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صفحه 6

ینــس اســتولتنبرگ، دبیــرُکل ناتــو می گویــد 
 کــه گــروه داعــش تــالش دارد تــا خالفــت 

اســالمی را در افغانســتان ایجــاد کنــد.
گفت وگوهــای  نشســت  در  اســتولتنبرگ 
ــده  ــه اســت، داعــش، القاع ــی گفت مدیترانه ی
و دیگــر گروه هــای شورشــی بزرگتریــن 
ــت،  ــتان اس ــا در افغانس ــرای آنه ــش ب چال
امــا دروازۀ همــکاری بــرای دیگــر کشــورها 
ــاز  ــور ب ــن کش ــات در ای ــت آوردن ثب جه

می باشــد.
بــه گفتــۀ دبیــرُکل: »شــاخۀ خراســان داعــش 
تــالش دارد کــه دوبــاره در افغانســتان جــا پا 
پیــدا کنــد و یکــی از چالش هــای کــه مــا در 
افغانســتان بــا آن روبــه رو هســتیم داعــش و 
ــه  ــل ادام ــی از دالی ــًا یک ــت. بن ــده اس القاع
حضــور مــا جلوگیــری از بازگشــت طالبــان 

و ایجــاد خالفــت توســط داعــش اســت«.
او گفــت، بهتریــن گزینــه بــرای مبــارزه 
ســاختن  توان منــد  هراس افگنــان  بــا 
ــان از  ــت. او همچن ــی اس ــای داخل نیروی ه
ــته  ــع وابس ــت قاط ــای حمای ــش نیروه کاه
بــه ناتــو در ســال آینــده میــالدی نیــز خبــر 

می دهــد.
دبیــرُکل ناتــو تأکیــد کــرد اســت: »مــا 

در  مــا  حضــور  کاهــش  بــه  تصمیــم 
افغانســتان گرفته ایــم و قــرار اســت 200 
ــامل  ــه ش ــتان ک ــود را از افغانس ــرباز خ س
ــده  ــال آین ــوند در س ــان می ش ــردان و زن م
بیــرون کنیــم؛ امــا همچنــان بــه تعهــد خــود 
ــم  ــی خواهی ــتان باق ــات در افغانس ــرای ثب ب

ــد«. مان
گفتنــی اســت کــه گــروه تروریســتی داعــش 
عمدتــًا در والیــت ننگرهــار حضــور دارنــد. 
ایــن گــروه تاهنــوز مســوولیت چندیــن 
حملــۀ ســنگین تروریســتی در افغانســتان را 

ــت. ــه اس ــه دوش گرفت ب

دبیرُكل ناتو: 
داعـش بـرای ایجـاد »خـالفت اسـالمی« 

در افغـانستان تـالش دارد

انسان بزرگ تر از يك جهان و بزرگ تر از مجموعة جهان هاست.
 در اتحاد جان با تن، رازي بيش از راز آفرينش جهان نهفته است.
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احمدولی مسعود:

رژیم با اقدامات ناشیانه در تالش 
انحراف ذهنیت جهان است
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  در برخـی از دفاتر رسـانه های دولتـی 

ظرافت هـای خبـری مراعات نمـی شود
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صفحه 2

وزارت داخله:
علی پور به نهادهای عدلی و قضایی پاسخ دهد

ــا ســر دادن شــعارهایی  ــد و ب ــه جاده هــا برآمده ان ــرای دومیــن روز، ب ــل ب تظاهرات كننــده گان در غــرب كاب
ماننــد »علی پــور، خــار چشــم طالــب« و »علی پــور، حامــی دولــت«، از حکومــت می خواهنــد كــه او را هــر چــه 

زودتــر آزاد كنــد.
در نتیجــۀ ایــن راه پیمایــی مســیرهای دشــت برچــی، كوتــه ســنگی، كارتــه ســه، كارتــه چهــار و دهمزنــگ بــه 

روی رفــت و آمــد بســته شــده بــود.
هم چنــان، شــمار زیــادی از شــهروندان در كابــل، بامیــان، بلــخ و دایکنــدی، بــرای دومیــن روز در حمایــت از 

علی پــور تظاهــرات كــرده و خواهــان رهایــی بی درنــگ او هســتند.
ایــن فرمانــده خیزش هــای مردمــی در والیــات مركــزی افغانســتان توســط نیروهــای امنیتــی در غــرب كابــل 
ــدآباد  ــتای اس ــی در روس ــای امنیت ــوی نیروه ــز از س ــزان نی ــن او در 14 می ــش از ای ــد، پی ــت ش بازداش

ــود. ولســوالی لعــل و ســرجنگل در والیــت غــور محاصــره شــده ب
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ــش  ــن پرس ــا ای ــن ب ــل م ــز مث ــما نی ــًا ش مطمین
ــک  ــه ی ــق ب ــرا متعل ــه »چـ ــد ک ــار رفته ای کلنج
ــا  ــه بس ــد« و چ ــعه نیافته ای ــر و توس ــور فقی کش
کــه پاســخ هایی را هــم کــه یافته ایــد، چنــدان 

نبوده انــد.  رضایت بخــش 
افغانســتان تنهــا کشــورِ فقیــر و عقب مانــده در 
جهــان ـ و یــا آن گونــه کــه برخــی از تحلیل گــران 
بگوینــد:  دارنــد  عالقــه  سیاســی  مســایل 
عقب نگه داشته شــده ـ نیســت. مثــل افغانســتان 
ــه  ــد ک ــان وجــود دارن ــادی در جه کشــورهای زی
ــی  ــامانی های اجتماع ــگ و نابس ــر، جن ــکل فق مش
را تجربــه می کننــد و شــاید در برخــی مــوارد 
وضعیت شــان از افغانســتان هــم بدتــر باشــد، 
مثــل ســومالی. امــا افغانســتان در ایــن میــان بــرای 
ــۀ  ــر اســت؛ چــرا کــه هــم کشــور و خان مــا مهم ت
ــگاه  ــه آن ن ــی ب ــد دیگــر وقت ــم از بُع ماســت و ه
می کنیــم، بــا تنگناهایــی کــه کشــورهای دیگــر بــا 

ــت.  ــه رو نیس ــد، روب ــا مواجه ان آن ه
و  اقتصــادی  مســایل  تحلیل گــران  از  برخــی 
ــر  ــورهای فقی ــِی کش ــل عقب مانده گ ــی دلی سیاس
را عمدتــًا وابســته بــه موقعیــت جغرافیایــی، منابــع 
معرفــی  اقلیمی شــان  مشــکالِت  و  زیرزمینــی 
می کننــد. ایــن تحلیــل در ظاهــر امــر بســیار 
ــانی  ــه به آس ــرا ک ــد چ ــر می رس ــه نظ ــول ب معق
می توانــد اقنــاع  آور باشــد. وقتــی کشــوری در 
موقعیــِت خــوِب جغرافیایــی قــرار نداشــته باشــد، 
از منابــع زیرزمینــی تهــی باشــد و یــا منابــع 
ــد،  ــده باش ــی مان ــت نخورده باق ــی آن دس زیرزمین
ــته  ــاورزی نداش ــعۀ کش ــرای توس ــوب ب ــم خ اقلی
باشــد، تجــارت آن رونــق نیافتــه باشــد و یــا مثــل 
افغانســتان محــاط بــه خشــکه باشــد؛ بــدون شــک 
ــات  ــن کشــور امکان ــه ای ــرد ک ــوان تصــور ک می ت
ــار نداشــته  طبیعــِی توســعه و پیشــرفت را در اختی
ــا هســتند  ــری باشــد. ام ــد کشــور فقی اســت و بای
ــار  ــات را هــم در اختی ــن امکان کشــورهایی کــه ای
ــر و  ــار فق ــی دچ ــد ول ــدک دارن ــا ان ــد و ی ندارن
ــه  ــه کــه افغانســتان ب عقب مانده گــی ُمزمــن آن گون

ــتند. ــده، نیس ــار آم آن دچ
ــایل  ــار مس ــران در کن ــر از تحلیل گ ــی دیگ  برخ
طبیعــی، ارزش هــا و مناســبات اجتماعــی و فرهنگِی 
ــان  ــعه و عقب مانده گی ش ــز در توس ــورها را نی کش
ــه مثال هــای  ــا توجــه ب ــا ب برجســته می ســازند. ام
چنیــن  بــرای  بازهــم  کــه  می بینیــم  دیگــری 
ــادی  ــِر زی ــوارد ابطال پذی ــوان م ــی می ت توجیه های
ــمند  ــوف و دانش ــر فیلس ــرد. کارل پوپ ــم ک فراه
اصلــی  وظیفــۀ  کــه  بــود  معتقــد  بریتانیایــی 
دانشــمندان، تأییــد یافته هــای علمــی نیســت، چون 
ــل  ــد باشــد؛ ب ــن راه همیشــه پاســخ گو نمی توان ای
یافته هــای  و  نظریه هــا  ابطــاِل  مــوارد  یافتــن 
علمــی اســت. اگــر بــرای یــک نظریــۀ علمــی یــک 
ــن معناســت  ــه ای ــر پیـــدا کــرد، ب ــورد ابطال پذی م

ــود.  ــل آن ب ــال بدی ــد دنب ــه بای ک
می گوینــد  کــه  نظریه پردازانــی  بــرای 
ســبب  ارزشــی  و  فرهنگــی  نابســامانی های 

می تــوان  می شــود،  کشــورها  پس مانده گــی 
مــوارد ابطال پذیــِر فراوانــی ذکــر کــرد. بــه همیــن 
ــرا مــا  دلیــل اســت کــه می بینیــم پرســش »چ
ــه  ــه ب ــتیم؟« همیش ــر هس ــوری فقی ــِب کش صاح
ــه  ــدم ب ــی خوان ــراً کتاب ــد. اخی ــت می رس بُن بس
نــام »چــرا ملت هــا شکســت می خورنــد؟« از 
نویســنده گان و اقتصاددان هــاِی مشــهوری کــه 
بســیار هــم کتاب شــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــو و  ــم اغل ــنده گان دارون عج ــن نویس ــت. ای اس
ــی  ــه ســال های طوالن ــد ک ــز ای رابینســون ان جمی
ــش  ــه پرس ــخ ب ــِن پاس ــف یافت ــود را وق ــِر خ عم
فقیــر بــودِن کشــورها کــرده انــد. ایــن دو نویســنده 
معتقدنــد کــه همــۀ مــوارد ذکــر شــده در بــاال بــه 
عنــوان عوامــل فقــر و عقــب مانده گــی کشــورها، 
ــا  ــد. آن ه ــق ان ــل فرعــی و چــه بســا غیردقی عوام
بــاور دارنــد کــه دلیــل اصلــی عقب مانده گــی 
ــی  ــاالری سیاس ــا اندک س ــی ی ــورها، »الیگارش کش
حاکــم« بــر آن هاســت. بــه ایــن معنــا کــه عده یــی 
ُکِل سیاســِت کشــور را بــه انحصــار گرفتــه انــد و 
ــادی  ــر اقتص ــور از نظ ــه کش ــده ک ــبب ش ــن س ای
ــاب  ــه شــکوفایی نرســد. آن هــا در بخشــی از کت ب
ــد  ــن الیگاشــِی سیاســی می توان ــه ای می نویســند ک
انتخابــات و قــدرت سیاســی را بــه نفــع  حاکمــان 

ــد.  ــادره کن مص
بــه بــاور نویســنده گان کتــاِب »چــرا ملت هــا 
ــد؟«، »علــت اجــرای نادرســِت  شکســت می خورن
در  شکســت ها  و  اقتصــادی  سیاســت های 
ــت:  ــه اس ــه نهفت ــک کلم ــعه در ی ــه توس ــل ب نی
دوراهــی سیاســت مدار؛ حفــظ کارآیــی و یــا حفــظ 
ــت مدار  ــکل سیاس ــاص. مش ــروه خ ــت گ حکوم
ــکل  ــت. مش ــش نیس ــم و دان ــود عل ــًا کمب عموم
دوراهــِی حفــظ قــدرِت سیاســی از طریــق قربانــی 
کــردن منافــع عمومــی یــا تأمیــن منافــع عمومــی و 
ــدرت سیاســی اســت.  از دســت دادن تدریجــی ق
ایــن دوراهــی سیاســت مدار اســت کــه سرنوشــت 
ــد  ــت مدار می دان ــد. سیاس ــن می کن ــور را تعیی کش
ــی  ــای اجتماع ــتفاده  از فرصت ه ــکان اس ــر ام اگ
ــد  ــد، رش ــر باش ــه گان میس ــرای هم ــادی ب و اقتص
ــه  ــر ب ــی براب ــد. دسترس ــش می یاب ــادی افزای اقتص
قــدرت اقتصــادی و فرصت هــای اجتماعــی بــرای 
بهبــود عملکــرد اقتصــادی مفیــد و حتــا ضــروری 
ــاک اســت؛  ــرای سیاســت مدار خطرن ــا ب اســت، ام
زیــرا قــدرت اقتصــادی بــه تدریــج بــه حوزه هــای 
ــی  ــدرت سیاس ــرد و ق ــد ک ــرایت خواه ــر س دیگ
ــت مدار  ــت. سیاس ــد انداخ ــر خواه ــه خط او را ب
ــاه  ــای رف ــه معن ــتر ب ــی بیش ــه کارآی ــد ک می دان
ــا  ــت، ام ــتر اس ــات بیش ــا مالی ــردم و حت ــتر م بیش
ــی دارد  ــی سیاس ــات و نتایج ــی مقدم ــن کارآی ای
ــه  ــت پُرهزین ــن اس ــت مدار ممک ــرای سیاس ــه ب ک
ــی  ــن دو راه ــِر ای ــر س ــت مداران ب ــد. سیاس باش
ــًا ترجیــح می دهنــد کــه اقتصــاد و سیاســت  عموم
ــی  ــد؛ گروه ــذار کنن ــدود واگ ــی مع ــه  گروه را ب
ــن  ــند. ای ــا باش ــی آن ه ــع سیاس ــظ مناف ــه حاف ک
الیگارشــی  یــا  اندک ســاالری و  مســیر همــان 
ــادی  ــکوفایی اقتص ــا ش ــن[ هرج ــت... ]بنابرای اس
ــته  ــت بربس ــی رخ ــیند، الیگارش ــار می نشـ ــه ب ب
و هرجــا اقتصــاد زمیــن می خــورد، الیگارشــی 

حاکــم می گــردد.«
ــتان  ــه افغانس ــت ک ــان مسیری س ــًا هم ــن دقیق  ای
ــر  ــم ب ــی حاک ــه اســت. الیگارش ــرار گرفت در آن ق
ــد  ــِد آن را س ــعه و رش ــور، راه توس ــت کش سیاس
کــرده اســت. ارگ همیــن لحظــه بــه عنــوان حلقــۀ 
ــاِن  ــه چیدم ــد ب ــد. بای ــل می کن ــاالران عم اندک س
ــتان  ــِت افغانس ــۀ سیاس ــروت در صحن ــدرت و ث ق
ــوری نویســنده گان  ــِت تی ــه حقانی ــا ب ــگاه کــرد ت ن
کتــاِب »چــرا ملت هــا شکســت می خورنــد؟« 
ــی  ــای سیاس ــا تیوری ه ــی ب ــای غن ــرد. آق ــی ب پ
و اقتصــادی، به خوبــی آشناســت امــا دغدغــۀ 
ــرای توســعۀ  قــدرِت سیاســی نمی گــذارد کــه او ب
اقتصـــادِی کشــور کاری صــورت دهــد. آن چــه که 
او می کنــد و یــا تــا بــه حــال کــرده، وقت گذرانــی 
و ضایــع کــردِن امکانــات بــوده تــا افغانســتان بــه 
نگــردد.  تبدیــل  اقتصــادی  رشــدیافتۀ  جامعــۀ 
ــد  ــر می خواه ــارِ دیگ ــرای ب ــی ب ــز وقت ــروز نی ام
ــن  ــًا در راســتای همی ــات شــود، دقیق ــادۀ انتخاب آم

ــد.    ــل می کن ــی عم ــی سیاس الیگارش
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احمـد عمران

انـدک سـاالری؛
 معضـل اصـلِی افغانسـتان

 

دو روز اســت کــه بخــش بزرگــی از پایتخت نشــینان در 
ــام  ــه ن ــی ب ــده محل ــک فرمان ــِت ی ــه بازداش ــراض ب اعت
ــد. در  ــی زده ان ــراض و راه پیمای ــه اعت ــت ب ــور« دس »علی پ
حالــی  کــه خواســِت اصلــِی اعتراض کننــده گان رهایــِی 
ــۀ  ــر ادام ــت ب ــت، حکوم ــور اس ــای علی پ ــرِط آق بی قیدوش
ــر  ــخ گویی آن در براب ــی و پاس ــده محل ــن فرمان ــِف ای توقی
ــر وی  ــه ب ــی ک ــوِن اتهامات ــی پیرام ــی و قضای نهادهــای عدل
ــا راه بنــدان و  وارد اســت، تأکیـــد دارد. ایــن اتفاقــات کــه ب
انســدادِ خیابان هــا و خشــونت در شــهر کابــل همــراه شــده، 
ــروز و  ــه ام ــود ک ــود می ش ــومین روزِ خ ــی وارد س درحال
ــد از  ــوا می خواهن ــت ژین ــت در نشس ــراِن حکوم ــردا س ف
انجــامِ پنجاه - شــصت درصــدِی تعهدات شــان در قبــال 
جامعــۀ جهانــی گــزارش دهنــد و حمایــِت کشــورهاِی 
ــب  ــود جل ــه خ ــز ب ــده نی ــال های آین ــرای س ــتیبان را ب پش
ــا  ــه: آی ــت، اینک ــوم نیس ــه معل ــان آنچ ــن می ــد. در ای کنن
جامعــۀ جهانــی قضایایــی ماننــد دســتگیرِی فرمانــده علی پور 
و تنش هــای سیاســی ـ اجتماعــِی متعاقــِب آن را بــه عنــوان 
یــک نقطه ضعــف بــرای حکومــِت افغانســتان خواهــد 
ــی  ــت، آن را مصداق ــت حکوم ــق خواس ــا مطاب ــت ی پذیرف
ــی  ــی تلق ــری و ناامن ــاد و خودس ــِر فس ــا عناص ــارزه ب از مب

ــرد. ــد ک خواه
مســلمًا نگاهــی جامعه شناســانه بــه قضایایــی هماننــِد 
ــی،  ــات سیاس ــارغ از تعلق ــور ف ــده علی پ ــت فرمان بازداش
مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می ســازد کــه پیونــد اعتمــاد 
ــت و  ــتان ُسس ــِت افغانس ــه و حکوم ــاِن جامع ــار می و اعتب
نخ نمــا گردیــده؛ به نحــوی کــه افــراد و اشــخاصی کــه 
ــرای  ــد، ب حکومــت ُمخــِل نظــم و امنیــِت عمومــی می خوان
مــردم افغانســتان پاســدارِ امنیــت و قهرمــاِن ارزش هــا تلقــی 
می گــردد. آقــای علی پــور فقــط یکــی از ایــن افــراد و 
ــان  ــاور و اعتمــاد می ــه قطــِع ریســماِن ب اشــخاص اســت ک

ــذارد. ــان می گ ــِش عری ــه نمای ــت را ب ــه و حکوم جامع
ــانی  ــر کس ــه اوالً اگ ــد ک ــب می گوی ــارغ از تعص ــگاهِ ف ن
ماننــد علی پــور ُمجــرم و مخــل نظــم عمومــی اســتند، 
ــی،  ــا به جــای تظاهــرات و راه پیمای ــد دســتگیرِی آن ه می  بای
ــت  ــردد و حکوم ــه رو گ ــردم روب ــِت م ــال و حمای ــا اقب ب
ــِل  ــرد. دلی ــرار گی ــه ق ــویِق جامع ــورد تش ــطۀ آن م به واس
ــِت  ــردم از بازداش ــگاه م ــرا هیچ ــت، زی ــح اس ــم واض آن ه
کســی کــه امنیــِت آن هــا را ســلب کــرده و بــه جــان و مــاِل 
ــر  ــًا اگ ــوند. ثانی ــمگین نمی ش ــانده، خش ــه رس ــان صدم آن
ــردم  ــا م ــد ام ــور مجرم ان ــد علی پ ــخاصی مانن ــراد و اش اف
جــرمِ آن هــا را نمی بیننــد و نمی فهمنــد، بازهــم عیــِب 
کار را می تــوان در ســاختارِ مــادی و معنایــِی جامعه یــی 
اعمــال  به واســطۀ  ـ  حکومــت  کــه  کــرد  جســت وجو 
ــوب  ــزارِ آن محس ــن کارگ ــت ـ اصلی تری ــدرت و سیاس ق

می شــود.
ــور مجــرم  ــه چــه علی پ ــد گفــت ک ــم، بای ــه بگذری از این ک
ــه  ــت از او، ب ــردم در حمای باشــد چــه نباشــد، تظاهــراِت م
معنــای ایــن اســت کــه حکومــِت فعلــی از دایــرۀ اعتمــاد و 
اعتبــارِ مــردم خــارج شــده اســت. مســلمًا هــر حکومتــی کــه 
ــون  ــی چ ــه های مهم ــان را از پروس ــردم و دیدگاه های ش م
جنگ وصلــح کنــار بگــذارد، در قبــال اعمــال و رفتــارِ خــود 
ــد و از  ــخ گو نباش ــان پاس ــردم و سرنوشت ش ــه م ــبت ب نس
آن بدتــر بــا اتخــاذ رویکــرد قومــی بــه قــدرت و سیاســت، 
ــای  ــازد، پایه ه ــدی بس ــل و قطب بن ــار گس ــه را دچ جامع
اعتبــار و مشــروعیتش چنــان سســت و لــرزان می گــردد کــه 
ــد در  ــز می توان ــِت آن نی ــاِت درس ــات و تصمیم ــا اقدام حت

نظــرگاهِ مــردم بــد جلــوه کنــد. 
ســاختارِ  و  فضــا  محصــوِل  علی پــور،  فرمانــده 
کــه  ا ســت  قطب بندی شــده یی  سیاســی  ـ  اجتماعِی 
ــِق  ــن و منط ــد. مت ــزارِ آن می باش ــود کارگ ــِت موج حکوم
ــک  ــه، ی ــرم ن ــه او مج ــد ک ــم می کن ــی حک ــن فضای چنی
ــِت  ــد بازداش ــت می کوش ــه حکوم ــت. اگرچ ــان اس قهرم
چنیــن اشــخاصی را در راســـتای مبــارزه بــا فســاد و 
جنگ ســاالری مشــروعیت بخشــد و حتــا اذهــاِن جهانــی را 
در کنفرانــس ژینــوا منحــرف ســازد کــه عــالوه بــر طالبــان 
ــز در  ــور نی ــد علی پ ــی مانن ــخاص و حلقات ــیان، اش و داعش
جنــگ بــا ایــن حکومــت انــد؛ امــا از آنجــا کــه دروغ عمــِر 
فــراوان نــدارد و فقــط صداقــت و شــفافیت ضامــِن رهبــری 
اســت، ایــن توجیهــات اثــری در برداشــِت جامعــۀ جهانــی از 

ناکاره گــِی حکومــِت موجــود نخواهــد داشــت.  

حکـومِت سلب  اعتـماد شـده
 و اعتـراضـاِت روزافـزون

الیگارشی حاکم بر سیاست کشور، 
راه توسعه و رشِد آن را سد کرده 
است. ارگ همین لحظه به عنوان 

حلقۀ اندک ساالران عمل می کند. باید 
به چیدماِن قدرت و ثروت در صحنۀ 
سیاسِت افغانستان نگاه کرد تا به 
حقانیِت تیوری نویسنده گان کتاِب 

»چرا ملت ها شکست می خورند؟« پی 
برد. آقای غنی با تیوری های سیاسی 

و اقتصادی، به خوبی آشناست اما 
دغدغۀ قدرِت سیاسی نمی گذارد که 

او برای توسعۀ اقتصـادِی کشور کاری 
صورت دهد. آن چه که او می کند و یا 
تا به حال کرده، وقت گذرانی و ضایع 

کردِن امکانات بوده تا افغانستان 
به جامعۀ رشدیافتۀ اقتصادی تبدیل 
نگردد. امروز نیز وقتی برای باِر دیگر 
می خواهد آمادۀ انتخابات شود، دقیقاً 
در راستای همین الیگارشی سیاسی 

عمل می کند

ACKU
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شــماری از آگاهــان مســایل دینــی در واکنــش بــه 
کشــته شــدن برخــی از علمــای دینــی در کشــور 
ــش  ــری و پخ ــای تکفی ــت گروه ه ــه فعالی ــد ک می گوین
اندیشــه های افراطــی و تندروانــه از دیــن، عامــل اصلــی 

ــت. ــای اس ــن تروره ای
ــت  ــدگار از حکوم ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــان در مصاحب آن
ــان  ــرور عالم ــای ت ــار پرونده ه ــا از کن ــد ت می خواهن
ــالن آن را شناســایی  ــه ســاده گی نگــذرد و عام ــی ب دین

ــد. و مجــازات کن
همزمــان باایــن، وزارت امــور داخلــه از بازداشــِت 
متهــم اصلــی تــرور عبدالبصیــر حقانــی، رییــس شــورای 
علمــای کابــل خبــر می دهــد و می گویــد کــه در 
بررســی ایــن پرونــده »پیشــرفت هایی« صــورت گرفتــه 

اســت.
ــی و  ــگر دین ــی، پژوهش ــد صالح ــم، جاوی ــویی ه از س
ــه  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــگاه ب ــتاد دانش اس
تــرور علمــای دینــی ســازماندهی شــده انجــام می شــود 
ــت  ــله را مدیری ــن سلس ــه ای ــیار زیرکان ــانی بس و کس

می کنــد.
ــا  ــن تروره ــی ای ــه قربان ــد ک ــی می افزای ــای صالح آق
ــه حضــور  ــن جامع ــه در مت ــتند ک ــی هس ــتر علمای بیش
ــای  ــد و از آدرس رســانه ها، دانشــگاه ها و تریبون ه دارن
آزاد، لــب بــه ســخن می گشــایند، بــا طــرز تفکــر میانــه 
ــد و  ــت می کنن ــالمی« حمای ــی و اس ــای مل از »ارزش ه
ــه نقــد  ــدرو و افراطــی را ب ــز عملکــرد گروه هــای تن نی

می گیرنــد و محکــوم می کننــد.
ــری  ــه موضع گی ــی دارد ک ــان م ــگاه بی ــتاد دانش ــن اس ای
ــونت گرا، در  ــای خش ــرکات گروه ه ــر تح ــا در براب علم
واقــع منافــع »عده یــی از جهت هــا و اطــراف ذی دخــل 
ــازد و  ــه می س ــر مواج ــا خط ــتان« را ب ــور افغانس در ام
آن هــا تــداوم ایــن رونــد را یــک تهدیــد جــدی در برابــر 
منافــع خــود می پندارنــد و ســرانجام جلــو ایــن تهدیــد 

ــد. ــودی اشــخاص برطــرف می کنن ــا ناب را ب
تندروانــه  و  عاطفی-ســلیقه یی  برداشــت های  او 
و  خطرنــاک  »بیمــاری  را  اســالم  آموزه هــای  از 
»بــر  مــی دارد:  اظهــار  و  می خوانــد  مصیبت بــار« 
صاحبــان اندیشــه های افراطــی، احساســاتی کــه عــاری 
ــانی  ــالم انس ــت س ــی و عقالنی ــِت دین ــت درس از معرف
می باشــد، حکمرانــی کــرده و تــا ســرحد گرفتــن جــان 

انســان ها اصــدار فرامیــن و فتــاوای میکنــد«.
ــه اندیشــه های  ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ــای صالحــی ب آق
ــل  ــتین عام ــالم، نخس ــن اس ــی از دی ــه و افراط تندروان
ــن در  ــان دی ــی عالم ــای زنجیزه ی ــژه تروره ــرور به وی ت
ــن تفکــر  ــالن ای ــد: چــه حام کشــور اســت. او می افزای
ــرا  ــوی، زی ــا معن ــند و ی ــادی باش ــلحۀ م ــا اس ــز ب مجه
ــواره سیاســت حــذف را  ــی هم ــر افراط اندیشــه و تفک
ــا به کارگیــری ترفندهــای گوناگــون،  دنبــال می کنــد و ب
ــان  ــا افراط گرای ــردازد، ام ــل می پ ــرد مقاب ــودی ف ــه ناب ب
بــرای  ابــزاری  همــواره  تنــدرو  گروه هــای  و 
ــرار می گیرنــد.  ــورهای بیرونــی ق ــع کش ــق مناف تحق
ــه روان و  ــزد و دنبال ــه می ری ــی برنام ــتخبارات بیرون اس
مقتدیــان اندیشــه های افراطیــت بــه تحقــق و انجــام آن 

می شــتابند.
ایــن پژوهشــگر مســایل دینــی از حکومــت می خواهــد 
ــه  ــی ب ــان دین ــرور عالم ــای ت ــار پرونده ه ــا از کن ــه ت ک
ســاده گی نگــذرد و عامــالن آن را شناســایی و مجــازات 

کنــد.
او می گویــد: حکومــت می بایــد نظــارت »دقیــق و 
همه جانبــه« از مراجــع آموزشــی و دینــی در کشــور 
ــر  ــش و نش ــه پخ ــا ب ــن آدرس ه ــپس از ای ــد و س کن
بــا  و  بپــردازد  اســالم  اعتدال گرایانــۀ  اندیشــه های 
ــی  ــای آگاهی ده ــه برنامه ه ــب، ب ــیوۀ مناس ــک کارش ی

ــد  ــاور آقــای صالحــی: بتوان ــه ب ــا ب عامــه اقــدام کنــد ت
اعتدالــی  اندیشــه های  بــه  را  افراطــی  اندیشــه های 
ــی  ــی و عاطف ــیت های ذوق ــرده و از حساس ــت ک هدای

ــد. بکاه
طــرِح برنامــۀ وســیع بــا هم آهنگــی علمــا و متخصصــان 
ــع و  ــرای من ــدن ارادۀ سیاســی ب ــه وجــود آم ــی و ب دین
برنامه هــای  از  علمــا،  زنجیره یــی  ترورهــای  قطــع 
دیگــری اســت کــه بــه بــاور آقــای صالحــی، حکومــت 
بایــد بــرای جلوگیــری از سلســله های تــرور آن را روی 

دســت بگیــرد.
در همیــن حــال، نجیــب دانــش، ســخنگوی وزارت امور 
ــای  ــا علم ــی ب ــال رأی زن ــه در ح ــد ک ــه می گوی داخل
ــه تفاهــم برســند  ــا روی کارشــیوه یی ب دینــی هســتند ت
کــه بربنیــاد آن، چگونه گــی تأمیــن امنیــت علمــای 

ــی مشــخص شــود. دین
آقــای دانــش کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت 
می کــرد، از بازداشــِت متهــم اصلــی تــرور رییــس 
کــه  گفــت  و  داد  خبــر  کابــل  علمــای  شــورای 
زمینــه  ایــن  در  و  دارد  ادامــه  شــان  بررســی های 
ــۀ او،  ــه گفت ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــز ص ــرفت هایی نی پیش

بعــد بــا رســانه ها شــریک خواهــد شــد.
ــع  ــر در تجم ــارِ اخی ــه انفج ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب
علمــای دینــی و تــرور رییــس شــورای علمــای کابــل، 
ــه  ــت ب ــی وحش ــران دین ــا و پژوهش گ ــان علم در می
ــر  ــزارش، اکث ــن گ ــر ای ــرای نش ــت. ب ــان آورده اس می
ــت  ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــدند ب ــر نش ــا حاض علم
کننــد. همچنــان برخــی از گزارشــگران و رســانه ها 
گــزارش دادنــد کــه بــا نزدیــک بــه 50 عضــو شــورای 
ــا  ــده ت ــه ش ــاس گرفت ــور تم ــای کش ــری علم سرتاس
موضــع شــان را در پیونــد بــه تــرور آقــای حقانــی بــه  
ــه گفت وگــو  ــد، امــا تمــام آن هــا حاضــر ب دســت آورن

ــد. نشــده ان
ــه دو روز  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــردان  ــل از ســوی م پیــش رییــس شــورای علمــای کاب
ــرور  ــس ت ــی، ریی ــر حقان ــرور شــد. عبدالبصی مســلح ت
ــالت  ــان حم ــل از مخالف ــای کاب ــورای علم ــدۀ ش ش
ــای  ــود. آق ــتان ب ــان در افغانس ــگ طالب ــاری و جن انتح
ــوزای  ــاه ج ــه در م ــود ک ــی ب ــِز چهره های ــی ج حقان
امســال در تــاالر لویــه جرگــه جنــگ طالبــان در 
ــا  ــرد ی ــون ف ــد. تاکن ــروع« خواندن ــتان را »نامش افغانس
ــه  ــه دوش نگرفت ــه را ب ــن حمل ــوولیت ای ــی مس گروه
اســت، امــا مقام هــا در فرماندهــی پولیــس کابــل گفتــه 
ــه  ــن حادث ــه ای ــد ب ــون را در پیون ــک مظن ــه ی ــد ک ان

کرده انــد. بازداشــت 
از ســویی هــم، روز سه شــنبۀ هفتــۀ گذشــته، یــک 
حملــه کننــدۀ انتحــاری یــک تجمــع عالمــان دینــی در 
ــش  ــار بی ــرار داد. در آن انفج ــدف ق ــل را ه ــهر کاب ش
ــدند.  ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــا ت ــته و ده ه ــن کش از 60 ت
ــس از  ــی پ ــان دقایق ــخنگوی طالب ــد، س ــح اهلل مجاه ذبی
ــا  ــت، ام ــده گرف ــه عه ــداد مســوولیت آن را ب ــن روی ای
ســاعاتی پــس از آن، تویتــش را حــذف کــرد و آن 

ــرد.  ــوم ک ــه را محک حادث
گفتنــی اســت کــه شــورای علمــای کابــل یــک هیــأت 
مســتقل و متشــکل از عالمــان دینــی اســت کــه بودجــۀ 
ــورا  ــن ش ــد. ای ــت می کنن ــت دریاف ــود را از حکوم خ
در  نماینده گانــی  و  شــد  تشــکیل   2002 ســال  در 
شــهرهای مختلــف افغانســتان دارد. 2500 نفــر از عالمان 
ــتند.  ــورای هس ــن ش ــو ای ــیعۀ عض ــنی و ش ــی س دین
ــی و  ــن شــورا، برگــزاری مراســم دین ــی ای ــۀ اصل وظیف
مشــورت دهی بــه حکومــت دربــارۀ مســایل مربــوط بــه 

ــه اســالمی اســت. فق

نهادهــای حمایــت کننــدۀ از 
در  آزاد  رســانه های  فعالیــت 
ــر  ــر تصاوی ــه نش ــتان ب افغانس
جعلــی از طــرف مســووالن 
وزارت  رســانه های  دفتــر 
داخلــه در ســایت و صفحــات 
اجتماعــِی مربــوط بــه ایــن 
»وزارت  می گوینــد:  وزارت، 
تحریــف  را  اخبــار  داخلــه 

 . » می کنــد
فرمانــده  آن کــه  از  پــس 
بــه  مشــهور  علی پــور، 
روز  شمشــیر«  »قومنــدان 
ــرف  ــوس، از ط ــنبه، 4 ق یکش
ــت  ــی، بازداش ــای امنیت نیروه
شــده، شــماری از هوادارانــش 
ــه  ــهر ریخت ــای ش ــه جاده ه ب
ــد.  ــا کردن ــر پ ــرات ب و تظاه
ــه  ــد ک ــه می گوی وزارت داخل
ــان  ــرات معترض ــن تظاه در ای
بــه پولیــس حملــه کــرده  و 20 
ســاخته اند. زخمــی  را  تــن 

دفتــر رســانه های وزارت داخلــه 
ــی  ــات مردم ــاز اعتراض ــس از آغ پ
تصاویــر زخمیــان ســربازان پولیــس 
ــوده  ــاق نب ــن اتف ــه ای ــط ب ــه مرتب ک
نشــر  اجتماعــی  در صفحــات  را 
کرد نــد تــا نشــان دهنــد کــه در ایــن 
شــماری از ســربازان پولیس توســط 
برداشــته اند.  زخــم  معترضــان 
ــی  ــای حام ــش نهاده ــن کار واکن ای
در  رســانه ها  آزاد  فعالیــت  از 
بــه  را  شــهروندان  و  افغانســتان 

ــت.  ــده اس ــراه ش هم
ــر در صفحــات  ــن تصاوی پخــش ای
باعــث  داخلــه  وزارت  رســمی 
رســانه ها  از  برخــی  کــه  شــد 
ایــن  کننــد.  اســتفاده  آن  از  نیــز 
در  زیــادی  واکنش هــای  بــا  کار 
ــه رو شــد  شــبکه های اجتماعــی روب
ــه  ــانه های وزارت داخل ــر رس و دفت
از  را  تصاویــر  ایــن  بی درنــگ 
صفحــات رســمی خــود برداشــتند.
عبدالمجیــب خلوتگــر، رییــس نهــاد 
روزنامــۀ  بــا  در گفت وگــو  نــی 
مانــدگار می گویــد کــه تصاویــر 

نشــر شــده از طــرف وزارت داخلــه، 
تظاهــرات  حادثــۀ  بــه  مرتبــط 
هــواداران فرمانــده علی پــور، نبــوده 

ــت.  اس
ــت: واژه گان و  ــر گف ــای خلوتگ آق
تصاویــر مکمــل یــک خبــر هســتند 
و هــر کــدام ایــن گزینه هــا درســت 
ــر  ــف خب ــای تحری ــه معن ــد ب نباش

اســت. 
بــه  اشــاره  بــا  خلوتگــر  آقــای 
تصاویــر جعلــی نشــر شــده در 
اجتماعــی  صحفــات  و  ســایت 
»نشــر  می گویــد:  داخلــه  وزارت  
ــد،  ــان می ده ــری نش ــن تصاوی چنی
مســووالن مطبوعاتــی وزارت داخله 
ــد«. ــار می دهن ــط انتش ــار را غل اخب
ــی کــه کشــور  ــۀ او، در حال ــه گفت ب
ــرار دارد و  ــاس ق ــت حس در وضعی
نیــاز مــردم بــه وحــدت ملــی بیشــتر 
از پیــش افزایــش یافتــه اســت، 
آســیب  برخورد هــا  این گونــه 
جــدی بــر پیکــر وحــدت ملــی 
می رســاند و آتــش تفرقــه را بیشــتر 
ــکننده تر  ــت را ش ــعله ور و وضعی ش

می ســازد. 

رییــس نهــاد نــی می گویــد کــه 
نشــر و پخــش چنیــن تصاویــر 
ــووالن  ــرف مس ــی از ط ــر از گاه ه
و ســخنگویان نهادهــای مختلــف 
دولتــی، اتفــاق افتــاده اســت، امــا در 
نهادهــای حکومتــی سلســله مراتــب 
چنیــن  ایــن  پاســخ گویی  بــرای 

ــدارد.   ــود ن ــا وج رویداده
از  رونــد  ایــن  کــه  گفــت  او 
تــا  شــروع  ریاســت جمهوری 
و  دارد  جریــان  وزارت خانه هــا 
ــن  ــی از ای ــای حکومت ــه نهاده هم

شــده اند.  متأثــر  امــر 
از  برخــی  خلوتگــر:  گفتــۀ  بــه 
افــرادی کــه در دفترهــای رســانه یی 
می کننــد،  کار  دولتــی  نهادهــای 
را  رســانی  خبــر  ظرافت هــای 

 . ننــد ا نمی د
ســخنگوی  دانــش  نجیــب  امــا، 
وزارت داخلــه، در گفت وگــو 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا 
نشــر  »تصویــر  می گویــد: 
ــی  ــات اجتماع ــده در صفح ش
ــه  ــت ک ــت«. او گف ــا نیس از م
زخمــی  از  را  تصاویــر  مــا 
شــدن پولیــس در تظاهــرات 
ــور در  ــده علی پ ــان فرمان حامی
ــم.   ــر کردی ــل را نش ــرب کاب غ
ــزود  ــه اف ــش در ادام ــای دان آق
ــر  ــر تصاوی ــدف از نش ــه ه ک
بــه مــردم  تــا  اســت  ایــن 
تفهیــم شــود کــه بــه نیروهــای 
پولیــس  به ویــژه  امنیتــی 

درگیــر نشــوند.  
ــم  ــت: »نشــر عکــس مه او گف
ــکان  ــان و م ــه زم ــت و ب نیس
ــدف از  ــا ه ــدارد، ام ــق ن تعل
اســت  ایــن  تصاویــر  نشــر 
ــر  ــد درگی ــس نبای ــا پولی ــه ب ک
ــظ  ــس حاف شــوند؛ چــون پولی
شــهروندان  مــال  و  جــان 

اســت«.
ــن  ــه ای ــخ ب ــش در پاس ــای دان آق
ــه  ــد ک ــر نمی کنی ــه فک ــش ک پرس
نشــر تصاویــر جعلــی می توانــد 
ذهنیــت  مخــدوش  ســبب 
گفــت:  می شــود؟  شــهروندان 
»هــدف مــا آگاهــی اســت کــه 
نبایــد بــا پولیــس درگیــری صــورت 

گیــرد«. 
نشــر تصاویــر جعلــی از طــرف 
جریــان  در  دولتــی  نهادهــای 
ــای  ــات نیروه ــا و عملی راه پیمایی ه
ــا در  ــی از والیت ه ــی در برخ امنیت
میــان ســخنگویان نهادهــای دولتــی 
ــش  ــدی پی ــت، چن ــینه نیس بی پیش
معــاون  مرتضــوی،  شاه حســین 
ــر جعلــی را  ســخنگوی ارگ تصاوی
در مــورد عملیــات نظامیــان کشــور 
ــه  ــود ک ــرده ب ــا نشــر ک در والیت ه
بــا واکنــش تنــد شــهروندان در 
اجتماعــی و جمعــی  رســانه های 
مواجــه شــد. باورهــا بــر ایــن اســت 
ــی  ــای دولت ــخنگویان نهاده ــه س ک
افــکار  ایــن کار می خواهنــد  بــا 

ــد.  ــب بدهن ــی را فری عموم

آگاهان مسایل دینی: 
حکومت از کنار پرونده های ترور عالمان دینی 

به ساده گی نگذرد

نـــی:

   در برخـی از دفاتر رسـانه های دولتـی 
ظرافت هـای خبـری مراعات نمـی شود

سخنگوی وزارت داخله: 
»نشر عکس مهم نیست و به زمان و مکان تعلق ندارد«

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

گزارش

ACKU
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پیشنوشت
حــزب التحریــر یکــی از بزرگ تریــن جنبش هــای 
سیاسی-اســالمی معاصــر اســت کــه در چارچــوب 
ــنت  ــل س ــی اه ــی و کالم ــب فقه ــۀ مذاه اندیش
ــت اســالمی توســط  ــۀ مجــدد خالف به هــدف اقام
ــالدی  ــال 1953می ــی در س ــن نبهان ــیخ تقی الدی ش
در شــهر قــدس اســاس گذاشــته شــده و امــروزه 
ــور  ــل کش ــتر از چه ــو در بیش ــا عض ــا میلیون ه ب

ــت دارد.  ــان فعالی جه
    حــزب التحریــر به لحــاظ این  کــه ســازمان 
ملــل متحــد و ســایر تشــکالت جهانــی را توطیــۀ 
کشــورهای غربــی اســتعمارگر دانســته و بــه  
ــد و  ــل متح ــوی مل ــد، از س ــمیت نمی شناس رس
ــت  ــان، در فهرس ــورهای جه ــع کش ــت قاط اکثری
ــه  ــدارد؛ ب ــت ن ــرار داشــته و اجــازۀ فعالی ــیاه ق س
آن  فعالیت هــای  و  تشــکیالت  دلیــل،   همیــن 
ــای  ــز اعض ــس به ج ــوده و هیچ ک ی ب ــرِّ ــی س خیل
ــردازد.  ــه شناســایی آن بپ ــد از درون ب آن، نمی توان
امــا قــدر مســلم ایــن اســت کــه حــزب التحریــر، 
ــود  ــنت به وج ــل س ــی اه ــرد فقه ــاد رویک ــر بنی ب
جنبش هــای  ســایر  بــا  مقایســه  در  و  آمــده 
ــت. ــکالت اس ــا و مش ــالمی، دارای ویژه گی ه اس

ــدن  ــر بازگردانی ــزب التحری ــی ح ــدف اصل     ه
هویــت و شــوکت سیاســی اســالم از طریــق ایجــاد 
وحــدت و یک پارچه گــی امــت و بلنــد بــردِن 
ــتن  ــوب داش ــبت به وج ــراد نس ــی اف ــطح آگاه س
نظــام سیاسی-اســالمی مســتقل و فعالیت هــای 
فرهنگــی و سیاســی گســترده و مســتمر بــه  ســطح 
کشــورهای عربــی و جهــان اســالم بــا پشــت ســر 
گذاشــتِن مراحــل مختلــف تربیتــی و آموزشــی از 
ســوی افــراد آگاه و متعهــد می باشــد کــه رســیدن 
ایــن هــدف، دیدگاه هــای ویژه یــی را در  بــه 

ــد.  ــکل می ده ــزب ش ــوب ح چارچ

فلسفـۀوجودیحـزبالتحـریر
اول:مبنایشرعیحزب

    حــزب التحریــر به ســان ســایر احــزاب و 
ــود  ــل به وج ــر، دالی ــالمی معاص ــای اس جنبش ه
فرامیــن  از  پاره یــی  را  حــزب  ایــن  آمــدِن 
ــی اهلل  ــرم صل ــر اک ــادت پیامب ــم و ارش قرآن کری
ــرای  ــلمانان را ب ــه مس ــد ک ــلم می خوان ــه وس علی
ــن، مســوول  ــت عــدل الهــی در زمی ــۀ حاکمی اقام

ــت  ــاخته اس ــف س و مکل
کــه از آن جملــه آیــۀ 104 ســوره آل عمــران )بایــد 
ــان را(  ــه )مردم ــند ک ــی باش ــما گروه ــان ش از می
ــروف و  ــه مع ــر ب ــد و ام ــی کنن ــه  نیک ــوت ب دع
ــتگار  ــود رس ــان خ ــد، و آن ــر نماین ــی از منک نه

ــد(.  ان
ــای  ــوق به معن ــۀ ف ــت، در آی ــا جماع ــروه ی     گ
و  اهــداف  کــه  اســت  سیاســی یی  ل  تشــکُّ
ــایل  ــت وس ــا درنظرداش ــود را ب ــای خ فعالیت ه
ــودمندی،  ــت و س ــخیص موثری ــاز، تش ــورد نی م
بــرای حاکمیــت سیاســی اســالم، در روشــنی 
شــکل  بــه   و  کــرده  پی ریــزی  دقیــق  نقشــۀ 
گروهــی بــا اســتفاده از وســایل مــورد نیــاز، آن را 

ــد. ــال کن دنب
ــۀ  ــه اقام ــلمانان را ب ــه مس ــری  ک ــل دیگ     دلی
حاکمیــت سیاســی اســالم مأمــور ســاخته اســت، 
آیــۀ 49 ســوره مائــده اســت )و بــه تــو ای پیغمبــر 
فرمــان می دهیــم بــه این کــه( در میــان آنــان 
ــر  ــه خــدا ب ــن ک ــزی حکــم ک ــق چی ــردم( طب )م
ــای  ــال و آرزوه ــرده اســت، و از امی ــازل ک ــو ن ت

ــن(. ــروی مک ــان پی ایش

    بــه  بــاور حــزب التحریــر، زعیــم سیاســی یی که 
از اقامــۀ حاکمیــت سیاســی اســالم گریــز می کنــد 
و یــا بــا درنظرداشــت چالش هــای سیاســی جهــان 
ــته  ــاور نداش ــق آن ب ــه  تطبی ــی ب ــرایط فعل در ش
ــن  ــده )َوَم ــوره المائ ــۀ 44 س ــم آی ــد، به حک باش
لَّــْم یْحُکــم بَِمــا أَنــَزَل اهللُّ َفُأْولَئـِـَک ُهــُم الَْکافـِـُروَن( 

مســلمان نیســت.
ــی از رســول گرامــی اســالم  ــه حدیث     همان گون
ــه  ــت ک ــده اس ــل ش ــلم نق ــه وس ــی اهلل علی صل
ــر  ــا امی ــت ب ــرد و بیع ــی که بمی ــد: »کس می فرمای
مســلمان نداشــته باشــد، بــه  مــرگ جاهلــی مــرده 
قاعــدۀ  و  ش3441(.  )5،ج9/ص393  اســت« 
ــه فهــو  ــم الواجــب اال ب ــا الیت معــروف فقهــی »م
ــده،  ــورۀ مائ ــات س ــا درنظرداشــت آی واجــب«، ب
ایــن مفهــوم را می رســاند کــه ایجــاد یــک حــزب 
ــرای اقامــۀ حاکمیــت  ــراد ب سیاســی و انســجام اف
سیاســی اســالم، از دیــدگاه فقــه اســالمی واجــب 
ــز واجــب  ــراد نی ــۀ اف ــاالی عام ــا آن ب ــت ب و بیع

پنداشــته می شــود.

    در ایــن بــاب حدیثــی را امــام ترمــذی روایــت 
کــرده اســت کــه رســول اهلل صلــی اهلل علیــه 
ــی ام  ــه زنده گ ــه ذاتی ک ــود: »ســوگند ب ــلم فرم وس
به دســت اوســت، بایــد امــر بــه معــروف و 
ــر  ــال ب ــد متع ــا خداون ــد و ی ــر کنی ــی از منک نه
شــما عذابــی نــازل خواهــد کــرد کــه آنــگاه اگــر 
ــد«. )1،ج4/ ــد ش ــتجاب نخواه ــد، مس ــا کنی دع

ص468ش2169(.
ــی  ــروف و نه ــه  مع ــر ب ــزب، ام ــاور ح ــه ب     ب
ــه  ــی  ک ــا زمان ــی آن ت ــای واقع ــه  معن ــر ب از منک
به گونــۀ جمعــی و از طریــق احــزاب و تشــکالت 
سیاســی نباشــد، ممکــن نیســت تــا جوامــع بشــری 
را در بُعــد سیاســی تحــت پوشــش بگیــرد؛ چنانچه 
ــمن  ــای دش ــایس و توطیه ه ــیل دس ــل س در مقاب
ــان اســالم را  ــم، جه ــه از مشــرق و مغــرب عال ک
فراگرفتــه اســت و بیگانــه گان اشــغالگر و ســودجو 
در تبانــی بــا حاکمــان وابســته و مــزدور داخلــی، 
ــل و  ــوع دخ ــه  هرن ــالمی، ب ــرزمین های اس در س
ــه  ــز مقابل ــی به ج ــد، راه ــت می یازن ــرف دس تص
ــازمان یافته و  ــده، س ــی، مهندسی  ش ــارزۀ جمع و مب
هدف مندانــه در روشــنی فکــر و عقیــدۀ اســالمی، 

راه دیگــری وجــود نــدارد.

دوم:احیایشوکتسیاسیاسالم
    ایــن یــک واقعیــت مســلم اســت کــه در 
مــورد  اســالمی  کشــورهای  اخیــر  قرن هــای 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــزرگ جهان تهاجــم قدرت هــای ب
ــق حاکمــان مســتبد و مــزدور،  و اســتعمار از طری
هــر  در  مســلمان  ملت هــای  سرنوشــت  بــر 
ــی  ــتۀ ایمان ــد؛ رش ــم می ران ــار، حک ــه و کن گوش
ــق  ــلمانان از طری ــان مس ــتگی می ــاد و همبس اتح
رقابت هــای  ایجــاد  و  سیاســی  مرزکشــی های 
ــع  ــادی، قط ــع م ــر مناف ــر س ــمنی ب ــی و دش منف
گردیــده اســت؛ بــر فکــر و فرهنــگ و ارزش هــای 
ــی، تهمــت  اســالمی، پیوســته تهاجــم، توطیه پراکن
بســتن و تبلیغــات ســوء از ســوی دشــمنان جریــان 
دســت آوردهای  بــر  می شــود  تــالش  و  دارد 
مســلمانان  تمدنــی  خالقیت هــای  و  تاریخــی 
واپســین  نســل های  تــا  افکنــده شــود  پــرده 
تاریــخ  و  هویــت  اســالمی،  ســرزمین های  در 

ــد. ــوش کنن ــان را فرام گذشتۀش
    در طــول تاریــخ سیاســی اســالم به ویــژه 
در دو قــرن اخیــر، جنبش هایــی کــه به منظــور 
ــه  ــکل گرفت ــالمی ش ــت اس ــات ام ــد حی تجدی
ــرون  ــل و بی ــوع از داخ ــی متن ــا چالش های ــد، ب ان
ــر  ــتاده گی در براب ــه ایس ــد ک ــده ان ــه گردی مواج
آن، قربانی هــای بی دریــغ و خســارات جبــران 

ناپذیــری را تقاضــا می کــرده اســت.
ــکل  ــر در آن ش ــزب التحری ــه ح ــرایطی ک     ش
ــخ  ــع تاری ــیاه ترین مقط ــد س ــدون تردی ــه، ب گرفت
سیاســی اســالم اســت؛ چنانچــه انحــالل خالفــت 
ــی  ــی در ســال 1924، ظهــور اندیشــۀ جدای عثمان
ــت در کشــورهای اســالمی، تشــکیل  ــن از دول دی
ــطین و  ــال 1948 در فلس ــراییل در س ــت اس دول
ســازمان  ســوی  از  آن  شــناختن  به رســمیت 
ملــل متحــد و شکســت اعــراب در برابــر آن 
شــهرهای  بــر  اســتعمار  بی ســابقه   ســیطرۀ  و 

ــر چگونگــی  ــد ب ــه می توان ــف اســالمی هم مختل
شــکل گیری، اهــداف و روش فعالیــت حــزب 

ــد. ــته باش ــر گذاش ــر اث التحری
    دشــمنان اســالم تــالش می ورزنــد تــا به جــای 
ــای  ــالمی، زبان ه ــورهای اس ــی در کش ــان عرب زب
غربــی را جای گزیــن کــرده و از طریــق گســترش 
و  بیگانــه  فرهنگ هــای  ترویــج  بــه  زبــان، 
ــور،  ــد. همان ط ــتیزی اســالمی دســت یابن سنت س
ــی، در  ــای غرب ــدن و فن آوری ه ــه تم ــد ب در پیون
ــه  ــردد ک ــغ می گ ــوری تبلی ــالمی ط ــع اس جوام
ــلمانان  ــی مس ــث عقب مانده گ ــالم باع ــی اس گوی
از کاروان تمــدن و تکنالــوژی گردیــده اســت؛ در 
ــعادت  ــی و س ــواره در ترق ــالم هم ــه اس حالی ک
ــچ  ــه هی ــم آن ک ــته و علی رغ ــش داش ــا نق ملت ه
مشــکل و مخالفتــی بــا فن آوری هــای علمــی 
ــع و عناصــر  ــتفاده از مناب ــه اس ــواره ب ــدارد، هم ن
ــش  در  ــی و پژوه ــاف عقالن ــت از راه انکش طبیع
ــد  ــویق و تأکی ــی، تش ــف علم ــای مختل بخش ه

ــرده اســت. ک

رسول خان امین
فصلاول

سخنورکیست؟
ــنونده را  ــوان ش ــیلۀ آن می ت ــه به وس ــت ک ــری اس ــا هن ــن ی ــخنوری ف س
ــت  ــری اس ــخنوری هن ــرد و س ــب ک ــش ترغی ــور خوی ــر منظ ــاع و ب اقن
ــه خــودی شــغل و پیشــه  ــد اســت و خــود ب ــه آن نیازمن کــه همه کــس ب

ــت. ــود اس ــرفت مقص ــت پیش ــیله یی جه ــه وس ــت، بلک نیس
ــوم  ــرای عم ــد، ب ــل کن ــه شــرایط ســخنور عم ــر به درســتی ب ســخنور اگ
بهتریــن مــدرس تهذیب کننــدۀ نفــوس اســت و چــه بســا، مواقعــی 
ــم ادب و  ــن رو عل ــد، از همی ــه نمای ــًا تهی ــود را کتب ــار خ ــت گفت می بایس
ــان از  ــوع و اطمین ــر موض ــلط ب ــت و تس ــی اس ــنده گی الزام ــق نویس مش
خــود، الزمــۀ هنــر ســخنوری می باشــد. یــک ســخنور گذشــته از احاطــه 
ــم  ــد و عل ــردم را بشناس ــد م ــخنوری بای ــتی در س ــوع و زبردس ــر موض ب
ــی  ــۀ مطالعات ــد و دامن ــناس باش ــنج و زمان ش ــد، نکته س ــته باش ــس داش نف
خــود را اعــم از منطــق و فلســفه و سیاســت و اخــالق و تاریــخ گســترش 
دهــد. قواعــد و اصــول ســخنوری بــرای یــک ســخنور می بایســت ملکــۀ 
ذهــن باشــد نــه آنکــه تنهــا قصــد بــه یــادآوری آن را در حیــن ســخنوری 
داشــته باشــد و در آن لحظــه ســخنان خــود را بــا آموزه هــا تطبیــق دهــد.
ســخنوری، قــوس و قــزح دادن بــه کالم نیســت، بلکــه ســخن نیکــو گفتــن 
هرچنــد ســاده و بی پیرایــه باشــد، ســخنوری اســت و عــدم تقلیــد در جــان 
اثــر حاکــم اســت؛ زیــرا جذابیــت یــک ســخنور، طبیعــت شــخص ســخنور 
می باشــد. بهتریــن ســخنور آن اســت کــه در بیــان قصــد ســخنوری نکنــد 
ــوف  ــواس معط ــی ح ــه تمام ــد، بلک ــری در کالم نباش ــت آن جلوه گ و نی

انجــام وظیفــۀ انتقــال پیــام ســخنوری باشــد.
ســخنور در حضــور جماعــت هیــأت خــود را به درســتی و قاعــده می ســازد 
ــا  ــد ت ــل کن ــی تأم ــت اندک ــد، می بایس ــش باش ــواس وی پری ــر ح و اگ
ــد، نفــس بکشــد و آرام پیــش رود و  ــد، شــتاب نکن ــه جــا بیای حــواس ب
بــدون آن کــه تذلــل کنــد، نســبت بــه شــنونده گان مــؤدب و متواضــع باشــد 
ــوان  ــا می ت ــادان هســتند، و ت ــان ن ــه آن ــر آن ک ــل ب ــد دلی ــی ادا نکن و کالم
ــد،  ــای راســت گویی و بی غرضــی کن ــد از خــود ســخن گفــت و ادع نبای
فریــاد نکشــد و به ســرعت ســخن نگویــد و شــمرده ســخن گویــد، لحــن، 

صــوت، اشــارات، حــرکات و نــگاهِ خــود را مراقبــت کنــد.
ــی  ــخنوری علم ــد. در س ــخنوری نکن ــود س ــتۀ خ ــدور از نوش حتی المق
تشــریفاتی و گاهــی در ســخنوری قضایــی خوانــدن از روی نوشــته جایــز 
ــچ گاه  ــری هی ــخنوری منب ــر و در س ــی کمت ــخنوری سیاس ــت و در س اس
جایــز نیســت. ســخنوری آن اســت کــه ســخن تعلیــم دهنــده، دلپســند و 
مهیــج باشــد، هــم مغــز را راضــی کنــد، هــم گــوش را خــوش آیــد و هــم 
دل را تصاحــب کنــد. ســخنور می بایســت معانــی لطیــف و پســندیده را بــه 
ــح، ســاده، روان و خوش آهنــگ  ــارت فصی ترتیــب صحیــح در لفــظ و عب

ــزد. ــه و فضل فروشــی بپرهی ــی و عالمان ــارات طوالن ــاورد و از عب دربی
ــت  ــخن از متان ــتحکام س ــد. اس ــی روح برمی آی ــخن از بزرگ ــدی س بلن
خلــق، دل پذیــری ســخن از طبیعــی بــودن و مهیــج و مؤثــر بــودن ســخن 
از دل اســت. رنــگ و روغــن ســخن از قــوت تخیــِل گوینــده و درســتی 
ــکار و  ــه اف ــخنوری ک ــت و س ــر اس ــیار امکان پذی ــۀ بس ــخن از مطالع س
ــخن  ــردازد. س ــارت می پ ــظ و عب ــش لف ــه آرای ــدارد، ب ــع ن ــی بدی معان
ــای  ــا مقتض ــارات ب ــن و اش ــظ و لح ــی و لف ــت معن ــت از جه می بایس
زمــان و مــکان و احــوال اشــخاص موافــق باشــد و همچنیــن بــا موضــوع 

ــته باشــد. تناســب داش
بــازی بــا الفــاظ در ســخنوری چنــان اســت کــه طبیــب بــه بالیــن بیمــار 
به جــای معالجــه، ادبیــات ببافــد و وکیــل در محضــر قاضــی به جــای دفــاع 
از جــان و مــال مــوکل، شــاعری نمایــد. ســخنور تــا حــد امکان می بایســت 

قــوۀ تفهیــِم خــود را افزایــش دهــد و مطلــب را روشــن ادا کنــد.

بخش نخست

سخنـرانـی
 و فـن بیـان

حزب 
 ، یر لتحر ا
ه   ها  یدگا د
وش  ر و 
دعوت

عزیز احمد حنیف

بخش نخست

در طول تاریخ سیاسی اسالم به ویژه در دو قرن اخیر، جنبش هایی که به منظور تجدید حیات امت 
اسالمی شکل گرفته اند، با چالش هایی متنوع از داخل و بیرون مواجه گردیده اند که ایستاده گی در 
برابر آن، قربانی های بی دریغ و خسارات جبران ناپذیری را تقاضا می کرده است.

    شرایطی که حزب التحریر در آن شکل گرفته، بدون تردید سیاه ترین مقطع تاریخ سیاسی 
اسالم است؛ چنانچه انحالل خالفت عثمانی در سال 1924، ظهور اندیشۀ جدایی دین از دولت 
در کشورهای اسالمی، تشکیل دولت اسراییل در سال 1948 در فلسطین و به رسمیت شناختن آن 
از سوی سازمان ملل متحد و شکست اعراب در برابر آن و سیطرۀ بی سابقه  استعمار بر شهرهای 
مختلف اسالمی همه می تواند بر چگونگی شکل گیری، اهداف و روش فعالیت حزب التحریر اثر 
گذاشته باشد
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از ســال 1391 خورشــیدی بــه ایــن طــرف مخاطــب جــدی ِغزلهــای 
روح اهلل بهرامیــان بــوده ام. هفتــۀ قبــل حیــِن این کــه مجموعــه 
ــه ایــن درک رســیدم  ــون« را مــرور کــردم، ب ــر مجن غزل هــای »پیامب
ــول و  ــِی معم ــای ادب ــارج از چهارچوب ه ــر خ ــن اث ــارۀ ای ــه درب ک
ــده  ــون دی ــت؛ چ ــد پرداخ ــتانی بای ــته های افغانس ــروج نقدنوش م
میشــود بهرامیــان توانســته اســت از بســا آموزه هــای ابتـــدایی ادبــی 
ــه ژرف ســاخِت  ــد و ب ــور کن ــی عب و آفرینشــی عرصــۀ شــعر به خوب
کالن مســأله یی چــون زنده گــی، معنــا و اخــالق بپــردازد کــه از 
ــود.  ــوب میش ــدرن محس ــِر م ــم تفک ــی در عال ــش های اساس پرس
ــم  ــم، چنیــن خواهی ــدگاه فالســفۀ اســالمی بپردازی ــی اگــر از دی یعن
ــون  ــه معشــوق انجــام شــده، اکن ــی رســیدن ب گفــت: حرکــت انتقال

دارد در معشــوق حرکــت می کنــد.
ــا گرفتــن آفتــاب تمــوز خــود را  هماننــد همــان ســیِب کالــی کــه ب
ــمت  ــه س ــت ب ــن حرک ــد، ای ــیرین می کن ــرخ و ش ــته س آهسته آهس
ــفی را  ــۀ فلس ــن مقول ــان ای ــت. عارف ــده اس ــت ش ــی هدای پختهگ
ــگل  ــد. می ــرده ان ــوان ک ــت در خــدا« عن ــا خــدا و حرک ــیدن ت »رس
داونامونــو1 متفکــر و متکلــِم بــزرگ اســپانیا در کتــاب مشــهور خــود 
»سرشــت ســوزناک بشــر« )درد جاودانگــی( )ص 88-89( می گویــد 
ــون آب  ــوۀ چ ــان، جل ــاق روحش ــار، در اعم ــۀ اعص ــاعران هم »ش
ــده  ــی نالی ــه تلخ ــد و از آن ب ــرده ان ــس ک ــی را ح ــذران زندهگ گ
انــد- از گفتــۀ پنداروس2»رؤیــای یــک ســایه« در ایــن مــورد گرفتــه 
ــۀ شکســپیر4  ــه »زنده گــی رویاســت« و گفت ــدرون3 ک ــۀ کال ــا گفت ت
کــه »مــا خــود خمیــرۀ رویــا هســتیم«. همــه نشــان می دهــد کــه تــا 
ــول  ــویی ق ــتیم و از س ــال هس ــرت باری در تق ــی حس ــا در زندهگ م
ــا  ــرد ت ــوان ک ــی می ت ــدرون ارزیاب ــول کال ــوگمندانه تر از ق او را س
ــط  ــی فق ــد زنده گ ــه می گوی ــد ک ــتلی می رس ــرد کاس ــه م ــت ب نوب
ــا  ــم. ت ــدۀ آن رویایی ــود بینن ــا خ ــه م ــد ک ــی نمی گوی ــت. ول رؤیاس
ــواب  ــود خ ــد  خ ــی می دان ــا را خواب ــاعر انگلیســی م ــه ش ــا ک آنج

بینــد.«
ــان و جســت وجوی عشــق  ــودن جه ــار ب ــر واضــح اســت بی اعتب پُ
ــن دو اصــل  ــوان شــده اســت، و ای دو اصــل  راســتین در شــعر عن
ــد، شــاعِر دنیادیده یــی  ــد می مان ــر افســانه میــوۀ درخــت نیــک و ب ب
ــراری  ــد و بی ق ــرده باش ــس ک ــردی روزگار را ح ــی و س ــه گرم ک
پرنده یــی تپنــده میــان قفســۀ ســینه اش را درک کــرده باشــد، 
ــته  ــا خس ــه میله ه ــرکوبیدن ب ــده روزی از س ــن پرن ــه ای ــد ک می دان
ــوارۀ در  ــعلۀ در حــال ســوختن و ف ــر را ش ــس عم ــد شــد، پ خواه
ــا  ــد دنی ــاعر می دان ــه ش ــن ک ــد. همی ــدن می دان ــرنگون ش ــال س ح
گــذران اســت و بــه هیــچ وســیله متوقــف نمیشــود، همیــن فرصــِت 
کوتــاه را میخواهــد صــرف عشــق بســازد، زیــرا تنهــا عشــق اســت 
کــه میتوانــد مقصــد مقــدس در برهــوت هســتی باشــد یــا زندهگــی 
را بــا چشــم انداز گواراتــری بــه تماشــا نشــیند. حــاال ادعــا بــر ایــن 
نیســت کــه  روح اهلل بهرامیــان یکــی از شــاعران شــاهکارآفرین قــرن 
ــد  ــن برمی آی ــانۀ کارِ او چنی ــی معرفت شناس ــی از حواش ــت، ول اس
کــه عطــش جاودانه گــی در او شــدیداً شــعله ور شــده اســت. 
ــود،  ــره می ش ــاعری چی ــر ش ــی ب ــش جاودانه گ ــه عط ــی ک هنگام
ــتیاق های  ــر از اش ــگر و پُ ــان زده، التماس ــر موجــود عصی ــاعر دیگ ش

ــون میشــود.  ناممی
عمری ست یأس خیمه زده در نگاه من

عشق آفریده است تو را آفتاب ها
پیوسته آفرین به تو ای یار خوب ها
نفرین به من همیشه رفیق خراب ها

ص14
اجازه است تو را در بغل درست بگیرم

چنان درختی که در خود فشرده چلچله ها را
اجازه است در آغوش تو بلند بخندم؟
اجازه است بپرسم گرفته خنده ام آیا؟

دو هفته بود که اصاًل بهجا نبود حواسم
تو هم درست شبیه فشار می روی باال

سفر خطر، سفر اهریمن است زود بیایی
که تشنه-تشنۀ دیدار این چنینی ات ام خا!

ص )26( 
ــه  ــرد ک ــبیه ک ــردی تش ــه پیرم ــعر را ب ــه ش ــن دو نمون ــوان ای می ت
ــت و  ــده اس ــق ش ــم عاش ــان ه ــرزد، همزم ــش می ل ــت و گردن دس

هــم می خواهــد التمــاس کنــد. پــرش محتــوای ناشــی از اضطــراب 
ــیده اســت  ــزی رس ــه چی ــه ب ــد ک ــی را نشــان می ده و درون طوفان
ــی کــه  ــه هــم زده اســت. درحال ــه اینقــدر خــواب شــیرینش را ب ک
ــن شــاعر بســا  ــدان«5 از همی ــی گل ــاق خال ــه اشــعار »ات در مجموع
ــود  ــی از نب ــه ناش ــود ک ــدا می ش ــر پیـ ــته و رفته ت ــعرهای شس ش
ــا  ــه ب ــا متانــت درهــم آمیخت ــر شــاعر اســت و ب ــرزه در ضمی زمین ل
ُفــرم و محتــوای شــکوهمنِد بــدون تزلــزل و رعشــه بیــرون آمــده و 
مبیــن ایــن پیــام اســت کــه بــودن و همیشــه بــودن شــاعر همــواره در 
شــعر اســت، وقتــی می دانــد اکنــون شــعر تنهــا مقصــد جاودانه گــی 
اســت هماننــده راننده یــی گاز زنده گــی را می گیــرد و بیشــتر از 
ــخصیت  ــان ش ــد. چن ــوار می کوب ــه در و دی ــود را ب ــی خ ــر وقت ه
ــاس  ــه احس ــی ک ــدرا6، آن زن ــالن کون ــر می ــی اث ــان جاودانه گ رم
ــه بــودن اســت، تــا خــود  ــه معنــای جاویدان می کنــد بــودن اصــاًل ب
را بــه پهلــوی شــاعر مشــهور آلمانــی بــه هــر وســیله و تحقیــری کــه 
ــودن  ــه شــدن ب ــا راه جاودان ــد تنه ــرا می دان ــد؛ زی اســت جــا می زن
در پهلــوی گوتــه اســت. شــاعر ایــن مجموعه غــزل نیــز چنــان بــاالی 
ــن مســیر چیزهــای  ــغ در ای ــا دری ــه ب کالم خــود فشــار مــی آورد ک
ــی وی را  ــۀ قبل ــب مجموع ــر مخاط ــه اگ ــد ک ــا می مانن ــی ج فراوان

ــد شــاعردر  ــده باشــد، حــس می کنـ حــاِل فرافکنــی اســت. خوان
باید سر ساعت بگیرم قرص هایم را؟

وقتی که شعر و عشق را جدی نمی گیرند
مردم  در این جغرافیا هر روز می میرند
منظورم این که گفته باشم دوستت دارم

دیگر شبیه بچه گی ها نیست افکارم
سخت است خیلی سخت باور کردنش حتا

اصاًل نمی دانم چگونه تاب می آرم
در خانه هستم چنان فکرم پریشان است

که خانه را حس می کنم بسیار زندان است
ص )74(

شــاعر چــون بــه خــود مینگــرد، جاودانــه بــودن را در بــودن دیگــران 
ــی  ــرد کس ــک می نگ ــون نی ــد، و چ ــده می دان ــده گان آین ــی زن یعن
شــعر را در افغانســتان جــدی نمی گیــرد، خشــن و عاصــی می شــود 
و در جســت وجوی ســرابی میپویــد کــه در کــف نمی آیــد و از 

ــورد. ــت می خ ــه بن بس ــاًل ب ــری عم ــگاه نظ ن
ناکامــی و ســرخورده گی تنهــا معراجی ســت کــه شــاعر به اصطــالح 
ســوداگر مرگ به آن رســیده اســت. شــاعر در سراســر مجموعۀ پیامبر 
ــه  ــورد ک ــی را می خ ــال بچه گ ــای بی خی ــوس لحظه ه ــون افس مجن
شــعرهایش از روی عشــق و انــرژی بــود، معشــوقه هایش از جنــس 
کبوتــران بلخــی هرازگاهــی دور شــاعر می چرخیدنــد و بغبغــو 
ــه مرحلــۀ عجیــب ســقوط می کنــد کــه کوکــوی  ــد. شــاعر ب می زدن
ــوقه و  ــد. معش ــش نمی کن ــاران مجذوب ــوی ب ــر ج ــه و شرش فاخت
ــت  ــتن را پش ــوارای زیس ــوای گ ــزی و ه ــرک های پایی ــگاه س دانش

ــد. ــا می زن پ
اگــر شــاعر سراســر از کلمــات شــهری اســتفاده می کنــد نیــز بــا ایــن 

وضــع معناهایــش بیابانــی و بــدوی شــده اند.
در خاتمــه بــا تمــام ایــن شــعرها و امــا و اگرهایــی کــه پیرامون شــان 
ــق  ــزل مواف ــه غ ــن مجموع ــا ای ــه ب ــم ک ــراف کن ــد اعت ــم، بای گفت
ــر  ــاًل نش ــعرها اص ــی ش ــت بعض ــا داش ــم ج ــر می کن ــتم، فک نیس
ــردی  ــه م ــم ک ــا کن ــم ادع ــاال می توان ــل ب ــه دالی ــی ب نمی شــدند، ول
ــوار  ــه در و دی ــود را ب ــا خ ــن غزل ه ــت ای ــراری پش ــال بیق ــا کم ب
ــه خواننــده چنیــن حســی را انتقــال میدهــد کــه  کوبیــده اســت و ب
ــان آن  ــا دارد نقاشــی امپرسیونیســتی را تماشــا می کنــد و  در می گوی
نقاشــی ســکون و ســکوت را همان قــدر مخــرب میانــگارد کــه تقــال 

ــو را...  و هیاه
نویســندۀ  و  متکلــم، شــاعر  فیلســوف،  داونامونــو،  میــگل    .1
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وزارت داخله:
علی پور به نهادهای عدلی و قضایی پاسخ دهد

تعویق انتخابات 
یا تمدید حکومت 

وحدت ملی؟ ــه  ــد ب ــور، بای ــده علی پ ــد کــه فرمان وزارت داخلــه می گوی
نهادهــای عدلــی و قضایــی پاســخ ارایــه کنــد.

ــۀ  ــه روزنام ــه، ب ــانه های وزارت داخل ــر رس مســووالن دفت
مانــدگار می گوینــد کــه فرمانــده علی پــور در برابــر 
ــه نهادهــای عدلــی و  اتهامــات وارد شــده باالیــش بایــد ب

ــد. ــی کشــور پاســخ ده قضای
ایــن در حالــی اســت کــه شــهروندان غــرب کابــل بــرای 
دومیــن روز بــه جاده هــا برآمــده و خواهــان رهایــی 

فرمانــده علی پــور شــدند.
ــی  ــات حکومت ــی مقام ــوی برخ ــور از س ــده علی پ فرمان
ــنبه  ــده و روز ش ــم ش ــافران« مته ــت مس ــه »آزار و اذی ب

توســط نیرو هــای امنیتــی در غــرب کابــل بازداشــت شــد. 
هــواداران علی پــور هــر نــوع آزار و آذیــت مســافران 
ــد. ــردم را رد می کنن ــای م ــده خیزش ه ــن فرمان ــط ای توس
مســووالن دفتــر رســانه های وزارت داخلــه می گوینــد 
ــا  ــل ب ــرب کاب ــور( در غ ــواداران علی پ ــان )ه ــه معترض ک
پولیــس درگیــر شــده اند و 20 تــن از ســربازان پولیــس را 
زخمــی کرده انــد کــه 13 تــن آنــان در بیمارســتان پولیــس 

بســتری هســتند. 
بــه گفتــۀ آنــان، راه پیمایــی حــق هــر شــهروند اســت، امــا 
ــه اســاس  ــر نشــوند و ب ــا پولیــس درگی ــد معترضــان ب بای
ــا  ــد ت ــع کنن ــن تجم ــای معیی ــرات در محله ه ــون تظاه قان

ــرای ســایر  شــهروندان چالــش ایجــاد نشــود.   ب
آنــان اعــالم هــر نــوع تاریــخ رهایــی فرمانــده علی پــور را 
ــور  ــدۀ علی پ ــه پرون ــد ک ــد دارن ــد و تأکی ــب می کنن تکذی
در نهادهــای عدلــی و قضایــی تحــت بررســی قــرار دارد. 
ــترک  ــتاد مش ــس س ــی ریی ــریف یفتل ــال، ش ــن ح در عی
ارتــش ناوقــت دیــروز در یــک نشســتی گفــت: علی پــور 
بازداشــت شــده اســت، اگــر مجــرم بــود محاکمــه و اگــر 

ــود. ــت، آزاد می ش ــی نداش جرم
ــالم  ــی اع ــت مل ــی امنی ــت عموم ــم، ریاس ــویی ه از س

ــور(  ــده  علی پ ــور )فرمان کــرده اســت کــه عبدالغنــی علی پ
متهــم بــه کارهــای غیرقانونــی اســت و »مســوولیت و عــدم 
مســوولیت جرمــی مظنونیــن توســط محاکــم بــا صالحیــت 

ــردد«. ــت می گ ــت تثبی ــای مســوول دول و نهاده
ــی  ــت عموم ــانه های ریاس ــر رس ــه دفت ــی ک در خبرنامه ی
ــه روزنامــۀ مانــدگار فرســتاده آمــده اســت  امنیــت ملــی ب
ــلح  ــروه مس ــک گ ــال 1395 ی ــل س ــور در اوای ــه علی پ ک
ــن  ــه ای ــر را تشــکیل داد ک ــت 150نف ــا کمی غیرمســوول ب
افــراد مجهــز بــا ســالح های ســبک و ســنگین بــوده و بــه 
ــن داران،  ــری از زمی ــد باج گی ــی »مانن ــای غیرقانون فعالیت ه
ــی  تجــار و شــرکت های خصوصــی، اخاذی هــای غیرقانون
ــازی  ــف، مسلح س ــای مختل ــه بهانه ه ــود ب ــی بهس از اهال
و حمایــت افــراد و گروه هــای جرمــی بــرای انجــام 
ــغول  ــردم مش ــت م ــی و آزار و اذی ــای غیرقانون فعالیت ه

بــود«.
پیــش از ایــن نهادهــای امنیتــی گفتــه  بودنــد کــه فرمانــدۀ 
ــل  ــتقر در کاب ــی مس ــای امریکای ــط نیروه ــور توس علی پ
ــای  ــخنگوی نیروه ــر س ــا  دفت ــده  اســت، ام بازداشــت ش
ــه  ــرد ک ــالم ک ــا اع ــن گفته ه ــب ای ــا تکذی ــی ب امریکای
نقــش  علی پــور  بازداشــت  در  امریکایــی  نیروهــای 

نداشــته اند.
دفتــر رســانه های ســرور دانــش، معــاون دوم رییــس  
حکومــت نیــز اعــالم کــرده اســت کــه شــماری از بــزرگان 
ــال  ــور در ح ــه علی پ ــارۀ قضی ــردم درب ــده گان م و نماین
ــان  ــتند و از معترض ــووالن هس ــا مس ــره و گفت وگوب مذاک
ــونت آمیز  ــش زا و خش ــال تن ــه از اعم ــت ک ــته اس خواس

ــد. ــودداری کنن خ
امــا، ســید محمــد روشــندل، فرمانــده امنیــه والیــت کابــل 
ــوب گری  ــل را آش ــرب کاب ــهروندان در غ ــی ش راه پیمای
ــدون در  ــردم ب ــماری از م ــه ش ــه اســت ک ــده و گفت خوان
ــم  ــده و نظ ــا برآم ــه جاده ه ــس ب ــتن پولی ــان گذاش جری

ــد. ــم ریخته ان ــهر را به ش
ــل  ــرب کاب ــده گان در غ ــه تظاهرات کنن ــی ک ــن در حال ای
ــر  ــا س ــد و ب ــا برآمده ان ــه جاده ه ــن روز، ب ــرای دومی ب
ــب« و  ــور، خــار چشــم طال ــد »علی پ دادن شــعارهایی مانن
ــه  ــد ک ــت می خواهن ــت«، از حکوم ــی دول ــور، حام »علی پ

ــد. ــر آزاد کن او را هــر چــه زودت
در نتیجــۀ ایــن راه پیمایــی مســیرهای دشــت برچــی، کوتــه 
ــه روی  ــگ ب ــار و دهمزن ــه چه ــه ســه، کارت ســنگی، کارت

رفــت و آمــد بســته شــده بــود.
ــان،  ــل، بامی ــادی از شــهروندان در کاب ــان، شــمار زی هم چن
بلــخ و دایکنــدی، بــرای دومیــن روز در حمایــت از 
ــگ  ــی بی درن ــان رهای ــرده و خواه ــرات ک ــور تظاه علی پ

ــتند. او هس
ــزی  ــات مرک ــی در والی ــای مردم ــده خیزش ه ــن فرمان ای
افغانســتان توســط نیروهــای امنیتــی در غــرب کابــل 
بازداشــت شــد، پیــش از ایــن او در 14 میــزان نیــز از ســوی 
ــی در روســتای اســدآباد ولســوالی لعــل و  ــای امنیت نیروه

ــود. ــور محاصــره شــده ب ــت غ ســرجنگل در والی
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نظام الدیــن 
قیصــاری، فرمانــده خیزش هــای مردمــی در فاریــاب، 
حســیب قریشــی فرمانــدۀ قطعــۀ نظــم عامــه در شــمال نیــز 

از طــرف حکومــت بازداشــت شــده اند. 

ــق  ــرای تعوی ــی را ب ــروز طرح ــات دی ــیون انتخاب کمیس
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده ارایــه کــرد. 
در ایــن طــرح، 22 ســرطان روز برگــزاری انتخابــات 
شــورای  ولســوالی ها،  شــوراهای  ریاســت جمهوری، 
ــر  ــی در نظ ــت غزن ــی والی ــات پارلمان ــی و انتخاب والیت
گرفتــه شــده اســت. در طــرِح کمیســیون انتخابــات 
همچنــان 10 عقــرب ســال آینــده، روز اعــالم نتایــج 

»ابتدایــی« ایــن انتخابــات پیش بینــی شــده اســت. 
را  رییس جمهــور  کاری  دورۀ  پایــان  اساســی،  قانــون 
اول جــوزای ســال پنجــم بعــد از انتخابــات در نظــر 
ــورد  ــن م ــات ای ــیون انتخاب ــس کمیس ــت. ریی ــه اس گفت
ــاس  ــد براس ــر« ان ــه »ناگزی ــد ک ــا می گوی ــر، ام را می پذی
»بعضــی مالحظــات، تخطــی قانونــی« انجــام دهنــد تــا بــه 
ــد  ــده م ــات آین ــۀ او: تمــام کمــی و کاســتی در انتخاب گفت
نظــر گرفتــه شــود. مســووالن در ایــن کمیســیون همچنــان 
گفتنــد کــه ایــن طــرح بــرای بررســی و نقــد و نظــر ارایــه 
شــده تــا جامــع شــود و بعــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
ــات  ــه نظــر می رســد تمــام تــالش کمیســیون انتخاب امــا ب
ایــن اســت تــا عمــر حکومــت وحــدت ملــی را یک ســال 
دیگــر تمدیــد کنــد. وقتــی انتخابــات ریاســت جمهوری در 
ــالم  ــرب اع ــی« آن در 10 عق ــج »ابتدای ــرطان و نتای 22 س
ــال و  ــی آن آخــر س ــج نهای ــه نتای ــود، مســلم اســت ک ش
شــاید هــم در ســال 1399 اعــالم خواهــد شــد. باتوجــه بــه 
انتخابات هــای گذشــته، احتمــال بــه چالــش کشــیده شــدن 
انتخابــات و فرصت ســوزی نیــز بســیار قــوی اســت. 
محمداشــرف غنــی جــو سیاســی را خیلــی ملتهــب ســاخته 
اســت. اجمــاع داخلــی حتــا روی مســایل پایه و ملــی برهم 
ــات  ــای انتخاب ــال چالش ه ــر احتم ــاً اگ ــورده اســت. بن خ
ــیم،  ــن باش ــز پیش بی ــده را نی ــال آین ــت جمهوری س ریاس
ــود.  ــل نش ــم ح ــال 1399 ه ــا س ــا ت ــن چالش ه ــاید ای ش
هیچ کســی انتخابــات شــفاف و بــه دور از مشــکالت فنی و 
سیاســی را تضمیــن کــرده نمی توانــد. کمیســیون انتخابــات 
بــا بــه تعویــق انداختــن انتخابــات ریاســت جمهوری، اصــل 
»مســتقل« بــودِن خــود بــا پرســش مواجــه ســاخته اســت.

قشــر سیاســی، نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات و مــردم بارها 
ــم  ــات مته ــیون انتخاب ــه در کمیس ــه مداخل ــت را ب حکوم
ــخص  ــتر ارگ و ش ــم بیش ــاد ه ــت انتق ــد. انگش کرده ان
محمداشــرف غنــی را نشــانه گرفتــه اســت. بــاری امــراهلل 
صالــح، رییــس پیشــن امنیــت ملــی، اطرافیان محمداشــرف 
غنــی را متهــم بــه گزینــش و انتصــاِب نامــزدان انتخابــات 
ــرف  ــه محمداش ــت ک ــح گف ــای صل ــرد. آق ــی ک پارلمان
غنــی در وزیــر محمداکبــر خــان دفتــر بــاز کــرده و یکــی 

ــاس  ــزدان تم ــا نام ــا ب ــته اســت ت ــاروانش را گماش از مش
ــت های ارگ  ــا سیاس ــویی ب ــه هم س ــان را ب ــرد و آن بگی
دعــوت کنــد تــا در پارلمــان برنــده شــدن شــان تضمیــن 

شــود.
ــه گان سیاســی  ــاً احــزاب سیاســی، نهادهــای ناظــر، نخب بن
نقــض  جلــو  تــا  دارنــد  رســالت  مدنــی  جامعــۀ  و 
ــو  ــی از یک س ــدت مل ــت وح ــد. حکوم ــون را بگیرن قان
ــردِ  ــر، کارک ــوی دیگ ــدارد و از س ــی ن ــروعیِت قانون مش
اجرایــی ایــن حکومــت نیــز بســیار ضعیــف بــوده اســت. 
ــد  ــی و احــزاب سیاســی بای ــۀ مدن ــر، جامع ــای ناظ نهاده
قاطعانــه در برابــر ایــن تصمیــم ایســتاده گی کننــد و 
ــیون  ــت و کمیس ــذرِ حکوم ــی های زودگ ــب دل خوش فری
ــج  ــدن نتای ــق افتی ــه تعوی ــار ب ــد. بارب ــات را نخورن انتخاب
ابتدایــی انتخابــات پارلمانــی بــه ایــن معنــا می توانــد 
باشــد کــه کمیســیون خــود را مصــروف شــمارش و 
بازشــماری آرای انتخابــات پارلمانــی کنــد و در آخــر روز 
اعــالم کنــد کــه فرصــت کافــی بــرای برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری در 31 حمــل باقــی نمانــده و بایــد ایــن 
ــد. احــزاب سیاســی، نهادهــای  ــق بیفت ــه تعوی ــات ب انتخاب
ــد  ــردم بای ــی و م ــۀ مدن ــی، جامع ــه گان سیاس ــر، نخب ناظ
ــات  ــا انتخاب ــد ت ــات فشــار بیاورن ــاالی کمیســیون انتخاب ب
ــد،  ــزار کن ــل برگ ــخ 31 حم ــت جمهوری را در تاری ریاس
ــردد،  ــزار گ ــه برگ ــفاف و عادالن ــد ش ــات بای ــن انتخاب ای
ــوزی  ــازۀ فرصت س ــات اج ــیون انتخاب ــرای کمیس ــر ب اگ
ــن کمیســیون خــود را ســرگرم  داده شــود و مســووالن ای
ــد،  ــی کن ــات پارلمان ــماری آرای انتخاب ــمارش و بازش ش
فرصــت بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــیون  ــد کمیس ــت. بای ــد رف ــت خواه ــل از دس در 31 حم
انتخابــات زیــر فشــار قــرار گیــرد تــا ســریع و مطابــق بــه 
ــته  ــی را بس ــات پارلمان ــدۀ انتخاب ــی پرون ــم انتخابات تقوی
کنــد. تأخیــر در بســتن پرونــدۀ انتخابــات پارلمانــی، تعویق 
ــت،  ــد داش ــال خواه ــت جمهوری را به دنب ــات ریاس انتخاب
ــاالی آن  ــه شــدت ب مــوردی کــه ارگ ریاســت جمهوری ب

می کنــد. کار 
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مانــدگار:احمدولــی مســعود، رهبــر جریــان سیاســی 
ــت افغانســتان بــا  ــه حکوم آجنــدای ملــی می گویــد ک
ــی انحــراف  ــه انجــام می دهــد در پ ــات ناشــیانه یی ک اقدام

ــت. ــی اس ــۀ جهان ــت جامع ذهنی
ــبکۀ  ــا ش ــه ب ــی ک ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــر جری رهب
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد ب ــت می ک ــوز صحب ــوع نی ــی طل تلویزیون
ــور،  ــده علی پ ــه آزادی فرمان ــد ب تظاهــرات مردمــی در پیون
ــت  ــترده در حمای ــرات گس ــه تظاه ــردم ب ــی م ــت: وقت گف
ــا اســت  ــن معن ــه ای فرماندهــان شــان حاضــر می شــوند، ب
کــه حکومــت از مــدار اعتمــاد مــردم خــارج شــده اســت.
ــور  ــود به منظ ــم موج ــعود، رژی ــی مس ــۀ احمدول ــه گفت ب
و  ناشــیانه  اقدامــات  بــه  بــار  بــار  فریبــی  جهــان 
به نــام  و  اســت  زده  دســت  بی مــورد  بازداشــت های 
ــرده  ــا ک ــو برپ ــاد« هیاه ــاالر« و »فس ــه جنگس ــارزه علی »مب

ــت. اس
آقــای مســعود در ادامــۀ ایــن گفت وگــو بیــان داشــته 
ــه در  ــکات نابخردان ــا تحری ــز ب ــار نی ــت این ب ــت: »دول اس
داخــل تــالش دارد تــا در کنفرانــس ژینــوا 26-27 نوامبــر، 
ــای  ــت را در عرصه ه ــه کار حکوم ــی ک ــت بین الملل نشس
متنــوع از جملــه مبــارزه بــا فســاد، امنیــت، صلــح و 
ــای  ــرد، ناکامی ه ــد ک ــش خواهن ــی و تفتی ــات بررس انتخاب

ــد«. ــه نمای ــود را توجی خ
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی خاطــر نشــان کــرده 
ــر  ــای معتب ــن نهاده ــش از ای ــه پی ــی ک ــت: گزارش های اس
ــاکار  ــده ن ــد، نشــان دهن ــی و خارجــی پخــش کرده ان داخل
آمــدی و فســاد متمرکــز و سیســتماتیک رهبــری حکومــت 

می باشــد.
ــرده  ــد ک ــو تأکی ــن گفت وگ ــۀ ای ــعود در ادام ــای مس آق
اســت: »چــرا ایــن رژیــم تــا هنــوز علیــه فســاد پیشــه گان 
می چرخنــد  بــرش  و  دور  سال هاســت  کــه  حرفه یــی 
ــام انتحــار  ــا ش ــام ت ــه از ب ــام ک و جنگســاالران خــون آش
میلیــون   30 سرنوشــت  و  می ریزنــد  خــون  می کننــد، 
ــوم  ــد؟ معل ــدام نمی کن ــد، اق ــروگان گرفته ان ــلمان را گ مس
ــه یــک مشــکل و مانــع  اســت کــه رژیــم موجــود خــود ب

ــت«. ــده اس ــدل ش کالن مب
قــرار اســت نشســت ژینــوا فــردا و پــس فــردا در ســویس 
برگــزار شــود. مســووالن حکومــت وحــدت ملــی در ایــن 
نشســت اشــتراک دارنــد و قــرار اســت گــزارش فعالیت های 
ــا فســاد  ــارزه ب ــۀ بازســازی و مب و تعهــدات خــود در زمین
اداری را بــه جامعــۀ جهانــی ارایــه کننــد و جامعــۀ جهانــی 
ــت افغانســتان  ــه دول ــۀ همکاری هــای خــود ب ــه ادام ــز ب نی

ادامــه خواهنــد دارد.
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــن در صحب ــش از ای ــان پی آگاه
گفته انــد کــه مســووالن حکومــت بــا ارایــه گــزارش 
ــن  ــد و ای ــی قناعــت کشــورهای جهــان ان غیرواقعــی در پ
ــر مثبتــی« در زنده گــی شــهروندان  ــت هیــچ »تغیی نشس

افغانســتان نخواهــد آورد.

احمدولی مسعود:

رژیم با اقدامات ناشیانه در تالش انحراف ذهنیت جهان است
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نه ها  سا ر
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افغانستان در  2انترنت 

افزایـش دسترسـی مـردم بـه انترنـت، باعـث کاهـش 
تقاضـای محصـوالت رسـانه یی شـده اسـت. مخاطبـان 
بـه شـکل رایـگان می تواننـد محصـوالت رسـانه یی را 
به دسـت بیاورنـد. تمامـی فیلم هـا و دیگـر محصـوالت 
یوتیـوب و دیگـر  از یـک مـدت در  رسـانه یی، پـس 
شـبکه های انترنتـی گذاشـته می شـود. از طـرف دیگـر 
تبلیغـات  بیشـتر  نیـز  آگهـی  صاحبـان  و  شـرکت ها 
تبلیغاتـی  سیاسـت های  و  انترنـت  طریـق  از  را  خـود 
نشـر می کننـد و نیـازی بـه پرداخـت هزینـۀ سـنگین به 

ندارنـد. رسـانه ها 
3-قطعکمکهایخارجی

زمـان  مـدت  یـک  در  خارجـی  نهادهـای  از  برخـی 
محدود، مسـوولیت داشـتند تا از رسـانه های افغانسـتان 
به ویـژه رادیـو، تلویزیـون و رسـانه های دیگـر حمایـت 
مالـی کننـد. ایـن موسسـات بـرای خریـداری وسـایل 
و تجهیـزات رسـانه ها، پرداخـت حقـوق کارمنـدان و 
ترمیـم وسـایل آن کمـک می کردنـد؛ امـا در چند سـال 
اخیـر مـدت زمـان فعالیـت اکثـر نهادهـای خارجی در 
افغانسـتان تمـام شـده و آنـان کمک هـای خـود را بـا 
باعـث  کمک هـا  ایـن  قطـع  کرده انـد.  قطـع  رسـانه ها 
گردیـده  رسـانه ها  از  برخـی  چـراغ  شـدن  خامـوش 
و تعـدادی دیگـری را بـا سـقوط مواجـه کـرده اسـت. 
بـه طـور نمونـه هفته نامـۀ »زن افغـان زمیـن« کـه خـود 
بنـده یکـی از نویسـنده گان آن بـودم، تلویزیـون امروز، 
هفته نامـۀ حرکـت و چندیـن رسـانه دیگـر در نتیجـۀ 
از رسـانه های  برخـی  قطـع کمک هـا سـقوط کردنـد. 
صوتـی، تصویـری و چاپـی دیگر نیـز میلیون هـا افغانی 
از حقـوق کارمنـدان، صرفیـه بـرق، اجـاره دفتـر و تیل 
فروشـان بدهـکار انـد کـه نزدیـک بـه سـقوط هسـتند

رویکردهایرسانهیی
الـف. رویکـرد قانـون طبیعـی: رویکـردی اسـت که از 
وقایـع مهـم کشـوری بـه عنـوان یـک فرصـت بـرای 
شـهرت و جـذب مخاطبـان و پیام هـای آگهـی اسـتفاده 
بـا  تضـاد  در  همیشـه  رسـانه  چنیـن  نـگاه  نمی کننـد. 
ایـن  کارمنـدان  و  مدیـران  اسـت.  تحـول  و  بحـران 
و  رسـانه یی  آرایش هـای  از  کافـی  شـناخت  رسـانه ها 
می کننـد.  فرصت سـوزی  همیشـه  و  نداشـته  رقیبـان 
حفـظ وضـع موجود و گوشه نشـینی در چنین رسـانه ها 
یـک اصـل اسـت. در افغانسـتان بیشـتری رسـانه های 
احـزاب و گروه هـا، ایـن رویکـرد را در پیـش گرفته اند.

ب. رویکـرد سـنتی: این نـوع رویکرد نیـز باعث بحران 
همیشـه  چـون  می گـردد.  رسـانه ها  مخاطـب  و  مالـی 
می کنـد،  فرصت سـوزی  می کنـد،  انـکار  را  بحـران 
در شـرایط بـروز بحـران مخاطبـان پیشـین خـود را از 
دسـت می دهـد، کامـاًل منفعل اسـت، هیچ آمـاری برای 
پوشـش بحـران و خبرهای ویژه ندارند، شـناخت شـان 
انعطاف پذیـری  و  اسـت  ضعیـف  بسـیار  مخاطـب  از 
بـا  همیشـه  سـنتی  رویکـرد  اینکـه  خالصـه  ندارنـد. 
خبرهـای جامعـه در جـوش نیسـتند و مخاطبـان خـود 

از دسـت می دهنـد. را 
4-مقاومتهادربرابررسانه

رسـانه ها  برابـر  در  زیـادی  جریان هـای  افغانسـتان  در 
مقاومـت می کننـد کـه در ایـن قسـمت بـه چنـد نمونه 

آن اشـاره می شـود.
مقاومـت  افغانسـتان  در  سـنتی:   مقاومت هـای  الـف. 
دیگـر  و  سـینما  برابـر  در  سـنت ها  و  فرهنگ هـا 
رسـانه ها باعـث کاهـش بـازار کاالی رسـانه یی شـده 
اسـت. خانواده هـای مذهبـی و سـنتی رفتن به سـینما و 
تماشـای تلویزیـون را گنـاه می داننـد. سـینما رفتن یک 

لکـۀ خطرناک و برچسـب بد نسـبت به جوانان 
اسـت. از آنجایـی که اکثر مردم افغانسـتان سـنتی و 

مذهبی انـد، مقاومـت آنـان در برابر تکنولوژی و رسـانه، 
به شـدت بـازار فروش محصـوالت رسـانه ها را کاهش 
داده اسـت. کاهـش بازار فـروش خـود بزرگترین عامل 
بحـران مالـی و اقتصـادی بـرای سـینماها، شـبکه های 
در  مـی رود.  به شـمار  رسـانه ها  دیگـر  و  تلویزیونـی 
خریـد  مـا،  کشـور  دسـت  دور  مناطـق  از  بسـیاری 
تلویزیـون، ماهـواره و دیگـر محصـوالت رسـانه یی از 

سـوی بـزرگان خانـواده ممنـوع اسـت.
و  دیکتاتورهـا  زورمنـدان:  و  مفسـدان  مقاومـت  ب. 
زورمنـدان همیشـه از مطبوعـات هراس دارنـد. به گفتۀ 
ناپلئـون، مـن از یـک قلـم بیشـتر از هـزار نیـزه هـراس 
دارم. زورمنـدان به خاطـری که از رشـد فکـری و توزیع 
آگاهـی در جامعـه هراس دارند، از مطبوعات می ترسـند 
و در برابـر رشـد آن مقاومـت می کنند. چـون مطبوعات 
جوالنـگاه اهل اندیشـه و قلم اسـت و حقایق را آشـکار 
سـلطه گرایان  و  طبعـان  خـوم  رو،  ایـن  از  می سـازد. 

می کوشـند تـا بـر مطبوعات مسـلط شـوند.
ضررهاوپیامدها

از  افغانسـتان،  در  رسـانه ها  اقتصـادی  و  مالـی  بحـران 
ضررهـا و پیامدهـای زیادی برخوردار اسـت که در این 

قسـمت به چنـد نمونـه آن اشـاره می شـود.
از  یکـی  بیـان:  آزادی  و  دموکراسـی  نابـودی  الـف- 
دسـت آوردهای  نابـودی  آن،  ضررهـای  خطرناکتریـن 
و  رسـانه  بخـش  در  کشـور  مسـووالن  سـاله  چندیـن 
رسـانه یی  هـر  می توانیـم  گفتـه  اسـت.  بیـان  آزادی 
کـه تعطیـل می شـود، صـدای بخشـی از افـراد جامعـه 
و  پیش شـرط ها  از  یکـی  رسـانه ها  می شـود.  خامـوش 
پیش زمینه هـای دموکراسـی در یک کشـور اسـت. بدون 
رسـانه، دموکراسـی و آزادی بیـان هیچ مزیـت و بهره یی 
بین المللـی اش  . دولـت و همـکاران داخلـی و  نـدارد 
طوالنـی  و  ناپذیـر  خسـته گی  تالش هـای  نتیجـه  در 
مـدت توانسـت زیربنـای رسـانه های همه گانـی را در 
اکنـون بی توجهی هـا و عـدم  امـا  ایجـاد کنـد.  کشـور 
آسیب شناسـی ها، ایـن دسـت آورد را بـا نابـودی مواجه 

اسـت. کرده 
ب-بیـکاری خبرنـگاران و کارمنـدان:  ضـرر دیگـری 
سـقوط رسـانه ها به خاطـر بحـران مالـی، بیـکار شـدن 
در  فعـاًل  اسـت.  رسـانه ها  کارمنـدان  و  خبرنـگاران 
بـه  مـا  کشـور  از جوانـان  زیـادی  رسـانه شـمار  هـر 
راننـده،  خبرنـگار،  مامـور،  و  مدیـر  رییـس،  حیـث 
کار  مشـغول  نظافت گـر  و  امنیتـی  محافظـان  آشـپز، 
انـد؛ حتـا شـمار کارمنـدان برخـی از رسـانه ها بـه مـرز 
یک هـزار نفـر می رسـد. بـا تعطیلـی رسـانه ها همـه این 
جوانـان و کارمنـدان بیـکار می شـوند و شـمار زیـادی 
اقتصـادی  مشـکالت  گرفتـار  شـان  خانواده هـای  از 
می گردنـد. در ایـن اواخـر دیدیـم کـه بـا بحرانی شـدن 
کار  خبرنـگار  صدهـا  رسـانه ها،  اقتصـادی  وضعیـت 
خـود را از دسـت دادنـد یـا از کشـور فـرار کردنـد و یا 

آوردنـد. رو  دیگـری  به کارهـای 
پیشنهادات

اولیـن پیشـنهاد برای حل مشـکالت اقتصادی رسـانه ها، 
بایـد  اینهـا  توجـه جـدی دولـت و مسـووالن اسـت. 
نهادهـای خصوصـی و تاجـران را تشـویق بـه حمایـت 

از رسـانه ها کنـد.
شایسته سـاالری از دیگـر راهکارها برای حل مشـکالت 
اقتصـادی رسـانه ها اسـت. سـازمان های رسـانه یی بایـد 
بـا کیفیـت، شایسته سـاالری را  بـرای تولیـد کاالهـای 
به جـای واسطه سـاالری جایگزیـن کننـد. چـون رسـانه 

نند  ما
یگـر  د

نیسـت  نهادها 
و  چشـم  از  کـه 

دیـد مـردم پنهـان بماند، 
رسـانه ها  ظرفیت هـای  زیـرا 

هـر روز و هـر دقیقـه بـرای مـردم 
عیـان و آشـکار می شـود. اگـر کارمندان 

بـر اسـاس روابـط اسـتخدام شـوند، در مدت 
بسـیار کوتاهـی رسـانه مخاطبان خود را از دسـت 

می دهـد و در بـازار رقابـت رسـانه یی نـاکام می مانـد. 
بـازار شـدید رقابـت بـرای جـذب مخاطـب، ایجـاب 
می کنـد کـه کارمندان بـا تجربه، مسـلکی، متعهـد، چند 
در  شـوند.  اسـتخدام  رسـانه ها  در  خوش نـام  و  کاره 
ایـن صـورت هـم مخاطبـان بیشـتر جـذب می شـود و 
می شـود. داده  رسـانه  بـه  بیشـتر  بازرگانـی  پیام هـای 

حوزه هـای  در  رسـانه یی  فعالیت هـای  شـدن  گسـترده 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و  مختلـف جغرافیایـی، 
ارزشـی، از دیگـر راهکارهایـی اسـت کـه رسـانه ها را 
از خطـر سـقوط نجات می بخشـد. تلویزیون هـا باید در 
تهیـه و تولید محصـوالت خود تنوع مخاطب، سـلیقه و 
فرهنگ هـا را در نظـر بگیـرد. همـه بایـد احسـاس کنند 
کـه مالک رسـانه هسـتند. همـه مخاطبان بایـد صداهای 

خـود را از رسـانه های کشـور بشـنوند تـا بپذیرند.
سیاسـی،  وابسـته گی های  از  رسـانه ها  یافتـن  نجـات 
حزبـی، گروهـی، قومـی، منطقه یـی و زبانـی، از دیگـر 
راهکارهـای بهبـود کیفیـت آنـان اسـت. چـون امـروزه 
رسـانه ها،  اقتصـادی  بحـران  مهـم  عوامـل  از  یکـی 
وابسـته گی آنـان بـه سیاسـت های ناپاک اسـت. رسـانه 

بایـد آزاد باشـد تـا بتوانـد دوام بیـاورد.
یافتههاونتایجمقاله

1-بـا توجـه بـه بخـش نظـری و روش شناسـی مقالـه، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بین بحـران مالی و سـقوط 
رسـانه ها در افغانسـتان رابطه وجـود دارد. یعنی یکی از 
عوامـل اصلـی پاییـن آمـدن کیفیـت تولیدات رسـانه ها، 
ایـن مسـأله  اسـت.  اقتصـادی  بحـران  وابسـته گی ها و 
باعـث شـده که اکثـر رسـانه ها، رادیوهـا و تلویزیون ها، 
وابسـتۀ سیاسـت های حزبـی، قومـی و گروهـی شـوند. 
سـقوط،  خطـر  از  نجـات  و  حیـات  ادامـۀ  به خاطـر 
رسـانه ها مجبـور انـد کـه از افـراد و اشـخاص معیـن 

کنند. طـرف داری 
2-فقـر و شـرایط زنده گی مـردم، بحـران مخاطب، قطع 
کمک هـای موسسـات بـاالی رسـانه ها، کاهـش میـزان 
اعتبـار مخاطبـان و انـواع وابسـته گی های مالی، سیاسـی 
و حزبـی و عدم شایسته سـاالری در اسـتخدام کارمندان 
رسـانه ها، باعـث بحـران مالی رسـانه ها گردیده اسـت.

3-بحـران مالـی رسـانه ها از پیامدهـا و ضررهای زیادی 
برخـوردار اسـت. فرار نخبـگان و خبرنگاران از کشـور، 
بیـکاری خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه ها، پایین آمدن 
کیفیـت کاری رسـانه ها، افزایش وابسـته گی شـبکه های 
تلویزیونـی بـه ارگان هـای سیاسـی و تجـاری، از بیـن 
رفتـن ارزش های دموکراسـی و نابودی دسـت آوردهای 
چندیـن سـالۀ دولت و مـردم در این زمینـه، از مهمترین 

پیامدهایـی بحران مالی افغانسـتان اسـت.
4-همچنـان حاکمیـت نظـام سـرمایه داری و آگهی های 
شـکل گیری  رسـانه یی،  کارکردهـای  بـر  بازرگانـی 
تبانـی  و  همـکاری  رسـانه یی،  کالن  انحصارهـای 

مطبوعات 
شـرکت ها  بـا 

سیاسـت های  و 
کمرنـگ  اسـتعماری، 

شـدن نقش انتقادی رسـانه ها، 
از دیگر پیامدهـای بحران اقتصادی 

رسـانه ها اسـت. بـه همیـن خاطر اسـت 
و  پُرنفـوذ  عوامـل  بـه  آگهـی  صاحبـان  کـه 

اسـت. شـده  تبدیـل  مطبوعـات  در  تأثیرگـذار 
افغانسـتان و عبـور آنـان  5-بـرای نجـات رسـانه های 
از ایـن گـذرگاه مـرگ آفریـن، تالش هـای مسـووالن 
دولتـی و نهادهـای خصوصی باید بیشـتر شـود. تقویت 
بـرای  مناسـب  بودجه هـای  تأمیـن  شایسته سـاالری، 
در  رسـانه ها  توسـعه  مخاطب گرایـی،  تلویزیون هـا، 
حوزه هـای مختلـف، دسـته بندی و تفکیـک رسـانه ها، 
از  رسـانه ها،  افـزون  روز  وابسـته گی  از  جلوگیـری 
راهکارهـا و پیشـنهادهای موثـر در ایـن زمینـه اسـت.

منابع:
رسـانه ها،  اقتصـاد   ،1383 جـی،  رابـرت  1-پیـکارد، 
ترجمـه داوود حیـدری، چـاپ دوم، دفتـر مطالعـات و 

رسـانه ها. توسـعه 
و  المللـی  بیـن  مهاجـرت  وحیـدی،  دخـت  2-پـری 

1394 بودجـه،  و  برنامـه  سـازمان  آن،  پیامدهـای 
3-پژویـان، جمشـید، 1369، اقتصـاد بخـش عمومـی، 
جلـد اول، تهـران، جهـاد دانشـگاهی، گرفتـه شـده از 

رسـانهها. اقتصـاد 
4-پژوهش شـیوه های درآمدزایی رسـانه، دانشـگاه آزاد، 

گرفته شـده از مقالـه یحی کمالی
مترجـم  دموکراسـی،  و  رسـانه  جـان،  5-تهران.کیـن 
نازنیـن شـاه رکنـی، انتشـارات طرح رنـو، سـال 1393
علـی  ترجمـه  نویـن،  رسـانه های  6-کرسـتوفرهارپر، 

اصغـر کیـا، تهـران، نشـر علـم، 1391
7-فـراورده، زهـرا، 1393، سیاسـت هـای کلـی اقتصاد 

در رسـانه ملـی، سـایت تبیان
8-موسـایی، میثـم، 1384 تخمیـن تابع تقاضـای کتاب، 
سـینما و نشـریات در والیـت هـای مختلـف کشـور، 

معاونـت پژوهشـی دانشـگاه
اقتصـاد  کالس  بحـث  محمـد،  سـید  زاده،  9-مهـدی 

/9/9 رسـانه- 
10-مجلـه رسـانه، mediajournal.ir اقتصـاد رسـانه 

؟ چیست
11-وبسـتر، 1380، گرفتـه شـده از کتاب نظریه رسـانه 

هـا، سـیدمحمد مهدی زاده طالشـی
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هنـوز بمبـاران هواپیماهـای امریکایـی بـه مواضـع طالبـان در 
افغانسـتان پایـان نیافتـه بـود که دولت »سـید محمـد خاتمی« 
در ایـران، پیام هـای مثبتـی بـرای دولـت آینـدۀ افغانسـتان بـه 
آن طـرِف مـرز فرسـتاد. در آن روزهـا، دولـت ایـران تصمیـم 
گرفتـه بـود کـه بـرای ُحسـن نیت بـا افغانسـتاِن پسـاطالبان، 
گلبدیـن حکمتیـار را از ایـران اخـراج کنـد. حکمتیـار کـه در 
آن زمـان، آزادانـه در ایـران زنده گـی می کـرد و تریبـون آزاد 
در اختیـار داشـت، می توانسـت بـا اسـتفاده از حضـورش در 
تهـران، بـرای دولـت آینـدۀ افغانسـتان دردسرسـاز شـود امـا 
ایـران ایـن مجـال را به او نـداد. سـرانجام حکمتیـار، ایران را 
تـرک کـرد و ایـن خبـر خوشـی از طرف ایـران بـرای دولت 

آینـدۀ افغانسـتان بـود کـه نشـان می داد تهـران قصـد حمایت 
از مخالفـان حاکمـان آینـدۀ کابـل را نـدارد. هم زمـان بـا این، 
افغانسـتان  امریـکا در  بـه حمـالت و حضـور  ایـران  رهبـر 
واکنـش نشـان و آن را محکـوم کـرد. بـا این وجـود، هیـأت 
نماینـده گان ایـران بـه سرپرسـتی »محمدجـواد ظریـف« وزیر 
خارجـۀ فعلـی ایـن کشـور در کنفرانس »بُن« حضـور یافت و 
حمایـت خـود را از توافقنامـۀ این نشسـت در ششـم دسـمبر 
2001 و ادارۀ موقـت بـه رهبـری حامـد کـرزی اعـالم کـرد. 
متعاقـب آن، نماینـده گان دولـت خاتمـی در کنفرانس »توکیو« 
در جنـوری 2002 حضـور یافتنـد و متعهـد شـدند کـه بیـش 
از 500 میلیـون دالـر بـرای بازسـازی افغانسـتان کمـک کنند. 
ایـن آغـاز حمایت هـای دولت ایـران از دولت کـرزی بود که 
پـس از پایـان ریاسـت جمهـوری خاتمـی، در دورۀ »محمـود 
احمدی نـژاد« نیـز ادامـه یافـت. در زمـان ریاسـت جمهوری 
از  یکـی  کابـل،  و  تهـران  روابـط  مدیریـت  کـرزی،  حامـد 
دشـوارترین کارهـای دیپلماسـی بیـن کشـورها بـود. تصـور 
کنیـد، درحالی کـه تهـران بـا کابـل رابطه دوسـتانه داشـت اما 
ایـران و امریـکا با یکدیگـر رقابت و البته خصومت داشـتند و 
در ایـن مـدت، هر یک به شـدت سـعی می کرد نفـوذ دیگری 
را در افغانسـتان کاهـش دهـد. بـا این وجـود، روابـط ایـران و 
افغانسـتان در دورۀ حامـد کـرزی در سـطح قابـل قبولـی قرار 
داشـت و هـر دو طـرف کوشـیدند تنش هـا را جـدی نگیرند. 
البتـه تهـران روابـط دوسـتانه با کابـل را مرهون راهبـرد حامد 

کـرزی بـا ایـران بـود، زیـرا از همان ابتـدا وقتی حامـد کرزی 
متوجـه شـد تهران با دولـت او رفتـار خصمانه نـدارد، روابط 
خارجـی خـود را طـوری بـا ایـران تنظیم کـرد کـه تنش های 
احتمالـی نتوانـد ایـن راهبرد را خدشـه دار کنـد. موضوع آب، 
اخـراج مهاجریـن، اعـدام زندانیـان افغانسـتانی در ارتبـاط بـا 
قاچـاق مـواد مخـدر، مسـالۀ ترانزیـت و تمـاس تهـران بـا 
طالبـان، هرکـدام بـه تنهایـی می توانسـت رابطۀ دولـت حامد 
کـرزی را بـا ایـران بـه هم بزنـد اما با سیاسـتی که کـرزی در 
پیـش گرفتـه بـود، روابط تهـران و کابل، دوسـتانه باقـی ماند.
 یکـی از آزمون هـای مهـم در برابـر روابط ایران و افغانسـتان، 
خـروج گسـتردۀ مهاجـران افغانسـتان از ایران در سـال 1386 
بـود. در این سـال، تجمع مهاجـران افغانسـتان در والیت های 

مـرزی بـا ایـران، بـه اندازه یـی بـود کـه دولـت حامـد کرزی 
نتوانسـت بحـران را مدیریـت کند. لـذا پارلمان افغانسـتان در 
19 ثـور 1386 »اکبـر اکبـر« وزیـر سـابق امـور مهاجریـن و 
»رنگیـن دادفـر اسـپنتا« وزیر وقـِت خارجه را اسـتیضاح کرد. 
اکبـر سـلب صالحیـت گردیـد اما موضـوع سـلب صالحیت 
اسـپنتا جنجالـی شـد و حامـد کـرزی آن را بـه دادگاه عالـی 
ارجـاع داد. چنـد روز بعـد دادگاه عالـی نیـز اعـالم کـرد کـه 
اسـپنتا در ِسـَمت خـود باقـی بمانـد. ایـن بحـران کـه رابطـۀ 
پارلمـان افغانسـتان را بـا کـرزی به هـم زد، باعث نشـد تأثیر 

منفـی بـر روابـط تهـران و کابل بگـذارد. 
در سـال 1389 در دورۀ ریاسـت جمهوری احمدی نـژاد، بـار 
دیگـر امتحـان سـختی در برابر روابـط تهران و کابـل به وجود 
آمـد. در روزهـای سـرد آخـر مـاه قـوس همین سـال، ده ها و 
بلکـه صدهـا تانکر سـوخت تجار افغانسـتان، روزهـا در مرز 
ایـران متوقـف شـدند. کار بـه جایـی رسـید که دولـت کرزی 
هشـدار داد اگـر ایران این تانکرهـا را آزاد نکند، در تجارت و 
ترانزیـت خود بـا ایران تجدیدنظـر خواهد کـرد. در آن زمان، 
ایـران مشـکوک شـده بود که سـوخت این تانکرهـا در اختیار 
می گیـرد.  قـرار  افغانسـتان  در  ناتـو  و  امریکایـی  نیروهـای 
به رغـم جـدی بـودن تصمیم ایـران برای توقـف طوالنی مدت 
ترانزیت سـوخت به افغانسـتان، سیاسـت نرم کـرزی در قبال 
ایـران، باعـث شـد که ایـران از تصمیِم خـود صرف نظر کند و 
در پنجـم جدی 1389 به تانکرهای سـوخت افغانسـتان اجازۀ 

عبـور دهـد. در همیـن ایـام، بارها رسـانه های غربـی و برخی 
مسـووالن امنیتـی افغانسـتان از کمک مالی و تسـلیحاتی ایران 
بـه طالبـان و تصمیـم طالبان برای تخریب پروژۀ سـد »سـلما« 
خبـر دادنـد امـا هیـچ گاه دولـت کـرزی آن را جـدی نگرفت. 
گـزارش  ایـران  سـال 1392، خبرگزاری هـای  اسـد  مـاه  در 
دادنـد کـه هیأتـی از طالبان به ریاسـت طیب آغا رییس سـابق 
دفتـر طالبـان در قطر، بـا مقامات ایـران در تهران دیـدار کرده 
اسـت. ایـن گزارش در حالی منتشـر شـد که حامـد کرزی به 
هرگونـه رابطۀ کشـورهای خارجـی با طالبان حّسـاس بود اما 
این سـبب نشـد که کـرزی به دیدار هیـأت طالبـان و مقامات 

ایـران، واکنش نشـان دهد.
ایـران،  برابـر  در  اغمـاض حامـد کـرزی  البتـه گذشـت و   
یک طرفـه نبـود بلکـه تهران نیز هـوای حامد کرزی را داشـت 
کـه ایـن حمایـت از همـان ابتـدا در کنفرانس بُن اول آشـکار 
بـود. طبـق نقل قـول »زلمـی خلیـل زاد« در کتـاب »فرسـتاده«، 
تـالش محمدجواد ظریف باعث شـد »یونـس قانونی« نمایندۀ 
جبهـۀ مقاومـت از زیاده خواهـی و مطالباتش کـه خواهان یک 
ثلـث کرسـی های دولـت آینـده بـود، بـه نفـع جنـاح حامـد 
روزنامـۀ  اکتبـر سـال 2010  در  به هرحـال،  بگـذرد.  کـرزی 
نیویورک تایمـز گـزارش داد کـه ایـران پـول نقـد بـه دفتـر 
حامـد کـرزی کمـک می کند. ایـن موضـوع، روزهـای متوالی 
بـه سـرخط اخبـار رسـانه های داخلـی و خارجی تبدیل شـد. 
در آن ایـام، همـه بی صبرانـه منتظـر بودنـد تا حامـد کرزی به 
گـزارش ایـن روزنامـۀ امریکایـی واکنش نشـان دهـد و آن را 
رد کنـد امـا رییس جمهـور سـابق افغانسـتان ناباورانـه در دوم 
عقـرب سـال 1389 در یـک کنفرانس خبری مشـترک با »امام 
علـی رحمـان« رییس جمهـور تاجیکسـتان در کابـل، پذیرفت 
کـه ایـران بـه دفتـر او پـول نقـد کمـک می کنـد و ایـن پـول 
را »عمـر داوودزی« رییـس دفتـرش تحویـل می گیـرد. گویـا 
ایـن دادوسـتد باعث شـد کـه سیاسـت تهران و موضـع حامد 
کـرزی در قبـال امضـای پیمـان امنیتـی کابـل- واشـنگتن در 
راسـتای هـم قـرار بگیـرد و صدای واحـدی از تهـران و کابل 
مبنـی بـر عدم امضای این پیمان شـنیده شـود. در فرجام، پس 
از جرح وبحـث هـای زیـادی در لویـه جرگۀ مشـورتی، حامد 
کـرزی از امضـای توافقنامـۀ امنیتی کابل- واشـنگتن، سـر باز 

زد و بـا ایـن کار، تهـران نفـس راحتی کشـید.
 از سـوی دیگـر، سـفرهای حامـد کـرزی بـه ایـران، رکـورد 
بیشـترین سـفِر یـک مقـام عالی رتبـۀ افغانسـتان بـه ایـران را 
ثبـت کـرده اسـت. کـرزی در زمان ریاسـت جمهـوری خود، 
بارهـا و بارهـا بـه مناسـبت های مختلـف به ایران سـفر کرد و 
مـورد اسـتقبال گـرم مقامـات ایـران قـرار گرفت تـا جایی که 
او یک بـار در سـفر بـه ایـران، بـه یـاد مـادرش افتـاد. در نیمۀ 
اسـد سـال 1389 نشسـتی با حضـور سـران ایران، افغانسـتان 
و تاجیکسـتان در تهران برگزار شـد. در حاشـیۀ این نشسـت 
در یـک جمـع صمیمانـه از حامد کرزی با شـربت »خاکشـیر« 
پذیرایـی شـد. رییس جمهـور سـابق افغانسـتان به خاطـر ایـن 
رفتـار دوسـتانۀ مقامات ایـران، از محمود احمدی نـژاد همتای 
ایرانـی خـود تشـکر کرد کـه او را به خاطـرات دوران کودکی 
برگردانـده و یـاد مـادرش را زنـده کرده اسـت. اشـارۀ کرزی 
بـه یـک روش درمانی سـنتی در افغانسـتان بود کـه اکنون نیز 
مـادران افغانسـتانی برای رفـع بیماری کودکان خـود، از نبات 
و خاکشـیر اسـتفاده می کننـد. البتـه زمانـی که اشـرف غنی در 
آوریل 2015 به تهران رفت، دیگر از شـربت خاکشـیر خبری 
نبـود تـا وی را نیز بـه خاطرات دوران کودکـی برگرداند و یاد 

مـادرش را زنـده کند. 
حامـد کـرزی همـواره یـار روزهـای سـخت تهـران بـوده تا 
جایـی کـه بـه نظـر می رسـد، نزدیکی بیـش از حد کـرزی به 
تهـران، یکـی از عوامـل دوری او از امریـکا و سیاسـت های 
واشـنگتن بـوده اسـت. شـاید ایـن سـخن کـرزی در جوزای 
سـال جـاری بـا »پـارس تـودی«، تأییـدی بـر ایـن سـخن 
بـا  گفت وگـو  در  افغانسـتان  سـابق  رییس جمهـور  باشـد. 
ایـن خبرگـزاری ایرانـی بیـان داشـت: »مـا خـود را مدیـون 
دولـت و مـردم ایـران می دانیـم و امریـکا بـه مردم افغانسـتان 
همیـن  نیسـت.«  اعتمـاد  قابـل  و  کـرده  خیانـت  منطقـه  و 
دیـدگاه مثبـِت کـرزی بـه تهـران و دیـد منفـی او بـه امریـکا 
پیـش  روز  دو  را  افغانسـتان  سـابق  رییس جمهـور  کـه  بـود 
تهـران،  در  اسـالمی«  وحـدت  »کنفرانـس  سـی ودومین  در 
صدرنشـین کـرد و در جمـع هیأت رییسـه قـرار داد. بـا توجه 
بـه اهمیـت و جایـگاه حامـد کـرزی در سیاسـت خارجـی 
ایـران، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه اگـر او وارد کارزارهـای 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1398 افغانسـتان شـود، تهـران 
کـرزی را در روزهـای تنهایـی، تنها نخواهد گذاشـت و رفیق 

و همـدمِ او خواهـد بـود.

زمســتان ســال 1373 خورشــیدی، بــه اثــر 
انفجــار راکتــی ســخت زخمــی شــدم و در 
ــش از  ــان بی ــر خ ــد اکب ــر محم ــفاخانۀ وزی ش

هفتــاد روز بســتر مانــدم.
در آن روزهــای نحــس، گلبدیــن حکمتیــار 
ــل کــرده  ــدان جنــگ تبدی ــه می ــل راب شــهر کاب
بــود. روزهــای ســختی بــود، شــفاخانه های 
در  بــود،  پُــر  زخمی هــا  از  کابــل  دولتــی 
بســتر زخمی هــا  و  تــداوی  بــرای  اتاق هــا 
جــای وجــود نداشــت، در دهلیزهــای شــفاخانه 
ــد و مــن هــم در  مریضــان جابه جــا شــده بودن

ــودم. ــتر ب ــفاخانه بس ــزل دوم ش ــز من دهلی
ــا  ــری جابه ج ــاق 10 نف ــه ات ــی ب ــد از مدت بع
ــرف  ــه ط ــای رو ب ــاق کلکین ه ــن ات ــدم، ای ش
کــوه آســمایی بــود، جایــی کــه در آنجــا افــراد 
ــل  ــرار داشــته و شــهر کاب ــار ق گلبدیــن حکمتی

ــد. ــد می کردن ــا ترص را از آنج
کابــل هــر روز زیــر آتــش راکــت  قــرار داشــت. 
هنــگام شــلیک راکت هــا بــه شــهر کابــل، 
بیمــاران اتاق هــای خــود را رهــا کــرده و فــرار 
ــته گی  ــبت شکس ــه نس ــن ب ــا م ــد، ام می کردن
خــورده  تــکان  خــود  جــای  از  پایــم، 

نســتم. ا نمی تو
بــا شــیندن صــدای انفجــار در اطــراف شــفاخانۀ 
وزیــر محمــد اکبــر خــان، وجــودم گــرم می آمد 
ــی  ــت. جای ــرا می گرف ــراپایم را ف ــرس س و ت
ــن شیشــه یی  ــرار داشــت، کلکی ــم ق ــه چپرکت ک
بــاالی ســرم بــود، بــرای اینکــه از شکســته های 
ــا  ــم، ســر روی خــود را ب شیشــه ها آســیب نبین

ــاندم. ــی می پوش ــل و روجای کمپ
دقایــق بعــد از راکت بــاراِن شــهر، صــدای 
می ســاخت.  پُــر  را  شــفاخانه  امبوالنس هــا 
هنــوز دقایقــی نمی گذشــت کــه صــدای نالــه و 
ضجــۀ زخمی هــا فضــای شــفاخانه را میگرفــت. 
بــار دیگــر دهلیزهــا از زخمــی و مجروحــان پـُـر 
ــان، بســته گان  ــه کن ــال نال ــان و اطف می شــد. زن
خــود را جســتجو می کردنــد و شــماری در 

ــیدند. ــف می کش ــفاخانه ص ــرون ش بی
ــود  ــپورت وج ــرق و ترانس ــل ب ــهر کاب در ش
معــاش  و  شــفاخانه  بــرق  امــا  نداشــت، 
ــدون  ــران ب ــک داکت ــه کم ــی ب ــدان صح کارمن
ــد.  ــا پرداخــت می گردی ــت آنه ســرحد و حمای
و  مشــکالت  این همــه  هجــوم  در  مــردم 
ــع در  ــد و در واق ــی می کردن ــت، زنده گ مصیب
مقابــل مــردم دشــمن بی رحــم و ســنگ دلی 
قــرار داشــت کــه پــا بنــد هیــچ اصــول و 
ــهر  ــای ش ــه بهانه ه ــر روز ب ــود، ه ــی نب قاعده ی
ــرار  ــود ق ــای خ ــش راکت ه ــر آت ــل را زی کاب
ــه  ــت ب ــا راک ــش از صده ــه بی ــی داد و روزان م

ــی زد. ــل م ــی کاب ــهر زخم ش
شــهر در هــرج و مــرج و بی نظمــی تمــام 
ــه  ــل ب ــهر کاب ــرف ش ــر ط ــرد، ه ــر می ب به س

ــود. ــده ب ــل گردی ــگ تبدی ــنگری از جن س
ــن  ــه ســختی مشــفت می گذشــت، ای ــا ب روزه
ــه  ــل ادام ــهر کاب ــال در ش ــدود 4 س ــت ح حال
ــط  ــالمی توس ــت اس ــه حکوم ــا اینک ــت، ت یاف
ــار  ــان ســقوط داده شــد و گلبدیــن حکمتی طالب
ــراف  ــود از اط ــلح خ ــای مس ــام نیروه ــا تم ب
شــهر کابــل متــواری گردیــد و بعــداً بــه کشــور 

ــده شــد. ــران پناهن ای

تهـران دشـوارِ  روزهای  یـار  کـرزی، 
کـرزی تنهـایِی  روزهـای  رفیـق  تهران، 

کابـل ای کابـل!
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