده 
خارجی هاسـت و آنـان بـا ایـن حکومت گفت وگـو نخواهند 

کرد. 
ایـن بسـته  پیشـنهادی کـه از طـرف نهادهـای بین المللـی و 
شـرکای جهانـی و منطقه یـی افغانسـتان مـورد اسـتقبال قرار 
گرفـت؛ گـروه طالبان خواسـتار گفت وگو مسـتقیم بـا ایاالت 
متحـده امریکا شـدند، امـا مقامـات امریکایی تاکییـد کرده اند 
کـه ایـن گفت وگـو بایـد با دولـت افغانسـتان صـورت گیرد. 
در عیـن حـال، برخـی اعضـای طالبـان نیـز گفت وگوهـای 
پنهانـی میـان ایـن گـروه و حکومـت افغانسـتان را رد کـرده 

می گوینـد کـه حاضر اند بـا مقامات حکومـت امریکا صحبت 
کننـد، اما هیچـگاه آمـادۀ مذاکره با دولت افغانسـتان نیسـتند.  
قاضـی حسـن حقیـار یـک عضـو گـروه طالبـان می گوید که 
ممکن اسـت کـه امریکایی ها بـه دفتر قطر مراجعه کـرده و از 
ایـن طریـق مذاکراتی را انجام داده باشـند. ممکـن به صورت 
غیررسـمی چنیـن تماس هایـی گرفتـه شـده باشـند، امابـه 
صـورت رسـمی در سـطح عالـی هیچ تماسـی وجود نـدارد.
گفت وگوهـای پنهانـی با گـروه طالبان یک بار دیگـر در حالی 
بیان می شـود که حکومت افغانسـتان ظاهرا تاکیید کرده اسـت 
کـه تنهـا مرجـع مذاکره کننـده با طالبـان شـورای عالی صلح 
اسـت، امـا پیـش از ایـن برقـراری تماس میـان گـروه طالبان،  
حنیف اتمر  مشـاور شـورای امنیت غنی و معصوم استانکزی 

رییـس اداره امنیـت ملی نیز بـه بیرون درز کـرده بود. 
  

دیـروز جمعـه، 11 جـوزا برابـر بـود بـا روز جهانی کـودکان، 
روزی کـه حکومت افغانسـتان نیز با راه انـدازی برنامه هایی از 

آن گرامی داشـت می کنـد.
در گـزارش تـازۀ سـازمان جهانـی پشـتیبان کـودکان کـه بـه 
مناسـبت روز جهانـی کـودکان و به نـام »چهره هـای محـروم« 
منتشـر شـده، افغانسـتان در میان بدترین کشـورها برای رشد 
کـودکان در جهـان، در رده شـانزدهم قـرار گرفتـه اسـت. این 
دومیـن سـال متوالی اسـت که افغانسـتان در این جایـگاه قرار 

می گیـرد.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت، پس از پیشـرفت چشـم گیر در 
سـال های گذشـته، اکنـون وضعیت بـرای کودکان افغانسـتان 

بدتر شـده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه هفـت درصـد کـودکان در 

افغانسـتان، پیـش از سـن پانـزده سـال می میرنـد.
از  بیـش  می برنـد،  رنـج  سـریع  رشـدنکردن  از  40درصـد 
سـه ونیم میلیـون کودک از رفتـن به مکتب بازمانـده و نزدیک 
بـه یـک سـوم ایـن کـودکان کارهـای شـاق انجـام می دهد.

بـر بنیـاد این گـزارش، بیـش از هفـت درصد کـودکان قبل از 
سـن پنج سـالگی در افغانسـتان می میرنـد، 40 در صـد آنان از 
عـدم رشـد سـریع رنـج می برنـد، بیـش از 3.5 میلیـون طفل 
نیـز از مکتـب بازمانـده انـد و نزدیـک به یک سـوم مصروف 

هستند. کار 
مسـووالن دفتـر حمایت اطفال در افغانسـتان می گوینـد، با در 
نظرداشـت برخـی از شـاخص های مرتبط بـه دوران طفولیت 
از لحـاظ محرومیـت اطفال، افغانسـتان در صدر جـدول قرار 

گرفته اسـت.
مریم عطایی، سـخنگوی سـازمان جهانی پشـتیبان کودکان، از 
وضعیـت بد کودکان در افغانسـتان ابراز نگرانـی کرده و تأکید 
کـرد کـه بایـد حکومـت وجامعـه جهانی بـه کـودکان توجه 

جـدی کنند.
از سـویی هـم، ناامنـی و شـدت گرفتن جنگ در کشـور، رقم 

کـودکان کارگر را بیشـتر کرده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه اطفـال در افغانسـتان، حـق 
آمـوزش محافظـت و صحـت خـود را در سـال های اخیـر از 

اند. داده  دسـت 
دفتـر بین المللـی حمایـت اطفـال در افغانسـتان بـا اشـاره بـه 
بدتر شـدن وضعیـت کـودکان دراین کشـور از جامعه جهانی 
خواسـتار کمک هـای بشردوسـتانۀ بیشـتر برای رسـیده گی به 

وضعیـت اطفال شـده اسـت.
در ادامـۀ گـزارش آمده اسـت که سـازمان ملل متحد در سـال 
2018 حـدود 430 میلیـون دالر کمک های بشردوسـتانه برای 
افغانسـتان درخواسـت کـرده کـه تنهـا حـدود 30 درصـد آن 

تاکنون کمک شـده اسـت.
چالش های کودکان افغانستان

یکـی از چالش هـای جـدی کـه کـودکان در افغانسـتان بـا 
آن مواجه انـد، کارهـای شـاقه و ناسـازگار بـا رشـد جسـمی 
و فکـری آنـان اسـت. بسـیاری از کـودکان در سـنین بسـیار 
پاییـن مصـروف کارهای شـاقه و ناسـازگار با رشـد جسـمی 
و فکـری بـوده و نمی تواننـد خـود را در رجزخوانی هایـی که 
در خصـوص حمایـت از کودکان در کشـور صورت می گیرد، 

سـهیم و شـریک احسـاس کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از مهم ترین بسـترهای رشـد 
کـودکان، زمینه سـازی تعلیمـی و تربیتـی بـرای آنان اسـت. با 
ایـن  کـه در افغانسـتان از راه یابـی شـماری زیـادی از کودکان 
دسـت آوردهای  عمده تریـن  از  یکـی  به حیـث  مکاتـب  بـه 
دولـت محسـوب می شـود، امـا نمی تـوان گفـت که کـودکان 
در مسـیر دسـتیابی بـه فرصت هـای تعلیمی با چالشـی مواجه 
نیسـتند. اگرچه بسـیاری از کودکان افغانسـتان این شـانس را 
به دسـت آورده انـد کـه در مکاتـب درس بخواننـد، امـا آمـار 
نشـان می دهد که شـش میلیون کـودک در افغانسـتان از رفتن 

به مکتـب محـروم  اند.
بلخـی  میرویـس  دکتـر  تـا  شـد  باعـث  نگرانی هـا  همیـن 
فیسـبوکش  در صفحـۀ  دیـروز  معـارف  سرپرسـت وزارت 
بنویسـد: شـاگردان امـروز، رهبـران فـردای کشـور انـد. در 
چگونه گـی شـخصیت و افکار رهبران فـردا، مکلفیت معارف 

اسـت تـا مسـوالنه کار کنـد.
آقـای بلخـی از طرح هـای ایـن وزارت بـرای بهتـر شـدن 

اسـت. نگفتـه  دانش آمـوز چیـز  کـودکان  وضعیـت 

نبـود  به دلیـل  کشـور  والیت هـای  از  برخـی  در  هم چنـان، 
امنیـت، مکاتـب فعالیـت نمی کننـد. فعال نبـودن مکاتـب، از 
دسـت رفتن فرصت های تعلیمی کودکان محسـوب می شـود 
که چشـم انداز دسـتیابی آنان بـه فرصت های رفاهـی در آینده 

را نیـز مبهم می سـازد. 
بین المللـی حقـوق طفـل، دولت هـا  کنوانیسـیون  براسـاس 
موظف انـد کـه بـرای دسترسـی اطفـال بـه حقـوق اساسـی 
ماننـد تعلیم و تربیه، صحت، تفریح و سـرگرمی سـالم تاش 
کننـد. هـدف از این که 11 جـوزا به عنـوان روز جهانی کودک 
نام گـذاری شـده اسـت نیـز ایـن می باشـد کـه حکومت هـا، 
براسـاس  کـه  شـوند  متوجـه  بشـری  جوامـع  و  والدیـن 
کنوانسـیون های بین المللـی موجـود در حمایـت از حقـوق 
بشـر و حقـوق کـودک، ملـزم به حفـظ و حمایـت از حقوق 

کـودکان می باشـند.
موجودیت زمینه های تفریح سـالم که نقش مسـتقیم در رشـد 
کـودکان دارد، یکـی از حقوقـی اسـت که در کنوانسـیون های 
موجـود بین المللـی مـورد تصریح قـرار گرفته اسـت. اما باید 
پرسـید کـه آیـا در افغانسـتان کودکان بـه این حق دسترسـی 
دارنـد؟ به نظـر می رسـد دادن جـواب مثبت به این سـوال کار 
آسـانی نیسـت. زیرا وقتـی بسـیاری از اطفال به حق اساسـی 
تعلیـم و تربیت دسترسـی نداشـته باشـند، چگونه می تـوان از 

دسترسـی آنـان به تفریح سـالم سـخن گفت.
از کـودکان  زیـادی  این کـه شـماری  اسـت  آن چـه واضـح 

به جـای تفریـح سـالم، مشـغول کارهـای طاقت فرسـا ماننـد 
دست فروشـی  و  دهقانـی  چوپانـی،  خشـت پزی ها،  در  کار 
و سـخت تر از همـه گدایـی  انـد. بـا دریـغ کـه ایـن وضعیت 
در سـه سـال اخیـر بیشـتر از هـر زمانی دیگری شـده اسـت، 
از  اسـت  پُـر  مغازه هـا  و  نانوانی هـا  پیـش روی  جاده هـا، 
کودکانـی که بـه جای بـودن در صنف، برای پیـدا کردن لقمه 
نانـی، تگدی گـری می کننـد. این نشـان می دهد کـه به صورت 
سـامان مند در راسـتای تامین حقوق اطفال در کشـور کار قابل 

ماحظه یـی صـورت نگرفتـه اسـت. 
روز کودکان

روز کـودک روزی اسـت کـه برای یادبـود و افتخـار کودکان 
بین المللـی  سـازمان های  و  کشـورها  شده اسـت.  شـناخته 
مختلـف، روزهـای متفاوتـی را به عنـوان روز کـودک اعـام 

کرده انـد و آن را جشـن می گیرنـد.
سـازمان ملـل متحـد، 20 نوامبـر  کـه برابـر می شـود بـا 29 
اعـام کرده اسـت. مجمـع  عقـرب را روز جهانـی کـودک 
عمومی سـازمان ملـل در چنین روزی در سـال 1959 اعامیٔه 
حقوق کودک و در سـال 1989 نیز کنوانسـیون حقوق کودک 

را تصویـب کرد. 
روز  جـون کـه برابـر اسـت بـا 11 جوزا هـم در سـال 1949 
در نشسـت اتحادیـٔه بین المللـی دمکراتیـک زنـان در پاریس 
به عنـوان روز بین المللـی کـودک اعـام شـد، در بسـیاری از 
کشـورها از جمله افغانسـتان، به عنوان روز کودک تعیین شـد. 

ت  کـرا مذا ز  ا ری  پـرده بردا
لبـان طا با  نی  پنـها

روز کـودک در بـدترین 
کشـور برای رشـد کـودکان

ابوبکر صدیق

ACKUهارون مجیدی
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صحنه های گرسـنه گی و تصاویر گرسـنه گاِن جوامع اسـامی و غیراسـامی، 
ایـن صحنه هـا کـه  از  یکـی  آزار می دهـد.  را سـخت  زنـده  وجدان هـای 
سـناریوی آن شـاید هـر روز در جاهـای مختلـِف زمیـن تکرار شـود، همان 
تصویـر مشـهورِ دختـرک شـیرخوار سـودانی اسـت کـه پوسـتش بـروی 
اسـتخوان های نحیفـش چسـپیده و سـر بـه خـاک نهـاده اسـت. در یکـی 
از روزهــای مــاه مــارچ سال 1993 مـیــادی، آقـای »کـیــفین کارتر« از 
عکس بـرداراِن افریقـای جنوبـی کـه در یکـی از نقـاط دوردسـِت سـودان 
از هلیکوپتـر پاییـن شـده اسـت، کـودک شـیرخواری را می بینـد کـه جسـد 
بی جـاِن خویـش را به سـوی یکـی از مراکـز خیریـۀ توزیـع مـواد غذایـی 
بـه روی خـاک می کشـد ولی در پیش چشـِم کرگسـی الشـخوار از پـا مانده 
سـر بـه خـاک می گـذارد و نقـش زمین می شـود و کرگـس در فاصلـۀ چند 
قدمـی در کمیـِن او می نشـیند. آقـای »کیفیـن« هـم کمیـن می گیـرد، ولی نه 
بـرای شـکار کـودک، بلکـه به خاطـر شـکار لحظـۀ عکاسـی، و سـپس راه 
خـود را در پیـش می گیـرد. او هـم در همـان لحظه الشـخوار می شـود ولی 

الشـخواری از نـوع دیگر! 
آقـای »کیفیـن کارتـر« عکـس را به نیویـورک تایمـز می فرسـتد و در نتیجه، 
جایـزۀ بهتریـن عکـس سـال را می گیـرد و سـپس در زیـر فشـار وجـدان 
و شـرایط زنده گـی، دسـت بـه خودکشـی می یـازد. کیفیـن در وصیت نامـۀ 

خویـش می نویسـد: 
»...ذهـن مـن بـا خاطـرات زنده یـی از خشـم و رنـج و کشـتار، اجسـاد 
مـرده گان روی هـم غلتیده و خانه های خالی از سـکنه... کودکانی گرسـنه و 
زخمـی، مسـت های دسـت به ماشـه، پولیـس و شـکنجه گران قاتل، انباشـته 
شـده اسـت... مـن مـی روم تا بـه »کـن« به پیونـدم، اگر خوشـبخت بـودم.« 

هدف از »کن« همکار دیگر او بود که چندی قبل کشته شده بود.
عکـس آن کودک شـیرخوار سـودانی در حالی کـه الهام بخِش صدها سـوژه 
و شـعر در جهـان گردیـد، ولـی با آن هم نتوانسـت رگـی را در جسـد مردۀ 
»امـت روزه« بـه حرکـت آورد. من هـر زمانی که تصویر »کـودک و کرگس« 
را می بینـم، تـو گویـی به عکس یکـی از سـرمایه داراِن خلیجی نـگاه می کنم 
کـه جلبابـی سـیاه بـه تن داشـته و بـا کمال تمکین ایسـتاده اسـت تـا مرِگ 

انسـانیت را به دسـت اهریمـن گرسـنه گی نظـاره نماید.
چه طـور می تـوان فلسـفۀ روزه را از فـرد بـه امـت انتقـال داد و چه گونـه 
خواهیـم توانسـت روزه را از قـول بـه عمـل و از احسـاس بـه برنامـه و از 
عاطفـه بـه اسـتراتژی تبدیل کنیـم؟ و باالخـره چه گونه می توان تمـدِن روزه 

را درک نمـود و روزۀ تمدنـی را برپـا داشـت؟

فلسفۀ اجتماعِی روزه
دوسـت عزیـزی از افغانسـتان زنـگ زده بـود و بـا صدایی گرفتـه می گفت 
کـه تابلـوی »کـودک و کرگـس« سـودانی، امـروز در هـر گوشـه و کنـار 
کشـور جلـب توجـه می نمایـد. او از تفـاوِت بزرگـی حرف می زد کـه میان 
ســرمایه دار و فقیـر در جــامعۀ مـا ایــجاد شـده و می گفت، تمثالـی از آن 
کرگـس را بـه عــنوان »مجسـمۀ گرسـنه گی« در نقـاط مخــتلِف شــهر در 
جاهایـی کـه انسـان های کرگس صفـت و مسـت النـه نموده انـد باید نصب 
نمـود؛ تمثالـی کـه در جامعـۀ خود ما بیشـتر و آشـکارتر از جوامـع خلیجی 

بازتـاب دارد.
مسـالۀ مهمـی را کـه همـۀ مـا فرامـوش نموده ایـم و کسـی بـا آن تمـاس 
نمی گیـرد، تاریـخ روزه در اسـام اسـت. مـن به ایـن باورم که فهم درسـت 
از روزه و فلسـفه و حکمـت و مقاصـد آن، بـدون دانسـتن تاریخچـۀ ایـن 
فریضـه در اسـام ممکـن نیسـت. بـا آن کـه رمضان به شـکل کنونـی آن در 
سـال دوم هجـری در مدینـه فـرض گردیـد، ولـی تاریـخ حکایـت می کنـد 
کـه تربیت یافتـه گان مکتـب نبوت در مکـه نیـز روزه می گرفتنـد. کتاب های 
سـیرت نقـل نموده انـد، زمانی کـه جعفـر فرزنـد ابوطالـب سـال ها پیـش از 
هجـرت بـه مدینـه، به حبشـه رفت و خواسـت پیامبر اسـام را بـه امپراتور 

آن کشـور »نجاشـی« معرفـی نمایـد، گفت: 
»او ما را به نماز و زکات و روزه امر می فرماید.«

بخش نهـم

3. بهشت و دوزخ  
ــًا  ــت و دوزخ فع ــحرور، جن ــر ش ــر دکت ــه نظ ب
موجــود نیســت، بلکــه بعــد از انفجــار دوم )نفــخ 
ــر  ــا ب ــود آن ه ــد و وج ــود می آی ــور( به وج ص
ــی  ــود، ول ــد ب ــی خواه ــود فعل ــای وج ویرانه ه

ــد.  ــی جدی ــن کون ــر قوانی ــت تأثی تح
ــزرگ  ــر ب ــن تغیی ــم به صراحــت از ای ــرآن کری ق
یــاد می کنــد، آن جــا کــه می فرمایــد “یــوم تبــدل 
ــر آن،  ــا ب ــراالرض و الســماوات...” بن االرض غی
قانــون حاکــم بــر بهشــت و دوزخ، قانونــی 
ــود.  ــد ب ــد خواه ــص جدی ــا خصای ــد و ب جدی
بهشــت و دوزخ محصــول انفجــار دوم )نفــخ 
ــن  ــه ای ــد. ب ــود می باش ــون موج ــور( در ک ص
صــورت، خصوصیت هــای موجــود در “نظــم 
وجــود” فعلــی در وجــود بعــدی نمی باشــد. 
را  بهشــت  کریــم  قــرآن  کــه  می گویــد  وی 
ــودن  ــی ب ــود” ) دایم ــت “خل ــه صف موصــوف ب
ــم(  ــد” )دای ــی دوزخ را “خال ــت، ول ــرده اس ( ک
نگفتــه و ایــن نشــان می دهــد کــه وضعیــت 
ــت،  ــر اس ــۀ پایان پذی ــک مرحل ــودن” ی “دوزخ ب
زمیــن  را  مختلفــی  مراحــل  همان طوری کــه 
ــات و  ــه ثب ــه ب ــا این ک ــته ت ــر گذاش ــت س پش

ــت.  ــیده اس ــی رس ــۀ فعل مرحل
ــودن  ــار( ب ــۀ دوزخ )ن ــز مرحل ــان آخــرت نی جه
ــی  ــۀ دایم ــه مرحل ــذارد و ب ــر می گ ــت س را پش
“بهشــت بــودن” می رســد. در نتیجــه هرکــه 
بــه بهشــت داخــل گــردد، دایــم و خالــد آن جــا 
خواهــد بــود و هرکــه بــه دوزخ رفــت، بــه معنــی 
ــد  ــد آن جــا خواه ــم و خال ــه دای ــن نیســت ک ای
مانــد بــرای این کــه وضعیــت دوزخ همیشــه 

ــد.  ــد مان دوزخ نخواه
در جهــان  مــا،  در جهــان  موجــود  تناقــض 
آخــرت نخواهــد بــود. مثــًا حیــات دنیــا مرکــب 
ــت  ــه در بهش ــت درحالی ک ــت اس از کار و راح
ــت  ــرض اس ــت و م ــا صح ــت، این ج کار نیس
ــر و  ــا خی ــت، این ج ــرض نیس ــا م ــی آن ج ول
ــود و  ــد ب ــر نخواه ــا ش ــا آن ج ــد ام ــر می باش ش
ــی آخــرت و  ــح اســت، ول ــگ و صل این جــا جن

ــت.  ــق اس ــح مطل ــت، صل بهش

فصل دوم 
انسان و معرفت انسانی 

ــه  ــی اســت ک ــارت از دو اصل ــل عب حــق و باط
اولــی مبتنــی بــر “حقیقــت” و دومــی مبتنــی بــر 
ــۀ  ــر دو رابط ــن ه ــان ای ــد و می ــم” می باش “وه
ــانی  ــر انس ــه فک ــه همیش ــود دارد ک ــی وج جدل
ــی  ــدت کوتاه ــر م ــت. اگ ــر دو اس ــار ه گرفت
حــق از باطــل جــدا شــود، بازهــم التبــاس حــق 
ــه وجــود  ــا شــکل جدیــد ب ــاره و ب و باطــل دوب
ــی  ــون جدل ــان “قان ــاس هم ــن التب ــد. ای می آی
ــد  ــود. خداون ــه می ش ــانی” گفت ــت انس در معرف

متعــال در قــرآن کریــم حــق و باطــل را بــه آب 
ــوط  ــاک و مخل ــن پ ــه آه ــوث، و ب ــاک و مل پ
تشــبیه کــرده اســت کــه همیشــه یــک ضــرورت 
ــا آب از تلویــث پــاک نگهداشــته شــود  اســت ت
و آهــن نیــز بــر اثــر حــرارت پــاک گــردد ولــی 
ــر  ــا ب ــی دایمــی نیســت، بلکــه بن ــن دورۀ پاک ای
ــر  ــر اث ــز ب ــاک نی ــی” آب پ ــون جــدل داخل “قان
ــاک  ــور، ناپ ــم همین ط ــن ه ــدن و آه ــر مان دی
ــت  ــر و معرف ــر فک ــت ب ــن وضعی ــردد. ای می گ
انســانی نیــز در قالــب “قانــون جدلــی در معرفــت 

ــد.  ــم می باش ــانی” حاک انس
در نتیجــه این کــه معرفــت انســانی اگــر بــه 
صــورت تطابــق صــور ذهنــی انســان بــا حقایــق 
خارجــی و واقعــی بــود، “حقیقــت” دانســته 
می شــود و اگــر منطبــق بــا حقایــق واقعــی 

نبــود، “وهــم” و باطــل پنداشــته می شــود.
الف( حق و باطل  

حــق عبــارت اســت از وجــود موضوعــی مــادی 
خــارج ذهــن و فکــر انســانی، کــه قــرآن کریــم 
ــت. در  ــرده اس ــر ک ــق” تعبی ــه واژۀ “ح از آن ب
قــرآن کریــم اصطــاح “حق” بــر “اهلل”  اســتعمال 
ــود  ــه “اهلل” دارای وج ــرای این ک ــت ب ــده اس ش
ــه  ــت، ن ــانی اس ــر انس ــارج فک ــی و خ موضوع
ــأن اهلل  ــک ب ــانی )ذال ــن انس ــور ذه ــۀ  تص نتیج
هــو الحــق( و این کــه وجــود “اهلل” ماننــد وجــود 
ــه  ــس کمثل ــد )لی ــق نمی باش ــیا و حقای ــایر اش س
دوم جــدل  و  اول  قانــون  نتیجــه  در  شــیئ(؛ 
)دینامیســم “هــاک” و “تکیــف”( بــر اهلل انطبــاق 
نمی یابــد، آن طوری کــه بــر ســایر موجــودات 

تطبیــق می گــردد. 
کلمــات  بــر  “حــق”  اصطــاح  همچنیــن 
ــروردگار اطــاق شــده اســت و “کلمــات اهلل”  پ
ــه الحــق(،  عیــن موجــودات حقیقــی اســت )قول
)و مــا خلقنــا الســماوات و االرض و مــا بینهما اال 
ــس “اهلل” و موجــودات دیگــر هــردو  بالحــق(؛ پ
دارای وجــود حقیقــِی خــارج ذهــن انســانی انــد 
ــه اســت.  ــه کار رفت ــا واژۀ “حــق” ب ــر آن ه ــه ب ک
ــکام  ــر اح ــق” ب ــاح “ح ــه اصط ــواردی ک در م
اجرایــی اســتفاده شــده اســت، بــه معنــی انطبــاق 
ــه  ــد این ک ــد، مانن ــود می باش ــق وج ــا حقای آن ب
ــه شــده اســت.   ــت” و “صــدق” حــق گفت “عدال
باطــل برخــاف “حــق”، بــر “وهــم” و “تصــور” 
انســانی اســتعمال شــده اســت. عبــادت “بت هــا” 
ــرای این کــه إیصــال  ــه شــده اســت ب باطــل گفت
نفــع و ضــرر از جانــب آن هــا یــک تصــور ذهنــی 
محــض اســت، نــه یــک حقیقــت موضوعــی. در 
ــه  ــی ک ــر اندازه ی ــه ه ــه ب ــد گفــت ک ــت بای نهای
شــناخت بــه موجــودات تکوینــی و حقایــق 
مــادی بــاال مــی رود، بــه همــان انــدازه شــناخت 
انســان نســبت بــه خــدا کــه “حقیقــت” موجــود 
ــود  ــه می ش ــن را گفت ــی رود و ای ــاال م ــت، ب اس

ــروردگار از طریــق معرفــت اشــیاء”.   “معرفــت پ
ب( غیب و شهادت

ــاوراء  ــب” م ــه “غی ــدگاه مشــهور آن اســت ک دی
ــن برداشــت  ــی ای ــه می شــود، ول طبیعــت را گفت
قــرآن  در  “غیــب”  بلکــه  نیســت،  درســت 
ــادی اســتفاده شــده اســت  ــر موجــود م ــم ب کری
امــا زمانی کــه ایــن موجــود مباشــر نباشــد. 
ــک موجــود  ــه ی ــد” ک ــر “هده ــه ب همان طوری ک
مــادی اســت، کلمــۀ “غائــب” اســتعمال گردیــد، 
ــن،  ــود. بنابرای ــلیمان نب ــزد س ــه ن ــی زمانی ک ول
ــت،  ــب” اس ــا “غی ــرای م ــا ب ــص انبی ــام قص تم
چــون مــا بالمباشــره شــاهد آن هــا نیســتیم، 
ولــی نســبت بــه جامعــۀ خودشــان غیــب تلقــی 

اســت.   نمی شــده 
بنــا بــه گفتــۀ شــحرور، آیــت 188 ســورۀ 
ــب”  ــتن “غی ــه دانس ــد ک ــان می ده ــراف نش اع
موجــب دفــع ضــرر و جلــب منافــع اســت و بــه 
همیــن دلیــل، امــروز از طریــق اقمــار مصنوعــی 
و تصاویــر فضایــی، حقایــق غیبــی شــناخته 
می شــود و از ایــن طریــق، از اضــرار و حــوادث 
ــادی  ــع اقتص ــردد و مناف ــری می گ ــوء جلوگی س
به دســت آورده می شــود. درحالی کــه دیــدگاه 
ــب، آن  ــا” از واژۀ غی ــا برداشــت “خط مشــهور ب
دانســته اند و  طبیعــت  مــاوراء  را مخصــوص 
بــرای انکشــاف علمــی )همــان دانســتن غیبیــات( 
تــاش نمی کننــد و منتظــر انــد کــه غیــب از مــا 
وراء طبیعــت ظهــور نمایــد و بــه همیــن لحــاظ، 
ــرار  ــه تک ــی، ب ــای علم ــا تاش ه ــه ب در مقایس

ــد.  ــاه می برن ــه” پن “ادعی
ــر را  ــِت غیرمباش ــر حقیق ــورت، ه ــن ص ــه ای ب
“غیــب” می گوینــد و هــر حقیقــت مباشــر بــرای 
ــرای  ــت ب ــن اس ــت و ممک ــهادت” اس ــا “ش م

ــردد.  ــی گ ــب” تلق ــران “غی دیگ
نکتــۀ دیگــر این کــه “غیــب” ممکــن اســت 
یــک غیــب جزئــی باشــد، ماننــد حــوادث 
ــاِن خــود  ــۀ زم ــرای جامع ــه ب واقعــی گذشــته ک
ــرای مــا “غیــب” تلقــی  ــی ب ــود، ول “شــهادت” ب
می گــردد. و ممکــن اســت “غیــب کلــی” باشــد 
ماننــد حقایــق و اشــیاء کــه فقــط خــدا آن هــا را 
ــز اســت،  ــی نســبی نی ــب کل ــن غی ــد و ای می دان
ــبت  ــا نس ــاِت م ــان اطاع ــرور زم ــه م ــون ب چ
بــه آن هــا در حــال توســعه اســت و آن چــه 
ــترس  ــل دس ــت و قاب ــه اهلل اس ــص ب ــه مخت ک
ــب”  ــح الغی ــد، آن “مفاتی ــان نمی باش ــرای انس ب
اســت کــه مجموعه یــی از قوانیــن وجــود را 
ــری  ــِس دیگ ــدا ک ــر خ ــه غی ــود ک ــه می ش گفت
نمی توانــد بــه آن اطــاع یابــد و اطــاع نخواهــد 
یافــت و بــه ایــن صــورت، هیــچ کســیـ  جــز اهلل 
ـ صاحــب درجــۀ الوهیــت نخواهــد بــود )بــرای 
ــه مفاتیح الغیــب  ــم ب ــی عال این کــه صــرف اوتعال

می باشــد(. 

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش دهــمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 

ACKU



5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2276  شنبه         12  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    17 رمضان   مبارک    y 1439  2 جون       2018 www.mandegardaily.com

اسـطوره گرایي  بـه  تمایـل  بـا  پسـت مدرنیزم 
و نمادگرایـي، بـاور و اطمینـان انسـان را بـه 
مي کنـد  متزلـزل  مشـاهده،  قابـل  تجربه هـاي 
و شـیوۀ عقانـي را بـراي تحلیـل واقعیت هـا 
کافـي نمي دانـد؛ مثـًا فوکـو معتقـد اسـت که 
بـراي  نهایـي  پاسـخي  و  خـاص  توضیحـي 
هنـر  در  و  نـدارد  وجـود  واقعیـت  موضـوع 
نیـز »وان گـوگ« بـه همـکارش »وان راپـاد« 
کـه  می شـوم  خوشـحال  »بسـیار  می نویسـد: 
مـردم بـه درسـتی نمی تواننـد در تابلـوی مـن 
بعضـی موضوعـات را تشـخیص دهند و بدین 
وسـیله به آرزویم که احسـاس حالـت رویایی 

کـه تابلـو باشـد، جامـۀ عمـل می پوشـانند.«
کـه  معتقدنـد  نیـز  صاحب نظـران  از  بعضـی 
پسـت مدرن، گونه یـی نقـد فرهنـگ اسـت بـه 
نقـد  از  کنـون  تـا  کـه  معنایـی  گسـترده ترین 

یم. شـناخته ا
را  پسـت مدرن  مولفه هـای  اختصـار  بـه 

بـرد: نـام  می تـوان 
بـه  بی اعتقـادی   / کان روایت هـا  بـه  تردیـد 
اصـول ثابـت و قواعـد از پیـش تعیین شـده / 
نفـی مطلـق باوری / نفـی کلیتـی ارگانیک )در 
مسـایل مربـوط بـه جامعـۀ هنـر( / توجـه بـه 
و  یقیـن  عـدم   / / خودسـتیزی  کثرت گرایـی 
تقیـن / شـک و تردیـد نسـبت بـه گفتمان های 
بـه  توجـه   ... و  سیاسـی  فرهنگـی،  جهانـی، 
جهانـی متکثـر / رویکـرد طنـز و تناقـض و 
شـوخ طبعی / پرهیـز از قهرمان سـتایی / توجـه 
بـه “واقعیت گرایـی چندبعـدی“ / نفـی روایت 
بـه  رویکـرد   / سلسـله مراتبی  نظـم  و  خطـی 
اور  تبییـن  بـرای  عاملـی  هم چـون  نـه  زبـان 
مختلـف  دیدگاه هـای  پذیـرش   / واقعیت هـا 
و نفـی اقتـدار یـک دیـدگاه یگانـه / بـه بازی 
راه حـل  انـکار   / معاصـر  عـام  فرهنـگ  دادن 
نهایـی بـرای رهایی بشـریت / ناباوری نسـبت 
بـه پاسـخ های قطعـی / اجتنـاب از نظریـۀ یـا 
“ایـن” یـا “آن” ! / رویکرد بـه نظریۀ هم “این” 
هـم “آن”! / توجـه بـه نقـش بت شـکنانۀ طنز / 
گرایـش بـه ویژه گی هـای مثبتی که از گذشـته 
)سـنت ها( وجـود دارد / رویکـرد بـه اختـاط 
و ترکیـب گفتمان های گوناگـون / رمززدایی و 
شالوده شـکنی / متن بـاوری / بازی هـای زبانی 

/ احیـای نگرش هـای کهنـه و منسـوخ و ...
پدیده یـی  چنیـن  در  زنده گـی  شـیوه های  از 
امریکایـی  گروه هـای  زنده گـی  بـه  می تـوان 
بـرد  نـام  “هیپی هـا“  و  “پانک هـا“  هم چـون 
عقایـد  بـه  نزدیـک  بسـیار  عقایدشـان  کـه 

اسـت. پسـت مدرن 
بـزرگ  مخالفـان  و  منتقـدان  از  یکـی 
اسـت.  هابرمـاس“  “یورگـن  پست مدرنیسـم 
وی از طـرف داران مدرنیتـه می باشـد و خـود 
را محافـظ آن می دانـد. یورگـن بـا انتقـادات 
شـدیدی در سـال 1998 بـر پسـت مدرن بـر 
ایـن باور اسـت کـه هنـوز مدرنیته بـه اهداف 
خـود و تکامـل مـورد نظر نرسـیده اسـت و تا 
ایـن اتفـاق نیافتـاده، بحـث از پست مدرنیسـم 

می باشـد. خطـا 
 

ادبیات داستانی پست مدرن 
»دنیـا در آن روزگار قدیم که داسـتان من اتفاق 
مي افتـد، هنـوز پـر بـود از حـوادث پیش بینـي 
نشـده. بارهـا اتفـاق مي افتـاد کـه آدم در برابر 
واژه هایـي، آگاهي هایي، اسـاس و شـکل هایي 
قـرار مي گرفـت کـه بـه هیچ وجـه بـا واقعیت 
مطابقـت نداشـت؛ در عـوض دنیـا پـر بـود از 
اشـیا، نیروهـا و افـرادي کـه هیـچ چیـز، حتـا 
یـک اسـم آن هـا را از بقیـه متمایز نمي کـرد...« 
فصـل  کالوینـو،  ایتالـو  ناموجـود،  )شـووالیۀ 

چهارم(
مشـخصه های ادبیات پسـت مدرن، به درسـتی 
می رسـد  نظـر  بـه  امـا  نشـده اند،  معرفـی 
ادبیـات  اساسـی  مولفـۀ  شالوده شـکنی،  کـه 
پسـت مدرن اسـت. علـت ایـن امـر آن اسـت 
کـه معرفـی عنصـر مسـلط “هستی شـناختی“ 
در کنـار عنصـر “معرفـت شـناختی“ )از نظـر 
برایـان مـک هیـل(، نقـد “روایت هـای کان” 
)از دیـد لیوتـار( و سـخن محـور )از دیـدگاه 
بودریـار(، گرایـش بـه “نقطـۀ صفـر زبـان” ) 
از نظـرگاه بـارت(، “بی مـرزی میـان واقعیـت 
و فراواقعیـت” و حتـا برتـری فراواقعیـت )از 
دیـدگاه بودریار و دیگـران(، “تعویق” و غیاب 
در برابـر حضـور )از منظـر دریـدا( “تعلیـق”، 
“فقـدان گره گشـایی“، “بازبودن متـن” و “عدم 
قطعیـت” کـه بـرای متـون پسـت مدرن ارایـه 

شـالوده افکنانه اند. شـده اند، 
“شالوده شـکنی” دریـدا، بـه جـای پدیده ها، به 
نشـانه ها توجـه دارد. از دیـدگاه دریـدا، مفهوم 
همان نشـانه اسـت. زبـان، آیینه یی نیسـت که 

حقیقـت را بـر مـا مکشـوف سـازد، 
و  حقیقـت  نسـبی  کشـف  بلکـه 
شـناخت مـا از آن تاثیـر می پذیـرد. 
بـه بیـان “نیچـه“، “ادبیـات، صادقانه 
بـه زبان مجـازی خود اقـرار می کند؛ 
بـرای  نیسـت.  چنیـن  فلسـفه  امـا، 
پرهیـز از متافیزیـک حضور و آگاهی 
از  بایـد  بـر خطـای فهـم مشـترک، 
عبـارت  بـه  کـرد.”  آغـاز  تقابل هـا 
دیگـر، بایسـتی سـاختار تقابل هـا را 
اسـت،  بشـر  ذهـن  کلیشه سـاز  کـه 
ویـران کـرد. دریـدا می گویـد بایـد 
از ضـد شـروع کـرد؛ یعنـی بایـد به 
جـای حقیقـت، از مجـاز آغـاز و از 
گفتـار ـ کـه بـر پایۀ حضـور گوینده 
نوشـتار  بـه  ـ  می پذیـرد  صـورت 
ـ کـه نویسـنده اش غایـب اسـت و 
نمی توانـد غـرض و مقصـود خـود 
را بـرای خواننـده بازگـو کنـد ـ رو 
کـرد و در نتیجـه به جـای “لوگوس” 
“میتـوس”  بـه  محـوری  کام  و 
توجـه کنیـم. هنگامـی کـه همـه گان 
مجبـور شـدند کـه چـون یک دیگـر 
بیاندیشـند، غیـاب و غرابـت آن هـا 
از بیـن مـی رود و متافیزیـک حضور، 
بـرای  “لیوتـار“  مـی آورد.  بـر  سـر 
نقـد  بـه  منظـور  همیـن  گسـترش 
کان“  “روایـت  یـا  “فراروایت هـا“ 
هیـل“،  مـک  “برایـان  پرداخـت. 
غالـب  عنصـر  را  معرفت شـناختی 
مدرنیسـم و هستی شـناختی را عنصر 
و  برشـمرده  پست مدرنیسـم  قالـب 
از آن جـا کـه نویسـنده تحـت نفـوذ 
همیـن  از  معرفت شـناختی،  مولفـۀ 
دنیایی اسـت کـه خود بخشـی از آن 
باشـد، قادر نیسـت به تفسـیر هستی 
ممکناتـی  دنبـال  بـه  پـس  بپـردازد، 
می گـردد کـه بـه گونه یـی تفسـیرش 

بـا عنصـر معرفت شـناختی،  نـه  کنـد، آن هـم 
بلکـه با عنصـر هستی شـناختی. داسـتان نویس 
بـه  شالوده شـکنانه  تعهـدی  بـا  پسـت مدرن 
متـن می نگـرد: نظریۀ مـرگ مولـف، نظریه یی 
اسـت کـه غیبـت نویسـنده را بـه رخ خواننده 
می کشـد و خواننـده بـا “دریافـت” خـود بـه 
متـن رو می کنـد و اساسـًا متـن را می آفرینـد.

ادبیات داستانی پست مدرن جهان 
بایـد  امریـکا  از نویسـنده گان پسـت مدرن در 
از “ریچـارد براتیـگان“ متولـد 1935یـاد کنیم. 
سـر  پشـت  را  سـختی  کودکـی  دوران  او 
گذاشـت، پـدرش پیـش از بـه دنیـا آمـدن او، 
خانـواده را تـرک کـرده بـود و  پـس از آن کـه 
متوجـه  تـازه  او را خوانـد،  خبـر درگذشـِت 
شـد پسـری به نـام ریچـارد داشـته  اسـت. در 
بـه همـراه همسـر و کـودک  تابسـتان 1961 

خردسـالش بـه آیداهـو رفـت و زنده گـی در 
قـزل آالی  از  پـر  رودخانه هـای  کنـار  چـادر 
آن جـا را تجربه کـرد و رمان “صیـد قزل آال در 
امریـکا“ را نوشـت کـه ایـن رمـان با اسـتقبال 
خوبـی روبـه رو شـد. قبـل از صید غـزل آال در 
امریـکا براتیـگان چنـد مجموعه شـعر منتشـر 
بیگ سـور  اهـل  متفقیـن،  ژنـرال  رمـان  کـرد. 
هرچنـد دومیـن رمـان او محسـوب می شـود، 
امـا اولیـن رمـان منتشـر شـدۀ اوسـت. پس از 
موفقیـت صیـد غـزل آال در امریـکا براتیـگان 
دیگـر هـر کتابـی می توانسـت منتشـر کنـد و 
چنیـن هـم کـرد. او حتـا کتابـی منتشـر کـرد 
بـا نـام “لطفـًا ایـن کتـاب را بکاریـد” کـه 
شـامل هشـت شـعر بود و کنار هـر کتاب، 
یـک بسـته بـذر گیـاه، چسـبانیده شـده 
بـود. براتیـگان در اکتوبـر 1984 بـا یـک 
تفنـگ کالیبـر 44 خودکشـی کـرد. آثار 
“صیـد  از:  عبارت انـد  او  برجسـتۀ 

قـزل آال در امریـکا“،
“ژنـرال متفقین، اهل بیگ سـور 
“، ”در رویـای بابل“، ” سـقط 
جنین“ و “در قنـد هندوانه”. 

از دیگـر آثـار مطـرح و برجسـتۀ پسـت مدرن 
نوشـتۀ  پاتـر“  “هـری  مجموعـۀ  بـه  می تـوان 

کـرد. اشـاره  جی.کی.رولینـگ 
پسـت مدرن  تفکـر  جلـوۀ  پسـت مدرن  رمـان 
در ادبیـات اسـت؛ امـا این کـه چـه نـوع رماني 
توسـط  نـه  نامیـد،  پسـت مدرن  مي تـوان  را 
نویسـنده مشـخص مي شـود و نـه معیارهـاي 
مسـلم و مشـخصي بـراي تشـخیص تمایِز این 
نـوع رمـان بـا دیگـر رمان هـا وجـود دارد. از 
ایـن رو بهتریـن تعریفـي کـه در حـال حاضـر 
مي توانیـم از رمـان پسـت مدرن ارایـه دهیـم، 
چنیـن اسـت: رمانـي اسـت مربـوط بـه دوران 
معاصـر کـه تعمـداً از نظـر قالـب و محتـوا از 
رمـان مـدرن فاصله مي گیـرد. تفـاوت ماهوی 
داسـتان مـدرن و پسـت مدرن در چـه مواردی 

؟ ست ا
داسـتان مدرنیسـتی آینـۀ تمام نمـای زنده گـی 

مـا  پست مدرنیسـتی  ادبیـات  در  امـا  اسـت. 
داسـتان  در  نداریـم.  واقعیـت  بـا  رابطه یـی 
پسـت مدرن ممکـن اسـت نویسـنده چـه بـه 
عنـوان راوی و یـا غیر راوی حضـور پیدا کند. 
حتا ممکن اسـت از شـگردهای داستان نویسی 
خـود یا علت نوشـتن هـم حرف بزنـد، اما در 
داسـتان مـدرن، شـخصیت بـه دنبال آن اسـت 
کـه هویـت واقعی خویش را دریابـد. از این رو 

بـه تفسـیر جهـان مشـغول می شـود.
 

شعر پست مدرن 
می تـوان  هـم  پسـت مدرن  شـعر  دربـارۀ 
گفـت ابهـام و غیردسـتوري بـودِن عبـارات از 
ویژه گي هـاي عمـدۀ این گونـه اشـعار اسـت، 
کـه بـه عنـوان اشـعار سـبک »ساختارشـکني« 
شـناخته شـده اند. شـعر پسـامدرن در سنت ها 
و  مهـرورزي  بـا  خرافه هـا  در  هم چنیـن  و 
باورهـاي  مي کنـد،  نـگاه  بیشـتري  مـداراي 
خرافـي و اصـوالً فرهنـگ عوام را بـا قاطعیْت 
خرت  وپرتـي  هیـچ  مي کنـد،  انـکار  و  نفـي 
بـا  شـاید  میـان  ایـن  در  نمي ریـزد،  دور  را 
اقتـدار  درخشـش شـي یي مواجـه شـود کـه 
نوشـتار مولفـي مـدرن، آن را کنـار گذاشـته 
باشـد. شـعر پسـامدرن از طریـق بـه تأخیـر 
انداختـِن معنـا و گرایـش به بازي هـاي زباني، 
شـوخ طبعي و طنـز و پارادوکـس بـه ارایـۀ 

مي پـردازد: ایـن 
ـ تشـدید لذت گرایـي از طریـق شـگردهاي 

زباني.
تداعـی  را  زن باره گـی  کـه  زبان باره گـی  ـ 

. می کنـد
ـ متاشـي کـردن کانون هـاي معانـي مقـرر و 

... و  رسـمیت یافته 
در شـعر پسـامدرن، مولفه هـا سـیال و قابـل 
انعطاف اند. این سـیالیت، میـان قطعیت و عدم 
قطعیـت، حقیقـت و نسـبیت باوري و مسـایلي 
از ایـن دسـت در نوسـان اسـت، رمزآلوده گي 

در ایـن میـان، مـدام رنـگ عـوض مي کند.
از شـاعران ایرانـی پسـت مدرن می تـوان علـی 

ابدالـی و رضـا براهنـی را نـام برد.
بـا بررسـي اصـول ساختارشـکني، درمي یابیـم 
کـه نمونه هایـي از چنیـن تفکـري در ادبیـات 
کسـاني  و  مي شـود  دیـده  پارسـي  کاسـیک 
چـون طـرزي افشـاري و حتـا مولـوي اگرچه 
آزموده انـد.  را  آن  محـدود،  سـطحي  در 
هم چنیـن عبـارت زیـر از عین القضـات بیـان 
کننـدۀ همـان چیزي اسـت کـه دریـدا و فوکو 
در نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم مطـرح کرده انـد و 

این همـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

»شـعر چـون آیینه یـي اسـت که هر کسـي نقد 
حـال خویـش را در آن مي بیند.«

و یـا مثـًا حسـام الدین چلبـي در مورد شـعر 
مولـوي چنیـن مي گویـد:

»کام خداونـدگار مـا بـه مثابـت آیینه اسـت، 
چـه هـر کـه معني یـي مي گویـد و صورتـي 
مي بنـدد، صورت معنـي خـود را مي گوید، آن 

معنـي کام موالنا نیسـت.«
 

جمع بندی 
مباحـث  ژرف نگـری  بـا  اگـر  پایـان  در  و 
نظریه پـردازان پسـت مدرن را ردیابـی کنیم، به 
ایـن برایند می رسـیم که اندیشـه های گوناگون 
در این سـخن لیوتار شالوده شـکنی می شـوند: 
پسـامدرنیزم، مدرنیـزم به عـاوه بحران هایش 
اسـت. مدرنیزم جهان پرسـش های پـی در پی 
بـود، امـا حتـا در تاریک تریـن ثانیه هـا امیدی 
در پشـت پلک هایـش سـو سـو مـی زد: امیـد 
یافتـن پاسـخ! مدرنیزم سـرگردانی داشـت، اما 
ایـن سـرگردانی بـرای »رسـیدن« بـود، ولـی 

پسـامدرنیزم می گویـد:
گـر بـه پـرواز و گـر از سـعی پریـدن رفتـم / 

رفتـم امـا همه جـا تـا نرسـیدن رفتـم
در مدرنیزم نیز می گفتند:

تـا بدان جا رسـید دانش مـن / کـه بدانم همی 
نادانم که 

امـا ایـن »نادانـی« را ناشـی از نبـود »دانایـی« 
کفـاف  مـا  عمـر  می گفتنـد  نمی دانسـتند، 
هسـت،  معناهـا  از  کهکشـانی  و  نمی دهـد 
امـا مـا بـه همـه نمی توانیـم رسـید: غیب هـا 
آهسته آهسـته شهادت می شـوند... پسامدرنیزم 
می گویـد در اصـل همیـن »نادانـی« هسـت... 
معنایـی نیسـت تـا بـه آن برسـیم... 
مـا فقـط مسـافر جاده هـای لغزنـدۀ 
پسـامدرنیزم  هسـتیم.  پرسـش ها 
اسـت:  مدرنیـزم  کاریکاتـور 
بیشـتری  انـرژی  کـه  کاریکاتـوری 
دارد بـرای از دسـت دادن انـرژی... 
بـه همین سـبب اسـت کـه می گویند 
»هنـر پسـامدرن همـان هنـر مـدرن 
اسـت، امـا آن جـا کـه هنـر مـدرن به 

حـد خـود رسـیده باشـد.
 

پی نوشت ها )منابع و مأخذ(: 
معاصـر  ادبیـات  در  گزاره هایـی  1ـ 

ایـران )داسـتان( – علـی تسـلیمی
معاصـر  ادبیـات  در  گزاره هایـی  2ـ 

ایـران )شـعر( – علـی تسـلیمی
دریـدا،  ـ  نشـانه ها  سرگشـته گی  3ـ 
مانـی  ترجمـۀ   – دیگـران  و  فوکـو 
نقـد  از  )نشـانه هایی   – حقیقـی 

پسـامدرنیته(
بـه  پست مدرنیسـم  از  4ـ 
 – حسـن  ایهـاب   – پسـت مدرنیته 

گلپایگانـی زهـرا  ترجمـۀ 
 – باباچاهـی  علـی  نظریـات  5ـ 
www. - برگرفتـه از سـایت غابیـل

ghabil .com
6ـ سـایت ایـران پویئتـی – علی اکبر 
www.iranpoetry.   - شـیدی 

com
7ـ سـایت جـام جـم آنایـن – زهرا 

بری صا
8ـ پرفیسـور مـری کاجز ـ دانشـیار 
بخش انگلیسـی دانشـگاه کلورادو – 

ترجمـه: میاد حامـی احمدی
9ـ ویکی پدیا فارسی

ادبیـات  بـر  مقدمه یـی  10ـ 
 – ویدوسـون  پیتـر   – پسـت مدرن 

صرافـی مینـا  ترجمـه: 
و  تلخیـص   – دادار  سـایت  11ـ 

کیانـی کیـان  جمـع آوری 
12ـ فرهنـگ لغـت موضوعـی ادبیـات – گرو 

یلبرت و
13ـ مدرنیتـه و پسـت مدرنیته – حسـین علی 

نوذری
14ـ مجلۀ دنیای سـخن – شـمارۀ 64 – پست 

مدرن در یک رمان – سـهیل ورودی
15ـ میشـل فوکـو در یک بنـد – ترجمه: بابک 

احمدی
16ـ مجلـۀ سـوره سـال 72 – شـمارۀ 9 و 10 
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در حالیکــه شــاهد خاقــان عباســی، نخســت وزیــر 
ــود  ــمت خ ــنبه از س ــب پنجش ــه ش ــتان نیم پاکس
اســتعفا داد قــرار اســت نصیــر الملــک یــک قاضــی 

ارشــد پاکســتان جانشــین او شــود.
ــه گــزارش خبرگــزاری اسوشــیتدپرس، ســاعاتی  ب
بعــد از آنکــه دوره کنونــی پارلمــان پاکســتان 
ــن کشــور  ــور ای ــس جمه ــید و رئی ــان رس ــه پای ب
ــرد، اعــام  ــان را منحــل ک ــس ســفای پارلم مجل
ــین دادگاه  ــس پیش ــک، رئی ــر المل ــه نصی ــد ک ش
عالــی ایــن کشــور قــرار اســت بــه عنــوان نخســت 
ــرای یــک دوره دو ماهــه ســوگند  ــر موقــت ب وزی

ــد. ــاد کن ی
ــه  ــخ پاکســتان اســت ک ــار در تاری ــن ســومین ب ای
ــس  ــه مجل ــوم ب ــان موس ــفای پارلم ــس س مجل
ــد.  ــل می کن ــود را تکمی ــاله خ ــج س ــی دوره پن مل
قانــون اساســی پاکســتان تصریــح کــرده کــه 

انتخابــات جدیــد در ایــن کشــور بایــد در عــرض 
ــود. ــزار ش 60 روز برگ

ــان برگــزاری  ــا زم ــه( ت ــک از روز )جمع نصیرالمل
انتخابــات کــه بــرای 25 ژوئیــه اعــام شــده 
هدایــت دولــت موقــت پاکســتان را در دســت 

ــت. ــد داش خواه
شــاهد خاقــان عباســی، نخســت وزیــر قبلــی نیمــه 
شــب پنجشــنبه اســتعفا کــرد و بــه دوره پــر تنــش 
نخســت وزیــری اش کــه از ژوئیــه 2017 بــا روی 
ــد  ــاز ش ــریف آغ ــواز ش ــای ن ــه ج ــدن ب کار آم

ــان داد. پای
ــی  ــواز شــریف از ســوی دادگاه عال ــان ن در آن زم
ــش  ــکاری در دارایی های ــام پنهان ــه اته ــتان ب پاکس
ــه  ــا محاکمــه ب ــون ب ــار شــد و اکن در خــارج برکن

ــرو اســت. اتهــام فســاد روب

وزیـر داخلـه در واکنـش بـه حملـۀ تروریسـتان بـر مقـر 
وزارت امـور داخلـه در کابـل می گویـد که تروریسـتان در 

خانه هـای شـخصی افـراد نگـه داری می شـود. 
ویـس احمـد برمـک در مصاحبه یـی گفـت کـه تحقیقات 
در بـاره چگونگـی حمله روز چهارشـنبه مهاجمان مسـلح 

بـاالی وزارت داخله جریـان دارد.
بـه گفتـه وی، پـس از ختـم تحقیقـات این روشـن خواهد 
شـد کـه مهاجمـان بـا دو موتـر زرهـی از کجـا و چگونـه 

خـود را بـه دروازه ایـن وزارت رسـاندند.
برمـک کـه روز جمعـه بـا رادیـو آزادی صحبـت می کـرد، 
خانه هـای  در  برخی هـا  هـم  حاضـر  حـال  در  گفـت: 

می کننـد. نگهـداری  را  تروریسـت ها  شخصی شـان 
او تصریح کرد:

»بررسـی های ابتدایـی جریـان دارد. ایـن بایـد ریشـه یابی 
شـود و از طریـق کمره هـا دیـده شـود کـه این وسـایط از 
کـدام مسـیر آمـده اسـت. داخـل شـهر »کابـل« در خانه ها 
ایـن تروریسـت ها را مـی  منـازل شـخصی کسـانی که  و 
پروراننـد هنـوز هـم هسـتند، یـا از خانه هـای آن هـا بیرون 
شـده یا از مسـیر های مختلف از بیرون شـهر آورده شـده و 

ایـن بررسـی های همـه جانبـه را ضـرورت دارد.«
روز چهارشـنبه هفتـه جـاری هشـت مهاجـم مسـلح بـا 
اسـتفاده از دو موتـر زرهـی باالی وزارت داخله افغانسـتان 

در شـهر کابـل حملـه کردند.
وزارت داخلـه گفته اسـت مهاجمـان موفـق نشـدند تـا بـه 
سـاختمان وزارت داخـل شـوند و از سـوی پولیـس در 

قـراول اول کشـته شـدند.
گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

امـا جنـرال جان نیکلسـن فرمانده مأموریـت حمایت قاطع 
در افغانسـتان از طریـق یـک ویدیـو کنفرانـس از کابـل به 

خبرنـگاران در واشـنگتن گفته اسـت، در عقـب ایـن حمله 
شـبکه حقانـی قـرار دارد زیـرا به گفتـه وی این شـبکه در 

گذشـته نیـز از همیـن تاکتیک اسـتفاده کرده اسـت.
سـوالی کـه بایـد نهاد هـای امنیتـی آنـرا جـواب دهنـد این 
اسـت کـه مهاجمان با یونیفـورم نظامـی و موتر های زرهی 

چگونـه خـود را تـا دروازه وزارت داخله رسـاندند؟
فرمانـده امنیـه کابـل می گویـد، موتر هایی کـه مهاجمـان از 

آن اسـتفاده کردنـد فاقـد اسـناد اسـت و بررسـی ها در باره 
شناسـایی آن ادامه دارد.

داوود امیـن گفـت، موتر هـای فاقد اسـناد و شـبیه وسـایط 
ایـن مهاجمـان هنـوز هم در شـهر کابـل تـردد می کنند.

بـه گفتـه وی، برخـی اعضـای شـورای ملـی، جنـراالن و 
مقام هـای حکومتـی از چنیـن موتر هـای زرهـی اسـتفاده 

می کننـد.
وی می گوید:

»بعضـی وکای مـا هسـتند کـه چنیـن موتر هـای بی پلیت 
دارنـد یـا بـه آن پلیـت »و ج« نصـب کرده انـد، بعضـی 
بـزرگان کـه در حکومـت هسـتند و بعضی جنـراالن هم از 
ایـن وسـایط دارنـد به خاطری که این وسـایط ارزان اسـت 
و آسـان بـه دسـت می آید،بـا اسـتفاده از نفوذ خـود با این 

موتر هـا تـردد می کننـد.«
آقـای امیـن تأییـد می کنـد کـه پولیـس چنیـن موتر هـا را 
توقـف نمی دهـد زیـرا می دانند کـه این وسـایط از مقامات 

اند. دولـت 
بـه گفتـه قومانـدان امنیـه کابـل »دشـمن از همیـن نقطـه 
ضعف اسـتفاده کـرد و حمله روز چهارشـنبه را انجام داد.«
عرفـان اهلل عرفـان نایـب منشـی مجلـس گفـت، برخـی 
اسـتفاده  اسـناد  فاقـد  موتر هـای  از  ه  مجلـس  اعضـای 
می کننـد و امـا ایـن موتر هـا بـا توافـق وزارت داخلـه و 

امنیـت ملـی تـردد می کننـد. نامـه شـورای  اجـازه 
وی از نهاد هـای امنیتـی بـه خصوص پولیـس می خواهد تا 
هـر موتر مشـکوک و فاقـد اسـناد را برای بازرسـی توقف 

دهند.
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ــې  ــو رسچین ــو ځواکون ــره نړیوال ــه افغانســتان کــې د دې پ

وايــي، هغــه لســګونه وســله وال چــې د هلمنــد والیــت 

ــوي، د  ــان ش ــړه او ټپی ــې م ــوالۍ ک ــی کال ولس ــه موس پ

ــه جګــړې تښــتېديل طالــب مــران وو. فــراه ل

د ناټــو پــه مــرۍ د غــوڅ مالتــړ ماموریــت وايــي، هغــو 

ــه  ــت پ ــد والی ــې د هلمن ــو چ ــب مران ــګونو طال لس

موســی کال ولســوالۍ کــې پــه هوايــي حملــو کــې مــړه 

او ټپیــان شــوي، د فــراه پــه جګــړه کــې لــه ماتې وروســته 

د خپلــو راتلونکــو پالنونــو پــه اړه غونــډه کولــه.

پــه افغانســتان کــې دېــره نړیوالــو ځواکونــو د چهارشــنبې 

پــه ورځ پــه یــوه خربپاڼــه وویــل چــې دا کســان پــه یــوه 

کــور کــې راټــول شــوي وو او د راتلونکــو حملــو لپــاره 

یــې پالنونــه جــوړول چــې پــه نښــه شــول.

ــه ۱۷  ــتې ل ــې میاش ــې م ــې د روان ــوي چ ــه زیات خربپاڼ

ــه  ــه پ ــو ت ــب مران ــو طال ــه ۷۰ زیات ــر ۲۶ مــې ل مــې ت

ــتې ده. ــه اوښ ــرګ ژوبل ــې م ــو ک ــي حمل هواي

د خربپاڼــې لــه مخــې، د موســی کال پــه عملیاتــو کــې د 

طالبانــو شــااوخوا ۵۰ مــران مــړه او ټپیــان شــوي دي.

او ډونیل وویل:

ــًا دا و  ــړ قس ــوره ک ــدف غ ــوږ دا ه ــې م ــت چ ــو عل »ی

چــې مــوږ طالبــان پــر فــراه لــه حملــې وروســته څــارل، 

ــدې  ــې الن ــر څارن ــې ت ــال ک ــې ح ــه داس ــوږ دوی پ م

ونیــول چــې غوښــتل یــې پــه دې اړه پرېکــړه وکــړي چــې 

پــه فــراه کــې لــه ماتــې وروســته بایــد څــه وکــړي، ځکــه 

ــتل، زه  ــې وایس ــه صحن ــتیا دوی ل ــه رښ ــې پ ــراه مات د ف

فکــر کــوم چــې پــه دې غونــډه کــې د جګپــوړو طالــب 

ــوي  ــکاروندويي ک ــت ښ ــدل د دې حقیق ــو راټولې مران

ــکا د  چــې د افغانســتان د مــي امنیــت د ادارې او د امری

پــوځ او د ناټــو د ځواکونــو ارزیــايب چــې د دوی مرســتې 

ــل  ــر خپ ــه رښــتیا اړ کــړل چــې پ ــان پ ــه ورغلــل، طالب ت

ــا غــور وکــړي.« ــو بی ــځ او اقدامات دری

د غــوڅ مالتــړ ماموریــت وايــي چــې د موســی کال 

عملیــات پــه تېــر یــوه کال کــې وســله والــو طالبانــو تــه 

ــه وه. ــه رضب ــو لوی ــر ټول ت

ــه د  ــې دا حمل ــي چ ــم واي ــاع وزارت ه ــتان دف د افغانس

ــه وه. ــه رضب ــورا لوی ــاره خ ــو لپ طالبان

د دفــاع وزارت ویانــد جــرال محمــد رادمنــش ازادي 

ــه  ــه ب ــوال ځواکون ــان او نړی ــې افغ ــل چ ــه ووی ــو ت راډی

ــه دوام  ــو ت ــو عملیات ــه وړل ــو د منځ ــو د مران د طالبان

ــړي. ورک

نوموړي وویل:

ــو ۵۰  ــتي ډل ــې د ترورېس ــوالۍ ک ــی کال ولس ــه موس »پ

ــو  ــر فعالیتون ــه والړل، دې د دوی پ ــه منځ ــران ل ــه م تن

خــورا نــاوړه اغېــز کــړی، همــداراز پــه ټــول هېــواد کــې 

د دوی رهربانــو او قوماندانانــو تــه غــاښ ماتوونکــی 

ځــواب ویــل شــوی او پــه راتلونکــې کــې بــه هــم وویــل 

يش.«

طالبانــو پــه موســی کال کــې د خپلــو قوماندانانــو مــرګ 

ژوبلــه تشــه ادعــا بللــې ده.

ــوه  ــدي ی ــف احم ــاري محمدیوس ــد ق ــو ویان د طالبان

ورځ وروســته لــه دې چــې د غــوڅ مالتــړ ماموریــت پــه 

موســی کال کــې د طالــب مرانــو د مــرګ ژوبلــې خــرب 

ــه د  ــې دا حمل ــل چ ــې ووی ــه ک ــوه خربپان ــه ی ــړ، پ ورک

ولــي خلکــو پــر کــور شــوې او پــه تــرڅ کــې یــې پنځــه 

ــوي دي. ــړي وژل ش ــي وګ ملک

ــړ د  ــه ځــواب کــې د غــوڅ مالت ــا پ ــو د دې وین د طالبان

ماموریــت ویانــد ډګرمــن او ډونیــل وايــي چــې کــه وژل 

ــو  ــو د طالبان ــان وای، ن ــتیا ملکی ــه رښ ــان پ ــوي کس ش

ــه  ــې خپل ــه دې اړه ی ــل او پ ــه وی ــې ن ــې مخک ــد ول ویان

خربپاڼــه ولــې د ناټــو لــه خربپاڼــې وروســته خپــره کــړه؟

امنیتی...  نیروهای  هاموی  ده ها 
ــم  ــد و ه ــه ان ــاالی گرفت ــه ب ــی روحی ــای امنیت نیروه
کنــون 11 ولســوالی از 14 ولســوالی والیــت فاریــاب را 

ــد. ــرار داده ان ــود ق ــره خ در محاص
ــط در  ــی فق ــای امنیت ــه نیروه ــزود ک ــوان اف ــای پهل آق
ــر  ــد و دیگ ــور دارن ــاب حض ــوالی فاری ــز 11 ولس مراک
ــان  ــرل طالب ــوالی ها در کنت ــراف ولس ــق اط ــی مناط تمام
قــرار دارنــد و راه هــای تمامــی ولســوالی ها را نیــز 

ــد. ــرده ان ــدود ک مس
ــه ایــن طــرف  ــان مســلح از 15 روز ب ــه گفتــه او، طالب ب
ــد  ــاخته ان ــی را س ــن گاه بزرگ ــوی کمی ــیر اندخ در مس
تــا اگــر نیروهــای امنیتــی از ایــن مســیر اکمــال شــوند، 

ــد. ــرار دهن ــه ق مــورد حمل
نماینــدگان مــردم والیــت فاریــاب در مجلــس می گوینــد 
ــه  ــر ب ــت و اگ ــتان اس ــمال افغانس ــن دروازه ش ــه ای ک
دســت طالبــان ســقوط کنــد دیگــر تمامــی والیت هــای 

شــمال بــه دیــت ایــن گــروه ســقوط خواهنــد کــرد.
آنــان بــا انتقــاد از نیروهــای بیــن المللــی می گوینــد کــه 
ــوزن را  ــک س ــه ی ــد ک ــا دارن ــی ادع ــای امریکای نیروه
ــوی  ــای هام ــا تانک ه ــد؛ ام ــرار دهن ــد هــدف ق می توانن
کــه بــه دســت طالبــان افتــاده و تجمعــات ایــن گــروه را 

ــد. ــرار نمی دهن ــدف ق ــورد ه ــد و م نمی بین
ایــن نماینــدگان تاکیــد کردنــد کــه اگــر دولت افغانســتان 
و نیروهــای بیــن المللــی در مقابلــه بــا طالبــان بــه ویــژه 
در والیــت فاریــاب کوتــاه آمــده انــد بایــد بــه مجاهدیــن 
ــا از  ــان بخواهنــد ت ســابقه اســلحه توزیــع کــرده و از آن

مناطــق شــان دفــاع کننــد.
ــی از  ــه دلیل ــون ب ــم اکن ــن ه ــان، مجاهدی ــه آن ــه گفت ب
ــات  ــه امکان ــد ک ــرده نمی توانن ــاع ک ــان دف ــق ش مناط
ــد از  ــان می توانن ــه آن ــد و گرن ــار ندارن ــی در اختی نظام

ــد. ــاع کنن ــان دف ــق ش مناط

وزیر داخله:
برخی ها در خانه های شان تروریستان را نگه داری می کنند

استعفای شاهد خاقان عباسی و معرفی نخست وزیر موقت برای پاکستان

د غوڅ مالتړ ماموریت: 

پـه هلمنـد کـې وژل شـويو طالبـانو 

د راتـولـونکـو حمـلو پالنـونه جـوړول

چهار میلیون در معرض...
»طـرح واکنـش در برابـر نیازمنـدی هـای بشردوسـتانه« 

بازنگـری گـردد.
در طـرح بازنگری شـده، اوچا خواسـتار 547 میلیون دالر 
شـده تـا کمک هـای عاجل بشردوسـتانه را در طول سـال 

2018 بـه 4.2 میلیون افغان برسـاند.
بشردوسـتانه  امـور  بـرای هماهنگـی  متحـد  ملـل  دفتـر 
پیـش بینـی کـرده کـه خشکسـالی در افغانسـتان بیشـتر 
خانواده هـای دهقـان پیشـه را که از قبل با عـدم مصؤنیت 

غذایـی روبـرو انـد، متاثـر خواهـد کرد.
در گـزارش ملـل متحد آمده اسـت که حـدود 1.4 میلیون 
افغـان در سـال جـاری میـادی بـا تهدید عـدم مصؤنیت 

حاد غذایـی روبرو می باشـد.

ACKU
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صبوراهلل سیاه سنگ

یا درست خودکشی کن
یا پوره تاوان بده!

بود:  گفته  باستانشناس  دوپری  لویی  دکتور  پیش،  دهه  پنج 
نیز  دیگر  اگر چند سال  است«.  زیرزمین  »افغانستان سرزمین شگفتی های 
»افغانستان سرزمین شگفتی های زیرزمین و  زنده می ماند، شاید می گفت: 

روی زمین است«.
وزارت کاشتکاری و آبیاری فلیپین در جنوری1999 نوشته بود: »سالی که 
گذشت، نزدیک به هزار ملخ مرده از میان گندم زاران مانیا یافت شدند«. 
پژوهشگران دو سال پیهم سرگرم کاوش و جست وجو بودند تا بدانند که 

چرا و چگونه چنان شده است.
در کشور ما گویی زن ارزش نیم ملخ را ندارد، زیرا در بی بی سی میخوانیم: 
اینجا  »در سال 2017 نزدیک به 2000 زن در هرات خودکشی کرده اند«. 
آب از آب تکان نمیخورد، چه رسد به کاوش و پژوهش و دریافت چرا 
و چگونگی جلوگیری دامنه این رویداد خونین. )شمار دختران و بانوانی 
که بیمارستانها و کلینیکها از مرگ شان آگاه نیستند، تنها به خداوند روشن 
زنده  زن  ملیونها  نیستند،  کوچکی  اعداد   2000 و   1900 گرچه  است.( 

سرزمین ما روزگار بهتر از مرده گان ندارند.
گزارش در پاراگراف نخست کدام ویژگی چشمگیر ندارد. محمد قاضی زاده 

)کارمند بی بی سی( می نویسد:
»بر اساس آمار شفاخانه مرکزی هرات، در سال 2017 بیش از 1800 مورد 
اقدام به خودکشی با استفاده از مواد زهری در این شفاخانه ثبت شده که 
گلوله،  با شلیک  نفر  تنها 35  این مدت  در  بوده اند.  زنان  آن  مورد   1400
خوردن سم و یا حلق آویز کردن موفق به خودکشی شده اند. اکثر این افراد 

از فشارها و خشونت های خانوادگی شکایت کرده اند«.
از  برخی  »اندیشمندانه«  پیشنهاد  شگفتی،  هم  و  دارد  ویژه گی  هم  آنچه 

دکتوران است:
»برای  می گوید:  هرات  شفاخانه  داخلی  بخش  دکتر  فقیریار،  نبیل  محمد 
کسانی که اقدام به خودکشی میکنند و زنده میمانند، باید جریمه هنگفت 
وضع کنند. این پیشنهاد همه دکتران است. جریمه های نقدی تعیین شود. 
اگر این کار بشود حداقل می توانیم موارد اقدام به خودکشی را %50 کاهش 
پول  باید  بکنیم  را  کار  این  اگر  که  این صورت می ترسند  در  افراد  دهیم. 

بپردازیم«.
***

نزدیک  دردناک  یکایک شما شوم: مرگ  مغز  قربان سلول های خاکستری 
به دوهزار زن - در سایه خشونت خانواده گی - به کاج دکمه چپن سپید 
باید »جریمه های هنگفت  طبابت تان! آنانی که خود را درست نمیکشند، 

نقدی« بپردازند تا حداقل موارد اقدام به خودکشی %50 کاهش یابد.
ببخشید داکتر صاحب گرامی! 

دیشب خودکشی کردم و زنده ماندم. خواهرانه خواهش می کنم مرا جریمه 
نفرمایید. پول ندارم؛ ولی به جای زهر، سوگند می خورم، بار دوم خود را 

درست تر بکشم.

هارون مجیدی

فروپاشی حکومت های افغانستان
یکی از درس هایی که با خوانش تاریخ معاصر افغانستان به 
دست می آید، این است: همه دولت هایی که در این سرزمین 
یا وسیع- خصلت  و  بوده  فرمان شان کوچک  اراضی تحت  بوده اند-اگر 

امپراتومآبانه داشته اند.
شهروندان  میان  فاصله  امپراتورمآب،  و  استبدادی  نگاه  با  دولت های  در 
با دولت مردان احساس هم هویتی و وفاداری  آنان  بوده و  بیشتر  و دولت 
دادن  کوچ  سنگین،  مالیات  وضع  با  دولت  طرفی،  از  نداشته اند  سیاسی 
را  درز  این  مشخصی،  زبان  حتا  و  هویت  تحمیل  اداری،  مظالم  اجباری، 
عمیق تر کرده و حس بی اعتمادی مردم را نسبت به دست گاه حکومت و 

حکومت گران فربه ساخته است.
آمده  پیش  وضعیتی  چنین  وقتی  می دهد،  گواهی  افغانستان  معاصر  تاریخ 
و دولت گران حمایت شهروندان را از دست داده، مجبور شده اند تا دامن 
حمایت کننده گان خارجی را بگیرند؛ دخالت مستقیم خارجی ها پایان عمر 

حکومت داری در این سرزمین را رقم زده است.
با سناریوهای قدیم و جدید تکرار  تاریخی دوباره  اتفاق  این  با دریغ که 
می شود. حکومت وحدت ملی در ایجاد شکاف میان دست گاه حکومت و 
مردم، برگٔه پُر دارد. نگریسته می شود که هر روز میزان نارضایتی و عدم 
وفاداری سیاسی شهروندان به نظام افزایش می یابد؛ سرنوشِت حکومت های 
معاصر افغانستان می گوید، اگر این وضع ادامه یابد، دور نیست که تجربٔه 

دیگر حکومت داری نیز ناکام شود و بپاشد!

محمداكرام اندیشمند

ایاالت متحدۀ امریکا و متحدین اروپایی در صدد آن هستند 
فهرست  بگیرد.  قرار  خاکستری«  »فهرست  در  پاکستان  تا 
خاکستری یعنی قرار گرفتن در لیست کشورهایی که در برابر 
پول شویی و تمویل مالی تروریسم اقدام ناکافی انجام داده اند. اگر چنین 

شود، ارتباط بانکی پاکستان با جهان به مخاطره می افتد.
عربی  و کشورهای  عربستان سعودی  ترکیه، چین، روسیه،  دولت های  اما 

نفت خیز مخالف درج پاکستان در لیست خاکستری هستند.
مفتاح اسماعیل، مشاور مالی و اقتصادی صدر اعظم پاکستان با ابراز نگرانی 
از پیامد های اقتصادی شمولیت در این لیست گفته است که ایاالت متحدۀ 
امریکا در صدد »تحقیر« پاکستان است. وزارت خارجۀ پاکستان در واکنش 
به این تصمیم امریکا و اروپایی می گوید که روابطش را با ایاالت متحده 
مورد بازبینی قرار می دهد و ممکن راه پاکستان را بروی اکماالت نیروهای 

امریکا و ناتو در افغانستان ببندد.

فیـسبـوک نـــامــه

گذشت؟! چه  ایزدیار  سالم  شهید  جنازۀ  مراسم  در 
در حالـی کـه از خانـۀ ایزدیـار صاحـب بـه 
جانـب قبرسـتان ده کیپـک می رفتیـم،  تعـداد 
بی شـماری از مـردم، در آن گرمـای ماه جوزا 
در حالـی کـه روزه دار هـم بودنـد، به سـوی 
قبرسـتان بـه راه افتادنـد. شـهید شـدن سـالم 
جـان، آنقـدر تلـخ و فرامـوش ناشـدنی بـود 
)و هسـت!( کـه قامـت همۀ مـا را خـم کرد.

در واقـع،  خبـر انفجـار تانکـر مملـو از مـواد 
انفجـاری در چهـارراه زنبق )روز چهارشـنبه 
دهم جـوازی 1396( و سـپس اعتراض مردم 
در روز جمعـه و هجـوم دیوانـه وار حکومت 
بی دفـاع  شـهروندان  بـاالی  ملـی  وحـدت 
و شـهید شـدن 5 جـوان بـه شـمول سـالم 
ایزدیـار، منجـر بـه ایجـاد یـک حالت وصف 
ناشـدنی مملـو از خشـم و نفـرت عمومـی 
شـده بـود. ایـن خبرهـا بسـیار تـکان دهنـده 
و غیـر منتظـره بودند. چشـم های افغانسـتان،  
بـرای چهـار دهـه شـاهد جنـگ و خشـونت 
بوده اسـت؛ اما آن روزهـا و آن انفجار مهیب 

تانکـر بی پیشـینه بـود... 
چنـد دقیقـه پیـش از آنکـه مـردم بـه جانـب 
بـادام بـاغ )محـل ادای نمـاز جنـازه( حرکت 
کننـد، بـه جانـب ایزدیـار صاحـب رفتـم و 
می خواسـتم بگویـم کـه رفتن ایـن همه مردم 
و جمـع شـدن در بـادام بـاغ، خالـی از خطر 
نیسـت و بهتـر اسـت کـه نمـاز جنـازه را در 
منـزل ایشـان ادا کنیـم. امـا زمانی کـه در یک 
قدمـی اش رسـیدم، چهرۀ خسـته و آن حالت 
پریشـان و جگـر سـوخته  اش، برایـم اجـازه 
نـداد صحبـت کنم. ایشـان در حالتـی نبودند 
کـه در ایـن بـاره مشـوره کنیـم. موضـوع را 
بـا پدرم شـریک سـاختم ولی دیگر نمی شـد 
جلـو حرکـت مـردم را گرفـت. هـر چند این 
نگرانـی بـدون شـک در فکر بسـیاری ها بود.
 پنـج شـب پیـش از ایـن حـوادث خـواب 
وحشـتناکی دیـده بودم کـه حاال به تماشـای 
تعبیـرش می رفتـم. فـردای آن خـواب، برای 
دعـوت  صاحـب  ایزدیـار  منـزل  بـه  افطـار 
بودیـم و شـهید سـالم جوانمـرگ، آن شـب 
چقـدر زحمت کشـید و چقـدر مهمان نوازی 
کـرد. برایـش گفتم، خـواب دیدم کـه بر فراز 
یـک تپـه هسـتیم و ناگهـان متوجـه می شـوم 
که سـبزه ها در آتش می سـوزند. تـا جایی که 
می توانـم آتـش را بـا پایـم خامـوش می کنـم 
ولـی آنقدر زیاد اسـت کـه نمی توانم جلوش 
را بگیـرم. ناگهـان کسـی می آیـد و می گویـد 
کـه در سـر تپه یک تانکـر تیل اسـت؛ زودتر 
برویـد کـه طالبـان آنـرا انفجـار می دهند. من 
چنـد نفـری را کـه می توانـم بـا خـود از تپـه 
پاییـن می کنـم و از خواب بیدار شـدم. وقتی 
کـه خوابـم را قصـه کـردم همـه بـه شـمول 

را  تعبیـرش  خداونـد  گفتنـد،  سـالم  شـهید 
نیـک کند. روز چهارشـنبه تانکـر انفجار کرد 
و روز جمعه سـالم شهید شـد و اینطوری دو 

بخـش خوابـم بـه حقیقت پیوسـت.
راه  در مسـیر  مـا  کـه  مانـد  آنجـا  در  قصـه 
بـه سـوی بـادام بـاغ بودیـم. مامایـم حاجـی 
مـن  و  بـود  نشسـته  کنـارم  در  عبدالـودود 
همـه  گفتـم.  را  قصـۀ خوابـم  دیگـر  بـاری 
تصـور کردیـم کـه همـان تانکـر بـود و پس 
از آن شـهید شـدن و پـر پـر شـدن عزیـزان 
مـان به شـمول شـهید سـالم ایزدیـار... تعداد 
بی شـمار موترهـا، باعـث بنـدش آن سـرک 
کوچـک سـرای شـمالی- ده کیپک شـده بود 
و دیگـر نمی شـد بـا موتر رفـت. بـرای آنکه 
نمـاز جنـازه را از دسـت ندهیم، پیاده شـدیم 

و بـه طـرف بـاغ رفتیـم.
صبـح همـان روز از وزارت داخلـه به ایزدیار 
صاحـب چندین بـار تمـاس گرفتنـد و هر بار 
گفتنـد »امـر و خدمت باشـد!« تاکیـد ایزدیار 
صاحـب فقط همین بـود که امنیت سـاحه را 
متوجـه باشـید کـه مـردم بـا خاطر آسـوده به 
عزاداری و ادای نماز جنازه مشـغول شـوند...
بـا آنکـه تعـداد محافظیـن شـخصی و دولتی 
زیـاد بـود، امـا اصـاً  بـه نظـر نمی رسـید که 
بـرای تأمین امنیت تدابیر الزم سـنجیده شـده 
از سـرک، داخـل سـاحۀ  باشـد. وقتـی کـه 
بـادام بـاغ شـدیم هیچ کـس از ما نپرسـید که 
کـی هسـتیم و کجـا می رویـم. در کنـار مـا 
صدهـا نفـر دیگر هـم آمدنـد. در مسـیر راه،  
یـک عـراده تاکسـی سـراچه بدون سرنشـین 
همانجـا پـارک شـده بـود و راننـده اش هـم 
نبـود. هـر چـه پیشـتر می رفتیـم، نگرانـی ام 
نمـاز  بـه سـاحۀ  می شـد. سـرانجام،  بیشـتر 
رسـیدیم کـه چنـد هـزار نفـر بـه صـورت 
پراکنـده در آنجـا ایسـتاده بودنـد و یـک در 
ورودی در یـک کنـج آن میدان چهار گوشـه 
بـه نظـر می رسـید و سـاحه بـا جالـی فلـزی 
بسـته شـده بود. دم در، دو نفر سـرباز پولیس 
بـا لباس هـای فرسـوده و آفتاب زده ایسـتاده 
بودنـد. وقتـی که به آنها رسـیدم،  دسـت هایم 
را بـاز گرفتـم و گفتم: »تاشـی کن!« سـرباز 
پولیـس بـا خنده گفـت: »نی!  معلوم می شـود 
کـه آدم خوبـی هسـتی!« بـه مامایـم گفتـم، 
خداونـد خیـر ما و شـما را پیش بیـاورد. کم 
کـم مـردم بـه صـف می شـدند و معلـوم بود 
کـه از قبـل روی زمیـن بـا چونـه خط کشـی 
کـرده انـد کـه صـف های نمـاز مشـخص و 
راسـت شـود. مـا در صف هـای عقـب رفتیم 
و در صـف هشـتم یـا نهم بـود که ایسـتادیم. 
مـن در اول صـف بـودم و در کنـار چپم یک 
جـوی خاکـی بـود کـه بـرای رد کـردن آب 

بـاران سـاخته شـده بـود و بعـد از آن جالـی 
اطـراف سـاحه قرار داشـت.

حـدود ده- پانـزده دقیقـه گذشـته بـود کـه 
و  کردنـد  برابـر  را  هـا  دیگـر صـف  بـاری 
صـدای اهلل اکبـر مـا امـام بلند شـد. دسـت 
هایمـان را بـاال کردیـم و در تکبیـر دوم کـه 
صدایـش بلندتـر از  تکبیـر اولی بـود، ناگهان 
صـدای مهیب انفجار بلند شـد: جمممممم...

انفجـار اولـی در حدود سـه تا پنـج متری در 
کنـار راسـتم و دو یا سـه صف عقـب تر ُرخ 
داده بـود. بعـداً که فیلم آن صحنۀ وحشـتناک 
را دیـدم، همـه چیـز بـه صورت واضـح ثبت 
شـده اسـت... فاصلـه ام بـه اندازه یـی بود که 
آتـش انفجـار،  موهـا وگردنـم را سـوختانده 
مـرا  مـردم،  حرکـت  و  انفجـار  مـوج  بـود. 
بـود  چپـم  کنـار  در  کـه  داخـل جویـی  در 
انداخـت. سـرم را بلنـد کـردم و دیـدم کـه 
را  اسـت. دسـتش  افتـاده  کنـارم  مامایـم در 
کشـیدم و گفتـم، مامـا خوب هسـتی؟ گفت، 
مـن خوبـم. گفتـم، بلند شـو کـه فـرار کنیم. 
گفـت، بـاش کـه فیـر نشـود و سـر مـن در 
بغـل خـود گرفـت و صـدای انفجـار دومـی 
گـوش هایـم را کامـًا نـا شـنو کـرد و همین 
بـود کـه صـدای انفجـار سـومی را نشـنیدم. 
ایـن سـه انفجـار در مجمـوع در حـدود نیـم 
دقیقـه وقـت را گرفتنـد و هـر کسـی در این 
از  مدتـی  بـرای  را  اش  هوشـیاری  حالـت، 
دسـت خواهـد داد. چشـمانم را بـاز کـردم و 
دیـدم که مامایم باالی سـرم ایسـتاده اسـت و 
کوشـش دارد مـن را از زمیـن بلنـد کنـد. هر 
چـه زور مـی زدم نمی توانسـتم بلند شـوم و 
پاهایـم زیـر بـدن دیگـران گیـر کـرده بودند. 
در ایـن لحظـه متوجـه شـدم کـه یـک پـای 
کنده شـده از بدن کسـی )احتماالً تروریسـت 
انتحـاری( روی شـکمم افتـاده اسـت و یـک 
مـرد دیگـر کـه دسـتش سـوخته بـود و یک 
پایـش زخمی بـود نیز روی من افتاده اسـت. 
مامایـم آن پـای تنهـا را بـا لگـد از روی مـن 
دور انداخـت و آن مـردم زخمی را نیز کمک 
کـرد کـه بایسـتاد و مـن را از روی زمین بلند 
کـرد. وقتـی که بلنـد شـدم پاهایم به شـدت 
خـون آلـود بودنـد. سـرم چـرخ مـی زد ولی 
مـی دانسـتم کـه انفجـار شـده و مـن هنـوز 
زنـده هسـتم. خوشـبختانه خـودم را چیـزی 
نشـده بـود ولی خـون و توته های گوشـت و 
بـدن دیگـران در تمـام بدنم پخش بـود. فکر 
می کنـم تراکـم و فشـردگی جمعیـت، مـوج 
انفجـار را نگذاشـت کـه از چنـد متـر پیشـتر 
بـرود و مـا کـه در حلقـۀ دوم بودیـم، چره و 

مـوج بـه ما نرسـید.

بخش نخستعبیداهلل مهدی
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بــه گــزارش مرکــز خبرنــگاری تحقیقــی پیــک، یــک قــرارداد 
ــه  ــدون هیچ گون ــی، ب ــاع مل ــروش آهن پاره هــای وزارت دف ف
ــان  ــن »خ ــرکت ذوب آه ــی به ش ــا تدارکات ــی ی روش لیام
ــایط  ــامل وس ــا ش ــن آهن پاره ه ــت. ای ــتیل« داده شده اس اس
ــه در  ــوده ک ــر و...( ب ــک و موت ــی )تان ــدۀ نظام ــب ش تخری
ــی  ــدار مجموع ــن وزارت، مق ــی ای ــۀ انترنت ــۀ صفح خبرنام

ــت.   ــه شده اس ــن گفت ــم )32260( تُ آن ه
ــه ای در  ــر خبرنام ــا نش ــش ب ــاه پی ــی، دو م ــاع مل وزارت دف
ــرارداد  ــن ق ــه ای ــش نگاشته اســت ک ویبســایت رســمی خوی
به منظــور جلوگیــری از قاچــاق آهن پاره هــا به بیــرون از 
ــت کاران  ــی و صنع ــکتور خصوص ــت از س ــور و حمای کش

ــت.  ــورت گرفته اس ــی ص داخل
بربنیــاد ایــن خبرنامــه، هــر تُــن از آهن پاره هــای ایــن 

وزارت در بــدل 10هــزار افغانــی بــاالی شــرکت »خــان 
اســتیل« به فــروش رســیده کــه ارزش مجموعــی آن بــه 

بیــش از 322 میلیــون افغانــی می رســد. 
ــه  داران  ــن کاران و کارخان ــماری از آه ــۀ ش ــه به گفت درحالی ک
ذوب آهــن در شــهر کابــل، بهــای هــر تُــن آهــِن داغمــه در 
ــی  ــزار افغان ــن 21ه ــا بلندتری ــزار ت ــن از 15ه ــازار، کم تری ب
ــت  ــم دست به دس ــا باالترازین ه ــت، ت ــه کیفی ــر ب ــا نظ و حت
ــن  ــوط به ای ــای مرب ــدار آهن پاره ه ــم، مق ــود. برخی ه می ش
قــرارداد را، چندیــن برابــر از آن چــه می داننــد کــه در قــرارداد 

ــت.  ــر شده اس ذک
ــورای  ــای ش ــی از اعض ــتان، برخ ــفافیت افغانس ــاِن ش دیده ب
ملــی و اتحادیــۀ کارخانــه داراِن ذوب آهــِن کشــور، واگــذاری 
غیرقانونــی  را،  خان اســتیل  شــرکت  بــه  قــرارداد  ایــن 

خوانده انــد. 

َروش نامعلومِ قرارداد
ادارۀ تــدارکات ملــی به اســتناد قانــون تــدارکات، منظــوری و 
ــی وزارت  ــای داخل ــرارداد را، از صاحیت ه ــن ق ــرای ای اج
دفــاع ملــی می دانــد و به همیــن دلیــل، ثبــت دیتابیــس 

ــم نیســت. ــن وزارت ه ــای ای قرارداده
خبرنامــۀ وزارت دفــاع ملــی در ویبســایت رســمی اش، نشــان 
ــن وزارت  ــنهاد ای ــاس پیش ــرارداد براس ــن ق ــه ای ــد ک می ده
و ُحکــم شــماره 3296 مــؤرخ 24 دلــو 1396 مقــام ریاســت 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــده؛ ام ــرا گردی ــور و اج ــوری، منظ جمه
طرفیــن قــرارداد از چگونه گــی َروش تــدارک آن، معلومــات 

ــد. ــه نمی کنن ــی ارائ ــناد قانون و اس
روش  از  دفــاع  وزارت  مســووالن  تمــاس،  نخســتین  در 
ــخن  ــن س ــت آه ــرکت های صنع ــان ش ــاز« می ــی ب »داوطلب

ــتیل  ــان اس ــرکت خ ــی، ش ــد داوطلب ــۀ رَون ــه و در نتیج گفت
را برنــدۀ ایــن قــرارداد اعــام نموده اســت. امــا پــس از 
ــات  ــه تقاضــای اطاع ــۀ برگ ــا ارائ ــک ب ــگار پی ــه خبرن آن ک
ــارۀ  به ایــن وزارت، خواهــان کاپــی قــرارداد و معلومــات درب
ــن وزارت از َروش  ــخن گوی ای ــد، س ــرارداد ش ــی ق چگونگ

ــرد.  ــری ک ــار بی خب ــرارداد اظه ــی ق تدارکات
برگــۀ رســمی رســید تقاضــای اطاعــات پیــک به تاریــخ 19 
ــی،  ــاد قانون ــه شــده؛ امــا بانظرداشــت ســه روز معی ــور ارائ ث
ــووالن وزارت  ــوی مس ــده از س ــات تقاضاش ــون معلوم تااکن
دفــاع ملــی، ارائــه نه شده اســت. دگــروال رســول محمد 
ــی  ــر مطبوعات ــات دفت ــی به اطاع ــش دسترس ــوول بخ مس
ــگار  ــی به خبرن ــاس تلفون ــن تم ــی در آخری ــاع مل وزارت دف

پیــک گفــت:

»معلوماتــی را کــه شــما دربــاره قــرارداد خــان اســتیل 
خواســته بودیــن، متأســفانه آمــاده نیســت. شــما گــزارش تــان 

ــد.« ــر کنی را نش
ــۀ ذوب آهــِن خان اســتیل در ســال 1394خورشــیدی  کارخان
ــی  ــهرک صنعت ــر در ش ــون دال ــی 25 میلی ــرمایه ابتدای ــا س ب
ــاز نموده اســت. در حال حاضــر  ــه کار آغ ــل، ب پل چرخــی کاب
دســتِ کم 600 کارگــر داخلــی و 100 کارگــر تُرکــی، هنــدی 
و ایرانــی دریــن کارخانــه، مشــغول تولیــد روزانه بیــش از200 

ــتند. ــیخ گول هس ــن س تُ
ایــن شــرکت در مــاه ثــور ســال روان در یــک همایــش بزرگ 
افتتاحیــه بــا حضــور رییــس جمهــور و شــماری از اعضــای 
ــای وزارت  ــرارداد آهن پاره ه ــن ق ــت، بزرگتری ــۀ حکوم کابین

ــی را به دســت آورد. ــاع مل دف
ــرارداد  ــی ق ــدارِک قانون ــه، َروش ت ــن کارخان ــووالِن ای مس
ــد  ــده، مدعی ان ــد« خوان ــع واح ــی را »منب ــاع مل وزارت دف
کــه آن هــا ایــن قــرارداد را براســاس شــفافیت، ظرفیــت بــاال 
و مالیه دهــی خــوب در مقایســه بــا ســایر کارخانه هــای 
ذوب آهــن در کشــور، به دســت آورده انــد. امــا باوجــود 
تقاضــای مکــرر خبرنــگار پیــک، از ارائــۀ اســناد مربــوط بــه 

ــد. ــودداری کردن ــرارداد، خ ــن ق ــودِن ای ــی ب قانون
در  اســتیل  خــان  شــرکت  رییــس  وردگ  خان محمــد 

گفــت:  پیــک،  خبرنــگار  بــا   رودررو  گفت وگــوی 
»قــرارداد مــا قانونــی اســت و هیچ گونــه واســطه و رابطــه ای 

در اعطــای ایــن قــرارداد وجــود نــدارد.«
آن چــه کــه برخــی دیگــر از کارخانــه داران ذوب آهــن 
به دیــدۀ شــک می نگرنــد و بــدون ذکــر نــامِ کســی، از 
رابطه هــای سیاســی و گروهــی میــاِن مســووالن ایــن شــرکت 

بــا مقام هــای ارشــد حکومتــی ســخن می زننــد.

عبدالرشــید مســوول مالــی کارخانــۀ ذوب آهــِن کاروان 
می گویــد: پیــک  به خبرنــگار  فــوالد، 

ــه و  ــرارداد گرفت ــی ق ــه دولت ــاس رابط ــتیل، به اس ــان اس »خ
ــه  ــهمی دارد، ن ــه س ــوع ن ــن موض ــر ازی ــرکت دیگ ــچ ش هی

ــری ...« خب
ــه داراِن  ــۀ کارخان ــِل اتحادی ــس عام ــب اهلل یوســف زی ریی نقی
ــۀ ذوب  ــد دارد کــه بیــش از 30 کارخان ــز، تأکی ذوب آهــن نی
ــاع  ــا وزارت دف ــت دارد؛ ام ــور فعالی ــر کش ــن در سراس آه
ــن آهــِن  ملــی بــدون هیچ گونــه اطــاع داوطلبــی، هــزاران تُ
ــه شــرکت خان اســتیل  ــرخ ب ــن ن ــا نازل تری داغمــۀ خــودرا ب

فروخته اســت.
ــد از  ــرارداد بای ــن ق ــه ای ــت ک ــف زی مدعی  اس ــای یوس آق
ــده واگــذار  ــه شــرکت برن ــاز ب ــی ب ــده و داوطلب ــق مزای طری

می شــد کــه چنیــن نه شده اســت.
چهارگانــۀ  َروش هــای  تــدارکات،  قانــون   18 مــادۀ 
ــدارک از  ــد و ت ــی مقی ــاز، داوطلب ــی ب ــری، داوطلب )نرخ گی
ــان  ــا دیده ب ــد. ام ــورد حکــم می کن ــن م ــع واحــد( را دری منب
ــر  ــدارکات ب ــون ت ــه قان ــد دارد ک ــتان تأکی ــفافیت افغانس ش
خریداری هــای نهادهــای دولــت صراحــت دارد و فروشــات 
براســاس قانــون لیــام امــواِل نهادهــا و تصدی هــای دولتــی 
اســت، صــورت  نافــذ  به این ســو  ســال  از چهــل  کــه 

می گیــرد.  
قانــون لیــام، مــاده 5- »هــرگاه تعــداد داوطلبــان کمتــر از ده 

نفــر باشــد، لیــام مجــاز نیســت.«
ــه  ــل س ــام، حداق ــل لی ــوال قاب ــام ام ــان لی ــاده 7- اع م

مرتبــه توســط رادیــو و جرایــد صــورت می گیــرد.
ــده را در  ــداری ش ــوال خری ــدار، ام ــرگاه خری ــاده 19- ه م
مــدت معینــه )10 روز منــدرج مــاده 18( از محــل آن انتقــال 
ندهــد؛ در مقابــِل هــرروز تأخیــر یــک درصــد قیمــت امــوال 

باقی مانــده، به طــور ته جایــی اخــذ می گــردد.«

ــۀ  ــه از انتخــاب شــش کارخان ــاه پیــش، وزارت مالی شــش م
فعــال ذوب آهــن بــرای پروســس آهن پاره هــای مربــوط بــه 
نهادهــای ملکــی و نظامــی در کشــور خبــر داده بــود. بربنیــاد 
ــت،  ــانه های حکوم ــات و رس ــز اطاع ــزارش مرک ــک گ ی
مقــدار4342  بــه  نخســتین بار،  بــرای  هــم  پیش ازیــن 
ظفــر،   207 اردوی  قــول  مربوط بــه  آهن پاره هــای  تُــن 
شــورای   1396/3/28 مــؤرخ   4 شــماره  فیصلــۀ  مطابــق 
ــی  ــزار افغان ــن ده ه ــر تُ ــرار ه ــی اقتصــادی کشــور، ازق عال
ــت.  ــروش رسیده اس ــوالد به ف ــل ف ــن کاب ــۀ ذوبآه به کارخان
ــن قراردادهــم،  ــدارک ای ــا ت ــام ی ــا از چگونگــی َروش لی ام

نه شده اســت.  گفتــه  چیــزی 
فــروش  بــرای  را  نرخ نامــه ای  هم چنــان،  شــورا  ایــن 
ــت،  ــی دول ــی و غیرنظام ــای نظام ــزی نهاده ــای فل داغمه ه
ــزات در  ــن فل ــی ای ــدار مجموع ــا از مق ــوده؛ ام ــن نم تعیی

ارائــه نکرده اســت. سراســر کشــور، آمــاری 
ــک،  ــی پی ــات قانون ــای اطاع ــرارداد به تقاض ــای ق طرف ه
پاســخ روشــن نــداده و گفته هــای ضدونقیــض دربــارۀ 
ــان  ــد(، بی ــع واح ــاز و منب ــی ب ــۀ )داوطلب ــای دوگان َروش ه

کرده انــد. 
ــه روش  ــرارداد ب ــن ق ــای ای ــاع از اعط ــه وزارت دف درحالی ک
داوطلبــی بــاز ســخن گفتــه؛ امــا شــرکت خان اســتیل 
می گویــد کــه ایــن قــرارداد را از طریــق منبــع واحــد 

آورده اســت.   به دســت 
یافته هــای پیــک از داده هــای معلوماتــی ادارۀ ملــی تــدارکات، 
ــن وزارت در  ــای ای ــن قرارداده ــه بیش تری ــد ک نشــان می ده
ســه ســال گذشــته از طریــق »منبــع واحــد« صــورت گرفتــه و 
شــماری ازیــن قراردادهــا نیــز، بــدون تضمیــن و یــا تعهدنامۀ 

ــی منظــور شــده اند.   قانون
آمــار مجموعــی پروژه هــای وزارت دفــاع ملــی کــه در 
چــارت مصــور ایــن گــزارش آمده اســت، مربــوط بــه 
ــیدی  ــی 1396 خورش ــال مال ــان س ــا پای ــال های 1394 ت س
اســت. بربنیــاد ایــن داده هــا، دســتِ کم نیمــی از قراردادهــای 
ــده اند،  ــور ش ــد منظ ــع واح ــق منب ــه از طری ــن وزارت ک ای
تعهدنامــه ندارنــد. هم چنــان، َروش تدارکاتــی یــک برچهــارم 
حصــۀ ُکل قراردادهــای وزارت دفــاع ملــی، مشــخص نیســت.
غــام حســین ناصــری عضــو مجلــس نماینــدگان می گویــد: 
»بیش تــر قراردادهــای وزارت دفــاع ملــی کــه از طریــق منبــع 
ــه از  ــای ک ــاد نیســت.« ادع ــی از فس ــده، خال واحــد منظورش
ــووالن وزارت  ــده و مس ــدارکات رد ش ــی ت ــوی ادارۀ مل س

ــد. ــزی نگفته ان ــاره چی ــم درین ب ــاع ملی ه دف
بــا این حــال، دیده بــان شــفافیت افغانســتان و برخــی از 
تــازۀ  اقــدام  افزون براین کــه  اقتصــادی  امــور  آگاهــان 
حکومــت مبنــی بــر حمایــت از ســکتور خصوصــی و 
کشــور  به بیــرون از  آهن پاره هــا  قاچــاق  از  جلوگیــری 
تأکیــد می نماینــد کــه اجــرا  امــا  را تمجیــد می کننــد؛ 
و منظــوری چنیــن قراردادهــا بــا شــرکت های صنعتــی 
ــی اســت و از شــفافیت و حســاب دهی  ــن، غیرقانون ذوب آه

ــند. ــوردار باش ــد برخ ــن بای روش

لیالم شده است وزارت دفاع، غیرقانونی  آهن پاره های 
آهن پاره های وزارت دفاع ملی به  ارزش مجموعی 322 میلیون افغانی، بدون هیچ گونه َروِش قانونی به شرکت خان استیل به  فروش رسیده است 
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