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بی تدبیـری  سـایۀ  در  دیـن  علمـای  هدف منـد  تـرور 
دارد. ادامـه  افغانسـتان  در  امنیتـی  نهاد هـای 

در ادامـۀ ایـن ترورهـا دیـروز مولـوی عبدالبصیـر حقانی، 
رییـس شـورای علمـای کابـل تـرور شـد. او از چهره های 
موضـع  تروریسـتی  اعمـال  برابـر  در  پیوسـته  کـه  بـود 

می گرفـت.
مولـوی گل احمـد صدیقـی، معاون شـورای علمـای کابل 
تصریـح کـرد کـه این حملـه در حـوزۀ هفتم امنیتی شـهر 

کابـل به وقوع پیوسـت.
مسـلح  افـراد  سـوی  از  دیـن  برجسـتۀ  علمـای  کشـتار 
به صـورت  افغانسـتان  در  اخیـر  یـک سـال  در  ناشـناس 
بی سـابقه افزایـش یافته، امـا نهاد هـای امنیتی بـرای مقابله 

بـا ایـن پدیـده کاری انجـام نداده انـد.
پیـش از ایـن نیز شـماری از علمـای اهل تشـیع در والیت 
هـرات نیـز هـدف ترور هـای سـازمان یافته توسـط افـراد 

مسـلح ناشـناس قـرار گرفته اند.
هفتـه گذشـته نیـز هوتـل اورانوس محـل اجتمـاع صد ها 
نفـر از علمـای اهل سـنت هـدف حملـه انتحـاری قـرار 
گرفـت کـه بیـش از ۱۴۰ کشـته و زخمـی به جا گذاشـت.
بـه  مسـلحانه  مسـوولیت حملـۀ  هیـچ گروهـی  تاکنـون 
رییـس شـورای علمـای کابـل را به عهـده نگرفتـه اسـت.
در  تکفیـری  جریان هـای  کـه  انـد  معتقـد  کارشناسـان 
افغانسـتان بـرای ایجـاد تفرقـه بیـن مـردم مسـلمان ایـن 
کشـور تـاش می کننـد و نهادهـای حکومتـی نیـز هیـچ 

چتـر حمایتـی بـرای عالمـان دینـی میانـه رو ندارنـد.

مســووالن در ادارۀ عالــی تفتیــش می گوینــد کــه بیــش از 29۰ میلیــون 
ــری  ــه رهب ــامی ب ــزب اس ــه ح ــت ب ــی دول ــود احتیاط ــی از ک افغان
ــن  ــی مصــرف ای ــا از چگونگ ــده ام ــار پرداخــت ش ــن حکمتی گلبدی

ــول، حســاب داده نشــده اســت. پ
ــروز شــنبه در  ــی تفتیــش دی ســید مهــدی حســینی، معــاون ادارۀ عال
یــک نشســت خبــری در کابــل از مصــرف پول هــای هنگفــت خــارج 
ــای شــفافیت  ــدون درنظــر داشــت معیاره ــی ب ــای بودجه ی از واحده

در ســال 96 خبــر داد.
ــان  ــی در جری ــر 29۱ میلیــون افغان ــغ ب آقــای حســینی گفــت کــه بال

ــده  ــامی داده ش ــزب اس ــه ح ــنهاد ب ــد پیش ــاس چن ــال 96 براس س
اســت کــه در چگونگــی مصــرف آن شــفافیت لحــاظ نشــده اســت.
ــوی  ــول از س ــن پ ــت ای ــرای پرداخ ــه ب ــکام ک ــد، در اح او می گوی
ــا  ــوده ت رییــس حکومــت وحــدت ملــی صــادر شــده اســت قــرار ب
ــه حــزب اســامی  ــی ب ــۀ پرداخت ــدارکات در مصــرف هزین ــون ت قان
لحــاظ شــود، امــا اســنادی کــه نشــان دهــد شــفافیت در ایــن رونــد 

ــدارد. لحــاظ شــده وجــود ن
معــاون ادارۀ عالــی تفتیــش برخــی دیگــر از هزینه هایــی کــه از 
مجــرای کودهــای احتیاطــی بــه برخــی ادارات غیــر بودجه یــی 
ــفافیت و حســاب دهی  ــای ش ــد معیاره ــده اســت را فاق پرداخــت ش

ــد. ــت خوان دول
ــک ســازمان  ــه ی ــی مشــابه ب ــک بســتۀ مال ــه در ی ــان داشــت ک او بی
ــون  ــان« ۱3 میلی ــت افغ ــام »مراقب ــر ن ــی زی ــر دولت ــی غی ــر انتفاع غی
افغانــی بــه حســاب ایــن ســازمان ریختــه شــده امــا دالیلــی واضــح و 

ــدارد. ــود ن ــت آن وج ــی پرداخ ــده از چرای قانع کنن
ــر  آقــای حســینی تصریــح کــرد کــه شــماری دیگــر از اداره هــای غی
ــری  ــورای سراس ــات و ش ــل منازع ــیون ح ــون کمیس ــی چ بودجه ی
علمــا نیــز مبالغــی هنگفتــی را از مجــرای کودهــای احتیاطــی دریافــت 
کــرده، امــا علی الرغــم مکلفیــت در حســاب دهی از چگونگــی 

ــد. ــاب نداده ان ــرف آن حس مص
ــت  ــی امنی ــی را در ریاســت عموم ــش، مبالغ ــی تفتی ــاون ادارۀ عال مع
ملــی کــه زیــر نــام »تامیــن روابــط بــا مــردم« و »ایجــاد گروپ هــای 
ــاط دریافــت شــده را  ــی« در 8 والیــت از مجــرای کــود احتی پارتیزان

ــد. ــفافیت خوان ــاب دهی و ش ــای حس ــد معیاره فاق
مجلــس نماینــده گان نیــز بــه پرداخــت هزینه هــای کــه بــدون درنظــر 
داشــت معیارهــای شــفافیت و حســابدهی از مجــرای کودهــای 

ــد. ــاد کرده ان ــی انتق ــر بودجه ی ــای غی ــه واحده ــاط ب احتی
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عـوام فریبـی هـاِی 
آقـای غنـی

ارگ حکـِم ایجـاد 

دانشـگاه خصـوصی صـادر می کنـد!

انتخـابات ریاست جمـهوری

 در زمـان تعیین شده برگـزار می شـود

صفحه 3 در ادامۀ ترورهای هدف مند:
شـد تـرور  حقـانی  عبـدالبصیر 

ادارۀ عالی تفتیش: 
از دولت حساب نداده است حزب اسالمی از مصرف پول دریافتی 

من فهميدم كه وطن دوستي و ميهن پرستي به تنهايي كافي نيست
 و مي بايست نسبت به هيچ كس بغض و كينه نداشته باشم.
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است؟ یادتان  شناس نامه ها  آیا 
ادارۀ ثبت احوال نفوس:

بیش از 35 هزار شناس نامۀ دیجیتالی توزیع شده است
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ایــن روزهــا ارگ شــاهد دیدارهــای گروهــِی 
اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــور  ــر کش ــی از سراس ــا و نماینده گان ــا هیأت ه ب
اســت. ایــن دیدارهــا کــه اصــًا بــه بهانــۀ مشــوره 
ــن  ــر ای ــزون ب ــح طراحــی شــده، اف ــورد صل در م
مســأله ابعــاد و هدف هــای دیگــری را نیــز دنبــال 
ــوت  ــا دع ــن دیداره ــه ای ــه ب ــرادی ک ــد. اف می کن
ــاش  ــد و ت ــف ان ــای مختل ــوند، از طیف ه می ش
می شــود کســانی دعــوت شــوند کــه نظــر مســاعد 
ــش  ــی و کارکردهای ــای غن ــورد آق ــت در م و مثب
داشــته باشــند. مشــاوراِن آقــای غنــی او را کمــک 
والیت هــای  در  را  افــراد  ایــن  کــه  می کننــد 
به اصطــاح  بعــد  و  داده  تشــخیص  مختلــف 

ــد.  ــکار کن ش
ــا  آقــای غنــی پیــش از ایــن، رشــته دیدارهایی را ب
ســران احــزاب جهــادی و سیاســی صــورت داد و 
ــی از  ــه به تازه گ ــح ک ــد صل ــورد رون ــا در م گوی
ــورت  ــوره هایی ص ــده، مش ــکا داغ ش ــوی امری س
ــح  ــۀ صل ــا در عرص ــن دیداره ــه ای ــت. البت گرف
ــه  ــت و ب ــد داش ــی نخواه ــی در پ ــچ نتیجه ی هی
ــردم زدن،  ــه چشــم م ــی و خــاک ب جــز عوام فریب
ــی  ــه مصارف ــر ب ــاند. اگ ــامی را نمی رس ــچ پیـ هی
ــود،  ــگاه ش ــر دارد ن ــا در ب ــه دیداره ــه این گون ک
ــا در حــد صفــر  محصــول آن بســیار ناچیــز و حت
ــی از  ــروه بزرگ ــی گ ــد. وقت ــد ش ــی خواه ارزیاب
ــوند،  ــوت می ش ــا دع ــی از والیت ه ــردم از یک م
ــت  ــم روی دس ــی ه ــارِف کان ــک مص ــدون ش ب
ــد  ــا می آی ــا از کج ــن پول ه ــذارد. ای ــان می گ میزب
کــه چنیــن بی مهابــا چــون ریــگ صــرِف کاری های 
ــا  ــن پول ه ــی ای ــای غن ــا آق ــود؟ آی ــوده می ش بیه

را از دارایــی شــخصی اش می پــردازد؟!
ــک  ــش، ی ــن پرس ــه ای ــخ ب ــک پاس ــدون ش  ب
کــه  پول هــا  ایــن  اســت.  بــزرگ  »نــه !«ِی 
ــی  ــان محل ــت، از هم ــم هس ــی ه ــای گزاف پول ه
کشــورهای  ســوی  از  کــه  می شــود  گرفتــه 
ــتان  ــازی افغانس ــردم و بازس ــام م ــه ن ــی ب خارج
در اختیــار حکومــت قــرار می گیــرد. بــا ایــن 

ــا  پول هــا می شــود چندیــن مکتــب، شــفاخانه و ی
چیزهایــی ســاخت که مــردم از آن اســتفاده کننـــد. 
ــر 3۰  ــه فک ــی ب ــای غن ــه آق ــای این ک ــه ج ــا ب ام
درصــد جمعیــت افغانســتان باشــد کــه زیــر خــط 
ــانی  ــا انس ــا میلیون ه ــد و ی ــی می کنن ــر زنده گ فق
ــل  ــه دلی ــور ب ــای کش ــا و خیابان ه ــه در جاده ه ک
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر آواره انــد و یــا میلیون هــا 
کودکــی کــه بــه دلیــل فقــر و بیچاره گــی از رفتــن 
ــه  ــه ب ــی را ک ــد، پول های ــروم ان ــب مح ــه مکت ب
نــام آن هــا گرفتــه اســت، خــرج بیهوده تریــن 
و  عوام فریبانــه  کارهــای  غیرضروری تریــن  و 

می کنــد.  پوپولیســتی 
ــا  ــود؟ آی ــد ب ــه خواه ــا چ ــن دیداره ــِل ای ماحص
ــد صلــح  ــه رون ــن دیدارهــا مــردم نســبت ب ــا ای ب
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــه ک ــتری از آن چ ــای بیش چیزه
گفتــه شــده، خواهنــد فهمیــد؟ و بــاز آیــا کســانی 
ــد و  ــان می کن ــه ارگ دعوت ش ــی ب ــای غن ــه آق ک
بــا آن هــا گویــا در مــورد رونــد صلــح گفت وگــو 
بــه  می کنــد، بــه والیت های شــان می رونــد و 

ــوند؟ ــدل می ش ــی مب ــِن دولت مبلغی
 بــه هیــچ وجــه!... ناکامــی ایــن رونــد بــه همــان 
میــزاِن رونــد صلــح کــه در طــول ده ســال گذشــته 
ــا آن  ــوازی ب ــای م ــت و نهاده ــار حکوم در اختی
ــچ  ــا هی ــن دیداره ــل محــرز اســت. ای ــود، از قب ب
نتیجــۀ ملموســی در پــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا که 
حکومــت بیشــتر از خــود ایــن افــرادی که بــه ارگ 
ــدارد.  ــر ن ــح تأثی ــد صل دعــوت می شــوند، در رون
همان قــدر کــه حکومــت افغانســتان در رونــد 
ــم  ــانی ه ــت، کس ــاده اس ــر و دورافت ــح بی خب صل
ــد  ــن رون ــوند، از ای ــوت می ش ــه ارگ دع ــه ب ک
ــز  ــه چی ــت ک ــرار اس ــم ق ــه ه ــد و ن ــر ندارن خب
ــا  ــاِت آن ه ــه معلوم ــا ب ــن دیداره ــی در ای تازه ی

ــزوده شــود.  اف
بــه  می خواهــد  نخســت  گامِ  در  غنــی  آقــای 
ــح  ــد صل ــه رون ــد ک ــم کن ــتان تفهی ــردم افغانس م
ــی  ــا زلم ــرار دارد و حت ــخِص او ق ــر ش ــر نظ زی
ــرای  ــکا ب ــدۀ وزارت خارجــۀ امری ــل زاد نماین خلی

ــه  ــوش ب ــوران گ ــی از مأم ــتان، یک ــح افغانس صل
فرمــاِن اوســت. آقــای غنــی هــراس دارد کــه مــردم 
ــوری پیشــین  ــرزی رییس جمه ــای ک ــل آق او را مث
دست نشــاندۀ امریــکا و یــا غربی هــا بخواننــد. 
بــه همیــن دلیــل او نیــز در زمانــی کــه امریــکا در 
ــاال زده  ــا طالبــان اســت، آســتین ب حــال مذاکــره ب
و می خواهــد بــا اکــِت این کــه گفت وگوهــای 
ــراردارد و  ــت ق ــِت حکوم ــت قیمومی ــح تح صل
حکومــت هــم بنــا بــه وعــدۀ خــود همــه چیــز را 
ــا آن هــا مشــوره  ــان می گــذارد و ب ــا مــردم در می ب
ــت  ــه حکوم ــازد ک ــد س ــردم را متقاع ــد، م می کن
حکومتــی  می کننــد،  فکــر  کــه  هــم  آن قــدر 

بی کفایــت نیســت. 
در گامِ دوم آقــای غنــی از ایــن دیدارهــا بــه عنــوان 
ــود  ــِع خ ــه نف ــت ب ــش از وق ــِن پی ــی کمپای نوع
اســتفاده می کنــد. آقــای غنــی از مدتــی بــه این ســو 
ــدۀ  ــات آین ــه در انتخاب ــه ک ــع گرفت ــم قاط تصمی
ریاســت جمهوری در صــورت برگــزار شــدن، 
ــود  ــود، خ ــه می ش ــم ک ــر قِس ــرده و ه ــرکت ک ش
ــی از  ــه یک ــد ک ــر می رس ــه نظ ــازد. ب ــده س را برن
ــا  ــش از وداع ب ــی پی ــای غن ــِی آق ــای اصل آرزوه
ــه  ــدون این ک ــار ب ــک ب ــه ی ــن اســت ک ــان ای جهـ
ــت  ــت را دربس قــدرت را تقســیم کنــد، حکوم
ــل، او از  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش ــار داش در اختی
ــا  ــرده ت ــف ک ــخصی را توظی ــای مش ــاال تیم ه ح
ــی از  ــه و گروه های ــف رفت ــای مختل ــه والیت ه ب
مــردم را بــه نفــع او بــا دادِن پــول و رشــوه بســیج 

کننـد. 
ــی از ایــن دیدارهــا،  ــای غن هــدف و گامِ ســوم آق
ــی  ــدت مل ــت وح ــای حکوم ــانی ناکامی ه الپوش
ــج ســاِل گذشــته  ــه ظــرف پن ــی ک اســت؛ حکومت
ــدارد.  ــری ن ــتاورد دیگ ــچ دس ــی هی ــز ناکام به ج
خــود  چهاراطــراِف  بــه  وقتــی  غنــی  آقــای 
ــه  ــد و ب ــت می کش ــک خجال ــدون ش ــد، ب می بین
ــن  ــان یافت ــل می خواهــد در آســتانۀ پای ــن دلی همی
ــه  ــان دهــد ک ــی نشـ ــت وحــدت مل عمــِر حکوم
بــرای  را  شــبانه روزی  و  بی وقفــه  تاش هــای 
تأمیــن صلــح انجــام داده اســت. اگــر تاش هــای 
آقــای خلیــل زاد و دیگــر جناح هــای ذی دخــل 
در مســالۀ صلــح نتیجــه داد کــه آقــای غنــی آن را 
ــامِ خــود  ــه ن ــد در حــد مصــرف داخلــی ب می توان
ــد  ــداد، می توان ــه ن ــم نتیج ــر ه ــد و اگ ــجل کن س
مدعـــی شــود کــه دیگــران بــا مداخله هــاِی خــود 

ــد. ــه برس ــه نتیج ــه ب ــن پروس ــه ای ــتند ک نگذاش
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عـوام فریبـی هـاِی 

قـای غنـی آ

 

یــک مقــام ارشــِد پیشــیِن ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــه 
ــدارِی  ــتار پای ــتان خواس ــه پاکس ــت ک ــه اس ــانه ها گفت رس
ــس  ــور پ ــن کش ــا ای ــرز ب ــق هم م ــان در مناط ــوذ طالب نف
ــای  ــت. آق ــتان اس ــی در افغانس ــح احتمال ــرارِی صل از برق
ویــکارام ســینگ کــه زمانــی دســتیار وزیــر دفــاع در بخــِش 
جنــوب آســیا بــوده، توضیــح داده اســت کــه صلــح و راه حِل 
سیاســی بــه طالبــان ایــن تــوان را می بخشــد کــه بــه 
ــوب و  ــِی جن ــه مرزهــای حیات ــد ک ــان بدهن پاکســتان اطمین

ــرار دارد.  ــا ق ــوذ آن ه ــر نف ــرق زی ش
ــه به    تنهایــی می توانــد ضریــِب  اگرچــه ایــن چنــد جمل
ملی بــودِن پروســۀ صلــح و نقــش پاکســتان در آن را روشــن 
ــد  ــث بای ــتِر مبح ــکافتِن بیش ــرای ش ــم ب ــا بازه ــازد، ام بس
ایــن پرســش های کلیــدی را مطــرح نمــود کــه اساســًا 
ــر  ــد ب ــام آباد بای ــِد اس ــفارش و تأکی ــه س ــان ب ــرا طالب چ
ــا  ــد ت ــت کنن ــان را تثبی ــرقی نفوذش ــی و ش ــق جنوب مناط
ــردد؟  ــی گ ــح نهای ــۀ صل ــت و پروس ــتان راح ــِر پاکس خاط
ــود دارد  ــی وج ــِد عمیق ــه پیون ــان چ ــتان و طالب ــان پاکس می
ــرای آن هــا  ــازی در پروســۀ صلــح ب ــن امتی کــه تحقــِق چنی

ــان آورد؟  ــه ارمغ ــر ب ــان خاط ــد اطمین می توان
ــن  ــن دو پرســش، ای ــه ای ــن پاســِخ پاکســتان ب شــاید بهتری
باشــد کــه ایــن کشــور بــه دلیــل همســایه گی بــا افغانســتان 
ــوم  ــک ق ــان دو کشــور و ی ــی می و وجــود مرزهــای جنجال
ــق  ــن مناط ــان در ای ــِی طالب ــوذ سیاس ــِت نف ــزرگ، از تثبی ب
اســتقبال می کنــد و معتقــد اســت کــه میــان ماهیــِت طالبــان 
و عنعنــاِت مــردمِ جنــوب و شــرق، ســازگارِی بیشــتر وجــود 
ــرز  ــر دو ســوی م ــش بیشــتری در ه دارد و در نتیجــه آرام
بــه میــان خواهــد آمــد. امــا پرسشــی کــه بــاز جــاِی طــرح 
و تأمــل دارد این  کــه: آیــا دولــت افغانســتان بــا همــۀ طــول 
ــت  ــتان نیس ــه پاکس ــی ب ــه اطمینان بخش ــادر ب ــش ق و عرض
ــای تروریســتی  ــوهِ فعالیت ه ــابقۀ انب ــا س ــروه ب ــک گ ــا ی ام
ــان  ــه می ــام آباد ب ــرای اس ــر را ب ــان خاط ــد اطمین می توان

آورد؟
واقعیــِت تلــخ ایــن اســت کــه تمــام مســایِل جنگ وصلــح در 
ــت ها  ــا خواس ــتحکمی ب ــتقیم و مس ــاط مس ــتان، ارتب افغانس
ــه  ــی ک ــاِی اســام آباد دارد؛ خواســت ها و آرزوهای و آرزوه
ــد در  ــتراتژی جدی ــام اس ــم اع ــده به رغ ــاالت متح ــا ای حت
ــدان  ــا را از می ــت آن ه ــیا نتوانس ــوب آس ــتان و جن افغانس
بیــرون ســازد. قــرار بــر ایــن بــود کــه در اســتراتژی جدیــِد 
امریــکا در افغانســتان، پاکســتان به دلیــِل فریــب کاری در 
ــای آن  را  ــود و ج ــته ش ــار گذاش ــم، کن ــا تروریس ــارزه ب مب
ــکا  ــل امری ــداِن عم ــا آن چــه در می ــد؛ ام ــر کن ــتان پُ هندوس
ــِش  ــل شــدن نق ــا اســام آباد و قای ــراوده ب ــه م ــور ب را مجب
ــتان  ــح افغانس ــۀ صل ــور در پروس ــن کش ــه ای ــری ب حداکث

ــدۀ عمــق اســتراتژیک« اســت. ــرده، »ای ک
ایــدۀ عمــِق اســتراتژیک کــه در نظــر سیاســت مداراِن نظامــی 
و غیرنظامــِی پاکســتان بــا ادامــۀ حیــاِت ایــن کشــور در نظــام 
ــد  ــه می کن ــام آباد دیکت ــه اس ــورده، ب ــره خ ــل گ بین المل
ــه گی  ــاد«ِ همیش ــی »جه ــه عبارت ــرد و ب ــتان در نب ــه پاکس ک
ــی دارد و مناطــق شــرقی و  ــه فضــای حیات ــاز ب ــد، نی ــا هن ب
ــی و  ــن فضــای حیات ــی افغانســتان، بخــش اساســِی ای جنوب
ــد. آن چــه  ــوا می کن ــرای ســربازگیری را احتـ ــۀ امــن ب منطق
ــوان »خواســِت  ــر عن ــکارام ســینگ زی ــای وی ــون آق کــه اکن
ــًا  ــوده، دقیق ــوان نم ــح« عن ــراری صل ــس از برق ــتان پ پاکس
ــر  ــه به نظ ــت ک ــتراتژیک اس ــق اس ــدۀ عم ــدۀ ای بازتاب دهن
ــه  ــر و درشــتی هایی ک ــۀ قه ــا هم ــپ ب ــای ترام می رســد آق
ــن داده و  ــه آن ت ــد، ب ــان می ده ــام آباد نش ــه اس ــبت ب نس
ــح  ــرای پاکســتان در صل ــل شــدِن نقــش محــوری ب ــا قای ب

ــازد. ــجیل س ــد آن را تس ــتان می خواه افغانس
ــوان  ــن صــورت می ت ــان را در بهتری ــن اوصــاف، طالب ــا ای ب
یــک گــروه نظامی ـ سیاســِی افغـــان امــا شــدیداً وابســته بــه 
پاکســتان خوانــد و برنامــۀ صلــح را می تــوان میـــدانی بــرای 
چانه زنــِی اســام آباد بــا امریــکا و ســایر کشــورهای دخیــل 
ــا  ــۀ افغانســتان تلقــی کــرد. حکومــت افغانســتان ام در قضی
ــه  ــح ب ــداِن صل ــِر می ــن بازیگ ــه و ضعیف تری ــن حلق آخری
نظــر می رســد کــه بــه فراتــر از دیوارهــای ارگ نمی اندیشــد 

و بــه آرزوهــای مــردم در بــازی صلــح بهـــا نمی دهــد!
 

صلـح افغانی در اسـارِت 
»عمـق استـراتژیکِ« پاکستـان

در گاِم دوم آقای غنی از این 
دیدارها به عنوان نوعی کمپایِن 
پیش از وقت به نفِع خود استفاده 
می کند. آقای غنی از مدتی به 
این سو تصمیم قاطع گرفته که در 
انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری 
در صورت برگزار شدن، شرکت 
کرده و هر ِقسم که می شود، خود 
را برنده سازد. به نظر می رسد که 
یکی از آرزوهای اصلِی آقای غنی 
پیش از وداع با جهـان این است 
که یک بار بدون این که قدرت را 
تقسیم کند، حکومت را دربست 
در اختیار داشته باشد. به همین 
دلیل، او از حاال تیم های مشخصی 
را توظیف کرده تا به والیت های 
مختلف رفته و گروه هایی از مردم 
را به نفع او با دادِن پول و رشوه 
بسیج کننـد

احمــد عمران
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ــا  ــه ت ــد ک ــوس می گوین ــوال نف ــت اح ــووالن در ادارۀ ثب مس

ــد. ــرده ان ــع ک ــی توزی ــناس نامۀ دیجیتال ــزار ش ــون 35 ه کن
آنــان در مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار می افزاینــد کــه رونــد 
ــد  ــی ندارن ــکل قانون ــی مش ــناس نامه های دیجیتال ــع ش توزی
و بــه زودی نماینده گی هــای دیگــر ایــن اداره در ســایر 

ــد. ــد ش ــوده خواهن ــا گش والیت ه
روح اهلل احمــدزی، ســخنگوی ریاســت ثبــت احــوال نفــوس 
ــن  ــی ای ــز عموم ــار مرک ــال حاضــر چه ــه در ح ــد ک می گوی
اداره در وزیــر محمداکبــر خــان، کارتــۀ چهــار، ارزان قیمــت 

ــد. ــع می کنن ــی توزی ــناس نامۀ دیجیتال ــه، ش و خیرخان
ــی  ــش از ۱۱ ادارۀ دولت ــه در بی ــد ک ــدزی می گوی ــای احم آق
ــت احــوال نفــوس فعــال شــده و مراحــل  ــز مرکزهــای ثب نی

ــان دارد. ــا جری ــی در آن اداره ه ــناس نامۀ دیجیتال ــذ ش اخ
ــا  ــوس، ت ــوال نف ــت اح ــت ثب ــخنگوی ریاس ــۀ س ــه گفت ب
ــوی  ــی از س ــناس نامۀ دیجیتال ــزار ش ــش از 35 ه ــون بی کن
ــه در  ــد ک ــدزی می گوی ــت. احم ــده اس ــع ش ــن اداره توزی ای
ــی در  ــناس نامۀ دیجیتال ــع ش ــای توزی ــک مرکزه ــدۀ نزدی آین

ــد. ــد ش ــال خواه ــز فع ــار نی ــرات و ننگره ــا ه والیت ه
ــا  ــت ب ــه بخشــی از حکوم ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب او در پاس
ــف اســت و موضــع  ــع شــناس نامه ها مخال ــد توزی ــاز رون آغ
ــاس  ــا براس ــت: »م ــت؟ گف ــه چیس ــن زمین ــن اداره در ای ای
ــا  ــون ثبــت احــوال نفــوس کار می کنیــم و ایــن پروســه ب قان
ــان و  ــوی پارلم ــوس از س ــوال نف ــت اح ــون ثب ــب قان تصوی
توشــیح رییــس حکومــت وحــدت ملــی آغاز شــده اســت، بنًا 
ــدارد.« ــن پروســه وجــود ن ــرارراه ای ــی ف ــچ مشــکل قانون هی
ایــن درحالــی اســت کــه ریاســت اجرایــی بــه عنــوان 
ــع  ــد توزی ــاز رون ــا آغ ــی ب ــت وحــدت مل بخشــی از حکوم
ــداهلل  ــر عب ــت. داکت ــف اس ــی مخال ــناس نامه های دیجیتال ش
عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت پــس از آغــاز رونــد توزیع 
ــه  ــت ک ــوری گف ــوی ارگ ریاســت جمه ــناس نامه ها از س ش
بــه دلیــل »اختــاف در ســطح رهبــری« در مــورد رونــد توزیع 
ــدارد. ــد »مشــروعیت« ن ــن رون ــی، ای شــناس نامه های دیجیتال
از ســویی هــم، بــه دنبــال آغــاز ایــن رونــد، نزدیــک بــه ۱2۰ 
ــال ۱396،  ــی اجــاس دوم س ــس، در روز پایان ــدۀ مجل نماین
ــا  ــود را ب ــت خ ــد و در آن مخالف ــا کردن ــی را امض قطع نامه ی
ــون ثبــت احــوال  ــی تصویــب قان ــد »غیرقانون آنچــه کــه رون

ــد. ــان کردن ــد، بی ــده می ش ــوس« می خوانن نف
ــس  ــای مجل ــدال، اعض ــال ج ــد از دو س ــال ۱392، بع در س
نماینــده گان توافــق کردنــد کــه نــام و نــام خانواده گــی، 
ــام پدربــزرگ، محــل ســکونت فعلــی، ســکونت  ــام پــدر، ن ن
ــی  ــناس نامه های دیجیتال ــد در ش ــخ و محــل تول ــی، تاری اصل

ــد. ــب ش ــون تصوی ــود و قان درج ش
ــن  ــون را در ســال 2۰۱۴ در اولی ــن قان ــی ای محمداشــرف غن
روزهــای آغــاز کارش امضــا و توشــیح کــرد. قــرار بــود کــه 
توزیــع شــناس نامه ها آغــاز شــود، امــا در پــی اعتــراض 
ــه  ــه ب ــن برنام ــی، ای ــی و سیاس ــای اجتماع ــی گروه ه برخ

ــاد. ــر افت تأخی
ــه درصــدد  ــۀ قوانیــن کابین ایــن اعتراضــات ســبب شــد کمیت
ــر  ــاوه ب ــل ع ــن تعدی ــد. در ای ــم برآی ــادۀ شش ــل م تعدی
ــراد  ــن اف ــت و دی ــان«، قومی ــت »افغ ــردی، ملی مشــخصات ف
نیــز در صفحــه نخســت شــناس نامه های دیجیتالــی ذکــر 

ــد. ــد ش خواه

ــس  ــه مجل ــب ب ــرای تصوی ــل ب ــد از تعدی ــون بع ــن قان ای
فرســتاده شــد کــه مجلــس نماینــده گان فرمــان آقــای غنــی را 
رد و تصویــب کــرد کــه درج ملیــت و قومیــت شــهروندان در 

شــناس نامه های دیجیتالــی ضــروری نیســت.
ــای  ــی، گروه ه ــع شناســنامه  جنجال ــد توزی ــاز رون ــد از آغ بع
گردهم آیی هــای  اجتماعــی  فعــاالن  و  سیاســی  مختلــف 
اعتراضــی در والیــات مختلــف برپــا کردنــد و خواهــان 

ــدند. ــع آن ش ــف توزی توق
در همیــن حــال، در بســیاری از والیت هــای کشــور از جملــه 
ــتردۀ  ــی گس ــا تظاهرات ــان و کاپیس ــیر، بدخش ــت پنجش والی

ــدازی شــد. ــم ارگ راه ان ــر ایــن تصمی مردمــی در براب
شــماری از اعضــای پارلمــان نیــز ایــن تصمیــم ارگ را 
توزیــع  رونــد  توقــف  خواهــان  و  خوانــده  غیرقانونــی 
وجــود  بــا  امــا  شــدند؛  دیجیتالــی  شــناس نامه های 
ایــن  توزیــع  رونــد  آغــاز  بــا  زیــاد  مخالفت هــای 
ــور  ــوس کش ــوال نف ــت اح ــووالن ادارۀ ثب ــناس نامه ها، مس ش
ــان دارد و  ــادی جری ــکل ع ــه ش ــع آن ب ــه توزی ــد ک می گوین
ــی  ــناس نامه های دیجیتال ــر ش ــزار نف ــش از 35 ه ــون بی تاکن

ــد. ــه ان گرفت
اصل ماجرا

ــال  ــوس در س ــوال نف ــت اح ــون ثب ــه قان ــت ک ــی اس گفتن
ــیح  ــرای توش ــب و ب ــی، تصوی ــان نهای ــوی پارلم ۱393 از س
بــه حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین فرســتاده شــد، امــا 
آقــای کــرزی بــه دالیــل نامعلــوم، از امضــای آن ســر بــاز زد 
ــت.  ــراث گذاش ــه می ــی ب ــدت مل ــت وح ــه حکوم و آن را ب
محمداشــرف غنــی ایــن قانــون را پانــزده روز پــس از تکیــه 
ــی، توشــیح  ــت وحــدت مل ــه کرســی ریاســِت حکوم زدن ب
کــرد، امــا مدتــی پــس از آن، بــا پادرمیانــی عده یــی از 
ــوِن توشــیح شــده را  ــون، قان ــه اســماعیل ی ــا از جمل چهره ه
ــادر  ــی ص ــان تقنین ــی، فرم ــدام غیرقانون ــک اق دور زد و در ی
ــت  ــون ثب ــم قان ــادۀ شش ــه م ــد ب ــان در پیون ــا پارلم ــرد ت ک
احــوال نفــوس تجدیــد نظــر کنــد و آن را بــه پارلمان فرســتاد.
پارلمــان ایــن کار را در تضــاد بــا قانــون توشــیح شــده خوانــد 
و ردش کــرد و بــرای توشــیح پــس بــه اشــرف غنــی فرســتاد؛ 
امــا اشــرف غنــی بــار دیگــر و حیــِن رخصتی هــای تابســتانِی 
پارلمــان، فرمــان تقنینــی دیگــر صــادر کــرد و قانــوِن توشــیح 
شــده را بــار دیگــر بــه مجلــس فرســتاد. مجلــس نماینــده گان 
قانــوِن ثبــِت احــوال نفــوس را بــدون تعدیــل در مــادۀ ششــم 
آن، تاییــد کــرد و بــرای رأی گیــری بــه مجلــس ســنا فرســتاد 
کــه در نهایــت، مجلــس ســنا نیــز فرمــان تعدیــل ایــن قانــون 

را تاییــد کــرد.
زمانــی کــه میــان دو اتــاق پارلمــان بــر ســر مســأله یی 
ــه  ــد ک ــم می کن ــون حک ــد، قان ــود می آی ــه وج ــاف ب اخت
ــود و در  ــاد ش ــس ایج ــای دو مجل ــترک از اعض ــۀ مش کمیت
ــورت  ــه ص ــث و فیصل ــاف، بح ــورد اخت ــألۀ م ــورد مس م
گیــرد. کمیتــۀ مشــترک ایجــاد و در زمینــه بحــث کردنــد، امــا 
در روز رأی گیــری، چهــار تــن از اعضــای مجلــس نماینده گان 
حضــور نداشــتند و بــا اکثریــت آرا فیصلــه شــد تــا بــا تعدیــل 
مــادۀ ششــم قانــون ثبــت احــوال نفــوس و درج واژۀ »افغــان« 

ــود. ــاز ش ــع آن آغ ــد توزی ــی، رون ــناس نامه های برق در ش

ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
می گویــد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری در 

زمــان مشــخص شــده برگــزار می گــردد.
محمــد هــارون چخانســوری، ســخنگوی ریاســت 
ــروز در نشســت  ــه دی ــی ک حکومــت وحــدت مل
ــح و  ــای صل ــد گفت وگوه ــون رون ــری پیرام خب
انتخابــات ریاســت جمهوری صحبــت میکــرد، 
ــده، بخشــی از  ــره کنن ــأت مذاک ــن هی ــت: تعیی گف
ــت و  ــح اس ــۀ صل ــرای پروس ــده ب ــای عم کاره
روی آن کار جریــان دارد، هنــوز نهایــی نشــده 

اســت.
ــد روز گذشــته،  ــی اســت کــه در چن ــن در حال ای
ــد  ــزارش دادن ــور گ ــانه های کش ــماری از رس ش
ــه ریاســت  ــری را ب ــأت ۱۱ نف ــت، هی ــه حکوم ک
رییــس  دفتــر  رییــس  رحیمــی،  عبدالســام 
ــا  ــو ب ــرای گفت وگ ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم

ــت. ــرده اس ــن ک ــان تعیی طالب
در عیــن حــال، آقــای چخانســوری می گویــد: 
تفصیــات بیشــتر را در موقــع کــه جزییــات بیشــتر 

ــازیم. ــریک می س ــد، ش باش
بــه  خــود  دیگــر صحبت هــای  بخــش  در  او 
ــدف  ــرد و ه ــاره ک ــو اش ــس ژن ــزاری کنفران برگ
از برگــزاری آن را برســی تعهــدات  حکومــت 
ــت:  ــد و گف ــردم خوان ــه م ــبت ب ــتان نس افغانس
در ایــن نشســت  محــور صحبت هــا عبــارت 
توان مندســازی  منطقه یــی،  اتصــال  از،  انــد 

ــی،  ــزرگ منطقه ی ــای ب ــان، پروژه ه ــادی زن اقتص
ســکتور خصوصــی در کشــور، معــارف و کیفیــت 
موادمخــدر،  حرفــوی،  برنامه هــای  و  معــارف 
ــا  ــارزه ب ــل و مب ــت بدی ــی، معیش ــت غذای مصونی
ــدات  ــاد اداری، تعه ــا فس ــارزه ب ــالی، مب خشک س
ــاف  ــداف انکش ــه اه ــد ب ــل در پیون ــازمان مل س
ــن  ــان در ای ــش زن ــح و نق ــد صل ــدار و رون پای

ــد. رون
ــن کــه افغانســتان  ــان ای ــا بی ــای چخانســوری ب آق
بــه  نیــاز  بلکــه  نــدارد  شــریک  بــه  نیــاز 
همکاری هــای دوجانــه و همه جانبــه دارد بیــان 
ــر  ــریک موث ــک ش ــوان ی ــه عن ــتان ب ــرد: افغانس ک
در حــال تبدیــل شــدن اســت کــه در ایــن نشســت 
ــز  ــتان نی ــوالت افغانس ــی مصح ــر روی بازاریاب ب

می شــود.  بحــث 
 ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
می گویــد: در نشســت های مشــورتی محمداشــرف 
ــرح  ــه، روی »ط ــف جامع ــار مختل ــا اقش ــی ب غن
ــورتی«  ــورد مش ــاد ب ــرای ایج ــم ب ــع و منظ جام
توافــق صــورت گرفتــه اســت و نگرانی هــای 
ــر  ــرح، در نظ ــن ط ــه در ای ــف جامع ــار مختل اقش

ــد. ــد ش ــه خواه گرفت
پایــان تأکیــد  ســخنگوی رییــس جمهــور در 
ــت  ــه وق ــات ریاســت جمهوری ب ــه انتخاب ــرد ک ک
ــام  ــت تم ــزار می شــود و حکوم ــن خــود برگ معی

دارد. را  آماده گی هــا 

در  افغانسـتان  در  معـاون سـفیر روسـیه  آلبـرت خوریـف، 
یـک گفت وگـوی اختصاصـی بـا یورونیـوز گفت که مسـکو 
دربـارۀ مذاکـرات صلـح با طالبان بـا امریکا  »هم نظر« اسـت.

او گفتـه اسـت: »در زمینـۀ صلـح طالبان بـا دولت افغانسـتان 
بـا امریـکا  هـم فکـر هسـتیم. تماس هایـی بـا امریـکا یی هـا 
داریـم و ضمیـر کابلـوف نماینـدۀ خـاص رییس جمهـور بـا 
طـرف امریکایـی تماس داشـته اسـت. در مجمـوع امیدواریم 

ایـن هم نظـری بـه فعالیـت مشـترک بیانجامد«.
اخیـراً دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور امریـکا  اعـام کرده 
اسـت کـه کشـورش »مذاکرات بسـیار قـوی« بـرای برقراری 
خلیـل زاد  زلمـی  داد.  خواهـد  انجـام  افغانسـتان  در  صلـح 
نماینـدۀ ویـژه امریـکا  در چنـد روز گذشـته بـرای دومین بار 

بـا نماینـده گان طالبـان در قطـر دیـدار کرده اسـت.
اقـای خوریـف بـا اشـاره بـه نشسـت شـورای عالـی صلـح 
بـا طالبـان در مسـکو گفتـه اسـت: »مـا توقـع نداشـتیم کـه 
ایـن پروسـه )صلـح بـا طالبـان( بـه زودی نتیجه دهـد، یعنی 
توقـع زیـادی از ایـن نشسـت نداشـتیم؛ چـون بحـث صلـح 
و پیشـرفت مذاکـرات صلـح، کار مشـکل اسـت. هـدف مـا 
راه انـدازی شـرایط مسـاعد بین دو طـرف )طالبان و شـورای 
عالـی صلـح افغانسـتان( بـود کـه بـا یکدیگـر بر سـر صلح، 
رودرروی  نشسـت های  کـه  داریـم  برنامـه  کننـد.  مذاکـره 
طالبـان و افغانسـتان را ادامـه دهیـم امـا بـرای تعییـن تاریـخ 
نشسـت بعـدی، بایـد براسـاس وضعیـت افغانسـتان تصمیم 

. بگیریم«
نشسـت هیـأت طالبـان و نماینـدگان شـورای عالـی صلـح 
افغانسـتان در ۱8 عقـرب در مسـکو انجـام شـد ایـن اولیـن 
نشسـت رسـمی طالبـان بـا شـورای عالـی صلـح افغانسـتان 
دربـاره صلـح بـود. در ایـن نشسـت نماینـده گان ۱2 کشـور 

خارجـی حضـور داشـتند و نماینـده امریـکا  هـم به عنـوان 
ناظـر در ایـن نشسـت شـرکت کـرده بـود.

بـه  گفتـۀ او، روسـیه از سـال 2۰۱۴ بحـث حضـور داعـش 
در افغانسـتان را تاکنـون زیـر نظـر داشـته اسـت، در ابتـدا، 
مطـرح کـردن بحـث حضـور و تهدیـد داعـش زود بـود امـا 
حضـور داعـش در افغانسـتان آهسـته آهسـته جـدی شـد و 
اکنـون مسـکو بـه داعـش در افغانسـتان به عنوان یـک تهدید 
جدی برای امنیت روسـیه و کشـورهای آسـیای مرکزی نگاه 

می کنـد.
اقـای خوریـف بـا رد حمایـت از طالبـان بـرای مقابلـه بـا 
داعـش تاکیـد کـرد: »)بـرای مقابلـه بـا داعـش( ما همـراه با 
آسـیای مرکـزی عملیـات نظامـی داشـتیم. همـراه دوسـتان 
اردوی  قـوای  تجدیـد  بـرای  می کنیـم.  کار  همکارانمـان  و 
ملـی افغانسـتان همـکاری می کنیـم. گروه هایـی بـرای تعلیم 
ملـی  امنیـت  ریاسـت  و  پولیـس  از  گروه هایـی  تربیـت  و 
و  نظامـی  همـکاری  می خواهیـم  و  می پذیریـم  افغانسـتان 

تخنیکی/فنـی هـم داشـته باشـیم«.
او دربـارۀ اظهـارات یکـی از مقام هـای شـورای عالـی صلح 
افغانسـتان کـه گفتـه بـود »دادگاهـی در روسـیه، طالبـان را 
تروریسـت می دانـد، پـس نبایـد در نشسـت مسـکو، بـه آنها 

اسـتیج )فضـا( زیـادی داده می شـد«.
بـه گفتـۀ او: »درسـت اسـت کـه در روسـیه طالبـان به عنوان 
یـک گـروه تروریسـتی خوانـده می شـوند امـا داعـش یـک 
گـروه خطرناکتـر از طالبـان در افغانسـتان اسـت کـه از آن 
سـخنی بـه میان نیامده اسـت. طالبـان اعان نکرده اسـت که 
مقصدهـای منطقه یـی دارند، آن هـا می گویند که بـرای آزادی 
و اسـتقال کشـور خـود می جنگند و این بسـیار مهم اسـت. 

ولی داعـش مقاصـد منطقه یـی دارد«.

است؟ یادتان  شناس نامه ها  آیا 
ادارۀ ثبت احوال نفوس:

بیش از 35 هزار شناس نامۀ دیجیتالی توزیع شده است

ارگ:

انتخـابات ریاست جمـهوری

 در زمـان تعیین شده برگـزار می شـود

معاون سفیر روسیه در كابل: 

درباره صلح افغانستان با امریکا  هم نظریم

روح اهلل بهزاد



از  گــذار  تاریخ  نــگاری  رویکــرد  ویژه گی  هــای 
امپراتــوری بــه حکومــت ســرزمینی و دولت-ملــت

این رویکرد در تاریخ  نگاری چند پیشنهاد دارد:
۱. تقســیم تاریــخ ایــن ســرزمین در قــدم نخســت 
بــه دو دورۀ پیــش از ورود اســام و بعــد از ورود 
ــتی  ــوای ناسیونالیس ــا محت ــت. ام ــت اس ــام درس اس
غیریت  ســازِ آن کــه در دورۀ پیــش از ورود اســام 
عنصــر یونانــی، هخامنشــی و تــرک در آن غیــر و بیگانــه 
ــه  ــی ک پنداشــته می  شــود، از آن برداشــته شــود و اقوام
در اثــر ایــن فتوحــات در ایــن ســرزمین جاگزیــن شــده 

ــوند. ــی نش ــه تلق ــد، بیگان ــوچ کرده  ان و ک
دریافت  هــای  بــا  اســام  ورود  از  پیــش  دوران   .2
ــراث  ــا می ــده اســت. ام ــی ش ــتر غن ــی بیش باستان  شناس
ــد،  ــران، هن مشــترک همــۀ منطقــه )آســیای مرکــزی، ای
پاکســتان و افغانســتان( تلقــی شــود و میراث  هــای 
تاریخــی هــر قــوم در جایــگاه خــود آن برجسته ســازی   

ــردد.  گ
3. دوران ورود اســام بــه ایــن ســرزمین، نــه در لبــاس 
تنــگ ناسیونالیســتی و غیریت  ســاز، بلکــه در قالــب 
ــی  ــرزمین و غن ــن س ــه ای ــام ب ــید اس ــدن خورش آم
ــرزمین  ــن س ــاکنان ای ــدرت س ــگ و ق ــاختن فرهن   س
ــا حفــظ این کــه رویکــرد سیاســت  های  تلقــی گــردد، ب
ــا و... در  ــد اموی  ه ــراب مانن ــی از اع ــۀ برخ قوم مداران

ــظ شــود. ــش حف جای
ــا  ــد ب ــد در پیون ــت، ایــن دوره بای ۴. از نظــر نظــام دول
ــلطنت  های  ــه س ــت ک ــی خاف ــی یعن ــت اصل مرکزی
ــروعیت  ــر مش ــرون اخی ــا ق ــوارد ت ــر م ــر در اکث دیگ
ــی  ــه و بازبین ــورد مطالع ــد، م ــود را از آن می  گرفتن خ
قــرار گیــرد. بــه عنــوان نمونــه، از  آغــاز ورود اســام در 
ایــن ســرزمین یعنــی خافــت ســیدنا عثمــان تــا ســال 
82۱ م )آغــاز ســلطنت طاهری  هــا( زیــر عنــوان »دوران 
خافــت«، از دوران طاهری  هــا تــا خوارزمشــاهی  ها 
مطالعــه  »ســلطنت-خافت«  عنــوان  زیــر  )۱2۱۴م( 

گــردد.
تیمــور،  و  چنگیــز  بی  رحمی هــای  و  تجــاوزات   .5
ــی  ــام تلق ــان اس ــه و جه ــدن ُکل منطق ــه تم ــاوز ب تج
در  چند  پارچه گــی  و  گسســت  دوره  هــای  و  شــده 
ــوام  ــرد. اق ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــودش م ــۀ خ حیط
بــه  تحــوالت  ایــن  از  به جامانــده  دولت  هــای  و 
ــه تلقــی نشــده و همچــون دیگــران در  هیچ وجــه بیگان
ــن ســرزمین  ــردم ای ــای تاریخــی م افتخــارات و آزرم  ه

ــد.  ــل گردن دخی
6. تاریــخ معاصــر کشــور از همــان انتقــال امپراتــوری به 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــت م ــت ســرزمینی و دولت-مل دول
گیــرد و گسســت پیــش از امپراتــوری و چندپارچه گــی 

و عــدم وجــود مرکزیــت نیــز توضیــح گــردد.

دوره  بندی تاریخ معاصر به اساس این رویکرد
از نظــر رویکــرد تاریخ نــگاری ملــی گــذار از امپراتــوری 
بــه دولــت ســرزمینی و دولت–ملــت، ســرزمین امروزی 
ــی  ــا دران ــی ی ــوری ابدال ــش از امپرات ــه پی افغانســتان ک
اقــوام  قبایــل  و رؤســای  میرهــا، خان هــا  توســط 
ــد، از  ــی اداره می ش ــکل ملوک الطوایف ــه ش ــون ب گوناگ
ــی  ــا دران ــی ی ــوری ابدال ســال ۱7۴7 تحــت ادارۀ امپرات
ــی،  ــگاری مل ــرد تاریخ ن ــن رویک ــدگاه ای ــد. از دی در آم

ــد: ــرار زیر  ان ــتان ق ــر افغانس ــی معاص ــل تاریخ مراح
۱.   دوران امپراتوری ابدالی)۱7۴7 - ۱8۰۱(؛

 –  ۱8۰۱( ابدالــی  امپراتــوری  فروپاشــی  دوران     .2
۱88۰(؛

3.    دوران دولت سرزمینی )۱88۰ – ۱978(؛
۴.   دوران فروپاشی دولت سرزمینی )۱978 - 2۰۰۱(؛

5.   دوران دولت – ملت )2۰۰۱ - ...(؛ 

ــاس  ــر اس ــتان ب ــازی افغانس ــای ملت  س گفتمان  ه
ــرد ــن رویک ای

ــای  ــی گفتمان ه ــدی تاریخ ــه دوره  بن ــه ب ــش از آن ک پی
ــازی  ــا از ملت س ــد ت ــم، الزم می  آی ــازی بپردازی ملت س
تعریفــی ارایــه گــردد. رونــدی جامعه شــناختی-تاریخی 
کــه از طریــق آن، بــا کم  رنــگ شــدن تمایزهــای 
و...،  زبانــی  جنســیتی،  نــژادی،  قبیله  یــی،  قومــی، 
ــخص«،  ــرزمینی مش ــردم«، در »س ــی از »م ــداد متنابه تع
تاریخــی« دســت می  یابنــد  »هویــت مشــترک  بــه 
ــود  ــی خ ــف حیات ــای آن را از وظای ــظ ارزش  ه و حف
ــارت دیگــر،  ــه عب ــد )ســیروس، ۱386(. ب تلقــی می  کنن
ملت ســازی بــه صــورت عمومــی فراینــد ســاختن 
ــکار  ــازی آش ــا مشروعیت س ــراه ب ــی هم ــت جمع هوی
ــت  ــخص اس ــرو مش ــی در قلم ــدرت عموم ــرای ق ب
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585(. بــه اســاس بیــان مؤسســۀ امریکایــی رنــد و 
شــورای روابــط خارجــی ایــاالت متحــده، ملت  ســازی 
فراینــد ایجــاد نظــم مدنــی و کارکرد  هــای حکومتــی در 
کشــور هایی کــه از یــک دوره جنــگ یــا ســایر اشــکال 
ــر،  ــوام و زرگ ــد )ق ــد، می باش ــرون آمده  ان ــاش بی اغتش

.)2۱6  -  2۱5  :۱388
ــذار از  ــی گ ــگاری مل ــرد تاریخ ن ــه رویک ــه ب ــا توج ب
ــت،  ــرزمینی و دولت-مل ــت س ــه حکوم ــوری ب امپرات
افغانســتان کشــوری اســت کــه در ســال ۱88۰م تحــت 
ــوا  ــۀ ق ــم موازن ــل رژی ــام بین المل ــوالت نظ ــر تح تأثی

بــزرگ  بــازی  سیاســت-های  به ویــژه  و  اروپــا  در 
بریتانیــای کبیــر و روســیۀ تــزاری در منطقــه بــه عنــوان 
دولــت حایــل  در شــمار حکومت هــای ســرزمینی 
ــزء  ــش از آن، ج ــه پی ــت ک ــرده اس ــدام ک ــرض ان ع
ترتیــب،  بدیــن  بــود.   ابدالــی  امپراتــوری  اصلــی 
مرحلــۀ تاریخــی گــذار از نظــام امپراتــوری بــه دولــت 
ســرزمینی را آغــاز کــرده و وارد صفحــۀ تاریخــی ُمــدرن 
شــده تــا رســد کــه بــا پیمــودن دولــت ســرزمینی وارد 

ــردد. ــت گ ــت- مل دورۀ دول
ــا ۱۱  ــدرن ت ــتان م ــخ افغانس ــال  تاری ــول ۱2۱ س در ط
ــون  ــی گوناگ ــای سیاس ــور نظام ه ــن کش ــپتمبر، ای س
ــوری  ــروطه، جمه ــاهی مش ــه، ش ــاهی مطلق ــد ش مانن
دیکتاتــوری، جمهــوری دموکراتیــک خلــق، دولــت 
اســامی، امــارت اســامی و ســرانجام، جمهــوری 
اســامی را شــاهد بــوده اســت. هــر یــک از ایــن 
نظام هــا تحــت تأثیــر تحــوالت نظــام بین المللــی 
و سیاســت خارجــی قدرت هــای بــزرگ تأثیرگــذار 
منطقه یــی  رقابت هــای  و  منطقــه  و  جهــان  در 
پیــش  در  را  متفــاوت  ملت ســازِی  سیاســت های 
از  متأثــر  حالی  کــه  در  سیاســت ها  ایــن  داشــته  اند. 
ــت  ــه و سیاس ــگ، جامع ــور فرهن ــنتی قوم  مح ــت س باف
نظــام  در  تحــوالت  امــا  اســت،  بــوده  افغانســتان 
بین المللــی در جهت  دهــی، ســامان  مندی و حمایــت 
از آن، نقــش و تأثیــر محــوری داشــته اســت.  بــه 
ــی  ــک در پدیدآی ــور های کوچ ــون کش ــل، چ ــن دلی ای
نظــام بین الملــل نقــش چنــدان تأثیر گــذار ندارنــد، 
ــام  ــتای نظ ــان را در راس ــا سیاست های  ش ــد ت ناگزیرن
به وجــود  بــزرگ  قدرت  هــای  کــه  بین المللی یــی 

کننــد. ســامان دهی  آورده  انــد، 
ــت  ــتان تح ــازی افغانس ــت ملت س ــای سیاس گفتمان ه
تأثیــر روابــط بین الملــل و بــه مــوازات تحــوالت نظــام 
ــوده اســت. برخــی از  ــوع و گوناگــون ب ــی متن بین الملل
ــه ســرانجام رســیده و برخــی دیگــر  ــا ب ــن گفتمان ه ای
روبــه رو  گوناگــون  بحران هــای  و  گسســت ها  بــا 
یک ســو  از  نیــز  بحران هــا  و  گسســت ها  بوده  انــد. 
ــور و در  ــی کش ــی ـ سیاس ــت اجتماع ــته از باف برخاس
قدرت هــای  سیاســت های  از  متأثــر  مــوارد  اغلــب 
ــه  ــع ب ــوده و مان بــزرگ و تحــوالت نظــام بین المللــی ب

ســرانجام رســیدن ایــن گفتمان هــا شــده اند.
و  گسســت ها  و  گفتمان هــا  نگارنــده،  نظــر  بــه 
در  ملت ســازی  سیاســت های  مربــوط  بحران هــای 

برشــمرد:  می  تــوان  چنیــن  را  مــدرن  افغانســتان 
۱.   گفتمــان رعیت ســازی: ۱88۰ - ۱9۱9 )متأثــر از 
ــازی  ــام ب ــرو آن، نظ ــا و پی ــوای اروپ ــوازن ق ــام ت نظ

ــزی( ــی و مرک ــیای جنوب ــۀ آس ــزرگ در منطق ب
 –  ۱9۱9 - شهروندســازی:  شــبه  ملت  گفتمــان     .2

نظــام آرمان  گرایــی ویلســونی(  از  ۱929 )متأثــر 
گسســت و بحــران: امــارت امیــر حبیــب اهلل کلکانــی: ۱9 

جنــوری ۱929 – اکتوبــر ۱929
3.   گفتمــان یک سان ســازی فرهنگــی شبه  فاشیســتی 
ــی  ــام بین الملل ــر از نظ ــدار : ۱929 -  ۱963 )متأث قوم م
موازنــۀ قــوا در اروپــا، جنــگ ســرد، ناسیونالیســم 
ــوک  ــری از بل ــا و آســیا و تأثیرپذی ــتانه در اروپ نژادپرس

شــرق( 
 – – شهروند ســازی: ۱963  گفتمــان شــبه  ملت     .۴
ــام  ــاش نظ ــرد و ت ــگ س ــام جن ــر از نظ ۱973 )متأث

ــرب( ــوک غ ــه بل ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ب
گسســت و بحــران: جمهــوری دیکتاتورانــۀ داوود خــان: 

)۱978 – ۱973(
5.   گفتمــان شبه  توتالیتاریانیســم اســتالینی: ۱978 – 
ــگ ســرد و تجــاوز مســتقیم  ــر از نظــام جن ۱992 )متأث

ــه کشــور( شــوروی ب
ــاد و  ــی، جه ــات درون حزب گسســت و بحــران: اختاف

ــرب. ــان غ ــت جه ــام گرایان و مخالف ــت اس مقاوم
6.   گفتمــان ملــت – امت ســازی: ۱992 – ۱996 )متأثــر 

از نظــام هرج ومــرج محــض »ســاموئل هانتینگتون«(
ــی  ــی، قبیله گرای ــای تنظیم ــران: جنگ ه ــت و بح گسس
و تنهــا گذاشــته شــدن مــردم افغانســتان توســط غــرب.
7.   گفتمــان رعیت ســازی طالبانــی: ۱996 – 2۰۰۱ 
ــون« و  ــض »هانتینگت ــرج مح ــام هرج وم ــر از نظ )متأث

ــور( ــتان در کش ــتقیم پاکس ــۀ مس مداخل
ــۀ  ــۀ جامع ــی و مداخل ــت مل گسســت و بحــران: مقاوم

ــکا. ــری امری ــه رهب ــی ب جهان
ــر  ــازی: 2۰۰۱ -... )متأث ــهروند ملت  س ــان ش 8.   گفتم
ســپهر عمومــی جهانــی شــدن و نظــام بین المللــی 

رنــگ سلســله مراتبی دســتوری(

نتیجه  گیری
ــوری  ــذار از امپرات ــی گ ــگاری مل ــرد تاریخ ن در رویک
بــه دولــت ســرزمینی و دولــت ـ ملــت، ایــدۀ افغانســتان 
ایــدۀ تمامــی اقوامــی اســت کــه در درازنــای تاریــخ بــه 
وســایل گوناگــون چونــان تهاجــم، فتــح، کــوچ، دعــوت 
ــن ســرزمین شــده  اند،  ــن و مذهــب و...، وارد ای ــه دی ب
بــا یک دیگــر تعامــل مســالمت آمیز و خشــونت آمیز 
داشــته و هویــت ملــی تــازه  را بــا پشــت ســر گذاشــتِن 
بحران  هــا و فــرود و فراز  هــا به وجــود آورده و بــا 
ــارزات و  ــاجرات و مب ــده و مش ــوی آین ــت به س حرک
نــوع  از  خشــونت آمیز  و  مســالمت  آمیز  تعامــات 

ــر زیســت  ــا یک  دیگ ــل ب ــامدرن  در تعام ــدرن و پس م
ــد کــرد. خواهن

ــر  ــه ه ــتان ب ــوام افغانس ــی اق ــرد،  تمام ــن رویک در ای
ــده   و  ــوم آم ــرز و ب ــن م ــه در ای ــدی ک ــیله و فراین وس
تحــوالت تاریخــی را پشــت ســر گذاشــته  اند و اکنــون 
ــد.  ــن مملکت  ان ــی ای ــد، بوم ــرزمین می  زین ــن س در ای
ــان  ــد. زبان ش ــور   ان ــن کش ــاِن ای ــان قهرم ــان آن قهرمان
ــت.  ــوم اس ــن ب ــی ای ــت فرهنگ ــی از هوی ــر جزی بیانگ
تحــول و تکامــل تاریخــی آنــان، تحــول و تکامــل 
تاریخــی اقوامــی اســت کــه از پیونــد ارگانیــک و 
ــد  ــار می  آی ــه ب ــی ب ــت مل ــان، هوی ــت آن ــی هوی حقوق
و زیــر عنــوان »هویــت ملــی افغانســتانی« و نــه »هویــت 

ــرد. ــرار می  گی ــه ق ــورد مطالع ــی« م ــی افغان مل
ــد، چگونگــی  ــه نظــر می  رســد، ایــن رویکــرد می  توان ب
ســاکن شــدن اقــوام گوناگــون توســط کوچ  هــا و 
ــور،  ــه کش ــس ب ــتعماری انگلی ــاوز اس ــات، تج تهاجم
در  افغانســتانی  ناسیونالیســم  نطفه  گیــری  چگونگــی 
برابــر آن، چگونگــی آشــنایی کشــور بــا مفاهیــم مــدرن 
اروپایــی را تبییــن کــرده و می  توانــد مفاهیــم سیاســی و 
جامعه شناســیک هــر دورۀ تاریخــی در محیــط فکــری ـ 
ــه خــود آن  ــص ب ــی ـ سیاســی مخت فرهنگــی و اجتماع

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد مطالع دوره، در چارچــوب آن م
ایــن  ایــن رویکــرد  نظــر می  رســد  بــه  همچنــان 
ــرزمین  ــن س ــال ای ــی انتق ــه چگونگ ــن را دارد ک ُحس
ــد سیاســت  ــم، مانن ــاوت از ه ــع سیاســی متف ــه جوام ب
ــدون  ــای ب ــی؛ دولت  ه ــع قبیله ی ــت: جوام ــدون دول ب
ــرزمینی:  ــت س ــاهی ها؛ دول ــا و پادش ــت: امپراتوری  ه مل
مــردم بــا کشــور مشــخص؛ دولــت- ملــت: دولــت بــه 

ــد. ــن کن ــت را تبیی ــی مل نماینده گ
ــر  ــه تأثی ــد ک ــرد می  توان ــن رویک ــر، ای ــوی دیگ از س
بســتر اجتماعــی، و فرهنگــی سیاســی کشــور، بــر 
شــکل  گیری نــوع نظام-هــای سیاســی و تأثیــر آن را بــر 
ــای سیاســت ملت  ســازی  ــش گفتمان  ه چگونگــی پیدای
ــاخته و  ــن س ــی را روش ــت مل ــر هوی ــش آن ب و آفرین

ــد. ــل کن تحلی
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اشـاره 
 هنــري جیمــز )۱9۱6 - ۱8۴3(، نویســندۀ امریکایــي قــرن 
ــاي  ــق رمان ه ــد، خال ــس ش ــۀ انگلی ــا تبع ــه بعده ۱9 ک
ــروزه  ــار او ام ــت. آث ــه اس ــدرِن روان کاوان ــتي و ُم ریالیس
معــروف بــه رمان هــاي روان شناســانه هســتند. او پایه گــذارِ 
نوعــي رمــان مــدرن در اوایــل قــرن بیســتم در غــرب شــد. 
جیمــز در بیشــتر آثــارش بــه شــرح زنده گــي ثروتمنــدان، 
ــت. او  ــس پرداخ ــۀ انگلی ــِه جامع ــار مرف ــراف و اقش اش
دوســت دار شــکل زنده گــي طبقــۀ اشــراِف دورۀ معــروف 
ــد  ــود و از رفت وآم ــس ب ــي انگلی ــر ویکتوریای ــه عص ب
ــذت  ــاس ل ــده« احس ــداِن »جهان دی ــراف و ثروتمن ــا اش ب

مي کــرد.
         پرداختــن بــه زنده گــي، ادا و اطــوار اشــراف، 
موضــوع چنــد کتــاِب او شــد. موضــوع دیگــر رمان هایــش، 
ــود.  ــس ب ــا انگلی ــکا ب ــۀ امری ــي جامع ــاف فرهنگ اخت
او بــه بحــران زنده گــي امریکایي هــاِي غالبــًا جوانــي 
ــي  ــا زنده گ ــي در اروپ ــه دالیل ــان ب ــه آن زم ــردازد ک مي پ
مي کردنــد و دچــار مشــکات روحــي، روانــي و یــا 
ــي کــه او خــود طــي ســال ها  اجتماعــي مي شــدند؛ حوادث

ــود. ــرده ب ــه ک ــس، تجرب ــي در انگلی زنده گ
    جیمــز 32ســاله بــود کــه امریــکا را به دلیــل ســاده گي، 
توحــش و ابتدایي بــودِن فرهنگــي اش تــرک نمــوده و 
ــه جهــان  ــي ب ــن ادب ــه انگلیــس مهاجــرت کــرد. پرداخت ب
قدیــم، یعنــي اروپــا و مقایســۀ آن بــا جهــان جدیــد، یعنــي 
امریــکا، یکــي از زمینه هــاي فعالیــِت او بــود. جیمــز زیــر 
پوشــِش عشــق و توطیــه و نیرنــگ در آثــارش، غالبــًا 
ــه  ــي را ب ــا اروپای ــي ب ــگ امریکای ــض فرهن ــاد و تناق تض
ــه  ــد. ب ــي نامی ــِر امریکای ــم مي کشــاند. او خــود را فلوب قل
ــال ها  ــود، س ــان خ ــات، او از زم ــن ادبی ــل از مورخی نق
ــهوریت  ــه مش ــچ گاه ب ــل هی ــن دلی ــه ای ــود. ب ــر ب جلوت
ــراژ  ــید. تی ــکا نرس ــس و امری ــِت الزم در انگلی و محبوبی
ــختي  ــاره به س ــر دو ق ــروش ه ــازار ف ــش در ب کتاب های
بــه رقــِم 5 هــزار رســید. امــروزه اهــل نظــر او را در هنــر 
ــرن نوزدهــم  ــي در ق ــان ادب رمان نویســي، نقطــۀ اوج و پای
غــرب مي داننــد و بــه آثــارش عنــوان »کاســیک هاي 
ــۀ  ــر افــکار روان کاوان ــا تکیــه ب مــدرن« داده انــد. جیمــز ب
قهرمــان داســتان، تأثیــر مهمــي روي رمــان قــرن بیســتم و 
رمــان فعلــي گذاشــت. نــام جیمــز در کشــورهاي غربــي، 
ــت. او  ــدرن اس ــان م ــر رم ــر هن ــاز عص ــدۀ آغ تداعي کنن
بــا نقــد آثــار نویســنده گان دیگــر، تیـــوري رمــان در قــرن 

ــه گذاشــت.   بیســتم را پای
ــه  ــي مرف ــال ۱8۴3 در خانواده ی ــز در س ــري جیم     هن
در امریــکا بــه دنیــا آمــد و در ســال ۱9۱6، بــا یــک 
اثــر  بــر  لنــدن  در  جیــب!،  در  انگلیســي  پاســپورت 
ــار فلســفي  ســکتۀ قلبــي درگذشــت. پــدرش نویســندۀ آث
ــام جیمــز،  ــي ویلی ــرادر او، یعن ــود. ب ــز ب و خداشناســي نی

روان شــناس و فیلســوف معــروف مکتــب غیرطبقاتــي 
»پراگماتیســم« جهــان ســرمایه داري اســت. هنــري جیمــز 
ــراض  ــل اعت ــه دلی ــاي خــودش، ب ــه ادع در ســال ۱9۱۴ ب
بــه اعــان بي طرفــي امریــکا در جنــگ جهانــي اول و تنهــا 
ــه و وحشــیانه،  ــا در جنگــي غیرعادالن گذاشــتن اروپایي ه
ــد.  ــا ش ــۀ آن ج ــس، تبع ــت در انگلی ــال ها اقام ــد از س بع
ــز  ــون جیم ــد، چ ــي نامیدن ــندۀ حرفه ی ــن نویس او را اولی
و  اخاقــي  تعارف هــاي  و  ادعــا  بــدون  تــا  کوشــید 
ــر از آن، او  ــد. غی ــي کن ــم زنده گ ــه، از راه قل اصاح گرایان
فعالیــت نویســنده گي خــود را بســیار جــدي گرفــت و آن 

را مهم تریــن هــدف زنده گــي اش نامیــد. 
یــک  روزانــۀ  »یادداشــت هاي  کتــاب  در  جیمــز      
ــایل  ــات، مس ــه موضوع ــي ب ــکل مفصل ــه ش ــنده« ب نویس
ــي  ــًا رمان نویس ــات، مخصوص ــري ادبی ــش هاي نظ و پرس
پرداخــت. او امــروزه غیــر از ادبیــات مــدرن، در فرهنــگ 
پســامدرن نیــز مــورد توجــه و بررســِي گروهــي از 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــن ق محققی
ــت،  ــت روان کاو مي دانس ــک ریالیس ــود را ی ــز خ     جیم
درحالي کــه او ریالیســم ســنتي پیشــین در غــرب را، 
واقع گرایــي ســطحي نگر در ادبیــات بــه حســاب مــي آورد. 
ــراد و  ــار اف ــردِن رفت ــرح ک ــاي مط ــه ج ــت ب او مي خواس
ــرح و  ــه ش ــان، ب ــکام در رم ــدرک و اح ــند و م دادن س
ــا  ــردازد. بعده ــتان بپ ــان داس ــاِت قهرم ــف احساس توصی
رمان نویســان  بــراي  معیــاري  و  میــزان  او  کار  ســبک 
نســل آینــده گردیــد. دقــت و ریزبینــي در شــرح و 
ــه  ــان، از جمل ــان رم ــۀ قهرم ــف روان خیال پردازان توصی
ــه  ــده ب ــنده گان آین ــچ گاه نویس ــه هی ــدند ک ــي ش اهداف
ــو،  ــان ن ــت در رم ــز مي گف ــد. جیم ــل نیامدن اوج آن نای
ــز و راز و ناخــودآگاه روان  ــان رم ــه جه ــد ب نویســنده بای
ــار  ــردار و رفت ــال، ک ــه جــاي اعم ــد و ب انســاني ســفر کن
قهرمــان داســتان، بــه توصیــف تغییــر و تحــول شــخصیِت 
ــه  ــده ب ــن ســبب خوانن ــردازد. بدی ــان بپ ــول رم وي در ط
ــرح  ــاهد ش ــتان، ش ــان داس ــل قهرم ــار و عم ــاي رفت ج
تصاویــري از حــوادث و امکانــات در خیــال و افــکار وي 
مي شــود. از جملــه ادعاهــاي نظــري جیمــز ایــن بــود کــه 
ــب  ــر موج ــه هن ــت ک ــد« مي گف ــکار وایل ــون »اس همچ
ــرم  خاقیــت زنده گــي واقعــي مي شــود و فــرد در یــک ُف
ــرد  ــود مي گی ــه خ ــاني ب ــکل انس ــت و ش ــي، هوی اجتماع
ــه شــرکت انســان در  ــق زنده گــي اســت ک ــري، خال و هن
ــر  ــوالً ه ــذارد. معم ــش بگ ــه نمای ــي را ب ــان زنده گ جری
اقــدام و رابطــۀ انســاني در اجتمــاع، کوششــي اســت تــا او 
روي دیگــران تأثیــر گذاشــته، یــا آن هــا را بــه زیــر ســلطه 
و قــدرِت خــود درآورد یــا این کــه افــکار و روان ســایرین 

ــد.  ــت کاري نمای ــود دس ــداِف خ را در راه اه
    جیمــز در شــماري از آثــارش فرهنــگ و جامعــۀ امریــکا 
را، معصــوم، بي گنــاه، ولــي مــال آور و فرهنــگ و جوامــع 

ــب  ــي جال ــر، ول ــر و زوال پذی ــد، حیله گ ــي را فاس اروپای
و هیجان انگیــز معرفــي نمــود. قهرمــان کتاب هایــش، 
بي تقصیــر  و  روســتایي  ســاده،  انســان هاي  گاهــي 
امریکایــي هســتند کــه در اروپــا زنده گــي مي کننــد و 
ــده، فردگــرا، منفعت طلــب و خشــن  ســرانجام فاســد، درن
ــي و  ــگ امریکای ــن دو فرهن ــه بی ــر رابط ــوند. او تأثی مي ش
انگلیســي را تراژدي گونــه مي دیــد کــه معصومیــت و 
پاکــي انســاني را در جنــگل جامعــۀ تجــاري و غیراخاقــي 
بــه مطــرح  بــه فســاد مي کشــند. جیمــز، آن زمــان 
کــردِن سرنوشــت امریکایي هــاي جــوان، ســاده لوح و 
ــگ  ــذب در فرهن ــد از ج ــه بع ــردازد ک ــري مي پ بي تقصی
ازخودبیگانه گــي  و  ســرخورده گي  دچــار  اروپایــي، 
ــبک هاي  ــام س ــخصات تم ــون مش ــار او چ ــوند. آث مي ش
ــد  ــي گردیدن ــد، زمینه ی ــامل بودن ــي را ش ــان اجتماع رم
بــراي اســتفادۀ کارهــاي نویســنده گان مدرنــي ماننــد 
ــي  ــار پایان ــس.« در آث ــز جوی ــف« و »جیم ــا وول »ویرجینی
ــر و  ــه هن ــم ک ــر ریالیس ــا عص ــت ب ــز، او در مخالف جیم
ادبیــات بایــد نقــش رهبــري در تربیــت جامعه یــي  متمــدن 
و انســاني را بــه عهــده گیرنــد، دالیلــي بدبینانــه و ناامیدانــه 
مطــرح نمــود. طیــف گوناگــوِن مخالفیــن جیمــز، هرکــدام 
دالیــل خــاِص خــود را مطــرح مي کــرد. منتقــدي نوشــت 
ــه  ــون ب ــاي گوناگ ــان را در لباس ه ــک رم ــز ی ــه جیم ک
ــور،  ــس جمه ــت«، ریی ــد و »روزول ــه مي کن ــازار عرض ب
ــارۀ وي نوشــت کــه او یــک انســاِن متظاهــر حقیــري  درب
ــان اداي بورژواهــا و اشــراف انگلیــس  اســت کــه زاري کن
را درمــي آورد. در زمــان »مــک کارتــي«، آثــار او را خاینانــه 
و غیرامریکایــي شــمردند و ناسیونالیســت ها، جیمــز را بــه 
ــوي،  ــتر روس و فرانس ــات جهان گس ــد از ادبی ــل تقلی دلی
ــي  ــاردي«، یک ــاس ه ــد. »توم ــروش نامیدن ــک وطن ف ی
ــیار  ــات بس ــه در جم ــت ک ــان نوش ــِن آن زم از منتقدی
ــت.  ــوان یاف ــن نمي ت ــراي گفت ــي ب ــز، حرف ــي جیم طوالن
ــارۀ جیمــز نوشــتند  ــرن گذشــته درب ــن چــپ در ق منتقدی
ــه موضوعــات و حــوادث اطرافــش،  کــه او از پرداختــن ب
عمــداً ســر بــاز مي زنــد تــا ســخنگوي ُفرمالیســتي 
ــکا و  ــي امری ــات غیرطبقات تمایــات روان شناســانه در ادبی

ــود. ــس ش انگلی
    بزرگ تریــن شکســت جیمــز، ناموفــق بــودِن او در هنــر 
ــه  ــد از این ک ــرانجام بع ــز س ــود. جیم ــي ب نمایشنامه نویس
نمایشــي از »اســکار وایلــد« را دیــد و آن را بــا آثــار خــود 
مقایســه کــرد، دســت از نمایشنامه نویســي کشــید و مدتــي 
به دلیــل افســرده گي روحــي، در تیمارســتاني بســتري 

شــد.
    آثــار جیمــز در زمــان حیــات بــه شــهرِت الزم نرســیدند، 
ــار او  ــه در کن ــا همیش ــواداراِن باوف ــاگردان و ه ــه ش گرچ
ــي و  ــاي ادب ــال ها در فض ــرگ، س ــد از م ــد. او بع ماندن
ــه ســرانجام در  ــا این ک ــوش شــد، ت ــرب فرام فرهنگــي غ

دهــۀ ۴۰ قــرن بیســتم در محافــل دانشــگاهي مــورد توجــه 
ــه  ــار او گفت ــارۀ آث ــوخ طبعي درب ــد ش ــت. منتق ــرار گرف ق
ــد  ــش مانن ــب و عجیب ــراً جال ــته هاي ظاه ــه نوش ــود ک ب
ــي هســتند کــه به ســاده گي، یــک زن کلفــِت  ــۀ عنکبوت الن
ــا  ــود، ب ــۀ خ ــي بي رحمان ــا خردگرای ــد ب ــزکار مي توان تمی
یــک حرکــت غیــرارادي، آن هــا را از صفحــۀ تاریــخ پــاک 
کنــد. در زمــان او، در رمــان قــرن ۱9، نویســنده گان ســنتي 
ــا شــرایط روحــي و  ــده را ب معمــوال نمي خواســتند خوانن
ــوق،  ــرن ف ــد. و در نیمــۀ دوم ق ــان آشــنا کنن ــي قهرم روان
ــه  ــان ب ــه، چن ــه اقشــار مرف ــًا وابســته ب نویســنده گان غالب
ارزش هــاي فرهنــگ ملکــۀ ویکتوریــا در انگلیس چســبیده 
بودنــد کــه حاضــر بــه تحــول و مدرنیتــۀ ادبــي نبودنــد. 

    جیمــز، غیــر از »کنــراد«، شــخصًا بــا »فلوبــر« و 
ــل  ــر »امی ــا تحــت تأثی ــه تنه ــف« آشــنا شــد. او ن »تورگنی
ــر اســکات«  ــاگرد »والت ــر روان کاوي ش ــه از نظ زوال«، بلک
ــود. جیمــز خــاف »مــارک توایــن«،  ــز« ب ــز دیکن و »چارل
بــه جــاي رابطــه و تضــاد بیــن فســاد و معصومیــت انســان 
ــخصیت  ــر در ش ــا روي همدیگ ــر آن ه ــه تأثی ــي، ب غرب
قهرمــان رمــان پرداخــت. امــروزه دلیــل عاقــه بــه جیمــز 
ــه  ــه ب ــاز کنجکاوان ــته را، نی ــرن گذش ــۀ 2۰ و 3۰ ق در ده
ریشــه یابي مدرنیتــۀ جهانــي مي داننــد. بــه نظــر منتقدیــن، 
ــود  ــر خ ــت تأثی ــس« تح ــش از »جوی ــتر« را بی او »فورس
درآورد. جامعه شناســان عاقــۀ خواننــده بــه زنده گــي 
خصوصــي جیمــز را ماننــد کنجــکاوي آنــان بــه زنده گــي 
ــي از  ــي یک ــر«، یعن ــارد واگن ــب »ریچ ــي جال ــب ول عجی

چهره هــاي موردنظــر جیمــز، مي داننــد. 
    ازجملــه آثــار جیمــز: تصویــر یــک زن، دیــزي 
ــرد  ــتون، واچ و وارد، م ــهر بس ــان ش ــفیران، زن ــر، س میل
بال هــاي  اتوبیوگرافــي،  پیــچ،  چرخــش  امریکایــي، 
ــناد و  ــکوار، اس ــنگتن اس ــا، وارث واش ــر، اروپایي ه کبوت
ــنامه،  ــد نمایش ــن، چن ــاي پوینت ــپرن، گنج ه ــدارک آس م
یادداشــت روزانــۀ یــک نویســنده و پیــاِل طایــي هســتند. 
ــي اســت  ــا کتاب ــر« تنه ــزي میل ــي »دی ــر مشــهور او یعن اث
ــان  ــان »زن ــوع رم ــت. موض ــادي یاف ــده گان زی ــه خوانن ک
ــک  ــر ی ــود. »تصوی ــي ب ــان امریکای ــرایط زن ــتوني«، ش بس
زن« را گروهــي از منتقدیــن، مرحلــۀ پایانــي ادبیــات 
ــم  ــرن نوزده ــۀ 8۰ ق ــکا در ده ــتي امری ــیک ریالیس کاس
ــک کوشــش و  ــي، ی ــان جهان ــن رم ــد. موضــوع ای مي دانن
آزمایــش تربیتــي بــراي دختــري جــوان و امریکایــي اســت 
کــه بایــد در اروپــا بــا نُرم هــا و ُفرم هــاي اجتماعــي، 

ــردد.  ــنا گ ــودي، آش ــۀ غیرخ ــرش در جامع ــراي پذی ب
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عالــی  تحصیــات  وزارت  در  مســووالن 
می گوینــد کــه فعالیــت دانشــگاه اســامی 
مربــوط بــه حــزب اســامی شــاخۀ غیــر 
رســمی گلبدیــن حکمتیــار غیــر قانونــی 

اســت.
ــگاه های  ــس دانش ــه وال، ریی ــر کام ــد امی محم
بــه  خصوصــی وزارت تحصیــات عالــی 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه دانشــگاه 
اســامی تــا هنــوز جــواز فعالیــت خــود را از 

ــت. ــه اس ــن وزارت نگرفت ای
ــون  ــووالن در »پوهنت ــن، مس ــا ای ــان ب همزم
اســامی« می گوینــد کــه حکــم فعالیــت شــان 
را از ســوی محمداشــرف غنــی دریافــت کــرده 

انــد.
فهرســت  کــه  می گویــد  کامــه وال  آقــای 
دانشــگاه های فانونــی در تارنمــای انترنتــی 
ــن  ــر از ای ــت و غی ــود اس ــن وزارت موج ای
اگــر  دیگــری  دانشــگاه  هــر  دانشــگاه ها، 
فعالیــت داشــته باشــد، غیرقانونــی اســت.
امــا مشــاهدات روزنامــۀ مانــدگار نشــان 
می دهــد کــه »پوهنتــون اســامی« در فهرســت 
تارنمــای انترنتــی دانشــگاه های خصوصــی 
ثبــت شــده در وزارت تحصیــات عالــی 

ــدارد.  ــود ن وج
ــِت  ــد ثب ــه رون ــد ک ــه وال می گوی ــای کام آق
دانشــگاه اســامی در وزارت تحصیــات عالی 
جریــان دارد، امــا اجــازۀ جــذب دانشــجو بــه 

ایــن دانشــگاه داده نشــده اســت.
بــه گفتــۀ ایــن مقــام وزارت تحصیــات عالــی: 
»اگــر دانشــگاه اســامی دانشــجو جــذب 
ــه  ــه دســت آوردن جــواز ب ــش از ب ــد و پی کن
فعالیــت و نشــر اشــتهارات بپــردازد، ایــن کار 
ــی اســت و در آن صــورت وزارت  ــر قانون غی
ــن  ــن جــواز ای ــد گرفت ــی رون تحصیــات عال

ــد انداخــت.« ــر خواه ــه تأخی دانشــگاه را ب
او می افزایــد کــه هیــچ دانشــگاهی حــق نــدارد 
ــمی،  ــواز رس ــت آوردن ج ــه دس ــش از ب پی
ــه وال  ــای کام ــد. آق ــاز کن ــت اش را آغ فعالی
ــی در  ــات عال ــت: وزارت تحصی ــان داش بی
ــون  ــووالن »پوهنت ــا مس ــه ب ــی ک تفاهم نامه ی
اســامی« امضــا کــرده انــد، بــه شــکل روشــن 
ــن  ــد گرفت ــه رون ــی ک ــا زمان ــح شــده ت تصری
ــذب  ــق ج ــود، ح ــی نش ــت نهای ــواز فعالی ج
دانشــجو و پخــش و نشــر اعانــات را ندارنــد.
رییــس دانشــگاه های خصوصــی همچنــان 
ــوی  ــکایت هایی از س ــه ش ــت ک ــار داش اظه
وزارت  بــه  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویان 

تحصیــات عالــی نیــز رســیده اســت. 
دانشــگاه  در  مســووالن  حــال،  عیــن  در 
اســامی بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه 
ــته های  ــت و در رش ــال اس ــگاه فع ــن دانش ای
پزشــکی  و  داروســازی  ســتوماتولوژی، 

دانشــجو دارنــد.
دانشــگاه  ارتباطــات  اهلل، مســوول  قــدرت 
اســامی می گویــد کــه در ایــن ســه دانشــکده 
بیــش از 2۴۰۰ تــن دانشــجو دارنــد و تــا تــرمِ 

ــد. ــده ان ــز خوان پنجــم درس نی
ــوز  ــا هن ــه ت ــد ک ــدرت اهلل می افزای ــای ق آق
جــواز فعالیــت نگرفتــه انــد، امــا تــاش دارنــد 
کــه »بــه زودتریــن فرصــت« جــواز کارشــان را 
از وزارت تحصیــات عالــی بــه دســت آورند. 
او می گویــد کــه از طــرف محمداشــرف غنــی 
ــه  ــامی را گرفت ــگاه اس ــت دانش ــِم فعالی حک
ــم  ــگاه  ه ــایت دانش ــم در س ــن حک ــد و ای ان

نشــر شــده اســت.
ــون وزارت  ــه در قان ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــام  ــه تم ــت ک ــده اس ــی آم ــات عال تحصی
ــی  ــات عال ــات تحصی ــگاه ها و موسس دانش

ــد  ــی می توانن ــات عال ــا از وزارت تحصی تنه
ــد. ــت بگیرن ــواز فعالی ج

از ســویی هــم، برخــی از دانشــجویان دانشــگاه 
اســامی بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه 
دانشــگاه اســامی پیــش از این کــه جــواز 
فعالیــت بگیــرد، بــه فعالیــت آغــاز کــرده 

ــت.  ــرده اس ــذب ک ــجو ج ــت و دانش اس
آنــان کــه نمی خواهنــد در ایــن گــزارش 
کــه  می گوینــد  شــود،  گرفتــه  نام شــان 
در  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویان  سرنوشــت 
حالــت ســردرگمی قــرار دارد و از ایــن بابــت 

ــد.  ــی دارن نگران
ــری،  ــه عم ــب اهلل خواج ــن، نجی ــش از ای پی
ــود کــه  ــه ب ــز گفت ــی نی ــر تحصیــات عال وزی
ایــن وزارت جــوازی بــرای دانشــگاه اســامی 
صــادر نکــرده و فعالیــت ایــن دانشــگاه را غیــر 

قانونــی دانســته اســت.
وزارت  خصوصــی  دانشــگاه های  ریاســت 
ــز  ــخ ۱۱ ســنبله نی ــه تاری ــی ب ــات عال تحصی
ــود کــه مــدارک  ــه ب ــی گفت ــا نشــر خبرنامه ی ب
دانشــگاه اســامی تنهــا در نهادهــای مســوول 
هیچگونــه  و  دارد  قــرار  مطالعــه  تحــت 
ــام »پوهنتــون اســامی«  اجازه نامه یــی تحــت ن

ــت. ــده اس ــادر نش ص
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز برخــی از 
ــی  ــات عال دانشــگاه ها و موسسســات تحصی
ــی از  ــل و برخ ــواز در کاب ــت ج ــدون دریاف ب
ــد.  ــت پرداخته ان ــه فعالی ــر ب ــای دیگ والیت ه
آگاهــان بــاور دارنــد کــه در برخــی ایــن 
ــود و  ــه می ش ــدرو تربی ــراد تن ــگاه ها، اف دانش
ــرای  ــتخباراتی ب ــای اس ــق کاره ــن طری از ای

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــورهای بیرون کش
در حــال حاضــر، افــزون بــر 3۴ دانشــگاه 
ــا دانشــگاه خصوصــی  ــی، 82 موسســه ی دولت
ــد.  ــی فعالیــت دارن ــۀ قانون ــه گون در کشــور ب
در ایــن نهادهــا بیــش از 35۰  هــزار دانشــجو 

ــتند. ــوزش هس ــری آم ــغول فراگی مش

مانـدگار: آمارهـای آخر فصل از حاصل پسـتۀ 
بدخشـان نشـان می دهـد کـه میـزان حاصات 
پسـتۀاین والیت، ۱۰۰ تن بیشـتر شـده اسـت.

و  آبیـاری  زراعـت،  ریاسـت  از  مسـووالن 
کـه  می گوینـد  بدخشـان  والیـت  مالـداری 
حاصـات پسـتۀ ایـن والیـت نسـبت به سـال 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تُـن   ۱۰۰ گذشـته 
بربینـاد خبرنامه یـی که دفتر رسـانه های وزارت 
زراعـت بـه روزنامـۀ مانـدگار فرسـتاده اسـت، 
سـال گذشـته از نهال هـای پسـتۀ ایـن والیـت 
3۰۰ تـن حاصـل گرفته شـده بـود، اما امسـال 
میـزان حاصـل پسـتۀ بدخشـان، ۴۰۰ تُن شـده 

ست. ا
ولسـوالی های  در  پسـته  باغ هـای  و  نهال هـا 
ارگـو،  پایـان،  یفتـل  تشـکان،  بـزرگ،  شـهر 
کشـم، درایـم، دروازها، راغ، یاوان و کوهسـتان 

دارد. موقعیـت 
مسـووالن ریاسـت زراعـت والیـت بدخشـان 
می گوینـد کـه درآمـد ایـن میـوه در بدخشـان 
نیـز خـوب می باشـد. بـر اسـاس بهـای پسـته 
در بـازار محلـی، بیـش از 285 میلیـون و 7۰۰ 
هـزار افغانی از این درک نصیب باغ داران شـده 

ست. ا
مسـاحت باغ های احداث شـده پسـتۀ بدخشان 
بـه 52۰ جریـب زمیـن می رسـد کـه توسـط 

 »NHLP« برنامـۀ ملـی بـاغ داری و مـال داری
و ادارۀ زراعـت والیت بدخشـان سـاخته شـده 
اسـت. در ضمـن ۱۴ هـزار هکتار جنگل پسـته 
بـه صـورت طبیعـی، کوه هـای ایـن والیـت را 

است. پوشـانده 
وزارت  سـوی  از  شـده  احـداث  باغ هـای 
زراعـت در مسـاحت یک تا پنـج جریب زمین 
سـاخته شـده اسـت. در حال حاضر، حاصات 
پستۀبدخشـان 3۰ درصـد درآمـد مردم محات 

پسـته زار را تأمیـن می کنـد.
 7۰ از  شـده  یـاد  ولسـوالی های  باشـنده گان 
می برنـد. سـود  پسـته  میـوۀ  درآمـد  درصـد 

میوۀ پسـتۀ بدخشـان از بهر داشتن آب و هوای 
مناسـب و پاییـن بـودن درجۀ حـرارت و اقلیم 

معتـدل از کیفیت خاصی برخوردار اسـت.
ایجـاد  کنـار  در  بدخشـان  زراعـت  ریاسـت 
مـردم،  بـه  آگاهی دهـی  و  پسـته  باغ هـای 
دربـارۀ حفـظ و مراقبـت جنگل هـای طبیعـی 
و مصنوعـی، انجمن هـای جنـگل داری ایجـاد 
کـرده اسـت تـا در ایـن زمینـه فعالیـت کننـد.
پسـتۀ بدخشـان به بازارهای داخـل یعنی تخار، 

کنـدز، کابـل و بلخ به فروش می رسـد.
وزارت زراعت در تاش اسـت تا پسـته پروری 

را بـه والیت هـای دیگر نیز توسـعه بدهد.

ارگ حکـِم ایجـاد دانشـگاه 
خصـوصی صـادر می کنـد!

افزایش حاصالت پستۀ بدخشان

ابوبکر صدیق

مانـدگار: مسـووالن در انتشـارات شـاهمامه گفتـه انـد کـه بـه زودی کتـاب خاطـرات اسـتاد 
عبدالوهـاب مـددی را چـاپ می کننـد.

عبدالوهـاب مـددی، از هنرمندان پُرآوازۀ افغانسـتان اسـت کـه پژوهش های گسـترده یی پیرامون 
موسـیقی کشـور نیـز انجـام داده اسـت. پژوهش هـای او در رسـانه های مختلـف افغانسـتان بـه 

نشـر رسـیده است.
روزنامـۀ مانـدگار نیـز دریافت هـای اسـتاد مـددی در موسـیقی افغانسـتان را بارهـا چـاپ کرده 
اسـت. پیـش از ایـن، کتـاب موسـیقی معاصر افغانسـتان به قلـم او نـگارش یافته و چاپ شـده 

است.
مسـووالن انتشـارات شـاهمامه گفتـه انـد که خاطرات مـددی با عنـوان »خاطرات مـن« در 5۰۰ 

بـرگ چاپ می شـود.
شناس نامه:

خاطرات من
عبدالوهاب مددی

چاپ نخست: خزان ۱397 خورشیدی
تایپ و فصل بندی: خلیل یوسفی

ویراستار: نصیر مهرین
برگ آرا: منیژه نادری

چاپ انتشارات شاهمامه، هالند
عبدالوهـاب مـددی خواننـده، آهنگسـاز، موسـیقی پژوه و از کارکنـان و سـپس مدیـران رادیـو 
افغانسـتان در دهه هـای پنجـاه و شـصت خورشـیدی اسـت کـه کوشـش های فراوانـش بـرای 
حفظ و اشـاعۀ موسـیقی این کشـور به دفعات سـتوده شـده اسـت. کتاب »سرگذشـت موسیقی 
معاصـر افغانسـتان« تألیـف او، یکـی از معـدود کتاب های پژوهشـی در مورد ژانرهـای مختلف 

موسـیقی افغانسـتان از گذشـته تـا دوره معاصر اسـت.
عبدالوهـاب مـددی زادۀ هـرات اسـت. می گویـد بـا موسـیقی در کودکـی از طریـق آوازهـای 
فریادگونـۀ نوجوانانـی کـه در دشـت های والیـت بادغیـس چوپانـی می کردنـد، آشـنا شـده و 
بعدهـا بـه دلیـل سـخت گیری در محیـط خانـواده، شـب ها آهنگ هـای محلی »سـرحدی« را در 
زیـر لحـاف نجـوا می کـرده. در همـان کودکـی بـود کـه دوتـار مامایـش را مخفیانه برداشـت و 
کوشـید آن را بنـوازد، ولـی آن دوتـار بـه دسـت مامـا شکسـته و عبدالوهاِب خردسـال از ترس 
بـرای مدتـی از موسـیقی دور شـد. بـا وجـود همـۀ ایـن دشـواری ها و مخالفت هـا، موسـیقی و 

مـددی هرگـز یکدیگـر را رهـا نکردند.
بعـد از آنکـه در هـرات بـه مدرسـه رفـت و در جشـن های مدرسـه آوازخوانـی کـرد و مـورد 
تشـویق قـرار گرفـت. در اواسـط دهـۀ سـی وقتـی به کابـل رفـت، یکـی از بسـته گان، او را که 
هنـوز نوجوانـی بـود، بـه رادیو کابـل برد. در سـال ۱33۴ ترانۀ »سـیاه موی و جالـی« با صدای 
مـددی بـه صـورت زنـده از رادیـو کابـل پخـش شـد و ایـن خواننـدۀ جـوان بیـن دوسـتداراِن 
موسـیقی افغانسـتان نامـی یافـت. در همیـن زمـان بـود کـه »اسـتاد غـام حسـین«، پدر »اسـتاد 
محمـد  حسـین سـرآهنگ« هـم بـه آوازخوانـی عبدالوهـاب توجـه کـرد و او را در کاس هـای 
درس خـود پذیرفـت و چنـان محبـوِب اسـتاد غامحسـین شـد که او حتـا برایـش آهنگ هایی 

ساخت.
امـا در مقابـل تشـویق های اسـتادان موسـیقی، مخالفـان موسـیقی عبدالوهـاب، عرصـه را بـر او 
تنـگ می کردنـد. زمانـی کـه در کابـل در یک مدرسـۀ شـبانه روزی )خوابـگاه( درسـش را ادامه 
مـی داد، مدیـر آن مدرسـه بـا آوازخوانی او سـخت مخالف بـود. عبدالوهاب به خاطر سـرپیچی 
از فرمـان مدیـر، بارهـا کتـک خـورد و حتـا به این دلیـل و از ترس تنبیِه سـخت تر، بـرای مدتی 
از رادیـو دور مانـد. او در آغـاز بـا نـام مسـتعار »عبدالوهـاب هراتـی« در رادیـو آواز می خواند، 
بعدهـا بـه یـاد رنج هایـی کـه او بـرای آموختـن و ارایـۀ موسـیقی بـرده بـود، نـام »رنجـور« را 

برگزیـد و سـپس تخلص »مـددی« را انتخـاب کرد. 
در کنـار فعالیت هـای موسـیقایی کـه مـددی داوطلبانـه انجام می داد، در هنرسـتان فنـی کابل هم 
تحصیـل کـرد و بعـد از اتمـام ایـن دوره، در بخـش هواشناسـی فـرودگاه کابـل مشـغول به کار 
شـد. او از سـال ۱338 بـه رادیـو افغانسـتان خوانده و چند سـال بعـد مدیر برنامه های موسـیقی 

. شد
در دهـۀ هفتـاد عبدالوهـاب مددی طی پنج سـال با دو بورسـیۀ آلمـان غربی طـی اقامت در این 
کشـور بـه آموخته هـای خود افـزود و به فراگیری و تحصیل موسـیقی غربی و ژورنالیسـم رادیو 
پرداخـت و بـا ایـن اندوخته هـا بـه افغانسـتان برگشـت و بـه کار در رادیـو کابل با اندیشـه های 
نـو ادامـه داد. تهیـه و اجـرای برنامه هایـی کـه به معرفی موسـیقی غـرب می پرداخـت، از جمله 
نوآوری هـای او در ایـن زمـان بـود؛ برنامه هایـی همچون معرفی موسـیقی پاپ، موسـیقی دوران 
رمانتیـک، پخـش و معرفـی ماندگارتریـن آهنگ هـای کشـورهای مختلـف )گل هـای همیشـه 
بهـار(، چهره نـگاری و بررسـی زنده گـی آهنگ سـازان شـهیر و برنامـۀ »یک جهان موسـیقی« که 
انتخابـی از شـادترین آهنگ هـای ملـل مختلـف بـود. او همچنیـن بیـش از ۱۴۰ اثـر موسـیقایی 
ثبـت شـده در آرشـیو موسـیقی کابل دارد. برخـی از این آثـار را خود آهنگ سـازی و اجرا کرده 
و بعضـی را بـرای خواننـده گان مشـهور کشـور ماننـد اسـتاد مهوش، سـاربان، رخشـانه، پروین 

و ژیا سـاخته اسـت.
عبدالوهـاب مـددی بـه هم ریشـه  بـودن موسـیقی و فرهنـگ ایـران و افغانسـتان اعتقـاد دارد و 
می گویـد کـه هـرات یکـی از مراکـز مهـم فرهنگـی خراسـان اسـت و موسـیقی ایـن دو از یک 
ریشـه انـد. موسـیقی خراسـان سـال ها در بـاغ و بوسـتان ها و خانه هـای مجلـل هـرات - ه 
ویـژه زمانـی کـه ایـن شـهر پایتخـت تیموریـان بود- شـکل گرفـت و تکامـل یافت. موسـیقی 
سـنتی افغانسـتان تـا دورۀ »امیـر شـیرعلی خـان« کـه از هنـد وارد و در کوچـۀ خرابـات کابـل 

و  داشـت  ریشـۀ خراسـانی  سـاکن شـد، 
در  ایرانی خوانـی«  یـا  »خراسـانی خوانی 
رواج  افغانسـتان  مهـم  شـهرهای  همـه 

داشـت.
در سـال ۱37۱، افغانسـتان را تـرک کرد و 
بعـد از شـش سـال اقامـت در ایـران، بـار 
دیگـر بـه آلمـان مهاجـرت و تـا امـروز با 
خانـواده اش در آن کشـور اقامـت دارد. او 
در زمـان اقامتش در ایـران، آثار متعددی را 
ترجمـه کرد و کتاب سرگذشـت موسـیقی 
افغانسـتان را به چاپ رسـاند. انتشـار چند 
نـوار کاسـت موسـیقی نیـز ثمـرۀ زنده گی 

او در ایران اسـت. 
شـناخته  و  کهنـه کار  اسـتاد  ایـن  اکنـون 
شـدۀ موسـیقی افغانسـتان بـا شـرکت در 
در  متعـدد  سـمینارهای  و  کنفرانس هـا 
کشـورهای مختلـف، موسـیقی وطنـش را 
بـه جهانیـان معرفـی و نماینده گـی می کند.

خاطرات وهاب مددی چاپ می شود

»پوهنتون اسالمی جواز فعالیت ندارد«
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نه ها  سا ر
اقتصادی بحران  و 

افغانستان در   
چکیده

طرح مسـأله تحقیق؛ توسعه رسـانه ها یکی از دست آوردهای 
دولـت در بخش آزادی بیان و تکثر اندیشـه ها در افغانسـتان 
به شـمار مـی رود. در حالـی  کـه در دیگر کشـورها این چنین 
آزادی بیـان و اندیشـه وجـود نـدارد و مردم از دسترسـی به 
رسـانه های آزاد محـروم انـد. بنابرایـن، مراقبـت و محافظت 
از ایـن دسـت آورد بـزرگ یـک مسـألۀ کان ملـی به شـمار 
مـی رود. امـا متأسـفانه در سـال های اخیـر مشـکات متعدد 
از جملـه مشـکات اقتصـادی چـراغ تعـدادی از رسـانه ها 
را خامـوش سـاخته اسـت. در ایـن مقالـه در بـارۀ عواملـی 
بـه وجـود آورنـده، شـدت بخشـنده و راه حل هـای اقتصاد 
رسـانه ها پرداختـه شـده و مهمتریـن سـوال ایـن اسـت کـه 
رابطـۀ مشـکات مالـی بـا پاییـن آمـدن کیفیـت رسـانه ها 
بحـران  نقـش  بررسـی  بـه هـدف  تحقیـق  ایـن  چیسـت؟ 
اقتصـادی در پاییـن آمدن کیفیت رسـانه ها و ارایـه راهکارها 

بـرای حـل آن انجام شـده اسـت.
روش انجـام تحقیـق؛ در ایـن مقالـه از روش هـای تحلیلـی، 
توصیفـی، اسـنادی و کتاب خانه یـی و چکیـدۀ درس هـا و 
موسـایی  دکتـر  توسـط  رسـانه  اقتصـاد  کاس  بحث هـای 
اسـتاد دانشـگاه عامـه طباطبایـی تهـران و کتـاب ایشـان 
تحـت عنـوان »اقتصـاد رسـانه« اسـتفاده شـده اسـت. روش 
بـاز  و  ترکیـب  نقـد،  مطالعـه،  برگیرنـده  در  کتاب خانه یـی 
پایان نامه هـای  و  مقاله هـا  پژوهش هـا،  کتاب هـا،  آفرینـی 
بـوده کـه از زاویه هـای مختلـف بـه مقوله هـای ایـن تحقیق 
کتاب خانه یـی،  و  اسـنادی  منابـع  بـر  عـاوه  پرداخته انـد. 
چشـم دیدهای خود نویسـنده به عنوان نویسـنده و خبرنگار 
در  برخی از رسـانه های افغانسـتان نیز، درج گردیده اسـت.
نتایجـی به دسـت آمـده؛ وضعیـت رسـانه ها با شـاخص های 
زیادی قابل سـنجش اسـت که مهمترین شـاخص آن اقتصاد 
و درآمدزایـی اسـت. نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهـد که 
رابطـه  آن  محتـوای  کیفیـت  و  رسـانه ها  درآمدزایـی  بیـن 
وجـود دارد. در افغانسـتان بیشـتر رسـانه ها به خاطـر بحـران 
مالـی و کاهـش درآمدزایـی با خطر سـقوط مواجه شـده اند. 
بی توجهی هـا در ایـن زمینـه و کاهـش کمک هـای اقتصادی 
مالـی رسـانه ها  از مهمتریـن عوامـل بحـران  بـا رسـانه ها، 
اسـت.  بحـران مخاطـب، بیـکاری روزنامه نـگاران و فـرار 
آنان از کشـور و سـقوط رسـانه ها از پیامدهـای منفی بحران 

اسـت. مالی رسـانه ها 
تولیـد،  کیفیـت  رسـانه،  اقتصـاد،  کلیـدی:  واژه گان 

راهکارهـا و  چالش هـا 
مقدمه

در ایـن اواخـر دامنـۀ نفـوذ رسـانه ها و موثریـت آن هر روز 
در زنده گـی مـردم بیشـتر شـده مـی رود و رسـانه ها بـه یک 
وسـیله مطلـوب بـرای مهندسـی افـکار و رضایـت عمومی 
تبدیل شـده اسـت. رگبـار تبلیغات و اطاعـات فرصت های 
فکـر کـردن و زنده گـی کـردن به شـکل عـادی را از مـردم 
گرفتـه اسـت.  بـا توجـه بـه ایـن مسـأله، آسیب شناسـی و 
رهیافت هـای رسـانه یی به ویـژه تلویزیون هـا در افغانسـتان، 
یکی از مسـایل مهم و ضروری تحقیقی به شـمار می رود.  از 
سـوی دیگـر، اقتصاد رسـانه به حیـث یکـی از مضمون های 
مهـم رشـتۀ تحصیلـی، در دانشـگاه های معتبـر بین المللـی 
تدریـس می شـود. ایـن تحقیق کوششـی اسـت بـرای یافتن 
اقتصـاد  بـر  موثـر  عوامـل  تبییـن  در  مناسـب  فرضیه هـای 
رسـانه ها در افغانسـتان و پیـدا کـردن متغیرهـای مسـتقل و 
وابسـته یی کـه بتوانـد تحقیـق را توصیـف کنـد. مهمتریـن 
اثـری کـه بـر این تحقیـق محتمل اسـت، آغـاز کار در زمینۀ 

مسـأله رسـانه ها از سـوی دیگـر پژوهشـگران اسـت.
اقتصـاد و درآمدزایـی رسـانه ها از کلیدواژه هـای مهـم به کار 
رفتـه در ایـن تحقیـق اسـت. تمامـی مطالبـی ایـن تحقیـق 
در خدمـت تشـریح و تبییـن ایـن دو واژه کلیـدی اسـت. 
به خاطـری کـه درآمدزایـی موثرتریـن عامل تعییـن کننده در 
رسـانه های افغانسـتان است. در ده سـال گذشته دیده شد که 
اگر یک رسـانه  دارای پشـتوانۀ قوی مالی و اقتصادی باشـد، 
کارمنـدان و خبرنـگاران مسـلکی، مخاطب مـدار  می توانـد 
و بـا تجربـه را اسـتخدام کنـد. امـا اگـر از لحـاظ اقتصـادی 

ضعیـف باشـد، از یک سـو نمی توانـد خبرنـگاران 
خـوب را جلـب و جـذب کنـد و از طرف دیگـر اداره 

بـاالی کارمنـدان بسـیار ضعیـف می شـود.  و سیاسـت آن 
تلویزیون هـا  بـاالی  انـدازۀ  بـه  حتـا  اقتصـادی  مشـکات 
و رسـانه ها اثرگـذار اسـت کـه باعـث سـقوط آن می گـردد. 
با سـقوط یـک رسـانه)چاپی، تصویـری و صوتی( شـماری 
از کارمنـدان و خبرنگارانـی کـه در آن مشـغول کار هسـتند، 
بیـکار می شـوند. در سـال های اخیـر برخـی از خبرنـگاران 
به خاطـر عـدم دریافـت حقـوق کافـی از سـوی رسـانه ها، 

دسـت از کارهـای خبرنـگاری کشـیدند.
اگـر مشـکات اقتصـادی رسـانه ها حـل گـردد، در نتیجـه 
بهبـود  بـاال مـی رود.  تولیـدات و کاالی رسـانه یی  کیفیـت 
کیفیـت کاالی رسـانه یی، باعـث بـه وجـود آمـدن تغییـرات 
مثبـت در زنده گـی مـردم افغانسـتان و تقویـت ارزش هـای 

دموکراسـی در ایـن کشـور می شـود.
در ایـن تحقیـق ابتـدا عوامـل به وجـود آورنـدۀ بحـران مالی 
رسـانه ها شناسـایی گردیـده و به دنبـال آن راهکارهـای موثر 
در جهـت حـل ایـن مشـکل ارایـه شـده اسـت. مخاطبـان 
اصلـی ایـن تحقیـق مسـووالن و مدیـران رسـانه ها، تاجـران 
ملـی، دولـت مـردان و سـازمان های کمک کننـده در عرصـۀ 
رسـانه ها در افغانسـتان است. البته در قسـمت بازار تولیدات 
رسـانه یی ماننـد:  فلم، مسـتند، موسـیقی، گـزارش، خبر و ... 

،  شـهروندان افغانسـتان نیـز شـامل  می گـردد.
طـرح مسـألۀ تحقیـق این اسـت کـه: اقتصـاد متضمـن دوام 
و بقـای رسـانه ها اسـت و از تأثیـرات عمیـق در کیفیـت و 
اخیـر،  در سـال های  اسـت.  برخـوردار  برنامه هـا  محتـوای 
بحـران مالـی و اقتصـادی بـدون سـر و صـدا چـراغ یـک 
تعـداد از رسـانه ها را خامـوش کـرده و تعـدادی را وابسـتۀ 
کـرده  سیاسـت مداران  بلندگـوی  و  ناپـاک  سیاسـت های 
اقتصـادی  بـه شـدت گـواه مـرگ  اواخـر  ایـن  اسـت. در 
رسـانه ها و بحـران فـرار خبرنـگاران در افغانسـتان هسـتیم. 
متأسـفانه تاهنـوز ایـن مسـألۀ مهـم از نظر تیزبیـن محققان و 

پژوهشـگران دور مانـده اسـت.
هـدف اصلـی ایـن تحقیق بررسـی نقـش اقتصـاد در کیفیت 
تولیدات رسـانه یی در افغانسـتان اسـت. هدف هـای دیگری 
کـه در ایـن تحقیق دنبال می شـود، شناسـایی عوامـل بحران 
اقتصادی رسـانه ها، بررسـی عـوارض و پیامدهـای آن باالی 
شـبکه های تلویزیونـی و آزادی بیـان و ارایـه راهکارها و راه 

حل هـا برای حـل مشـکات اقتصـادی تلویزیون ها اسـت.
بخش نظری و مفهومی تحقیق

1-اقتصاد رسانه چیست؟
اسـتادان و کارشناسـان علـوم ارتباطـات  از اقتصـاد رسـانه 
تعریف هـای زیـادی ارایـه کرده اند کـه در این قسـمت چند 

نمونـۀ آن ذکـر می شـود.
رابرد پیکارد:  از نظر این دانشـمند اقتصاد رسـانه ها به امری 
چگونگـی تأمیـن خواسـته ها و نیازهـای مخاطبـان و تبلیـغ 
گـران رسـانه گفتـه می شـود. آلبـارن می نویسـد: چگونگـی 
اسـتفادۀ صنایـع رسـانه یی از منابـع کمیـاب، بـرای تولیـد 
محتـوا جهـت تأمیـن خواسـته ها و نیازهـای جامعـه، اقتصاد 
رسـانه گفته می شـود. الکسـاندر: اقتصاد رسـانه بـه عملیات 
کسـب و کار و فعالیت هـای مالـی بنگاه هـای تولیـد کننده و 
فروشـنده محصول در صنایع مختلف رسـانه یی اشـاره دارد. 
علـم اقتصـاد رسـانه مربـوط بـه سیاسـت ها و عملکردهـای 
اقتصـاد بنگاه هـای رسـانه یی و موضوعاتـی ماننـد: صنعـت 
خبـر، تولیـد برنامه هـای مختلـف، فیلـم، ارتباطـات سـیار و 

انترنـت می شود.)موسـایی-اقتصاد رسـانه-۱39۴(
2-محصـوالت رسـانه یی: منظـور از محصـوالت رسـانه اثر 
و خدماتـی اسـت کـه رسـانه ها بـرای مخاطبـان خـود انجام 
می دهـد. تولیـد اخبـار، برنامه هـای متعـدد، موزیـک، فیلـم، 
کتـاب، مسـتند و... ، محصـوالت رسـانه یی گفتـه می شـود. 
طبـق تعریـف دیگـر محصـوالت رسـانه یی خدماتـی اسـت 
کـه بنگاه هـای رسـانه یی تولیـد و توزیـع می کنند کـه مطابق 

تقاضـای مخاطبـان اسـت. )کتـاب اقتصاد رسـانه- ۱39۴(،
3-تقاضا در اقتصاد رسـانه: محصوالتی است که در یک روز 
و زمـان معیـن مصـرف کننده گان قـادر به خرید آن هسـتند.

)همان(. 
تقاضـا تابـع 

گوناگون  شـرایط 
یـا  پاییـن  جملـه  از 

تولیـدات  نـرخ  بـودن  بـاال 
مخاطبـان،  سـلیقه یی  رسـانه یی، 

دغدغـۀ کان ملـی، شـرایط زنده گـی 
مـردم، فرهنگ سـازی، تبلیغـات و انتظارات 

اسـت. هـر کـدام ایـن عواملـی کـه در جامعـه 
تغییـر کند، سـطح تقاضا بـرای محصوالت رسـانه یی 

نیـز تغییـر پیـدا می کنـد.
۴-مطلوبیـت: منظـور از واژۀ مطلوبیـت در اقتصـاد رسـانه، 
مرغـوب بـودن و مطابق سـلیقه بـودن محصوالت رسـانه یی 
برای مخاطبان و مشـتریان اسـت. زمانـی کاالی تولیدی یک 
رسـانه بـرای مخاطبـان مرغـوب و مطلـوب می گـردد کـه 
رسـانه ها در تهیـه آن کاال آزادانـه و متخصصانـه عمـل کنند.
5-رسـانه: از رسـانه تعریف هـای زیـادی صـورت گرفتـه 
در  رسـانه  تعریـف  بـه  فقـط  مقالـه  ایـن  در  کـه  اسـت 
قانـون رسـانه های افغانسـتان اکتفـا می شـود. مطابـق مـادۀ 
انتقـال  وسـیلۀ  هـر  افغانسـتان،  رسـانه های  قانـون  سـوم 
دهنـدۀ پیـام، معلومـات و اطاعـات بـا اسـتفاده از رادیـو، 
تلویزیـون، انترنـت و مطبوعات، رسـانه گفته می شـود)قانون 
می توانـد  رسـانه ها  سـوم(.  مـادۀ  افغانسـتان-  رسـانه های 
عمـل  موثـر  بسـیار  جامعـه  یافته گـی  توسـعه  فراینـد  بـر 
کنـد و اتفـاق نظرهـا را شـکل دهـد. چون رسـانه ها بیشـتر 
عرصـۀ اعمـال قـدرت مـردم در مسـایل مختلـف سیاسـی، 
حقوقـی، مدنـی و آموزشـی اسـت. عرصه یی که سـتیزه ها و 
مطالبه هـای همه گانـی از آن بـر می خیـزد. رسـانه ها سـازندۀ 

ارتباطـی در زنده گـی مـردم اسـت. واقعیت هـای مهـم 
معنـای  بـه  فرهنگـی  کاالی  رسـانه یی:  فرهنگـی  6-کاالی 
تولیـد معنـا، باور و هژومونی اسـت که باعـث اعمال قدرت 
در یـک جامعه می شـود. از نظـر اقتصاد رسـانه، تولید کاالی 
فرهنگـی بـه منزلۀ کنتـرل افکار عمومی و ادارۀ جامعه اسـت 
و اتفـاق نظـر را شـکل می دهد. کاالی فرهنگی شـامل متون، 
مصـرف و مطالعـات فرهنگـی می شـود. معمـوالً اسـتقال 
مصـرف کننـده گان یـا مخاطبـان در کاالی رسـانه یی بسـیار 
کمرنـگ اسـت و مصـرف کننـده گان همیشـه باید خوانشـی 
از متـن داشـته باشـد کـه مطابق میـل تولید کننـده گان کاالی 
فرهنگـی اسـت. شـکاف اقتصـادی و آگاهـی بیـن طبقـات 
ایـن کاال به شـمار  از مهمتریـن موانـع  و موانـع فرهنگـی، 
مـی رود. )مهـدی زاده- کاس اقتصـاد رسـانه- ۱396/9/9(

بـودن  انحصـاری  خارجـی،  آثـار  وجـود  بـودن،  عمومـی 
برخـی تولیدات رسـانه یی، متغییـر بودن مخاطبـان و بازار و 
تأثیرپذیـری بازار محصوالت رسـانه از سیاسـت های دولت، 
از مهمتریـن ویژه گی هـای کاالی رسـانه یی به شـمار می رود. 

)موسـایی، اقتصاد رسـانه- ۱39۴(
مدیریت رسانه

بـه مجموعـه تاش هـای فکـری و عملـی بـرای انجـام بهتر 
کارهـای رسـانه یی با هزینۀ کمتر و سـرعت باالتـر، مدیریت 
گفتـه می شـود. برنامه ریزی، سـازمان دهی، نظـارت، رهبری، 

از ارکان مهـم مدیریـت رسـانه ها به شـمار می رود.
دیدگاه ها و نظریات کارشناسان

دیـدگاه جانکیـن در رابطـه بـه نظـام اقتصـادی رسـانه ها و 
منابـع مالـی آن ایـن اسـت کـه  بیشـتر رسـانه ها و بنگاه های 
رسـانه یی دنبـال سـود بیشـتر هسـتند و تـاش می کننـد که 
برنامه هـای جـذاب و دیدنـی تهیـه و پخـش کنند)کین جان 
انتشـارات طرح رنو، سـال ۱393( محصوالت رسـانه یی باید 
مطابـق سـلیقه ها و خواسـته های مـردم باشـد تـا بـه فروش 
برسـد و پیام هـای بازرگانـی را جلـب کنـد. سیاسـت های 
اقتصـاد و جلـب سـرمایه روی  مسـیر  در  بایـد  رسـانه یی 
دسـت گرفته شـود. کسـانی کـه هزینۀ یـک رسـانه را متقبل 

می شـوند، 
ی  ا محتـو

نیـز  را  برنامه هـا 
بـا  می کننـد.  تعییـن 

اقتصـاد  نظریـه،  بـه  توجـه 
نقـش مهمـی را در کیفیت تولیدات 

اسـت. دارا  رسـانه یی 
مقالـه  در  بوهـاس  دانشـگاه  اسـتاد  تریوتلـر 

تویـش تحـت عنـوان »نگاهی متفـاوت بـه اقتصاد 
رسـانه یی  کاالی  بـازار  نخسـتین  می نویسـد:  رسـانه« 

سـرگرمی و اطاعات اسـت کـه از طریق رادیـو و تلویزیون 
کـردن  جلـب  به خاطـری  برنامه هـا  ایـن  می شـود.  ارایـه 
مخاطبـان بیشـتر، باعـث افزایش آگهی ها می شـود. بـه گفتۀ 
ایشـان، منظور از مصرف کاالی رسـانه یی، توجه نشـان دادن 
مخاطبـان به آن اسـت کـه ظاهراً هیـچ هزینه یـی در قبال آن 
پرداخـت نمی کننـد. اما در اصـل خرید دسـتگاه های گیرنده 
ماننـد رادیـو و تلویزیـون، خرید بلیط سـینما، صـرف کردن 
وقـت و زمـان، عـادت پیـدا کـردن و تسـلیم شـدن در برابر 
تبلیغـات، بـه معنـای خریـد و پرداخـت هزینه هـای بسـیار 
باال برای کاالی رسـانه یی اسـت. )گرفته شـده از همشـهری 

آناین(
بـاره  در  بـوردو  دانشـگاه  اسـتاد  کمالپـور  یحـی  دیـدگاه 
اقتصـاد رسـانه این اسـت کـه بـازار رقابت های رسـانه یی به 
مسـاله یی بسـیار پیچیـده تبدیـل شـده کـه گویا رسـانه ها و 
بازاریابـان تمامـی شـیوه های درآمدزایی را امتحـان کرده اند. 
چالـش  یـک  عنـوان  بـه  انترنـت  اخیـر  سـال های  در  امـا 
بـزرگ در قسـمت درآمدزایـی رسـانه ها مطرح اسـت. چون 
صاحبـان آگهـی ترجیـح می دهنـد کـه پیام هـای بازرگانـی 
پخـش  مجـازی  شـبکه های  و  انترنـت  طریـق  از  را  خـود 
کننـد نـه از طریـق رادیـو و تلویزیون ها. این مسـأله موجب 
کاهـش میـزان پیام هـای بازرگانـی رادیوهـا و تلویزیون هـا 

شـده اسـت.) یحـی کمالـی- دانشـگاه آزاد-۱39۴(
می نویسـد،  نویـن  رسـانه های  کتـاب  در  کرسـتوفرهارپر 
تبلیغـات از طریـق انترنت، یکـی از عوامل بحـران اقتصادی 
رادیوهـا و تلویزیون هـا اسـت. چـون تاجـران می تواننـد از 
طریـق انترنـت تبلیغـات خـود را راحت تـر و دقیق تـر نشـر 
کننـد. به خاطـری  که انترنت نسـبت به رسـانه های سـنتی، از 
ویژه گی هـا و مزایایـی زیـادی نسـبت بـه رسـانه های سـنتی 
برخـوردار است.)کرسـتوفرهارپر، تهـران، نشـر علم، ۱39۱(
نظریـۀ هربـرت اشـلر ایـن اسـت کـه پیشـرفت و توسـعه 
اطاعاتـی هـم بـاالی اقتصـاد خـود رسـانه ها و هـم بـاالی 
تأثیـر گذاشـته اسـت. آتشـبار اطاعـات و  اقتصـاد مـردم 
تبلیغـات همـۀ بخش هـای زنده گـی مـردم را فـرا گرفتـه و 
نمی داننـد کـه چه کار کنند. مـا در بزرگتریـن عصر اطاعات 
و تبلیغـات قـرار گرفتـه ایم. تبلیغـات بزرگتریـن منبع تغذیه 

رسـانه ها بـه شـمار مـی رود. ) وبسـتر، ۱38۰(

گار
داوودناظری-خبرن

ش نخست
بخ
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مبانی سیاسی و اجتماعی فتوا 
کـه  می شـود  خبرسـاز  فتواهـای  معمـوالً 
اثـرات رسـانهیی و یـا عینی در سـطح جهان 
و به ویژه حوزۀ سیاسـت داشـته باشـد. شاید 
برابـر بـا فتـوای امـام خمینـی علیه سـلمان 
هندی تبـار(  بریتانیایـی  )نویسـندۀ  رشـدی 
نشـده  خبرسـاز  دیگـری  فتـوای  هیـچ 
باشـد. دلیـل آن روشـن بـود چـون بـرای 
نخسـتین بار یـک حکومـت دینی بـا تکیه بر 
مبانـی حقوقی شـرعی اعام حکـم پیرامون 
یک مسـألۀ خارج از سـلطۀ مسـتقیم سیاسی 
خـود مـی زد. همین گونـه فتـوای اسـامه بن 
الدن در سـال )۱998( علیـه امریـکا درعصر 
حاضـر از فتواهـای خبرسـاز و تأثیرگذار بر 

روابـط جنـگ و صلـح تلقـی می شـود.
کـه  گفـت  می تـوان  ملحـوظ  همیـن  روی 
فتواهـا در حوزۀ »حقوق خصوصی« همیشـه 

در جریـان انـد، اما خبرسـاز نمی گـردد. تنها 
در حـوزۀ »سیاسـت« اسـت کـه یـک فتـوا 
می توانـد اثـر قابـل ماحظه یـی بـر جریـان 

روابـط اجتماعـی بگـذارد.
برخـی دولت هـای مسـلمان با توجـه به این 
مخاطـره همیشـه یک دم و دسـتگاه رسـمی 
بـرای فتـوا ایجـاد کرده انـد ولـو بـه صورت 
نمادیـن از آن در جهـت کـم کـردن آثـار و 
حـوزۀ  در  فتواهـای خصوصـی  پیامدهـای 
سیاسـت اسـتفاده می کنند ماننـد مفتی اعظم 
در مصـر، سـعودی، سـوریه و امثـال آن. از 
ایـن مقامـات در جهـت دور زدن فتواهـای 
مسـتقل اسـتفاده می شـود و از جانبـی هـم 
حمایـت  بـا  شـرعی  جایـگاه  شـان  بـرای 

دولـت تراشـیده می شـود. 
سیاسـی  ازفتواهـای  دولت هـا  چـرا 

؟ سـند می تر

خبرسـاز  این قـدر  سیاسـی  فتواهـای  چـرا 
می شـوند؟

ــــ اصل مسـأله مبانی سیاسـی یـک فتوای 
سیاسـی می باشـد کـه تعییـن کننـدۀ جهـت 
یـک »فتـوا« شـناخته می شـود و ایـن مبانـی 
به شـدت در تضـاد اسـت بـا مبانی سیاسـی 
امـروز و بـه همیـن لحـاظ فتـوای مبتنـی بر 
آنهـا در تقابـل با وضعیت و مصالح سیاسـی 
ناچـار  دولت هـا  و  می گیـرد  قـرار  روز 
بـه اسـتخدام و یـا سـوء اسـتفاده از مفتـی 
سیاسـی  مبانـی  می یازنـد.  دسـت  اعظم هـا 
ذیـل بـه عنـوان جهت دهنده هـای فتواهـای 

می شـوند: شـناخته  آزاد 
۱. »اصـل نظام اسـامی یگانه« نظام شـرعی 
کـه  اسـت  نتوانسـته  الحـال  در  اسـامی 
نظام هـای سیاسـی موجـود در  مشـروعیت 
کشـورهای اسـامی را بـه صراحـت توجیه 

کنـد و هنـوز کـه هنوز اسـت مبتنـی براصل 
سیاسـی  اصـل  واحـده«  »امـت  اعتقـادی 
»دولـت یگانـه« تنهـا نظام مشـروع اسـامی 
شـناخته می شـود و روی هم رفته مسـلمانان 
تحمـل نظام هـای موجود را داخـل مرزهای 
اسـتعماری حاضـر یـک ناگزیـری می دانند. 
ایـن ناگزیـری قاعـدۀ فقهـی »تغلـب« را بـه 
در  فعلـی  دولت هـای  کـه  می کشـد  میـان 
حقیقـت امـر مشـروعیت نمی یابنـد. گرچـه 
عینـی  اثـرات  لحـاظ  بـه  علمـای مسـلمان 
جوامـع امـروزی بـه دولـت یگانـه اسـامی 
امـا  می بیننـد،  تیـوری  یـک  صـورت  بـه 
نظام هـای  مشـروعیت  بـه  کـه  نتوانسـته اند 

موجـود نیـز تصریـح کننـد.
براسـاس ایـن مبنـا فتواهـا مرزهـای موجود 
را بـه سـاده گی در مـی نـوردد و برمبنـای 
می کنـد.  عمـل  اسـام«  جهـان  »تیـوری 

امـور  در  »مداخلـه  چـون  اصطاحاتـی 
دیگـران«، »خارجـی بودن مفتی هـای بیرونی 
بـرای مـا« و »حاکمیـت نظام حقوقـی مبتنی 
اصـل  زیرچتـر  خـاص«  اساسـی  برقانـون 
»دولـت یگانـۀ اسـامی« معنا پیـدا نمی کند. 
ایـن امـر از یـک کشـور تـا کشـور دیگـر 
تفـاوت می کنـد و در ایـن میـان کشـور مـا 
پاکسـتانی،  سـاخت  فتواهـای  گاه  جـوالن 
تـا  می باشـد  مصـری  و  سـعودی  ایرانـی، 
آنجـا کـه گاهـی ماهـای مـا عینـًا جمات 
مفتی هـای دیگـر را بـر مـا تکـرار می کننـد.

2. در گذشـته فتواهـا معموالً حـوزۀ »احکام 
حقوقـی« را شـامل می شـده اسـت و اصول 
فتـوا  بـه  نیـازی  اخاقـی  ارزش هـای  و 
نداشـته اسـت. بلکـه تـار کیـن ارزش هـای 
)امـر  وعـظ  و  ارشـاد  طریـق  از  اخاقـی 
می شـده اند.  سـاخته  متوجـه  معـروف(  بـه 
یکـی از مشـکات نظـام حقوقی اسـام در 
دورۀ معاصـر، خلـط شـده احـکام حقوقـی 
)شـرعی( و ارزش های اخاقی اسـت که در 
نتیجـۀ مفتـی صاحبـان در حوزۀ اخـاق نیز 
فتـوای شـرعی صـادر می کننـد و حکم کفر 
و تفسـیق صـادر می کننـد. در نظـام شـرعی 
اسـام همیشـه اخاق در کنـار و ممد برای 
احـکام حقوقی ماننـد احکام مدنـی، جزایی 
و سیاسـی و...، بـوده اسـت ولـی هیچ گاهی 
احـکام حقوقـی مـرز »فـرض« و »حـرام« را 
عبـور نکرده اسـت و همیشـه اخـاق درون 
مرزهـای »اسـتحباب«، »مکـروه« و »مبـاح« 
توصیه می شـده اسـت. ولی خلـط اخاق و 
حقـوق باعـث گردیـده کـه حکـم »ُحرمت« 
برمـواردی نیز بارشـود کـه قبًا شـامل باب 

»کراهیـت« بوده اسـت. 
3. امـروز روابـط بین الملـل بر اصـل »صلح« 
اسـتوار اسـت. بـه ایـن معنا کـه اصـل میان 
ملت هـا »صلح« اسـت و ممکن اسـت روی 
دالیلـی »جنـگ« نیـز ُرخ دهـد. بـه لحـاظ 
حقوقـی ایـن قضیـه ایـن را می رسـاند کـه 
رابطـه و حاکمیـت حقـوق بین الملـل میـان 
کشـورها و ملت هـا یـک حالـت طبیعـی و 
اصلـی اسـت که نیـازی بـه قـرارداد و تعهد 
ندارنـد، اما اگـر جنگی ُرخ داد بایـد قرارداد 
و سیاسـت جدیـدی اتخـاذ گـردد. در قدیم 
این گونه نبوده اسـت و اصـل در روابط میان 
ملت هـا »تقابـل« و جنـگ بوده اسـت که در 
یـک قـرارداد ممکـن بـوده صلـح به وجـود 
آیـد و هـر بـار بایـد ایـن قـرارداد تجدیـد 
می شـده ورنـه حالت اصلـی )حالت جنگی( 
باز می گشـته اسـت. تیـوری »داراالسـام« و 
»دارالحـرب« نیز مبتنی برهمیـن اصل )اصل 
جنـگ میـان ملت ها( می باشـد. به ایـن معنا 
کـه اگـر عهدی با غیرمسـلمانان بسـته شـده 
بایـد  تعهـدات«  بـه  »وفـا  برمبنـای  باشـد، 
رعایـت گـردد ورنه همیشـه میـان یک ملت 
جنگـی«  »حالـت  غیرمسـلمان  و  مسـلمان 
اصـل  برایـن  مبتنـی  بـود.  برقـرار خواهـد 
فیجـی  کشـور  بـا  افغانسـتان(  )کشـور  مـا 
درحالـت جنگ هسـتیم بـه دلیـل اینکه میان 
مـا هنـوز قـرارداد صلح بسـته نشـده اسـت 
و نبـود قـرارداد صلـح بـه صـورت طبیعـی 
موجـب برقـراری حالـت جنگـی می گـردد. 
موضوعـات  )بـا  امـروزی  فتواهـای  غالبـًا 
سیاسـی( مبتنـی بـا ایـن نـوع نگـرش صادر 
را  دولت هـا  یـک جانـب  از  کـه  می گـردد 
همیشـه نگـران صـدور چنیـن فتواهـای بـا 
موضوعیـت روابـط بین الملل سـاخته اسـت 
و از جانـب دیگـر، این چنیـن فتواها ذهنیت 
توطیـه یا همان ذهنیت جنگـی را میان مردم 
دامـن زده اسـت که در نتیجـه از ناکامی های 
نظـام سیاسـی خود طفـره می رونـد و هرچه 

را از مصیبـت کفـار می داننـد.

ــړې  ــي، د جګ ــاع وزارت واي ــتان دف د افغانس

پــه ډګــر کــې د افغــان رستېــرو د مــرګ ژوبلې 

د مخنیــوي ســراتيژۍ ښــه نتیجــه ورکــړې.

د  کــې  ډګــر  پــه  جګــړې  د  وزارت  دغــه 

د  ژوبلــې  مــرګ  د  رستېــرو  افغانســتان 

ــر ال  ــويل او پ ــوره ب ــراتيژي ګټ ــوي س مخین

ټینــګار کــوي. یــې  پياوړتیــا 

ــد  ــد جاوی ــور احم ــد غف ــه وزارت ویان د دغ

دغــې  د  چــې  وویــل  تــه  راډیــو  ازادي 

افغــان  رسه  کېــدو  پــي  پــه  ســراتيژۍ 

ځواکونــه د جګــړې پــه ډګــر کــې ښــې الســته 

ــه  ــو ت ــو مخالفین ــله وال ــري او وس ــې ل راوړن

یــې زیــات تلفــات هــم اړويل دي.

دی وایــي: »پــه ډېــرو ســیمو کــې مــوږ ښــې 

ــیمو  ــمېر س ــو ش ــه ي ــرو، پ ــې ل ــته راوړن الس

ــو  ــه لوی ــې شــوي او پ کــې وړې پوســتې ټول

ــې د  ــه ک ــه ټول ــوي دي، پ ــې ش ــونو بدل بیس

ــه دی، د  ــه ښ ــو څ ــز ي ــراتیژۍ اغې ــې س دغ

عمــي کېــدو او پياوړتیــا لپــاره مــوږ ال هڅــې 

ــر يش.« ــې ال ډې ــت ي ــو موثری ــوو، څ ک

ــراتیژۍ  ــادې س ــي، د ي ــد وای ــاغلی جاوی ښ

لــه مخــې پــه کنــدز، غــزين، بغــان او د 

ــان  ــې افغ ــیمو ک ــورو س ــمېر ن ــو ش ــواد ي هې

ځواکونــو بریــايل عملیــات کــړي او او زیــات 

شــمېر ســیمې یــې لــه وســله والــو مخالفینــو 

ــړي دي. ــې ک پاک

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د افغانســتان 

دفــاع وزارت شــااوخوا يــوه اوونــۍ وړانــدې 

ــرو د  ــان رستې ــې د افغ ــر ک ــه ډګ ــړې پ د جګ

ــوې  ــه هــدف د ي ــوي پ ــې د مخنی مــرګ ژوبل

ــدو خــره وکــړه. ســراتيژۍ د جوړې

د  مخــې،  لــه  معلوماتــو  د  وزارت  دغــه  د 

دغــې ســراتيژۍ پــر بنســټ کوچنــۍ امنیتــي 

ــای  ــو ځ ــو رسه ي ــو مرکزون ــه لوی ــتې ل پوس

ــي  ــه تهاجم ــو پ ــان ځواکون ــږي او د افغ کې

ــي. ــی راځ ــم زیاتوال ــې ه ــو ک حمل

دا شــان ویــل شــوي چــې د نــوې ســراتېژۍ 

ــو  ــله وال ــت د وس ــې د دول ــوکاټ ک ــه چ پ

ــو  ــان ځواکون ــدې د افغ ــر وړان ــو پ مخالفین

هــم  عملیــات  هوايــي  او  کومانډويــي 

زیاتېــږي.

ــه  ــه هغ ــته ل ــاع وزارت وروس ــتان دف د افغانس

د جګــړې پــه ډګــر کــې د افغانســتان رستېــرو 

د مــرګ ژوبلــې د مخینــوي د ســراتيژۍ د 

جوړېــدو خــر ورکــړ چــې ولســمرش محمــد 

ــرو  ــه تې ــدې پ ــوده وړان ــه م ــي څ ارشف غن

ــو او د  ــې د ۲۸ زره پولیس ــو ک ــورو کلون څل

مــي اردو د ځواکونــو د وژل کېــدو خــره 

ــړه. وک

ــې  ــز ورځپاڼ ــارک ټایم ــې نیوی ــر دې مخک ت

پــه يــوه مطلــب کــې ليــکي وو چــې يــوازې 

ــږه  ــمې لږترل ــر پنځلس ــې ت ــه نهم ــر ل د نوام

ــوي دي. ــان وژل ش ــان پوځی ۲۴۲ افغ

د ورځپاڼــې پــه خــره، د ولســمرش غنــي 

ــه  ــمېرو ل ــویو ش ــان ش ــو اع ــوا د دغ ــه خ ل

ــې  ــري چ ــان رستې ــره ورځ ۲۵ افغ ــې، ه مخ

وژل  کېــږي،  تنــه  کــې ۱۷۵  اوونــۍ  پــه 

کېــږي.

ــو  ــان ځواکون ــې د افغ ــر ک ــه ډګ ــړې پ د جګ

ــته  ــدو وروس ــې لوړې ــې د کچ ــرګ ژوبل د م

د افغانســتان ولــي جرګــې څــو ورځــې 

کورنیــو  او  دفــاع  د  افغانســتان  د  وړانــدې 

چــارو وزیرانــو څخــه پــه اســتجوابیه غونــډه 

کــې وغوښــتل چــې لــه هــرو ممکنــو الرو د 

ــړي. ــم ک ــات راک ــو تلف ځواکون

کــه څــه هــم د افغانســتان دفــاع وزارت د 

ــرو د  ــان رستې ــې د افغ ــر ک ــه ډګ ــړې پ جګ

مخینــوي ســراتيژي ګټــوره بــويل، خــو د 

ــل  ــه امرخې ــق الل ــوه عتی ــارو کارپ ــي چ پوځ

بیــا وايــي چــې دغــې ســراتيژۍ تــر دې 

ــې. ــه ده لرل ــه ن ــه ګټ ــه مثبت ــه کوم مهال

ده وویــل: »کــوم پــان چــې دوی طرحــه 

کــړ چــې لــه ځینــو ځایونــو نــه یــې پوســتې 

یــې  کارونــه  نــور  ځينــي  او  وویســتې  را 

ــه  ــه نتیج ــه مثبت ــې کوم ــه ی ــر اوس ــړل، ت وک

نــه ده ورکــړې، ابتــکار اوس هــم د طالــب او 

ــې  ــۍ حمل ــې دی، لومړن ــه الس ک ــمن پ دښ

هغــوی کــوي، دا چــې دوی ویــل چــې مــوږ 

ــه  ــوو، هغ ــمن تعقیب ــوو او دښ ــرض ک ــه تع ب

ــوی  ــم هغ ــې اوس ه ــته، یعن ــه نش ــر اوس ت

ــوي.« ــاع ک ــوي او دوی دف ــه ک حمل

ــې  ــې چ ــر کوم ــي، ت ــل واي ــاغلی امرخې ښ

افغــان رستېــري د جګــړې پــه ډګــر کــې 

ابتــکار پــه خپــل الس کــې وانــه خــي، يــاده 

ــرالی. ــي ل ــه ن ــه نتیج ــراتيژي کوم س

نومــوړی وایــي، د تعــريض حملــو لپــاره پکار 

ده چــې کشــفي او اســتخبارايت ارګانونــه 

معلومــات  پــوره  تــه  رستېــرو  افغانســتان 

ورکــړي، څــو لــه تلفاتــو پرتــه عملیــات 

ــړي. ــررسه ک ت
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