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بی خربی حکومت 

از غور و توییت غنی برای پشتین
ارگ قـاتِل جمهـوریت

3 2

حمـداهلل محـب مشـاور شـورای امنیت ملـی کشـور می گوید 
کـه دشـمن )گروه هـای مسـلح مخالـف دولـت( در جریـان 
امسـال و سـال آینـده بـر ناامن سـازی شـمال و شـمال شـرق 

تمرکـز کرده انـد.
آقـای محـب کـه دیـروز پـس از دیـدار با جنـرال عبدالرشـید 
در  خبرنـگاران  بـا  حکومـت  ریاسـت  اول  معـاون  دوسـتم 
هـدف  را  شـمالی  والیـت  می کـرد،  صحبـت  جوزجـان 
جریـان  در  دولـت  مخالـف  مسـلح  گروه هـای  ناامن سـازی 

آینـده خوانـد. امسـال و سـال 
آقـای محـب گفـت کـه دشـمن در جریـان امسـال و سـال 

آینـده بـر ناامـن سـازی بیشـتر شـمال و شـمال شـرق تمرکز 
کرده انـد بـه همیـن دلیـل عملیات هـای تصفیه یـی مناطـق از 
وجـود مخالفـان مسـلح راه انـدازی شـده اند و عملیـات دیگـر 

نیـز راه انـدازی خواهـد شـد.
محـب تصریـح کـرد کـه عملیات هـای تصفیه یی سـال جاری 
نشـان داد که ارتش قادر اسـت هر سـاحه یی را کـه می خواهد 
از وجـود مخالفـان پاک سـازی کنـد، امـا در بخـش نگـه داری 

سـاحات تصفیه شـده هنوز مشـکالت وجـود دارد.
مشـاور شـورای امنیـت ملـی کشـور خاطر نشـان کـرد که در 
عملیات هـای سـال آینـده قـرار اسـت پالن هـای انکشـافی و 
از وجـود مخالفـان  حکومـت داری خـوب در سـاحاتی کـه 

پاک سـازی می شـوند، روی دسـته گرفتـه شـود.
عبدالرشـید دوسـتم معاون اول ریاسـت حکومـت وحدت در 
ایـن دیـدار گفـت: عملیـات تصفیه یـی ارتـش در شـمال باید 
از والیـت بلـخ آغاز شـده تـا پاک سـازی جوزجـان- فاریاب، 
سـرپل و بادغیـس از وجـود طالبـان ادامـه یابـد و زمینـه برای 
تطبیـق پروژه هـای بـزرگ همچـون تاپـی و سـرک حلقه یـی 

شود. مسـاعد 
او جنگجویـان طالـب را بی رحـم توصیـف کـرده افـزود که با 
عملیـات تصفیه یـی پیـش رو »گروه طالبـان را از بلنـد پروازی 

فعلـی پایین تـر می آوریـم«.

اگر شـما به راسـتی حامـِی اعتراضـات مدنی هسـتید، به جای 
بـه والیـِت  افغانسـتان،  مرزهـای سیاسـی  از  رفتـن  بیـرون 
غـور و مطالبـاِت مظلومانـۀ غوری هـا نظـر بیندازیـد: در این 
رابطـه چـه اقدامـی روی دسـت گرفتیـد و با کـدام اعالمیه و 
توییـت بـه آن واکنش نشـان دادید؟ ایـن نهایِت شـرمنده گی 
و سـرافکنده گی بـرای شـما در قبـاِل مردمـی اسـت کـه بـه 
آن تعلـق داریـد و ریاسـت کشورشـان را از قضـا بـر عهـده 

گرفته ایـد.
عقـل سـلیم، رسـالت قانونـی و حتـا غیـرِت افغانـی حکـم 
می کنـد کـه شـما قبل از هـر چیـزی، مراقب احـواِل مملکت 

و مردمـاِن فقیـِر خـود خـود باشـید و بـه خواسـته های آن ها 
رسـیده گی فرماییـد. وظیفـۀ شـما ایـن اسـت کـه بـه صدای 
غوری هـا، بامیانی هـا، هلمندی هـا و خوسـتی ها گـوش فـرا 
دردشـان  و  می خواهنـد  چـه  و  می گوینـد  چـه  کـه  دهیـد 
چیسـت و چـرا نالـه سـر داده انـد. پـس از رسـیده گی بـه 
اعتراضـات مدنـی داخلـی، می توانیـد پتوی تـان را بـر شـانه 
افکنـده و فرهنگ مدنی تان را به دولت پاکسـتان  مشـق دهید. 
امـا تـا آن زمان، هرگونـه توصیۀ مدنِی شـما به اسـالم آباد در 
ارتبـاط به برخورد با معترضان، ریشـخند و تحقیِر افغانسـتان 

و سـی میلیـون جمعیـِت آن خواهـد بـود! ...

مشاور امنیت ملی:
دشمن بر ناامن سازی والیات شمالی تمرکز کرده است

به جای نصیحت پاکستان، نالۀ مردم غـور را بشنو!

معاون زندان پلچرخی به اتهام قاچاق 
مواد مخدر به 20 سال زندان محکوم شد

13 نیروی امنیتی در بغالن شهید 
شدند

وزارت معدن آغاز استخدام نیروی کار زیر 
نام پروژۀ تاپی را خالف قانون اعالم کرد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد 
پلچرخی  زندان  معاون  که  کرد  تایید  مخدر کشور 
 20 به  مخدر  مواد  فروش  و  قاچاق  اتهام  به  کابل 

سال زندان محکوم شده است.
خالد موحد، سخنگوی این مرکز می گوید که معاون 
زندان پلچرخی کابل به جرم انتقال مواد مخدر به 

داخل زندان به 20 سال حبس محکوم شده است.
یک  پلچرخی  زندان  »معاون  گفت:  موحد  آقای 
اتاق جرمی در حوزه سوم شهر کابل داشت که با 
خریداری  بیرون  از  را  مواد  خود  راننده  همکاری 

کرده و به زندان انتقال می داد«.
صحبت  جمهور  خبرگزاری  با  که  موحد  آقای 
می کرد، گفته است: »پولیس کابل طی یک حمالت 
شبانه معاون زندان پلچرخی را گرفتار کرده به مرکز 
مخدر  مواد  و  مسکرات  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی 

سپرد«.
مخدری  مواد  پلچرخی  زندان  »معاون  افزود:  او 
به  را  گردان  روان  مواد  و  شیشه  هیروهین،  چون 

داخل زندان انتقال می داد«.
مواد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  سخنگوی 
زندان  معاون  همراه  که  گفت  مسکرات  و  مخدر 

پلچرخی دو نفر دیگر نیز بازداشت شدند.
وی تاکید کرد که این حکم از سوی دادگاه ابتدایی 
صادر شده و این افراد حق استیناف خواهی را دارند.

مرکز  خانۀ  توقیف  در  افراد  این  حاضر  حال  در 
عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 

هستند.

منابـع امنیتـی در بغـالن می گوینـد، در حملۀ گروه 
امنیتـی  سـوم  آمریـت سـمت حـوزۀ  بـر  طالبـان 
پولیـس در دشـت الوان شـهر پلخمـری، 13 نیروی 
امنیتـی بـه شـمول آمـر سـمت، معـاون و فرمانـده 

تولـی، جـان باختند.
ایـن منابـع بـه سـالم وطندار می گوینـد کـه طالبان 
تجهیـزات این آمریـت را با خود برده  و سـاختمان 

آن را آتـش زده اند.
بـه گفتـۀ ایـن منابـع، شـماری از سـربازان زخمی 
توسـط نگهبـان فرمانده سـمت حوزۀ سـوم پولیس 

کـه با طالبان  دسـت داشـته، کشـته شـده اند.
بغـالن  عامـۀ  صحـت  رییـس  حبیـب،  محـب اهلل 
می گویـد، از محـل رویـداد 6 جسـد و 3 زخمـی 
بـه شـفاخانه انتقـال یافته انـد و وضعیـت زخمیـان 

نگـران کننـده اسـت.
بـه گفتـۀ او، 3 سـرباز به گونـۀ کامل سـوخته اند و 
قابـل شناسـایی نیسـتند. طالبان تاکنـون در این باره 

چیـزی بـه رسـانه ها نگفته اند.
پولیـس بغـالن بـا تأییـد ایـن حملـه از فرسـتادن 
هیأتـی بـه محل رویـداد خبـر می دهد، امـا در بارۀ 

تلفـات نیروهـای امنیتـی چیـزی نمی گویـد.
طالبـان بـا نشـر خبرنامه یـی ادعـا کرده انـد کـه در 
ایـن حملـه 1۷ نیـروی دولتـی را کشـتند و برخـی 

تجهیـزات ایـن نیروهـا را بـا خـود برده انـد.

وزارت معـادن و پترولیـم در واکنـش به شـایعات 
مبنـی بر اسـتخدام نیـروی کار زیر نام پـروژۀ تاپی 

گفتـه کـه مـردم به این شـایعات توجـه نکنند.
وزارت معـادن و پترولیـم دیروز با نشـر اعالمیه یی 
بـرای  برنامه یـی  هیـچ  وزارت  ایـن  کـه  گفتـه 
اسـتخدام کارمنـد بـرای پـروژۀ تاپـی را تـا اکنون 

زیر دسـت نداشـته اسـت.
همـواره  معـادن  وزارت  کـه  گفتـه  اعالمیـه  در 
جزییـات پیشـرفت  کار را در تمامـی مراحـل بـه 
سـمع مـردم رسـانده و آنـان نبایـد بـه شـایعات 

توجـه کننـد.
بنابـر شـکایت های  گفتـه شـده، در ایـن اواخـر 
واصلـه از نقـاط مختلـف کشـور مبنـی بـر این که 
یک تعداد اشـخاص اسـتفاده جو و غیرمسـوول به 
گونـۀ غیرقانونی تحت عنوان »اسـتخدام در پروژۀ 
تاپـی« به بهانه هـای مختلف از مردم پـول دریافت 

می کننـد.
و  معـادن  وزارت  مسـووالن  اعالمیـه،  بنیـاد  بـر 
موضـوع  ایـن  شـمردن  مـردود  ضمـن  پترولیـم 
بـه اطـالع عمـوم می رسـاند کـه در حـال حاضـر 
فعالیت هـای تخنیکـی ایـن پـروژه روی کار بوده، 
تـا راه را بـه سـمت اجرایی شـدن کار سـاختمانی 

پـروژه نزدیـک سـازد.
اعالمیـه افـزوده که بـه این اسـاس به سـمع مردم 
رسـانیده می شـود که هنگام آغاز امور سـاختمانی 
در هماهنگـی  نیـز  نیـروی کار  اسـتخدام  پـروژه، 
مسـتقیم ادارات محلـی و جوامـع محـل صـورت 
از طریـق آدرس هـای رسـمی  گرفتـه، آن زمـان 
وزارت معـادن و پترولیـم رسـماً از موضـوع مطلع 

شـد. خواهند 
ایـن وزارت تاکیـد کرده که متعهد به عملی سـازی 
پـروژۀ منطقه یـی تاپـی بـوده و جزییات پیشـرفت 
کار ایـن پـروژه را در اختیـار مـردم قـرار خواهـد 

داد.
پروژه هـای  بزرگتریـن  از  یکـی  تاپـی  پـروژۀ 
منطقه یـی اسـت کـه بـر بنیـاد آن، پایپ الیـن گاز 
ترکمنسـتان از طریق افغانسـتان به پاکسـتان و هند 
منتقـل می شـود. با شـروع این پـروژه هـزاران نفر 

در افغانسـتان شـامل کار خواهنـد شـد.

هواپیمای امریکایی چگونه در غزنی سقوط کرد؟
وزارت دفـاع در ایـن 
زمینه صحبت نمی کنـد
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از یــک هفتــه بــه این طــرف مــردم والیــت غور یک فهرســت 
ــد و خواســتار عملــی  از خواسته های شــان را ترتیــب کرده ان
شــدِن آن انــد و بــه همیــن دلیــل اعتراض هایــی را در ایــن 
ــی  ــه غیرقانون ــته ها ن ــن خواس ــد. ای ــامان داده ان ــت س والی
ــی   ــات مدن ــا اقدام ــا ب ــل آن ه ــه هــم غیرشــرعی؛ ب ــد و ن ان
ــد  ــر داده ان ــان را تذک ــوق شهروندی ش ــالمت آمیز، حق و مس
ــا  ــده اند. ام ــی ش ــووالِن دولت ــخ گویِی مس ــتار پاس و خواس
ــت به خصــوص ارگ در خــواب  ــام ارکان حکوم ــی تم گوی
ــور  ــا غ ــد. گوی ــور ندارن ــری از اوضــاع غ ــچ خب ــد و هی ان
افغانســتان  از والیت هــای  یکــی  آن هــا،  محاســبات  در 
ــز شــهرونداِن ایــن کشــور محســوب  نیســت و مــردم آن نی
نمی شــوند. ولــی وقتــی بخــش کوچکــی از مــردم پاکســتان 
ــت  ــرف حکوم ــان از ط ــد و رهبرش ــرح می کنن ــی ط مطالبات
پاکســتان بازداشــت می شــود، ارگ در زودتریــن فرصــت بــه 
ــت از  ــوق بشــر و حمای ــد، از حق ــش نشــان می ده آن واکن
ــی  ــتار رهای ــد و خواس ــخن می گوی ــی س ــای مدن حرکت ه
ــرزی  ــب آن، حامدک ــه تعقی ــردد. ب ــن می گ ــر معترضی رهب
ــز موضعــی مشــابه اتخــاذ می کنــد و در کمــاِل ســخاوت  نی
ــدام  ــر اق ــی در براب ــِت اعتراض ــد حرک ــتی چن و بشر دوس

ــود. ــدازی می ش ــتان راه ان ــتان در افغانس پاکس
ایــن در حالــی اســت کــه آقــای غنــی خــود از ســابقۀ خوبــی 
در برخــورد بــا اعتراضــاِت مدنــی برخــوردار نیســت. او در 
ــوق بشــر و رســیده گی  ــت حق ــه رعای ــی پاکســتان را ب حال
ــا  ــه خــود باره ــد ک ــوت می کن ــاِت معترضــان دع ــه مطالب ب
ــا  ــن روش ه ــه دیکتاتورانه تری ــات را ب ــوق و مطالب ــن حق ای
ســرکوب کــرده اســت. حکومــِت او همــواره اعتراض هــای 
مدنــی را دشــمنی تلقــی کرده و ســرکوِب آن را بــا روش های 
ــت  ــت. در حکوم ــته اس ــب دانس ــش واج ــر خوی ــی ب نظام
بــر  تانــک شــده اند و  زیــر  او، جوانــاِن تحصن کننــده 
ــجویی  ــاِن دانش ــت. معترض ــورده اس ــه خ ــان گلول پیشانی ش
ــا در  ــن و کاهــش انفجاره ــتار ایجــاد فضــای ام ــه خواس ک
پایتخــت بودنــد، بــا گلولــه پذیرایــی شــده بــه خاک وخــون 
ــی  ــراض مدن ــرم اعت ــه ج ــر ب ــِن دیگ ــا ت ــد و ده ه غلتیدن
روانــۀ زندان هــا شــدند. امــا حــاال چنیــن حکومتــی و چنــان 
ــی و  ــار مدن ــه رفت ــتان را ب ــد پاکس ــت مدارانی، آمده ان سیاس
ُمــدرن تشــویق می کننــد. ایــن اقــدامِ حکومــِت آقــای غنــی 
درحالی کــه مداخلــۀ آشــکار در مســایِل یــک کشــور دیگــر 
ــت  ــتان اس ــردم افغانس ــر م ــی ب ــخندی ِ بزرگ ــت، ریش اس
کــه هــر روز شــاهد محــدود شــدِن فضاهــای دموکراتیــک 
هســتند. شــما هنــوز خــود قاتلیــِن شــهید ســالم ایزدیــار و 
جوانــاِن همراهــش کــه توســط نیروهــای دولتــی به شــهادت 
رســیدند را محاکمــه نکرده ایــد و هیــچ گاه نیــِت انجــامِ 
ــن  ــر زمی ــای ب ــرای خون ه ــته اید؛ ب ــز نداش ــن کار را نی ای
ریخته شــدۀ  شــهدا و معترضیــِن جنبــش روشــنایی بهــا قایــل 
نشــدید؛ و همین طــور ســرکوب سازمان دهی شــدۀ بســیاری 
از اعتراضــاِت مدنــی دیگــر را در کارنامــه داریــد؛ چگونــه به 
ــد؟  ــتی می دهی ــت و انسان دوس ــر درِس مدنی ــوری دیگ کش
ــتید،  ــی هس ــات مدن ــِی اعتراض ــتی حام ــما به راس ــر ش اگ
به جــای بیــرون رفتــن از مرزهــای سیاســی افغانســتان، 
ــر  ــا نظ ــۀ غوری ه ــاِت مظلومان ــور و مطالب ــِت غ ــه والی ب
بیندازیــد: در ایــن رابطــه چــه اقدامــی روی دســت گرفتیــد 
و بــا کــدام اعالمیــه و توییــت بــه آن واکنــش نشــان دادیــد؟ 
ــما در  ــرای ش ــرافکنده گی ب ــرمنده گی و س ــِت ش ــن نهای ای
ــت  ــد و ریاس ــق داری ــه آن تعل ــه ب ــت ک ــی اس ــاِل مردم قب

ــد. ــده گرفته ای ــر عه ــا ب ــان را از قض کشورش
عقــل ســلیم، رســالت قانونــی و حتــا غیــرِت افغانــی 
ــب  ــزی، مراق ــر چی ــل از ه ــما قب ــه ش ــد ک ــم می کن حک
احــواِل مملکــت و مردمــاِن فقیــِر خــود خــود باشــید و بــه 
خواســته های آن هــا رســیده گی فرماییــد. وظیفــۀ شــما ایــن 
ــا  ــا، هلمندی ه ــا، بامیانی ه ــدای غوری ه ــه ص ــه ب ــت ک اس
و خوســتی ها گــوش فــرا دهیــد کــه چــه می گوینــد و چــه 
ــد.  ــه ســر داده ان می خواهنــد و دردشــان چیســت و چــرا نال
پــس از رســیده گی بــه اعتراضــات مدنــی داخلــی، می توانیــد 
ــه  ــان را ب ــگ مدنی ت ــده و فرهن ــانه افکن ــر ش ــان را ب پتوی ت
ــه  ــان، هرگون ــا آن زم ــا ت ــد. ام ــت پاکســتان  مشــق دهی دول
توصیــۀ مدنــِی شــما بــه اســالم آباد در ارتبــاط بــه برخــورد 
بــا معترضــان، ریشــخند و تحقیــِر افغانســتان و ســی میلیــون 

ــود!  ــِت آن خواهــد ب جمعی

به جـای نصیـحت پاکستـان،
 نالـۀ مـردم غـور را بشنـو!

ارگ قـاتِل 
جمهـوریت

نه از نتیجۀ انتخابات 
خبری است و نه از 

رسیدن به صلح. همه 
چیز در هاله یی از ابهام 
قرار گرفته است. دیگر 
کسی حتا نمی خواهد از 
آیندۀ انتخـابات و نتیجۀ 

آن چیزی بداند، چون 
همه به فکِر این اند که 

در چنین کشوری چگونه 
جان و ماِل خود را نجات 

دهند؛ چگونه کاری 
کننـد که از گرسنه گی 
و بی سرپناهی نمیرند؛ 

چگونه می توانند 
فرزندان شان را از 
سرمای زمستان به 

گرمای بهـار عبور دهند. 
آیا شرم نیست که 

بازهم در چنین وضعیتی 
دم از حاکمیِت قانون 
زد؟ مردم دیگر حتا 

نمی خواهند که نام هایی 
چون دموکراسی و 

جامعۀ مدنی را بشنوند. 
جمهوریت دیگر برای 

آن ها خط سرخ نیست؛ 
چون خط سرِخ مردم 

نجاِت خود است و 
نه ارزش هایی مثل 

دموکراسی و جمهوریت 

از  زمانــی  کمتــر  در  افغانســتان 
ــِخ چهــار دهــه نابســامانی های  تاری
ــدر  ــود، این ق ــی خ ــی و امنیت سیاس
ــت و  ــدوِن حکوم ــوری ب ــه کش ب
ــده  ــبیه ش ــرج ش ــرق در هرج وم غ
ــا  ــن روزه ــه ای ــانی ک ــت. کس اس
ــه فکــر  ــامِ حکومــت ب در ارگ از ن
ــود  ــِی خ ــدرت سیاس ــترش ق گس
ــروعیِت  ــا مش ــان حت ــد، برای ش ان
توافق نامــۀ  ورق پــارۀ  همــان 
ــده اســت.  ــی نمان ــز باق سیاســی نی
ــی  ــه عبارت ــروه و ب ــن گ ــی ای ول
آن  بــدون  ورشکســته،  بانــد 
ــکالت  ــل مش ــه ح ــد ب ــه بتوان ک
ــود و  ــل ش ــور نای ــزوِن کش روزاف
ــت از  ــرای بیرون رف ــی ب ــا طرح ی
ــد،  ــته باش ــود داش ــت موج وضعی
نصــِب  و  عــزل  پــی  در  فقــط 
مهره هــای خــود در قــدرت و فتــح 
ــای  ــای وزارت خانه ه ــردِن قله ه ک
بی کفایــت و متالشــی بیــرون شــده 
کــه  وزارت خانه هایــی  اســت.  
بســیاری از آن هــا در پنــج و یــا 
ــیلۀ  ــه وس ــته ب ــاِل گذش ــش س ش
ــده  ــت ش ــت وزیران مدیری سرپرس
و یــا وزیرانــی کــه هیــچ اختیــاری 
وظایف شــان  انجــام  بــرای 
نداشــته اند. امــا یــک حلقــه در 
ارگ وجــود دارد کــه بــه جــای 
ــه  ــرد و آن گون ــم می گی همــه تصمی
قلــدری  بــه  می خواهــد،  کــه 

می دهــد. ادامــه  سیاســی اش 
 ارگ نشــینان امــروز، هیــچ تفاوتــی 
ــز  ــوای مرک ــیب ق ــان حس ــا هم ب
کــه ظــرِف یــک ســال گذشــته حتــا 
از بازداشــِت او عاجــز مانده انــد، 
ــه  ــت ک ــب این جاس ــد. جال ندارن
حســیب قــوای مرکــز حــاال از 
ــا  ــور ادعـ ــانه های کش ــق رس طری
دارد کــه ریاســت امنیــت ملــی بــه 
او در بــدل پرداخــت پــول دســتور 
افــراد  برخــی  تــرور  و  کشــتن 
بــوده  داده  را  سرشــناس کشــور 
اســت. ایــن ادعــا هــر چنــد از 
ســوی وزارت داخلــه رد شــد، ولی 
ــت و  ــانی از واقعی ــوان به آس نمی ت
ــت.  ــخن گف ــِت آن س ــدم واقعی ع
وقتــی ایــن ریاســت در شــهر کابــل 
ــه  ــکونی حمل ــزل مس ــک من ــه ی ب
هیــچ مجــوز  بــدون  و  می کنــد 
قانونــی و انســانی بــه روی ســاکناِن 
آن وقــت  می گشــاید،  آتــش  آن 

حســیب  اتهام هــای  و  ســخنان 
ــل  ــد قاب ــز می توان ــز نی ــوای مرک ق
اعتنـــا و نگرانــی باشــد. این ســوال 
پــس از آن رویــداد در خیرخانــۀ 
ــه کشــته شــدِن  ــل کــه منجــر ب کاب
ــه  ــادی ب ــان جه ــی از فرمانده یک
وســیلۀ ریاســت امنیــت ملــی شــد 
ــوای  ــیب ق ــازۀ حس ــای ت و اتهام ه
مرکــز بــر ریاســت امنیــت ملــی، در 
ــه  ــزد بیشــتر شــهرونداِن کشــور ب ن
ــًا در  ــه واقع ــده اســت ک وجــود آم
ایــن کشــور چــه می گــذارد؛ در 
کشــوری کــه در پایتخــِت آن در 
و  آدم کشــی  دزدی،  روشــن  روز 
آدم ربایــی بــه یــک موضــوع عــادی 

ــت؟  ــده اس ــل ش تبدی
البتــه ایــن وضعیــت تنهــا در کابــل 
اکثــر  بــل  نمی شــود،  محــدود 
ــن  ــت کشــور ای شــهرهای پُرجمعی
ــن رویدادهــای  ــا شــاهد چنی روزه
ــرات در  ــت. از ه ــف باری اس تأس
ــزار در شــمال  ــا م غــرب شــروع ت
و قنـــدهار در جنــوب و ننگرهار در 
ــی  ــن چنین شــرق، از ناامنی هــای ای
وضعیــت  ایــن  می برنــد.  رنــج 
چــه چیــزی را ثابــت می کنــد؟ 
ــاِل  ــان و م ــوری ج ــی در کش وقت
شــهرونداِن آن همیشــه در خطــر 
باشــد و در شــهرهای بــزرِگ آن 
ــای  ــیوۀ فیلم ه ــه ش ــترها ب گانگس
آیــا  کننـــد،  عمــل  هالیــوودی 
و  قانــون  حکومــِت  از  می تــوان 

ــت؟  ــخن گف ــت س جمهوری
اشــرف غنی کــه حــاال بــه آرزوهای 
ــدرت  ــِب ق ــرای تصاح ــی اش ب قلب
ــال  ــده، شــش س ــل ش ــی نای سیاس
پیــش وقتــی در انتخابــات شــرکت 
ــخن  ــی س ــد، از برنامه های می ورزی
می گفــت کــه افغانســتان را بــه 
کشــوری امــن، مرفــه، اقتصادمحــور 
و قانون محــور تبدیــل می کنـــد. 
امــا شــش ســال پــس از آن ســخنان 
چــه  میان خالــی،  وعده هــای  و 
بــر ســِر ایــن کشــور آمــده اســت؟ 
ــن  ــا ای ــش ب ــی و گروه ــای غن آق
ــه  ــه ب ــد ک ــرده  ان ــه ک ــور چ کش
ــار  ــفناکی دچ ــِت اس ــن وضعی چنی
شــده اســت؟ نــه از نتیجــۀ انتخابات 
خبــری اســت و نــه از رســیدن بــه 
هاله یــی  صلــح. همــه چیــز در 
اســت.  گرفتــه  قــرار  ابهــام  از 
دیگــر کســی حتــا نمی خواهــد 

از آینــدۀ انتخـــابات و نتیجــۀ آن 
چیــزی بدانــد، چــون همــه بــه 
فکــِر ایــن انــد کــه در چنیــن 
کشــوری چگونــه جــان و مــاِل 
ــه  ــد؛ چگون ــات دهن ــود را نج خ
ــنه گی و  ــه از گرس ــد ک کاری کننـ
بــی ســرپناهی نمیرنــد؛ چگونــه 
از  را  فرزندان شــان  می تواننــد 
ســرمای زمســتان بــه گرمــای بهـــار 
عبــور دهنــد. آیــا شــرم نیســت کــه 
ــی دم از  ــن وضعیت ــم در چنی بازه
حاکمیــِت قانــون زد؟ مــردم دیگــر 
حتــا نمی خواهنــد کــه نام هایــی 
چــون دموکراســی و جامعــۀ مدنــی 
دیگــر  جمهوریــت  بشــنوند.  را 
ــت؛  ــرخ نیس ــط س ــا خ ــرای آن ه ب
ــاِت  ــردم نج ــرخ م ــط س ــون خ چ
خــود اســت و نــه ارزش هایــی 
مثــل دموکراســی و جمهوریــت. 
ــل  ــچ عام ــی هی ــن وضعیت ــا چنی آی
و طراحــی نداشــته اســت؟ آیــا 
ارگ نشــینان واقعــًا آن گونــه کــه 
ارزش هایــی  بــرای  می گوینــد، 
چــون جمهوریــت و دموکراســی 
و  هــدف  یــا  انــد  کــرده  کار 
برنامۀشــان نابــودی و محــو کــردِن 

ــت؟  ــوده اس ــا ب ــن ارزش ه ای
ــگاه  ــور ن ــت کش ــه وضعی ــی ب وقت
شــود، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه 
ایــن وضعیــت در پــی یک دسیســۀ 
کالِن سیاســی بــه وجــود آمــده 
اســت. ایــن دسیســه را افراط گرایان 
و طالبــان اجرایــی نکــرده انــد، بــل 
ــخِص  ــِی آن ارگ و ش ــل اصل عام
ــی  ــت. کس ــوده اس ــی ب ــای غن آق
کــه امــروز هــم می خواهــد در 
ــز  ــات تقلب آمی ــک انتخاب ــۀ ی نتیج
در  همچنــان  شــده  مهندســی  و 
ارگ باقــی بمانــد. آیــا آقــای غنــی 
ــارِ دیگــر  ــد کــه اگــر ب فکــر می کن
ــد،  ــی بمان ــدرت باق ــکوی ق در س
ــن  ــون ت ــد دو میلی ــال بع ــج س پن
ریاســت جمهورِی  انتخابــاِت  در 

ــرد؟  ــد ک ــرکت خواهن ــدی ش بع
بــدون شــک آن زمــان، ســطح 
ــه  ــات ب ــردم در انتخاب ــتراک م اش
نصــِف تعــداد ســاِل روان هــم 
نخواهــد رســید، چــون دیگــر مردم 
ــا  ــه رای آن ه ــد ک ــان یافته ان اطمین
ــد.   ــن نمی کن ــزی را تعیی ــچ چی هی

احمــد عمران
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در هفتـۀ جـاری دو اعتـراض در برابـر سیاسـت های دو 
دولـِت افغانسـتان و پاکسـتان در هـر دو کشـور اتفـاق 
افتـاد. در افغانسـتان، باشـنده گان والیـت غور نسـبت به 
بودجـۀ سـال 1399 حکومـت اعتراض کردنـد و مدعی 
شـدند کـه تـوازن در طـرح ایـن بودجه از سـوی دولت 
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. معترضـان می گوینـد کـه 
سال هاسـت ایـن والیـت از سـرک و برق محروم اسـت 
و دولـت در بودجـۀ سـال 1399 هـم هیچ سـهمی برای 
ایـن والیـت در نظـر نگرفته اسـت. اعتراض باشـنده گان 
ایـن والیت امروز وارد هشـتمین روز شـد. در پاکسـتان 
هـم منظور پشـتین، رهبـر جنبـش حفاظت از پشـتون ها 
از سـوی دولت پاکسـتان بـه اتهام »اظهـارات ضد دولت 
پاکسـتان« بازداشـت شـد و هـزاران تـن از باشـنده گان 
مناطـق قبیله نشـین ایـن کشـور دسـت به اعتـراض زدند 

و بـه جاده هـا برآمدنـد.
امـا واکنـش مقام هـای حکومـت وحـدت ملـی بـه ویژه 
ارگ و شـخص محمداشـرف غنی به این دو اتفاق برای 
پرسـش برانگیز  و  بسـیار شـوکه کننده  افغانسـتان  مـردم 
اعتـراض  از  هفتـه  یـک  از  بیـش  کـه  حالـی  در  بـود. 
دروازه هـای  والیـت  ایـن  مـردم  و  می گـذرد  غوریـان 
تمـام دفاتـر دولتـی در آنجـا را بسـته اند، محمداشـرف 
غنـی و مقام هـای ارگ هیـچ واکنشـی بـه ایـن اعتـراض 
نداشـتند، امـا آقـای غنی سـه سـاعت پـس از بازداشـت 
منظـور پشـتین، توییـت کـرد و بازداشـت رهبـر جنبش 
حفاظـت از پشـتون ها را محکـوم کـرد. آقـای غنـی در 
حمایـت از منظـور پشـتین نوشـت کـه دولـت پاکسـتان 
بایـد از فعالیت هـای مدنـی در آن کشـور حمایـت کند، 
جنبـش حفاظت از پشـتون ها داعیـۀ عدالت خواهی دارد 
و خواسـت های آنـان جزء حقوق بشری شـان محسـوب 

می شـود.
واکنش محمداشـرف غنـی و مقام های دولت افغانسـتان 
نسـبت بـه ایـن دو اعتـراض واکنش هـای بسـیاری را 
اجتماعـی،  صفحه هـای  در  شـهروندان  برانگیخـت. 
بـه  متهـم  را  حکومـت و شـخص محمداشـرف غنـی 
باشـنده گان  بـا  »دوگانـه«  برخـورد  و  »قوم گرایـی« 
افغانسـتان کردنـد و می گوینـد، محمداشـرف غنـی در 
حالـی از حقـوق مدنـی و بشـری پشـتون های آن سـوی 
مـرز دیورنـد حـرف می زنـد کـه بیـش از یـک هفتـه 

می شـود بـه اعتـراض مردم والیـت غور توجـه نکرده و 
بـه خواسـت های آنـان هیچ پاسـخ مثبـت و منفـِی ارایه 

نکـرده اسـت.
داوود عرفـان، نویسـنده و اسـتاد دانشـگاه در صفحـۀ 
فیسـبوکش یادداشـتی بـا طـرح ایـن پرسـش کسـی کـه 
گلولـه  بـه  را  مـردم خـودش  مسـالمت آمیز  تظاهـرات 
می بنـدد، چگونـه می توانـد از حقوق بشـر حـرف بزند؟ 
نوشـته اسـت کـه مـردم والیت غور درخواسـت مشـابه 
بـه خواسـت های منظـور پشـتین دارد، امـا پشـیزی بـه 
آن ارزش داده نمی شـود. آقـای عرفـان افزوده اسـت: از 
لحـاظ سیاسـی هـم ایـن بـازی از قبـل شکسـت خورده 
اسـت. نخسـت این که میدان مانـور برای پاکسـتان چنان 
بـاز اسـت کـه می توانـد حاکمیـت غنـی را تهدیـد کنـد 
و دوم این کـه ایـن عمـل بـه سـاده گی دخالـت در امـور 
داخلـی پاکسـتان تلقـی می شـود. داوود عرفـان بـه ایـن 
بـاور اسـت کـه اقـدام آقـای غنـی، مانـور درون قومـی 
در مقابلـه بـا اقدامـات اخیـر کـرزی اسـت. به گفتـۀ او: 
غنـی نشـان داده کـه می خواهد بـرای مانـدن در رهبری 
پشـتون ها و کنـار زدن درانی هـا بـه رهبـری کـرزی، از 

هیـچ عملـی دریـغ نخواهـد کرد.
بـا ایـن حـال، وحیـد عمر، مشـاور ارشـد محمداشـرف 
غنـی پـس از اعتـراض مـردم نسـبت بـه واکنـش غنـی 
در قبـال بازداشـت منظـور پشـتین می گوید کـه گزارش 
تظاهـرات غـور بـه رییـس حکومـت ارایـه شـد. آقـای 
عمـر در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـت کـه رییس 
حکومـت وحـدت ملـی ضمـن این کـه هدایـت داد بـا 
معترضـان بـا »متانـت و بردبـاری« برخورد شـود، هیأت 
بـا صالحیتـی را از کابـل توظیـف کـرد تا در ظـرف دو 
روز آینـده بـه ایـن والیـت سـفر کـرده، خواسـته های 
بـه  رسـیده گی  قسـمت  در  و  بشـنوند  را  غـور  مـردم 
واضـح  پیشـنهادات  آن هـا  مشـروع«  »خواسـته های 
ارایـه کننـد. آقـای عمـر در ایـن یادداشـت مدعی شـده 
نادیـده  »نـه  را  غـور  مـردم  اعتراضـات  کـه حکومـت 
می گیـرد و نـه سـرکوب« می کنـد، بلکـه آمـاده اسـت تا 
خواسـته های مشـروع معترضان را شـنیده و در قسـمت 

حـل آن در حـد تـوان اقـدام کنـد.
امـا در واکنـش بـه ایـن اظهـارات مشـاور ارشـد آقـای 
امیـن کاوه، باشـندۀ والیـت غـور نوشـته اسـت  غنـی 

کـه هیـأت بـرای چـه به غـور مـی رود؟ مـردم دیگـر از 
اگـر  شـدند،  خسـته  رییس جمهـور«  مشـاورین  »دروغ 
را  یکـی  حکومـت  »یازنه  هـای«  از  می گوینـد  راسـت 
بفرسـتد کـه صالحیـت داشـته باشـد. امیـن کاوه گفتـه 
اسـت کـه خواسـت های مـردم غـور روشـن و واضـح 
اسـت و نیـاز بـه »هیـأت و هیأت بـازی« نـدارد. آقـای 
کاوه افـزوده اسـت: »صـد کیلومتـر سـرک دو سـال قبل 
رییـس جمهـور وعـده کرده بـود، دو سـال می شـود در 
بودجـه گنجانـده نشـده اسـت. بنـد بـرق پـوزه لیـچ در 
زمـان حکومـت حامـد کـرزی شـامل بودجۀ توسـعه یی 
بـود کـه آقـای غنی همـان را هـم ملغـا اعالن کـرد«. او 
اظهـار داشـته کـه اگـر واقعـًا محمداشـرف غنـی صادق 
اسـت و اعتـراض مدنی برایـش اهمیـت دارد، بودجه را 
توشـیح نکنـد تـا وجـوه مالی صـد کیلومتر سـرک را در 

آن گنجانیـده نشـود.
عصمـت اهلل راغب، باشـندۀ دیگر والیت غـور در صفحۀ 
فیسـبوکش بـا ایـن عنـوان »مـن چگونـه بـا ایـن ملـت 
احسـاس تعلق کنم؟« نوشـته اسـت: هژده سـال می شود 
در برابـر »مـا غوری هـا بی عدالتی آشـکار« جریـان دارد. 
آقـای راغـب می افزایـد که مـردم غـور چیـزی اضافه تر 
شـهروندان  همـه  بـر  قانـون  مفـاد  عادالنـۀ  تطبیـق  از 

کشـور نمی خواهنـد. او می نـگارد: »آقـای غنـی صـدای 
غوری هـا را در یـک قدمی نمی شـنود، اما صـدای منظور 
پشـتین را از فرسـنگ ها فاصلـه می شـنود. در حالـی کـه 
مخاطـب مـردم غـور حکومت مرکـزی و محمداشـرف 
غنـی اسـت، امـا فریادهـای حق خواهـی مـردم مـا را در 
یـک قدمی شـنیده نمی شـود و صـدای منظور پشـتین از 
هـزاران کیلومتـر دورتـر از مردم غور شـنیده نمی شـود«.

باشـنده گان والیـت غـور از چهارشـنبۀ هفتۀ گذشـته که 
پارلمـان بودجۀ سـال 1399 را تصویب کـرد، در واکنش 
بـه آنچـه نامتـوازن بـدون بودجـه می خواننـد دسـت به 
اعتـراض زدنـد. معترضـاِن غـوری مدعـی انـد کـه در 
طـرح بودجۀ سـال 1399 بـا مردم غـور تبعیض صورت 
گرفتـه و هیـچ پـروژۀ توسـعه یی بـرای ایـن والیـت در 
نظـر گرفتـه نشـده اسـت. پـس از آنکـه در روزهـای 
نخسـت بـه خواسـت های معترضـان پاسـخ گفته نشـد، 
آنـان دروازه هـای تمـام دفترهـای دولتـی در آن والیـت 
را بسـتند و هشـدار دادنـد، اگـر در بودجـۀ سـال 1399 
بـرای این والیت سـهم توسـعه یی در نظر گرفته نشـود، 
بـه اعتراض های شـان ادامـه می دهنـد و آن را گسـترده تر 

می سـازند.

ــدت  ــت وح ــت حکوم ــخنگوی ریاس ــدگار: س مان
ملــی می گویــد، دروازه هــای مشــورت حکومــت 
همیشــه بــه روی نظریــات ســالم و ســازنده در رونــد 

ــاز اســت. ــح ب صل
ــی  ــام ویدیوی ــک پی ــروز در ی ــی دی ــق صدیق صدی
گفتــه اســت کــه در نتیجــۀ تــالش حکومــت و 
ــان  ــک گفتم ــه ی ــح افغانســتان ب ــردم، صل ــت م حمای

ملــی، منطقه یــی و جهانــی تبــدل شــده اســت.
او افــزوده اســت: »رییــس جمهــور افغانســتان در 

پروســۀ صلــح بــا دقــت کامــل و تدبیــر عمــل کــرده، 
ــرات  ــا و خط ــح از فرصت ه ــل واض ــک تحلی ــا ی ت

ــیم«. ــته باش داش
صدیقــی تاکیــد کــرده اســت: “مــا در قدمــی کــه بــرای 
ــتیم،  ــتان گذاش ــح در افغانس ــرارای صل ــح و برق صل
ــا  ــم، ب ــردم مشــوره کردی ــا م ــت، ب ــث حکوم ــه حی ب
ــوره  ــای مش ــم و دروازه ه ــوره کردی ــیون مش سیاس
همیشــه بــه روی نظریــات ســالم و ســازنده بــاز بــوده 

اســت.”

آقــای صدیقــی خاطرنشــان کــرده کــه هــدف اساســی 
حکومــت برقــراری دایمــی صلــح اســت و حکومــت 
ــح خــود، پشــتیبانی  ــه صل ــردن برنام ــی ک ــرای عمل ب

ــردم را دارد. م
صدیــق صدیقــی در حالــی از بــاز بــودن دروازه 
ــد  ــخن می گوی ــازنده س ــات س ــه روی نظری ــح ب صل
کــه شــمار از سیاســیون افغانســتان بــه شــمول رییــس 
ــاری  ــه انحص ــی را ب ــرف غن ــت، اش ــی حکوم اجرای

ــد. ــی کنن ــم م ــح مته ــد صل ــردن رون ک

ــا انتقــاد از عملکــرد  ــداهلل ب ــداهلل عب چنــدی پیــش عب
غنــی گفتــه بــود کــه صلــح مربــوط بــه مــردم 
افغانســتان اســت و همــه حــق دارنــد در ایــن رونــد 

ــند. ــل باش دخی
همزمــان باایــن، رییــس اجرایــی حکومــت می گویــد، 
کســانی کــه منتظــر خــروج کامــل و یــا قســمی 
ــا در جنــگ پیــروز شــوند،  ــد ت نیروهــای خارجــی ان

اشــتباه می کننــد.
عبــداهلل عبــداهلل دیــروز در همایــش یادبــود از قربانیــان 
ــش شــوروی در  ــر هجــوم ارت ــالنگ در براب ــردم س م
والیــت پــروان گفــت: “بــه نماینده گــی از مــردم 
هســتیم؛  گفت وگــو  آمــاده  و  حاضــر  افغانســتان 
گفت وگــوی همه شــمول بــا یــک هیــأت همــه 

ــد.” ــگ ان ــا در جن ــا م ــه ب ــی ک ــا آن های ــمول، ب ش
ــم  ــن قصــه را خت ــگ ای ــا جن ــا ب ــزود: “اگــر آنه او اف
بــه  خارجــی  نیروهــای  انــد  منتظــر  و  می کننــد 
صــورت کامــل و یــا قســمی از افغانســتان می برآینــد، 

ــتند.” ــض هس ــتباه مح در اش
محمــد محقــق، معــاون دوم رییــس اجرایــی در ایــن 
ــد  ــه دوره  جدی ــی ک ــن حال ــت: “در عی ــش گف همای
ــان و  ــی، آزادی بی ــته، دوره  دموکراس ــال گذش 20 س
ــک  ــا ی ــود، ام ــر ب ــوق بش ــه حق ــتن ب احترام گذاش
ــن  ــه مجاهدی ــه علی ــت ک ــم داش ــی ه ــه  کاف نقیص
لقــب  دادن  شــد؛  ســنگینی  بســیار  هجوم هــای 
ــر  ــم و تحقی ــک ظل ــن ی ــرای مجاهدی ــاالر ب جنگ س

ــد.” ــتان کردن ــت افغانس ــق مل ــه ح ــه ب ــود ک ب
ــی  ــت در حال ــی حکوم ــس اجرای ــارات ریی ــن اظه ای
ــالش  ــا ت ــد، ب ــه ارگ می گوی ــود ک ــی ش ــرح م مط
ــد صلــح افغانســتان از حاشــیه  رییــس حکومــت رون

ــده اســت. ــن آم ــه مت ب

ریاست حکومت وحدت ملی:

دروازۀ مشورت در روند صلح به روی نظریات سازنده باز است
ریاست اجرایی: 

آمـادۀ گفت وگو با طالبـان هستیـم

بی خبری حکومت از غور و توییت غنی برای پشتین
روح اهلل بهزاد
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  چرا جامعه شناسی؟
هـر دانـش بـرای آن که بـر بنیـاِن محکمی اسـتوار 
گـردد، بایـد پیـش از هرچیـز، مبـادی و اصـوِل 
خـود را بـه صـورِت دقیـق و منظـم و علمـی، 
تنظیـم و تدویـن کند و در دسـترس دانش پژوهان 
و جوینـده گان قـرار دهـد. در حقیقـت، گـذر از 
مراحـل پیچیـده و دشـوار علم، مسـتلزم راه یافتن 
بـه مبانـی آن علم اسـت که بـا شـیوه های منظم و 
صحیـح، بتوانـد ذهـِن کنجـکاو پژوهنـدۀ مبتـدی 
قله هـای  بـه  و  اولیـه عبـور دهـد  مراحـل  از  را 
در  کنـد.  افق هـای دوردسـت هدایـت  و  دانـش 
واقـع، دشـوارترین مرحلـۀ دسـتیابی به هـر علم، 
مرحلـۀ ورود بـه آن اسـت. بـه همیـن دلیـل، در 
بیشـتر رشـته های علمی، بخـش مهمـی از نیروی 
اسـتادان و متخصصـان و مربیـان تربیتـی، صـرف 
تهیـه و تنظیـم مقدمـات و تدارِک اصـول و مبانی 
می شـود تا انتقـال آن را بـه دانش پژوهان تسـهیل 
کنـد و امـکان درک صحیـح و منطقـی آن فراهـم 

. د شو
جامعه شناسـی - کـه هدفـش مطالعـه و شـناخت 
فهـم  و  انسـان ها  اجتماعـی  زنده گـی  علمـی 
چنـد  در   - اسـت  گروهـی  پیونـد  و  رفتارهـا 
دهـۀ گذشـته، از وسـعت زمینـه و اقبـال فراوانـی 
برخـوردار بـوده اسـت؛ بـه گونه یـی کـه اکنـون، 
عـالوه بـر دانشـجویان رشـته های خـاص علـوم 
اجتماعـی از جمله جامعه شناسـی، دانـش پژوهان 
ماننـد حقـوق،  انسـانی  علـوم  دیگـر رشـته های 
ادبیـات، مدیریـت، اقتصاد، تاریخ و غیـره، به فهم 
عمیـق و علمـی مسـایل اجتماعـی عالقه مندنـد و 

بـه ایـن دانـش رو آورده انـد. 
تـا آن جـا کـه تاریـخ نشـان می دهـد، انسـان در 
حیـات خـود، به صـورت گروهی و دسـته جمعی 
زنده گـی می کـرده اسـت. حتـا انسـان غارنشـین 
و بشـری کـه در قلـب جنگل هـا یـا در جزایـر 
و  زمـان  هـر  در  می کـرده،  زنده گـی  دورافتـاده 
مکانـی که نشـانی از او هسـت، انسـانی اجتماعی 
بـوده اسـت و در واقـع، کمتـر می تـوان انسـان را 
جـدا و مسـتقل از جامعـه مالحظه و بررسـی کرد 
یـا زنده گـی صرفـًا فـردی بـرای او قایـل شـد. 
گذشـته از بقایـای جسـمانی موجـودات )ماننـد 
از  کـه  آثـاری  تمامـی  فسـیل ها(،  و  اسـکلت ها 
گذشـتۀ انسـان بـر جـای مانـده، آثـار گروهـی و 
جمعـی اسـت یـا تحـت تأثیـر نیازها و مناسـبات 
اسـت،  شـده  پرداختـه  و  سـاخته  او  اجتماعـی 
چنان کـه هنرهـا و دسـت افزارها و مجموعه هـای 
انسـانی چنیـن  آثـار دیگـر  تمـدن و فرهنـگ و 

 . ست ا
بررسـی تحـول حیـات اجتماعـی انسـان در طول 
تاریـخ در جوامع مختلـف، و روابط خاصی که در 
تاریـخ هـر جامعه شـکل گرفتـه، و دگرگونی های 
بـه وجـود آمـده در جوامـع، و نیـز آثـار و نتایـج 

از زنده گـی دسـته جمعی کـه نظام هـای  حاصـل 
اسـت،  آورده  وجـود  بـه  را  مختلفـی  اجتماعـی 
می دهـد.  تشـکیل  را  اجتماعـی  علـوم  موضـوع 
اجتماعـی،  علـوم  موضـوع  گفـت،  می تـوان 
شـناخت علمـی پدیده هـای اجتماعـی اسـت کـه 
گرفتـه  شـکل  طوالنـی  بیـش  و  کـم  زمانـی  در 
اسـت و پدیده هـای اجتماعـی حول محور انسـان 

می زنـد. دور  آن  ویژه گی هـای  و  اجتماعـی 
مجموعه فنون، هنرها، سـاخته های دسـت بشـری 
و آثـار دیگـری کـه فکـر و رفتـار نـوع انسـان را 
نشـان می دهـد، بـه صـورت یـک نظـام کامـل و 
همه جانبـه جلوه گـر می شـود کـه تحـت عنـوان 
فرهنـگ تعریف می شـود. از این دیـدگاه می توان 
گفـت یکـی از ویژه گی هـای نوع انسـان، داشـتن 
حیوانـی  اجتمـاع  هیـچ  در  کـه  اسـت  فرهنـگ 

نمی تـوان نظیـر آن را مالحظـه کـرد.
و  مـادی  آثـار  شـامل  معنـی،  یـک  بـه  فرهنـگ 
و  بـروز  بشـری  جوامـع  در  کـه  اسـت  معنـوی 
ظهـور کـرده و در طـول تاریـخ انسـان بـه وجود 
آمـده و باقـی مانـده اسـت. بـه عـالوه، فرهنـگ 
نـه فقـط سـازمان اجتماعـی جوامـع را می سـازد، 
بلکـه بـر کلیـۀ اعمـال و رفتارهـای هـر جامعـه 
نظـارت دارد. سـطح فرهنـگ هر جامعه مسـتقیمًا 
حیـات  و  دانش هـا  فنـون،  علـوم،  پیشـرفت  بـا 
دینـی و معنـوی جوامـع بشـری در ارتباط اسـت. 
می تـوان تمایـزات و ویژه گی هـای دیگـری نیـز 
بـرای اجتماعـات انسـانی جسـت وجو کـرد؛ بـه 
طـور مثال: روابط خویشـاوندی و سلسـله مراتب 
قـدرت، ارزش هـای معنـوی و اخالقـی، روابـط 
حقوقـی، سـازمان حکومتـی، ملیـت و غیـره؛ امـا 
همیـن توضیحـات کافی اسـت تـا نشـان دهد که 
تـا چـه حـد جامعـۀ بشـری از هـر جهـت ممتاز 
زندگـی  گفـت  می تـوان  و  اسـت  مشـخص  و 
اجتماعـی بـه این معنی، خاص نوع انسـان اسـت 
و تکامـل و پیچیده گی هـای آن تـا حـد زیـادی 
اسـت.  نیازمنـد  خـاص  مطالعـۀ  و  بررسـی  بـه 
مجموعـه شـناخت هایی که بـه زنده گـی و روابط 
اجتماعـی انسـان ها مربـوط می شـود و در قلمـرو 
علم االجتمـاع یـا علـوم اجتماعـی قـرار می گیـرد.

 فایده و کاربرد دانش اجتماعی
جوامـع بـه صـورت طبیعـی، بـه تدریـج رشـد 
مختلفـی  نهادهـای  و  سـازمان ها  و  می کننـد 
جامعه شناسـی  امـا  می آیـد؛  وجـود  بـه  آن  در 
می خواهـد روابـط و مسـایل اجتماعـی ناشـی از 
آن را بررسـی و ارزیابـی کنـد و نسـبت بـه آنچـه 
در جامعـه می گـذرد، معرفـت کافـی و صحیحـی 
پیـدا کنـد. ایـن همـان علـم بـه خاطـر علـم یـا 
دانـش بی غرضانـه اسـت کـه کسـب آن وظیفـۀ 
هـر انسـانی اسـت. امـا از جامعه شناسـی انتظـار 
مـی رود کـه در پرتو شـناخت علمی خـود به حل 

مشـکالت اجتماعـی کمک کنـد و راه هایـی برای 
تسـلط انسـان بر روابـط اجتماعی و بر سـازمان ها 
و نهادهایـی کـه در کنتـرل انسـان اسـت، بیابد. نه 
آن که فقط برای مسـایل و مشکالت جامعۀ بشری 
پیش بینـی  بـه  بلکـه  کنـد،  جسـت وجو  راه حـل 
بپـردازد و آینده نگـری کنـد و قوانیـن حاکـم بـر 
گذشـتۀ اقوام و ملل را در سـازمان دادن به روابط 
آینـدۀ آن هـا دریابـد. در بعضی مـوارد، روش ها و 
فنـون تحقیـق دانـش اجتماعی به حدی پیشـرفت 
کـرده اسـت کـه بـا سـنجش های دقیـق می تـوان 
تـا حـدی بـه آینده نگـری پرداخـت؛ بـرای مثال، 
در مـورد چگونه گـی افزایـش یا کاهـش جمعیت 
یـا دگرگونی هایـی کـه در آرای مـردم نسـبت بـه 
مسـایل مختلـف به وجـود می آید )بررسـی افکار 
عمومـی در انتخابـات( یا فنون تبلیغـات بازرگانی 
یـا بهتریـن طریـق اداره کـردن یـک کارخانـه یـا 
نحـوۀ مـددکاری اجتماعی در گروه هـای مختلف 
و غیـره، مسـتلزم تحقیقـات طوالنـی دربـارۀ آن 
مسـأله اسـت و احتیـاج بـه اطالعـات همه  جانبـه 

و کامـل دارد. 
بـه هـر حـال، می تـوان گفت کـه شـناخت کافی، 
مقدمـۀ دخالـت و اظهـار نظـر صحیـح و یافتـن 
راه حـل منطقـی اسـت؛ وگرنـه کسـی بـا شـعور 
را  مسـایل  اسـت  ممکـن  ذاتـی  نبـوغ  و  سـاده 
شناسـایی کنـد و راه حل ارایه دهد، بـدون این که 
بـه علم متکی باشـد، ولـی این راه حل هـا متناقض 
و کوتاه مـدت و موضعـی خواهـد بود. بـه عالوه ، 
تحقیـق در مـورد یـک جامعـه نه تنها بـه روش ها 
و فنـون شـناخته شـده نیازمنـد اسـت، بلکـه باید 
بـه صـورِت منظـم و جامع انجـام گیـرد و علل و 
ریشـه های موضوع شـناخته شـود و مناسـبات آن 

بـا دیگـر عوامـل اجتماعـی تعییـن گردد. 
داوری افـراد عـادی در مـورد جامعـه و مسـایل 
اجتماعـی، غالبـًا ظاهـری و گـذرا و تـا حـدی بر 
احساسـات و نظریـات شـخصی اسـتوار اسـت. 
حقایـق  عامیانـه،  قضـاوت  کـه  گفـت  می تـوان 
احساسـات  تمایـالت،  بـر حسـب  را  اجتماعـی 
و اغـراض تعبیـر و تفسـیر می کنـد و مسـایل را 
آن طـور کـه می خواهـد می بینـد نـه آن طـور کـه 
عقایـد  دارای  کـه  فـردی  دو  چنان کـه  هسـت؛ 
مختلفـی هسـتند، دربارۀ یـک موضـوع معین نظر 
می کنـد  سـعی  جامعه شـناس  ندارنـد.  واحـدی 
بررسـی  چنان کـه هسـت  را  اجتماعـی  واقعیـت 
بـه  دلیـل، آسـان تر می توانـد  بـه همیـن  کنـد و 
ریشـه ها و علـل و قوانیـن حاکـم بـر آن پدیده ها 
دسـت یابـد و احیانـًا راه حـل علمی عرضـه کند.

   اهمیت مطالعۀ جامعه شناسی
متعـددی  دالیـل  بـه  جامعه شناسـی  مطالعـۀ 
اسـت  جامعه شناسـی  مطالعـۀ  بـا  دارد.  اهمیـت 
کـه می توانیـم نـگاه تازه یـی بـه محیـط اجتماعی 

بیفکنیـم و جایـگاه خـود را در جامعـه مشـخص 
کنیـم و نیـز گروه هایـی را کـه بـا آن هـا کمتـر در 
ارتبـاط بـوده یـا هرگز بـا آن ها تماس نداشـته ایم، 
دوبـاره بررسـی کنیـم. بـا اسـتفاده از ابزارهایـی 
کـه جامعه  شناسـی در اختیـار مـا قـرار می دهـد، 
فرهنگ هایـی  و  دیگـر  محیط هـای  می توانیـم 
داشـته ایم،  آن هـا  از  کمـی  اطـالع  قبـاًل  کـه  را 
بشناسـیم. جامعه شناسـی ممکـن اسـت توانایی ما 
را در فهـم منشـای نظرهـا و گرایش هایـی کـه بـا 
نظرهـا و گرایش هـای مـا بـه کلی متفاوت اسـت، 
افزایـش دهـد و در نهایـت می توانیـم بـا آن بـه 
فهـم نیروهـای اجتماعـی موثـر بـر رفتـار مـا و 

اطرافیـاِن مـا نایـل آییـم.
سـرانجام، مطالعـۀ جامعه شناسـی انسـان را آمـاده 
می سـازد تـا شـیوه های تازه یـی را برای مشـاهدۀ 
چهـرۀ متغیـر واقعیت اجتماعی و واکنش مناسـب 

نسـبت بـه آن جسـت وجو کند. 
 

  جامعه شناسی ادبیات
حقیقـت  یـک  و  زنده گـی  نماینـدۀ  »ادبیـات« 
اجتماعی اسـت و »جامعه شناسـی ادبیـات« در پی 
شـنیدن فریادهای روِح هنرمند شـاعر و نویسـنده 
اسـت. در واقـع جامعه شناسـی ادبیات، شـاخه یی 
از جامعه شناسـی معرفـت اسـت کـه بـه منظـور 
مفهـوم نمـودن پیوندهای متـن ادبـی و جامعه، به 
بررسـی رابطۀ اثر ادبـی و سـاختارهای اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـادی می پـردازد. ایـن رشـته یکی 
کـه  اسـت  میان رشـته یی  علـوم  پیچیده تریـن  از 
قـرن  در  و  گرفـت  شـکل   19 قـرن  اواخـر  در 
20 بـا اندیشـه های متفکرانـی از جملـه »لوسـین 
گلدمـن«، فیلسـوف و منتقد رومانی تبار فرانسـوی 
سـاختارگرایی  مکتـب  برجسـتۀ  پیشـگامان  از  و 
بـه  گلدمـن  اندیشـه های  رسـید.  خـود  اوِج  بـه 
دوشـاخۀ اصلـی فلسـفه و جامعه شناسـی ادبیـات 
را  وی  تأثیـر  بیشـترین  امـا  می شـوند  تقسـیم 
در  به ویـژه  و  ادبیـات  جامعه شناسـی  در  بایـد 
جامعه شناسـی رمـان دانسـت. وی نظریـۀ خود را 
بـا عنـوان »تأثیـر عوامـل اقتصـادی و اجتماعی بر 
آفرینـش ادبـی« در دفـاع از جامعه شناسـی ادبیات 
بنـا نهـاده اسـت و در دفـاع از نظریـۀ خـود و رد 
منتقدانـش مقاله یـی را بـا عنـوان »پیونـد آفرینش 
بـه  و  داد  ارایـه  اجتماعـی«  زنده گـی  بـا  ادبـی 
دنبـال آن، حاصـل نظریـۀ خـود بـر پایـۀ رویکرد 
سـاختارگرایی تکوینـی، کـه بـه خصلـت جمعی 
آفرینـش هنـری می پـردازد را در مجموعه یـی بـه 
نـام »دفـاع از جامعه شناسـی رمـان« منتشـر نمود. 
بـه عقیـدۀ گلدمن، خصلت جمعـی آفرینش ادبی، 
پیامـد آن اسـت کـه سـاختار آثـار با سـاختارهای 
اجتمـاع  درون  در  اجتماعـی،  گروه هـای  ذهنـی 
نویسـنده  و  شـاعر  بنابرایـن  و  می گیـرد  شـکل 

مولـود و محصـوِل اجتمـاع انـد.«  

جامعه شناسی 
و لزوِم آن در ادبیات

 جامعه شناسی
 ادبیات، شاخه یی
 از جامعه شناسی
 معرفت است که
 به منظور مفهوم
 نمودن پیوندهای

 متن ادبی و جامعه،
 به بررسی رابطۀ اثر
 ادبی و ساختارهای
 اجتماعی، سیاسی و

 اقتصادی می پردازد.
 این رشته یکی از
 پیچیده ترین علوم
 میان رشته یی است

 که در اواخر قرن 19
 شکل گرفت و در قرن

 20 با اندیشه های
 متفکرانی از جمله
 »لوسین گلدمن«،
 فیلسوف و منتقد

 رومانی تبار فرانسوی و
 از پیشگاماِن برجستۀ
 مکتب ساختارگرایی
 به اوِج خود رسید.

 اندیشه های گلدمن به
 دوشاخۀ اصلِی فلسفه
 و جامعه شناسی ادبیات

 تقسیم می شوند اما
 بیشترین تأثیر وی را
 باید در جامعه شناسی
 ادبیات و به ویژه در
 جامعه شناسی رمان

دانست

صابر سـاده
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منتقد و نویسنده از منظر خولیو کورتاسار  
جـوان کـه بـودم به منتقدهـا احترام می گذاشـتم، امـا خیلی نظر 
مثبتـی بـه آن ها نداشـتم. وجودشـان بـه نظرم ضـروری می آمد، 
ولـی از نظـر مـن فقـط خالقیت مهـم بـود. از آن زمـان تا حاال 
خیلـی عـوض شـده ام؛ چون بعـد از این کـه بعضـی از منتقدها 
کتاب هایـم را بررسـی کردنـد، چیزهای زیادی دربـارۀ خودم و 

کارم بـه مـن نشـان دادند کـه از آن ها غافـل بودم. 
گاهـی نقـد را نوعـی خالقیـت درجـه دومـی می نامند؛ بـه این 
معنـا کـه نویسـندۀ داسـتان کوتـاه، نوشـتن را در خـأ شـروع 
می کنـد، امـا منتقـد کارش را بـا اثـری که قبـاًل تمام شـده آغاز 
می کنـد. ولـی این هـم بـرای خـودش خالقیـت اسـت؛ چـون 
منتقـد هـم بـرای خـودش سرچشـمه هایی دارد و تـوان ذهنـی 
و شـهودی یی کـه مـا نویسـنده ها از آن بی بهـره ایـم. در واقـع 
این جـا بـا نوعی تقسـیم کار طرف ایـم. منتقد وقتـش را صرف 
عـزا گرفتـن بـر سـر ایـن مسـاله می کنـد کـه آفریننده نیسـت. 
بـرو نـو ]راوی داسـتان »جوینـده« کورتاسـار[ از این شـکایت 
دارد کـه مثـل جانی نیسـت؛ اما اگـر االن من بخواهـم از طرف 
جانـی حـرف بزنـم، بایـد بگویـم او هـم تـا اندازه یـی از ایـن 
شـکایت دارد کـه مثـل برونـو نیسـت. خـود من دوسـت دارم 
ترکیبـی از ایـن دو باشـم. حتـا بـرای یـک روز در زنده گـی 
ام، هـم خالـق باشـم و هـم منتقـد. همیشـه وقتـی کلمـۀ خالق 
از  کلمـه  ایـن  می شـوم؛ چـون  می بـرم، شـرمگین  کار  بـه  را 
قـرن نوزدهـم بـه این سـو بـار و اهمیتـی رمانتیـک پیـدا کرده؛ 
خالـق، شـده اسـت یـک گونـه خـدای کوچـک. اما مـن دیگر 
بـه ایـن نکتـه بـاور نـدارم. خالـق هم آدم زحمت کشـی اسـت 
مثـل خیلی هـای دیگـر. هیـچ نظام یـا معیـار ارزشـی یی وجود 
نـدارد کـه خالـق را در جایگاهـی باالتـر از منتقـد قـرار بدهد، 
منتقـد بـزرگ و نویسـندۀ بـزرگ بی چون وچـرا در یـک سـطح 

دارند.  قـرار 
 

یادداشتی بر نقد از روالن بارت 
منتقـدی در یکـی از روزنامه هـا در باب نقد مطلبی منتشـر کرده 
اسـت کـه عقیده سـنجی جالبـی اسـت. خالصـه عقیدۀ ایشـان 
ایـن اسـت که نقـد نباید »نه حریف بزم باشـد و نه ابـزار رزم.« 

یعنـی نه بی هـدف، نه سیاسـی!
چنیـن مقصـودی متضمـن انـکار دوگانه یـی اسـت کـه تـا حد 
زیـادی ناشـی از دل بسـته گی ماسـت بـه مقوله هـای شـمردنی. 
مـن بارهـا به این دل بسـته گی اشـاره کرده و گفتم که شـمارش 
از خصلت هـای خرده بـورژوازی اسـت: شـیوه ها را بـا ترازویی 
می سـنجند، دو کفـۀ تـرازو را چنـان بـه دل خـواه از شـیوه ها 
پُـر می کننـد کـه خـود سـرانجام کار، داوری جلوه گـر شـوند 
غیرقابـل توزیـن و دارای روحانیتـی آرمانـی. و از این رهگذر، 
چونـان شـاهین تـرازو کـه داور وزن کاال اسـت، خـود دادگـر 

می شـوند.
کـه الزمـۀ عمل کـرد حسـابدارانه  تفکـر،  ایـن طـرز  معایـب 
اسـت، اخالقـی شـدن اصطالحـات معمول اسـت. بنا بـه یکی 
از شـگرد های خفقان)هـر کـس شـدن نمی توانـد از ایـن بـال 
جـان در ببـرد( همـان وقتـی کـه نام گـذاری می کننـد، قضاوت 

هـم صـورت می گیـرد.
آزادی منتقـد بـه معنـای رد وابسـته گی نیسـت ـ محـال اسـت 
ابـراز  بـه معنـای آن اسـت کـه حضـرات در  اینـان  ـ آزادی 

باشـند. خودمختـار  وابسـته گی،  عـدم  یـا  وابسـته گی 
 و واژۀ پیشـاپیش از بـار سـنگین مجرمیـت پـر می شـود، بـه 
آسـانی در کفه یـی فـرود آمـده، وضـع آن را تغییـر می دهـد. 
مسـلک:  برابـر  در  می سـازند  وزنه یـی  را  فرهنـگ  فی المثـل 
فرهنـگ ثروتـی اسـت گران مایـه، همه گانـی، بیـرون از دایـرۀ 
مقاصـد اجتماعـی: یعنـی فرهنـگ توزین پذیـر نیسـت، و حال 
آن کـه مسـلک ها از بدعت های مغرضانه اسـت. پس بهتر اسـت 
کـه مسـلک توزین شـود. و به ایـن ترتیب، همۀ مسـلک ها زیر 
نظـارت جـدی فرهنـگ رد می شـوند.)اصاًل نمی اندیشـند کـه 
فرهنـگ هـم، در تحلیـل نهایـی، خود مسـلکی اسـت.( و همۀ 
ایـن اوضـاع چنـان ترتیب داده می شـود کـه گویی در یک سـو 
واژه های سـنگین و تباه کارمسـلک، مرام نامه، مبـارز قرار دارد و 
هدف شـان هم دسـتی با ترازوسـت، و در سـوی دیگر واژه های 
لطیـف و پـاک و اثیـری. و ایـن واژه هـا بـه موجـب موهبتـی 
االهـی، چنـان واالگهـر انـد که تابـع آیین حقیـر اعداد نیسـتند. 
مثـل: ماجـرا، شـور و سـودا، عظمـت، فضیلـت و شـرفـ  این 
واژه هـا همیشـه بـر فـراز تخمیـن دل زدای نیرنگ هـا و دروغ ها 
جـا دارنـد. واژه هـای گـروه دوم مأمور ارشـاد و تهذیب اخالق 
جنایت آمیـز  واژه هـای  می شـوند:  نخسـت  گـروه  واژه هـای 

یادداشت هایی 
بر نقد و منتقد 

از بارت و کورتاسار

نقد منزه از هرگونه عقیدۀ 
یک شوخی است: منتقدان نه 
ـ نه نیز گرفتار نظامی هستند 
و این نظام الزاماً همان نیست 
که حضرات می  پندارند. بدون 
عقیدۀ پیش ساخته یی در باب 
انسان، تاریخ، خیر، شر، جامعه 
و غیره، هیچ کس نمی تواند در 
باب ادبیات قضاوت کند: تنها 
در همین واژۀ خرد ماجرا، که 

توسط منتقدان نه ـ نه شادمانه 
اخالقی گشته و در برابر 

نظام های دل زدایی که »باعث 
شگفتی نمی شوند« نهاده شده 

است، میراث ها، جبرها و عادات 
کهنۀ فراوان خانه کرده اند. 

هرگونه آزادی، سرانجام کار، 
همیشه شامل یک رشته اصول 

شناخته یی می شود که چیزی 
جز نوعی پیش داوری نیست. 
به همین جهت، آزادی منتقد 

به معنای رد وابسته گی نیست 
ـ محال است ـ آزادی اینان به 
معنای آن است که حضرات 
در ابراز وابسته گی یا عدم 
وابسته گی، خودمختار باشند

یک سـو، و واژه هـای دادگسـتر سـوی دیگـر ـ البتـه ایـن اخالق 
منـزه گـروه ثالـث بـه یقیـن بـاز بـه دو شـاخه تقسـیم می شـود. 
دو شـاخۀ جدیـد بـه انـدازۀ همـان دو شـاخه یی کـه بـه بهانـۀ 
پیچیده گـی مورد انتقاد بود، سـهل انگارانه اسـت. درسـت اسـت: 
ممکـن اسـت جهان مـا دارای تناوبی باشـد. ولی یقیـن بدانید که 
این انشـعاب بی داور اسـت. داوران را نیز مجال رسـتگاری تنگ 

اسـت. آنـان نیـز، چنان کـه شایسـته اسـت، درگیـر اند.
اسـطوره های  چـه  کـه  ببینیـم  اسـت  کافـی  دیگـر،  سـوی  از 
دیگـری در ایـن نقـد نـه ـ نـه در کار انـد تـا بفهمیـم کـه ایـن 
نقـد مقیـم کجاسـت. از اسـطورۀ هنـر بی زمـان کـه در انـدرون 
هـر فرهنـگ جاودانی)هنـر مانـدگار( جـای دارد، بیـش از ایـن 
سـخنی نمی گویـم؛ امـا در نقد نه ـ نـه، دو حیلۀ جاری اسـطوره 
بـورژوازی را فـاش می کنـم: نخسـتین حیلـه، تشـبث بـه نوعـی 
آزادی اسـت کـه در قامـوس اینان بـه معنای» طرد پیـش داوری« 
اسـت. و حـال آن که هـر داوری ادبی همیشـه تابع آهنگی اسـت 
کـه داوری فقـط یـک نغمۀ آن اسـت. و عدم توسـل بـه هرگونه 
نظـام معیـن عقیدتـی، به ویـژه وقتـی کـه ابـراز می شـود، خـود 
عقیده یـی اسـت کامـاًل معیـن، و حداکثـر یکـی از انـواع رایـج 
مسـلک های بـورژوازی، و یـا چنان کـه خـود منتقـد گفته انـد، 
جزیـی از فرهنـگ اسـت. حتا می شـود گفت که هر وقت انسـان 
خواهـان آزادی اولیـه اسـت، وابسـته گی وی کمتـر از همیشـه 
محـل چون وچراسـت، ادعـای هر کسـی را که به نقـد معصومانه 
فخـر می فروشـد، بـه راحتی می تـوان مـورد تردید قـرار داد. نقد 
منـزه از هرگونـه عقیـدۀ یـک شـوخی اسـت: منتقـدان نـه ـ نـه 
نیـز گرفتـار نظامـی هسـتند و ایـن نظـام الزامـًا همان نیسـت که 
بـاب  در  پیش سـاخته یی  عقیـدۀ  بـدون  می  پندارنـد.  حضـرات 
انسـان، تاریـخ، خیـر، شـر، جامعـه و غیـره، هیچ کـس نمی تواند 
در بـاب ادبیـات قضـاوت کنـد: تنهـا در همین واژۀ خـرد ماجرا، 
کـه توسـط منتقـدان نـه ـ نه شـادمانه اخالقـی گشـته و در برابر 
نظام هـای دل زدایـی کـه »باعث شـگفتی نمی شـوند« نهاده شـده 
اسـت، میراث هـا، جبرهـا و عـادات کهنۀ فـراوان خانـه کرده اند. 
هرگونـه آزادی، سـرانجام کار، همیشـه شـامل یک رشـته اصول 
شـناخته یی می شـود کـه چیـزی جـز نوعی پیـش داوری نیسـت. 
بـه همیـن جهـت، آزادی منتقد به معنای رد وابسـته گی نیسـتـ  
محـال اسـتـ  آزادی اینـان بـه معنای آن اسـت کـه حضرات در 

ابـراز وابسـته گی یـا عـدم وابسـته گی، خودمختـار باشـند. 
نشـانۀ دوم بورژوامآبـی ایـن متـن، عنایـت رضایت آمیـز منتقدان 
اسـت به سـبک نویسـنده گی بـه عنـوان ارزش جاودانـی ادبیات. 
و حـال آن کـه هیـچ چیـز، حتـا زیبانویسـی نمی تواند مانـع متهم 
کـردن تاریخ گـردد؛ چرا که یـک ارزش انتقادی کامـاًل تاریخ دار 
اسـت. و حمایـت از سـبک، آن هـم در عصری که چند نویسـندۀ 
معتبـر بـه ایـن آخرین سـنگر اسـطورۀ کالسـیک حملـه برده اند، 

خـود حکایت گر کهنه پرسـتی اسـت.
ادبـی،  بیهوده گـی بازگشـت  اثبـات  آلـن رب ـ گری یـه بـرای 
مقاله یـی بـه سـبک سـتندال در رد عقیـدۀ بازگشـت بـه سـتندال 
نوشـت. تلفیـق یـک سـبک و یـک خصلت انسـانی هماننـد کار 
آناتـول فرانـس، شـاید دیگر برای پی ریـزی ادبیات کافی نباشـد. 
حتـا جـای نگرانـی اسـت کـه »سـبک«، کـه در بسـیاری از آثـار 
مدعـِی خصلـت انسـانی بـه خطـر افتـاده اسـت، خود سـرانجام 
موضـوع پیـش داوری شـده و مظنـون باشـد: به هر حال، سـبک 
ارزشـی اسـت کـه به حسـاب اعتبـار نویسـنده واریز نمی شـود، 
مگـر آن کـه نویسـنده از جمیـع جهـات دیگـر روسـپید درآمـده 
باشـد؛ معنـای این سـخن مسـلمًا آن نیسـت که ادبیـات می تواند 
بـدون تدابیـر صـوری زنده گـی کنـد. ولی اگـر منتقدان نـه ـ نه، 
کـه همیشـه جهـان را دوسـویه می خواهند تـا خود داور شـوند، 
الزامـًا  زیبانویسـی،  مفهـوم  عکـِس  می گویـم  نرنجنـد،  مـن  از 
بدنویسـی نیسـت. شـاید امروز فقط نوشتن مطرح باشـد. ادبیات 
حالی گشـته اسـت مشـکل، در مضیقه، کشـنده. ادبیـات دیگر نه 
از زیورهـای خـود، بـل از حیـات خویـش دفـاع می کنـد: نکنـد 

نقـد نوظهـور نـه ـ نـه فصلـی دیرتر ظهـور کرده باشـد؟

فرآوری: مهسا رضایی
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پـس از چاشـت روز دوشـنبه، ۷ دلـو خبـری 
مبنـی بـر سـقوط هواپیمـای مربوط به شـرکت 
از  برخـی  و  اجتماعـی  شـبکه های  در  آریانـا 
رسـانه های کشور منتشـر شد. سـاعتی نگذشته 
بود که سـقوط هواپیما مربوط به شـرکت آریانا 
توسـط مسـووالن این شـرکت تکذیـب و گفته 
شـد کـه هواپیما مربـوط بـه نظامیـان امریکایی 
اسـت. حتا سـرور دانـش، معاون دوم ریاسـت 
حکومـت وحـدت ملی در نشسـتی از شـرکت 
هوایـی آریانـا نـام بـرد و بـه کشتهشـده گان آن 

گفت. تسـلیت 
ایـن  شـدن  دست به دسـت  از  پـس  سـاعتی 
خبـر، ادارۀ هوانـوردی ملکـی اعـالم کـرد کـه 
هواپیمـای مسـافربریی در سـاحۀ زیـر کنتـرل 
بـرای  اداره،  ایـن  و  کـرده  سـقوط  طالبـان 
آغـاز  را  خـود  تحقیقـات  هواپیمـا  شناسـایی 
کـرده اسـت. مسـووالن محلـی در غزنـی نیـز 
سـاعتی پـس از ایـن سـانحه، امـا گفتنـد کـه 
یـک هواپیمای مسـافربری مربوط بـه نیروهای 
والیـت  ایـن  ده یـک  ولسـوالی  در  خارجـی 

سـقوط کـرده اسـت.
وحیـداهلل کلیـم زی سـه سـاعت پـس گفت که 
ایـن هواپیمـا حوالی سـاعت 1:30 امـروز}روز 
دوشـنبه، ۷ دلـو{ در قریـه سـدوزی ولسـوالی 
کلیـم زی  آقـای  اسـت.  کـرده  سـقوط  ده یـک 
افـزود کـه یـک تیـم از نیروهـای امنیتـی بـه 
سـاحه اعـزام شـده و از آن جایـی کـه سـاحۀ 
دارد،  زیـاد  فاصلـۀ  غزنـی  مرکـز  از  یادشـده 

نکرده انـد. ارایـه  دقیـق  جزییاتـی 
خالـق داد اکبری، عضو شـورای والیتی سـاعتی 
پیـش از اظهـارات والـی غزنـی گفتـه بـود کـه 
ایـن هواپیمـا در منطقۀ زیر ادارۀ طالبان سـقوط 
کـرده و جنگجویـان ایـن گـروه سـاحه را در 
وردک،  خالـد  داده انـد.  قـرار  خـود  محاصـرۀ 
فرمانـده پولیـس غزنـی نیـز گفت کـه نیروهای 
امنیتـی پـس از دریافـت گـزارش سـقوط، فوراً 
نیروهـای  امـا  اعـزام شـدند،  منطقـه  ایـن  بـه 

طالبـان در کمیـن آن هـا بودنـد.
او بیـان کـرد کـه طبـق اطالعـات آنـان، چهـار 
تـن در ایـن حادثـه جـان باختـه  و دو تـن از 
سرنشـینان کـه زنـده مانده انـد، ناپدید شـده اند. 
نام شـان  خواسـته اند  کـه  امریکایـی  مقامـات 
فـاش نشـود، اظهـار کرده انـد کـه ایـن هواپیما 
سرنشـین  پنـج  از  کمتـر  سـقوط،  زمـان  در 
داشـته و یـک منبـع آگاه نیـز گفتـه کـه حداقِل 

بوده انـد. تـن  دو  آن  سرنشـینان 
امـا تـا ناوقت دیروز هیـچ مسـوولی از پنتاگون 
راجـع بـه ایـن سـانحه و شـمار کشته شـده گان 
آن ابـراز نظـر نکردنـد. هیـچ یـک از مقامـات 
امریکایـی یـا دیگـر نیروهای بین المللی مسـتقر 
در افغانسـتان هنـوز از این محـل بازدید نکرده ، 
بـه  دیـروز  امریکایـی  دفاعـی  مقـام  یـک  امـا 
ادعـای  کـه  اسـت  خبرگـزاری رویتـرز گفتـه 
طالبـان مبنـی بـر سـاقط کـردن ایـن هواپیمـا 
»گمـراه کننـده« اسـت و تحقیقـات اولیه حاکی 

از نقـص فنـی ایـن هواپیمـا بـوده اسـت.

طراح کشتن سلیمانی کشته شد؟
در ایـن میـان، رسـانه ها و به ویـژه روزنامه های 
ایـران در شـماره های دیـروز خـود بـه گونـۀ 
در  هواپیمـا  سـقوط  موضـوع  بـه  گسـترده 
غزنـی پرداختـه و مدعـی شـده اند کـه در ایـن 
رویـداد، طـراح قتل قاسـم سـلیمانی، مسـوول 
ایـن کشـور کشـته  بیرون مـرزی سـپاه قـدس 
شـده اسـت. بخـش عمـدۀ روزنامه هـای ایران 
نوشـتند کـه »طالبـان یـک روز تلـخ را بـرای 

زدنـد«. رقـم  امریکایی هـا 
تأییـد  خبرهـای  براسـاس  ایرانـی  رسـانه های 
نشـده نوشـتند که در این سـقوط، طراح کشتن 
قاسـم سـلیمانی کشـته شـده اسـت. به نوشـتۀ 
روزنامـۀ همشـهری چاپ تهران: پایـگاه خبری 
تحلیلـی »وترنز تـودی« به نقل از منابع روسـی 
نوشـته اسـت هواپیمایـی کـه روز دوشـنبه در 
افغانسـتان سـقوط کرد، حامل مایک دی آندریا، 
مسـوول میـز ایـران در سـیا، طـراح عملیـات 
تـرور قاسـم سـلیمانی و رییـس عملیات هـای 
سـیا علیه ایران، عراق و افغانسـتان بوده اسـت.
منابـع اطالعاتـی روسـیه گفته انـد: دی آنـدرا، 

برجسـته ترین مأمـور عملیـات سـیا و رییـس 
عملیـات علیـه عـراق، ایـران و افغانسـتان بـه 
عنـوان پیشـرفته ترین بخـش جاسوسـی امریکا 
و مرکـز فرماندهـی سـیار، بر اثر حادثه سـقوط 
هواپیمـای امریـکا در والیت غزنی کشـته شـده 

ست. ا
براسـاس اطالعات این منابع، او از سـال 201۷ 
تاکنـون در چارچـوب برنامۀ »پرچـم دروغین« 
سـیا در غـرب آسـیا، ترور هـای متعـددی را در 
ایـن منطقـه انجـام داده کـه 300 تظاهرکننـدۀ 
رسـانه های  هسـتند.  آن هـا  جملـۀ  از  عراقـی 
ایرانـی از او به نـام »آیـت اهلل مایـک« نیـز یـاد 
کـرده و عکس هایـی از او را در حـال ادای نماز 

منتشـر کرده انـد.
در همیـن حـال، اخبـار ضد و نقیضی از کشـته 
شـدن مقام هـای ارشـد سـیا و نظامـی امریـکا 
منتشـر  مذکـور  هواپیمـای  سـقوط  حادثـۀ  در 
شـده اسـت. »فابیـو کاریسـو«، مدیـر مسـوول 
gospanews در حسـاب کاربـری خـود در 
توییتـر نوشـت: »احتمـاالً مدیـر میـز خاورمیانه 
سـیا در جریـان سـقوط هواپیمـا در افغانسـتان 

باشـد«. مرده 
»چاینـا دیلـی« نیـز بـا انتشـار ویدیویـی از این 
مقامـات  از  شـماری  شـدن  کشـته  از  حادثـه، 
بلندرتبـۀ سـیا خبـر داده و نوشـته اسـت: »ایـن 
حادثـه بـر اثـر شـلیک طالبـان بـه ایـن هواپیما 

رخ داده اسـت.«
سـلیمانی،  قاسـم  شـدن  کشـته  از  پـس 
تنش هـا  تشـدید  از  فراوانـی  گمانه زنی هـای 
میـان ایـران و امریـکا و انتقام گیـری ایـران از 
مطـرح  پیوسـته  افغانسـتان  خـاک  در  امریـکا 
شـد. بـا آنکه مسـووالن حکومت وحـدت ملی 
بـر بی طـرف مانـدن افغانسـتان تأکیـد کـرده و 
از هـر دو طـرف خواسـتار حـل مسـالمت آمیز 
غزنـی  حادثـۀ  امـا  شـده اند،  اختالف هـای 

شـده  مطـرح  ایـران  توسـط  کـه  ادعاهایـی  و 
نگرانی هـا در ایـن زمینـه افزایـش داده اسـت.

ایـن هواپیمـا در کجا مسـتقر و مأموریت آن 
چـه بود؟

اعـالم  براسـاس  بی.بی.سـی،  گـزارش  بـه 
نیروهـای امریکایـی، هواپیمـای سـقوط کـرده 
در والیـت غزنـی، در فـرودگاه والیـت قندهار 
مسـتقر بـود. ایـن هواپیمـا بـا پـرواز در فضای 
ایجـاد  در  نقطه یـی  عنـوان  بـه  افغانسـتان، 
ارتباطـات هوایـی در زمـان نبرد عمـل می کرد. 
ایـن هواپیمـا قـادر اسـت ارتبـاط رادیویـی را 
میـان نیروهـای هوایـی و زمینی بر قـرار کند و 
عمـاًل بـه عنوان یـک »وای فـای« فضایـی عمل 
کـرده و تجهیـزات ویژه یـی نیـز دارد کـه خالء 

ارتباطـی را در فضـا پُـر می کنـد.
نیـاز  نیـروی هوایـی،  براسـاس نوشـتۀ مجلـه 
ایـن هواپیمـا در سـال 200۵ میـالدی در  بـه 
زمـان انجـام عملیاتـی به نـام »بال هـای سـرخ« 
در افغانسـتان احسـاس شـد. ایـن هواپیمـا از 
سـال 2009 تا کنون در افغانسـتان مسـتقر شده 
و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. هواپیمای 
سـقوط کرده یکـی از چهار هواپیمـا از این نوع 
بـود کـه در اختیـار ارتـش امریکا قرار داشـت.

 محل سقوط هواپیما
خبرگزاری هـا و منابـع محلـی گفته انـد کـه این 
رویـداد در ولسـوالی ده یـک غزنـی در نزدیکی 
روسـتای سـدوخیل رخ داده اسـت. ولسـوالی 
ده یـک، در 2۵ کیلومتـری جنوب شـرق والیت 
غزنـی در کنتـرل گـروه طالبـان اسـت. طالبـان 
هـم با انتشـار بیانیۀ رسـمی، مسـوولیت سـاقط 

کـردن ایـن هواپیمـا را بـه عهـده گرفته اند.
ذبیـح اهلل مجاهد، سـخنگوی طالبان گفته اسـت: 
منطقـۀ  در  امروز}دوشـنبه{  از چاشـت  »بعـد 

سـدوخیل ولسـوالی ده یـک والیـت غزنی یک 
فرونـد طیـارۀ مخصـوص اشـغالگران امریکایی 
اسـتخباراتی  ماموریـت  اجـرای  به خاطـر  کـه 
در منطقـه پـرواز داشـت سـقوط  داده شـد«. 
سـخنگوی طالبـان مدعـی شـده اسـت کـه در 
ایـن سـانحه، طیـاره با همـه عمله و سرنشـینان 
آن که شـامل افسـران مهـم اسـتخبارات امریکا 

)CIA(  بـود، از بیـن بـرده شـدند. 
نیـز  حادثـه  محـل  از  شـده  منتشـر  تصاویـر 
حاکـی اسـت کـه احتمـاالً هواپیما یـک فروند 
»بومباردیـر 11A-E« متعلـق به نیـروی هوایی 
امریکاسـت؛ هواپیمایـی کـه از آن برای گشـت 
افغانسـتان  فـراز  بـر  الکترونیکـی  و شناسـایی 
اسـتفاده می شـود. هواپیمـای امریکایی سـانحه 
کـه  اسـت  تجسسـی   11A-E نـوع  از  دیـده 
می توانـد تـا سـقف 26هـزار پـا، بـاال بـرود و 
شـده  سـاقط  طالبـان  توسـط  کـه  شـده  ادعـا 
اسـت. بـا ایـن حـال، آسوشـیتدپرس بـا توجه 
بـه پرواز هواپیمای سـاقط شـده در ایـن ارتفاع 
ابـراز تردیـد کـرده کـه ایـن کار در تـوان گروه 

باشـد. طالبان 
تعـداد  دربـارۀ  دیگـر  پُرابهـام  موضـوع 
کشته شـده گان ایـن حادثـه بود. برخی رسـانه ها 
در آغازیـن سـاعات حادثـه از پیدا شـدن تقریبًا 
خبـر  هواپیمـا  سـقوط  محـل  در  صـد جسـد 
بـاره  ایـن  در  تردیدهایـی  بعدهـا  امـا  دادنـد، 
از  نـوع  ایـن  این کـه  جملـه  از  شـد.  مطـرح 
هواپیماهـا گنجایـش بیـش از 20 نفـر را ندارند 
و بنابـر ایـن، کشـته شـدن صـد نفـر در پی این 

بـه نظـر می رسـد. حادثـه غیرمحتمـل 
گمانـۀ دیگـر دربارۀ نوع موشـک اصابت شـده 
بـه ایـن هواپیما بـود کـه برخی رسـانه ها اعالم 
کردنـد، طالبـان بـا اسـتفاده از موشـک دوش 
پرتـاب »اسـترال 2« هواپیمـای حامـل افسـران 
ارتـش امریـکا را سـقوط داده انـد. بـا وجـود 

تردیـد  ایـن  بـاز  امـا  موشـک،  ایـن  کارایـی 
مطـرح شـد کـه بـرد موثـر این موشـک بیشـتر 
از 12هـزار پـا نیسـت و امـکان سـاقط شـدن 
ایـن هواپیمـا بـا این موشـک کمـی غیرمحتمل 
بـه نظـر می رسـد. ایـن سـالح دوش پرتـاب 

سـاخت شـوروی سـابق اسـت.
اسـترال 2، سیسـتم موشـکی زمیـن بـه هـوای 
حمـل  قابـل  و  پرتـاب  دوش  کـم،  ارتفـاع 
توسـط نفر بـا سیسـتم هدایت گرمایاب اسـت 
کـه بـه آن، سـام ۷ نیـز گفتـه می شـود. اسـترال 
اولیـن نسـل از موشـک های سـام )زمیـن بـه 
هـوا( قابـل حمـل توسـط نفـر اتحـاد جماهیـر 
بـه شـمار مـی رود کـه سـال 196۸  شـوروی 
مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت و تولیـد انبوه 
آن در سـال 19۷0 آغـاز شـد. ایـن موشـک از 
شـوروی  صادراتـی  سـالح های  موفق تریـن 
تمامـی  در  تقریبـًا  و  می شـود  محسـوب 
جنگ هایـی کـه از زمـان تولیـد آن تا بـه امروز 
بـه وقـوع پیوسـته، مـورد اسـتفاده قـرار گرفته 
طراحـی  بـرای  پایه یـی  سیسـتم  ایـن  اسـت. 
روسـی  جدیدتـر  پرتـاب  دوش  موشـک های 
جملـه  از  آن  ویژه گی هـای  برخـی  و  بـوده 
موشـک های  در  کیلوگرمـی   1.1۷ کالهـک 
بعـدی روسـی از جمله بیشـتر مدل هـای ایگال 

حفـظ شـده اسـت.

زمینـه  ایـن  در  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
نمی کنـد صحبـت 

پـس از ایـن سـانحه، هیـچ مسـوول حکومـت 
افغانسـتان ابـراز نظری نکرده اسـت. مسـووالن 
در وزارت دفـاع افغانسـتان دیـروز در صحبـت 
بـا روزنامۀ مانـدگار از دادن جزییات خودداری 
کـرده و گفتند که صحبـت در این زمینه مربوط 
بـه ایـن وزارت نمی شـود و باید نیروهـای ناتو 

کنند. ارایـه  جزییات 
بـه گفتۀ یکـی از سـخنگویان ایـن وزارت، این 
هواپیمـا مربـوط بـه نیروهـای ناتو بـوده و بهتر 
اسـت کـه مسـووالن این نیروهـا در ایـن زمینه 

صحبـت و جزییـات را همه گانی سـازند.
ایـن عـدم اطالع رسـانی بـه موقـع بـه مـردم با 
نهادهـای حامـی رسـانه ها  واکنـش مسـووالن 
نهادهـا  ایـن  روبـه رو شـده اسـت. مسـووالن 
دیـروز گفتند کـه بی خبری مـردم از چگونه گی 
ایـن سـانحه سـبب ایجـاد شـک و تردیدهایـی 
موقـع  بـه  مسـووالن  تـا  اسـت  نیـاز  و  شـده 

اطالعـات دقیـق را بـه مـردم شـریک سـازد.

آیندۀ گفت وگوهای طالبان با امریکا
عنـوان  بـه  خلیـل زاد  زلمـی  معرفـی  از  پـس 
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، 
امریـکا  و  طالبـان  میـان  زیـادی  نشسـت های 
انجـام شـد. ایـن مذاکـرات فـراز و فرودهـای 
فراوانـی را تجربـه کـرده اسـت. در ایـن میـان، 
امـا بـه بـاور آگاهان، هـر زمانی کـه صحبت از 
نزدیـک شـدن توافـق میـان امریـکا و طالبان به 
میـان می آیـد، حوادثی اتفـاق می افتد کـه منجر 

بـه تعلیـق ایـن گفت وگوهـا می گـردد. 
از  یکـی  بـا کشـته شـدن  و  پیـش  مـاه  چنـد 
نظامیـان امریکایـی در حمله یـی در شـش درک 
کابـل، دونالـد ترامـپ در توییتـی ادامـۀ ایـن 
مذاکـرات را متوقـف کـرد. ایـن توقـف چنـد 
ماهـه دوبـاره منجـر بـه آغـاز گفت وگوهـا در 
دوحـه شـد و چنـدی نگذشـته بـود کـه طالبان 
بـه یکـی از بیمارسـتان در میدان هوایـی بگرام 
بمب گذاشـته و آن را منهـدم کردند، این حادثه 
هـر چنـد به بـه صورت رسـمی، اما چنـد هفته 

جریـان گفت وگوهـا را متوقـف کـرد. 
وجـود  بـا  امریـکا  و  طالبـان  گفت وگوهـای 
چنددسـته گی ها در داخـل افغانسـتان مبنـی بـر 
آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانـی«، ادامـه دارد 
و شـماری از چهره هـای نزدیـک بـه طالبان، از 
نزدیـک شـدن امضـای توافـق میـان طالبـان و 
امریکایی هـا خبـر می دهنـد، امـا تاهنـوز معلوم 
طالبـان  کـه  هوایـی  سـانحۀ  ایـن  کـه  نیسـت 
مسـوولیت آن را بـه دوش گرفته انـد، چـه تأثیر 
بـر مذاکـرات دوحـه گذاشـته و آیـا بـار دیگـر 

ایـن رونـد را متوقـف خواهـد کـرد یاخیـر؟

هواپیمای امریکایی چگونه در غزنی سقوط کرد؟
وزارت دفـاع در ایـن زمینه صحبت نمی کنـد

هارون مجیدی



»عصـر مجاهدین« آبسـتن تحوالت مهم و تاریخ سـاز 
در افغانسـتان بوده اسـت؛ هیچ انقـالب و دگرگونه یی 
بـه مثابۀ عصـر مجاهـدان در افغانسـتان سـاختارهای 
فروپاشـی  اسـت.  نکـرده  متحـول  را  قرنـه  چنـد 
مشـروعیت سـنتی و تـالش بـرای مشـروعیت جدید 
در آینـدۀ سیاسـی افغانسـتان؛ گردهـم آوری و متحـد 
پوشـش  تحـت  مختلـف  مذاهـب  و  اقـوام  کـردن 
یـک هویـت به نـام »اسـالم«، مواجـه شـدن جامعـۀ 
افغانسـتان بـا پرسـش های نظیـر حقوق اقـوام و زنان، 
شـهروندباوری  بـرای  تـالش  و  ملت سـازی  رونـد 
بـه جـای رعیت پنـداری، رسـیدن سـالح بـه دسـت 
اقـوام سـتم دیده کـه سـال ها رفتـار ظالمانـۀ یـک قوم 
یعنـی پشـتون ها کمرشـان را خمیـده بـود و در آخـر 
عکـس ایـن بـاور کـه غیرپشـتون ها تـوان مدیریت و 
رهبـری و مبـارزه را ندارنـد؛ چـون اکثـر فرماندهـان 
زبـده و کاربلـد کـه بعد هـا شـهره آفاق گشـتند و بـر 
همـگان ثابـت نمودنـد که تـوان شمشـر زدن و تفکر 
سیاسـت ورزی را دارنـد، از اقـوام غیرپشـتون بودنـد؛ 
از ویژه ه گی هـای بـارز و درشـت ایـن عصـر بودنـد. 
ممکـن نقد هـای جـان دار و واقع بینانـه بـر عمل کـرد 
»مجاهدیـن« در افغانسـتان وارد باشـد کـه نگارنـدۀ 
ایـن سـطور بـر آن واقـف اسـت امـا نبایـد کارهـای 
شایسـته که بـه تعبیر اسـتاد خلیلـی ایـن »برهنه پاهان 

گـردن فـراز« انجـام دادنـد از سـینۀ تاریخ پاک شـود. 
تالش هایـی کـه افغانسـتان را وارد مرحلۀ تـازۀ کرد و 

چهـرۀ دیگـری به او بخشـید. 
فهـِم »عصـر مجاهدین« و پیش فهم واقع بینانه و به درو 
از گرایش هـای قومی و سـمتی این عصر پُرآشـوب و 
دگرگون کننـده می توانـد آینده سـنجی و ژرف نگـری 
سیاسـیت ورزان نوظهور را در عرصۀ  سیاسـت گذاری 
و تـالش بـرای گـذار از مسـیر پُرسـنگالخ سـنت بـه 
روی جـادۀ روشـنایی مدرنیته و تمـدن رهنمایی کرده 
و بـه مثابـۀ یـک چراغ دسـتی در تاریکـی شـب عمل 
کنـد. بـرای فهـم ایـن موضـوع شـناخت کارنامـه و 
تیپ شناسـی شـخصیت های تأثیرگـذار در منظومه یـی 
می کنـد؛  شـایان  کمـک  مجاهدیـن«  »عصـر  به نـام 
فهـم  و  بـدون شخصیت شناسـی  نگارنـده  بـاور  بـه 
جهان بینـی افـراد تأثیرگـذار در دهـۀ هفتـاد نمی تـوان 
تصویـر نزدیـک به حقیقـت را از این مرحلـۀ تاریخی 

مهـم بیـرون داد و از سـویی، در بـارۀ آن بـه مسـند 
قضـاوت و داوری نشسـت. همان طـور کـه در بـاال 
تذکـر رفـت عصـر پنج سـالۀ مجاهدیـن در کابـل و 
درهـم   را  سـنتی  مشـروعیت های  دیگـر  شـهر های 
فروریخـت و پرسـش های بی شـماری را در جامعـۀ 
سـنتی افغانسـتان خلـق کـرد کـه توده هـای مـردم  و 
رهبـران جهـادی در جریان جهاد و مبارزه نخواسـتند 
عرضـه  قانع کننده یـی  پاسـخ های   پرسـش ها  آن   بـه 
کننـد. یکـی از این پرسـش ها نظـام سیاسـی آینده در 
افغانسـتان و مشـروعیت ایـن نظـام بـوده کـه بعـد از 
تصـرف کابل در سـال نخسـتین دهه هفتـاد نیروهای 
مجاهدیـن بـا آن رو به رو شـدند. پرسشـی که رهبران 
جهـادی در جریـان جهـاد بـرای حفظ وحـدت آن را 

یک سـره پنهـان کردنـد.
از ایـن نـگاه کتـاِب »افغانسـتان؛ عصـر مجاهدیـن و 
برآمـدن طالبـان« نوشـتۀ دکتـر چنگیز پهلـوان اهمیت 
ویژه یـی دارد. بـه یـک تعبیـر دیگـر، ایـن کتـاب بـا 
کنـکاش گرفتـن دورۀ مهمـی از تاریخ افغانسـتان  که 
آبسـتن تحوالت عظیم در کشـور بوده اسـت؛ اهمیت 
و ارزش خـود را دو چنـدان کـرده اسـت. موردی که 
از همـه بیشـتر توجـه مخاطـب افغانسـتانی را جلـب 
کـرده و جذابیـت خلـق می کنـد، دیـدگاه تمدن محور 
و ارزشـی »پهلـوان« بـه افغانسـتان اسـت. افغانسـتان 

بـه معنـای وسـیعش  »ایرانـی«  از جغرافیـای تمـدن 
و  بلخـی   بزرگـی چـون موالنـا  مـردان  کـه  اسـت 
و  پروریـده  بطنـش  در  را  افغانـی  سـیدجمال الدین 
دسـت آورده های مهـم و پایـه در ایـن تمـدن داشـته 
اسـت؛ بـه گونه یـی که خـود پهلـوان از افغانسـتان به 
عنـوان شـاه رگ حیـات تمـدن ایرانی یاد کرده اسـت. 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سیاسـت های  گرچـه 
قابـل افغانسـتان مذهب محـور بـوده تـا تمدن محـور 
و حکومـت والیـت فقیـه همیشـه از روزنـۀ تشـیع 
بـه افغانسـتان و  مناسـبات قـدرت نـگاه کرده اسـت 
امـا دیـد تمدن محـور چنگیـز پهلـوان بـرای خوانندۀ 
افغانسـتانی کـه بازنمایی منفی از ایـران در ذهن دارد، 

جـذاب و خواندنی سـت. 
پهلـوان از معـدود افرادی سـت کـه شـناخت دقیـق 
افغانسـتان،  تاریخـی  پیشـینۀ  جهـادی؛  رهبـران  از 
تنظیم هـای جهـادی در دهـۀ ۷0، منافـع  کشـورهای 

مختلـف در افغانسـتان و ُخلق و عادت افغانسـتانی ها 
دارد. ایـن پیش فهـم او از افغانسـتان ذهـن او را در 
پیچیـدۀ دهـۀ ۷0 فعـال و قلمـش  اتفاقـات  تحلیـل 
را سـریع تر کـرده اسـت. تـا جایـی کـه او سـال ها 
افغانسـتان  دربـارۀ  جهانـی  مهـم  کنفرانس هـای  در 
سـخنرانی کـرده و در این باره نوشـته های بی شـماری 
برآمـدن  و  مجاهدیـن  عصـر  »افغانسـتان؛  کـه  دارد 
طالبـان« نیـز مجموعه مقاالتی اسـت کـه در این برهۀ 
از تاریخ افغانسـتان به رشـتۀ تحریر درآورده اسـت. از 
ایـن رو، می تـوان کتـاب او را یکی از منابع دسـت اول 

و معتبـر بـرای فهـم اتفاقـات دهـۀ هفتـاد دانسـت.
دروۀ  در  تأثیرگـذار  شـخصیت های  تیپ شناسـی 
مجاهدین شـرایط امروز را روشـن می کنـد؛ حکمتیار 
بـرای  کـه  کسـی  اسـت؛  افراطـی  پشتونسـت   یـک 
کاری  هـر  بـه  اکنـون  در  قـدرت  گرفتـن  به دسـت 
می کنـد. نویسـنده گرچـه از او به عنوان مـرد زیرک و 
باهـوش یـاد می کنـد، اما بار گفته اسـت کـه حکمتیار 
مـرد لحظه هاسـت و بـرای بـه دسـت گرفتـن قدرت 
ممکـن هـر لحظه تغییـر جهت بدهد؛ از موشـک باران 
بی وقفـۀ کابـل تا هم دسـتی با دوسـتم و مـزاری برای 
سـرکوب دولـت قانونِی اسـتاد ربانـی. رواِن  سیاسـی 
حکمتیار به شـدت شـکننده اسـت و او حاضر اسـت 
بـرای به دسـت گرفتـن قـدرت دسـت بـه هـر کاری 
بزنـد کـه غیـر قابـل پیش بینـی اسـت. مـردی کـه بـه 
بازمانده هـای  بـا  مسـعود  و  ربانـی  هم دسـتی  جـرم 
رژیـم کمونیسـت کابـل را موشـک باران کـرد و امـا 
سـر آخـر با شـهنواز تنی و دوسـتم هم دسـت شـد تا 
حکومت اسـتاد ربانی که آراسـته با سـیمای اسـالمی 
یگانـه  شـاید  بریـزد.  فـرو  بـود،  فراگیـر  دولـت  و 
کسـی کـه دسـت آورده های جهـاد را بـه یغمـا بـرد 
و خودخواهی هـای خـود را گسـترش داد، حکمتیـار 
باشـد؛ چیـزی کـه عـادل بترجـی نویسـندۀ عرب تبار 
سـعودی کـه سـال ها بـا حکمتیـار بـوده اسـت بـر 
ایـن امـر تأکیـد کـرده و از حکمتیـار به عنـوان عامل 
بربـاد دهنـدۀ دسـت آروده های جهـاد و مبـارزۀ مـردم 

افغانسـتان یـاد کرده اسـت.
نحـوۀ شـکل گیری طالبـان و هجـوم ایـن گـروه بـر 
شـهرهای بـزرگ از مـوارد مهـم دیگـر در ایـن کتاب 
اسـت. پهلـوان طالبـان را گـروه خودجـوش و ماننـد 
مجاهدیـن دارای پشـتیبانی مردمـی نمی دانـد و بارهـا 
بازمانده هـای  و  سـربازان  اگـر  کـه  می کنـد  تأکیـد 
نبـود،  آن هـا  کنـار  در  کابـل  رژیـم  پشتونسـت 
بـزرگ  شـهرهای  سـاده گی  ایـن  بـه  نمی توانسـتند 
افغانسـتان را تصـرف کنند. برعـالوه او اضافه می کند 
کـه بعـد از فتـح کابـل توسـط نیروهـای احمدشـاه 
مسـعود؛ مجاهدیـن منافـع پاکسـتان و امریـکا را در 
نظـر نگرفتنـد؛ گرچـه پاکسـتانی ها و امریکایی هـا در 
زیـادی  کمک هـای  افغانسـتان  مـردم  مبـارزۀ  دوران 
بـرای پیـروزی کـرده بودنـد، امـا ربانـی مجبـور بـود 
و  امریکایـی  منافـع  کـه  کنـد  اتخـاذ  سیاسـت هایی 
پاکسـتان بـه خطـر رو بـه رو بـود؛ این جـا بـود کـه 
پاکسـتانی ها و امریکایی ها در سـدد نیروهای جاگزین 
شـدند  تا از سـویی خالء مشـروعیت پشـتون ها شده 
و از سـوی دیگـر، منافـع دراز مـدت ماننـد حضـور 
امریکایی هـا در منطقـه؛ مقابلـه با ایـران و چین، انتقال 
فعالیـت شـرکت  افغانسـتان و  از  لولـۀ گاز  خطـوط 
نفتـی  »یونیـکال« را تأمیـن کنـد. گرچـه اختالفات و 
درگیر ی هـای خونیـن  بخشـی از قضیـه اسـت، امـا 
دالیـل اصلـی چیزی دیگری سـت کـه در بالـی به آن 

پرداختـه شـده اسـت. 
نویسـندۀ کتـاِب »عصـر مجاهدیـن و برآمـدن طالبان« 
فراگیـر  بی نظیـر و  را دولـت  ربانـی  اسـتاد  دولـت  
تجلـی  کـه  دولتـی  می دانـد؛  افغانسـتان  تاریـخ  در 
پلورالیسـتی داشـت و از همـه اقـوام و هویت هـای 
ایـن  می کـرد.  نماینده گـی  افغانسـتان  در  سـاکن 
می رسـاند کـه پهلـوان در کنـار یـک محقـق در قضیۀ 
افغانسـتان و دیـدگاه تمدن محور به این کشـور، رابطۀ 
نزدیـک بـا اسـتاد ربانـی و قهرمـان ملـی افغانسـتان 
داشـته و در کنـار تمـام نقدهـا و تحلیل هایـب کـه 
ایـن دو  از  در خصـوص رهبـران جهـادی می کنـد، 
مـرد بـه نیکـی یـاد می کنـد تـا جایـی کـه می نویسـد 
مـن بارهـا گفتـه ام کـه روزی از فرمانـده مسـعود بـه 
عنـوان اسـطورۀ نظامـی و مردآهنیـن یاد خواهد شـد 
ادبیات دوسـت  نظامـی  مـرد  ایـن  دسـت آرودهای  و 
کـه بـه گفتـۀ مسـعود بـرای »ادبیـات می جنگیـد« و 
وابسـته گی های شـخصی بـه موالنـا و حافـظ دارد، بر 
تاریـخ یـادگار خواهـد مانـد. بـه تعبیـر او، در میـان 
رهبـرن دهـۀ هفتاد مسـعود از همه برجسـته و جهیده 
بـود و فکـر تازه برای آیندۀ افغانسـتان داشـت؛ مردی 
کـه پشتونسـت های افراطی و کمونیسـت های وابسـتۀ 
نداشـتند  را  او  پیروزی هـای  دیـدن  تـاب  شـوروی 
و علیـه دولـت قانونـِی اسـتاد ربانـی آشـوب گری و 
طغیـان کـرده و زحمـات  نفس گیر مجاهدیـن را به باد 
هـوا سـپردند تا نیسـت شـود؛ کاری که تاوان سـخت 
بـر آیندۀ سیاسـی افغانسـتان داشـت و کشـور را چند 

دهـه بـه عقـب  برد.
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عبدالکبیر ستوده

چنـد نکتـه 
نقـد  در بـاب

مـن اندیشـه  و نگرشـی را نقـد می کنـم. عده یی از دوسـتان به 
جـای اینکـه نقد مـرا نقد کنند، می گویند که شـما چرا اندیشـه 
و نگـرش مخالـف ایـن اندیشـه و نگـرش را نقـد نمی کنیـد؟. 
طـور نمونـه، مـن دو متـن فیسـبوکی نوشـتم و اعتراض هـا و 
نقدهایـی کـه بـر آن دو جـوان مدل لبـاس رفتـه بـود را نقـد 
کـردم. عده یـی از دوسـتان گفتنـد: چـرا کار آن دو جـوان را 
نقـد نمی کنیـد و شـاید بـا ایـن کار موافقـت داریـد. بـه همین 
دلیـل مـن چنـد نکتـه را می خواهـم بگویـم و دوسـتان باید به 
آن نـکات ـ چـه نسـبت بـه نوشـته های مـن و چـه نسـبت به 

نوشـته های دیگـران ـ توجـه نماینـد.
1ـ نقـد همیشـه از یـک موضع و یک موقف صـورت می گیرد. 
مـن بـه لحاظ معرفتـی، در موضعی قـرار دارم و وقتی که از آن 
موضـع بـه یـک موضوع نـگاه می کنـم، مشـکالتی را می بینم و 

نقدهـای را وارد می کنم.
2ـ موضعـی کـه مـن آنجـا ایسـتاده ام و یـک اندیشـه و جریان 
را نقـد می کنـم، چنـد محدودیـت دارد. اوالً: لزومـًا یک موضع 
ثابـت نیسـت، ثانیـًا: لزومًا یک موضـع محیط بر تمـام دانش ها 
نیسـت، ثالثـًا: نقـد از آن موضـع همیشـه وارد نیسـت. بـه این 
معنـا کـه ممکـن معلومـات مـن ناتمام باشـد و در اثـر افزایش 
معلومـات، ممکـن موضعـم تغییر کنـد و یا اگر این دو مشـکل 

را نداشـته باشـد، امـا ممکن نقـدم از آن موضع وارد نباشـد.
3ـ موضـع مخالـف مـن بـا کسـی در یـک مـورد، بـه معنـای 
مخالفـت مـن بـا او در تمام مـوارد و مواضع نیسـت. چه بسـا 
در ده هـا مـورد دیگـر بـا هـم هم نظر و هـم رأی باشـیم و فقط 
در یکـی دو مـورد و موضـع بـا هـم اختـالف داشـته باشـیم. 
بنـاًء نقـد یـک اندیشـه و یـک شـخص را بـه معنـای مخالفت 
مطلـق نگیریـم و فکـر نکنیـم قطب بندی های قاطعـی بین ما و 

مخالـف ما وجـود دارد.
۴ـ عکـس ایـن هـم درسـت اسـت. ممکن مـن با شـخصی و 
گروهـی، در ده مـورد و موضوع مخالف باشـم، امـا در یکی دو 
مـورد بـا هـم هم نظـر و هم عقیـده باشـیم. بنـاًء بـه هیـچ وجه 
مرتکـب ایـن اشـتباه نشـویم کـه کسـی را بـا یـک موافقت در 
یـک مـورد مخالـف مطلـق بدانیـم و با یـک مخالفـت در یک 
مـورد موافـق مطلـق. یک نویسـنده یک متـن نوشـته می کند و 
مـن بـا کل متـن او موافقم، امـا در یک مورد مخالفـت می کنم. 
ایـن نقد من نه دشـمنی با خود نویسـنده اسـت و نـه مخالفت 

بـا تمـام متـن و نه مخالفـت بـا کل منظومه یی فکـری او.
۵ـ نکتـۀ آخـر اینکـه مـن چـرا کسـانی را و مواضعـی را نقـد 
نظـر  در  بایـد  را  نکتـه  چنـد  ایـن خصـوص  در  نمی کنـم؟. 
داشـت: اوالً: ممکـن مـن با آن کـس و آن موضع موافق باشـم 
و آن کـس و آن موضـع را دارای مشـکل نمی بینـم )اما تنها این 
نیسـت(، ثانیًا: من نسـبت بـه آن کس و آن موضـع، فاقد دانش 
الزم هسـتم و اطالعـات مـن انـدک و ناچیز اسـت و به همین 
اسـاس نمی خواهـم نقـد کنـم، ثالثـًا: مـن نقـد را نسـبت به آن 
کـس و آن موضـع را هـم اکنـون به صـالح نمی بینـم و ممکن 
در موقـع دیگـری و بـه مناسـبت دیگری آن کـس و آن موضع 
را نقـد کنـم، و رابعـًا: مـن از حـق خـود اسـتفاده می کنـم و 
اصـاًل سـکوت می کنـم و هیچ چیـزی نمی گویم. این سـکوت 
خودخواسـته یی مـن، بـه هیـچ وجـه بـه معنـای موافقـت یـا 

مخالفـت نیسـت و نبایـد هـم این  چنیـن تعبیـر گردد.

عصـر
مجـاهدین از روزنـۀ  پهـلوان

ابو مسلم خراسانی
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

از  بخش هایـی  در  داعـش  خودخوانـدۀ  خالفـت 
عـراق و سـوریه کـه در سـال گذشـته بـه دلیـل 
از دسـت دادن جغرافیـای فعالیـت، از بیـن رفتـن 
کشـته  امریکایی هـا  حمـالت  در  کـه  رهبرشـان 
پاگنـدا«  »پـرو  کانال هـای  دادن  از دسـت  و  شـد 
یـا تبلیغاتی شـان بـه نظـر می رسـد کـه شکسـت 

خـورده اسـت. 
آگاهـان می گوینـد کـه امـا تنش هـا میـان امریکا و 
ایـران و حمالت و حضـور امریکایی هـا در منطقه 
زمینـۀ دوبـاره سـازی این گـروه افراطـی را فراهم 
اخیـر  سـال های  در  کـه  گروهـی  اسـت؛   کـرده 

مراکـز جنـگ »گوریالیـی« را ایجـاد کرد.

پیـش  هفتـه  دو  بـه  نزدیـک  امریکایـی  نظامیـان 
حمـالت خود را در برابر داعـش در عراق متوقف 
کرده انـد، از طـر ف هـم نیروهـای نظامـی عراقـی 
بـه حمایـت ایران بـه جنگ در برابـر داعش تمرکز 
دارنـد، مسـلمًا به فکر خـروج نیروهـای امریکایی 

از خاورمیانه هسـتند.
در ایـن میـان نیروهـای داعـش حمـالت خـود در 
چنـد هفتـه در عـراق و سـوریه از سـر گرفته انـد 
و صدهـا تـن را در دو کشـور کشـته و زخمـی 
سـاخته اند. فعـاالن و باشـنده گان محلـی می گویند 
کـه حمـالت پـس از کشـته شـدن یـک جنـرال 
ارشـد ایرانـی قاسـم سـلیمانی توسـط هواپیمـای 
در  جـون  سـوم  در  امریکایـی  سرنشـین  بـدون 

فـرودگاه بعـداد آغـاز شـده اسـت. 
ایـن روشـن نیسـت کـه حمالتی بـه این سـرعت 
توسـط  سـیلمانی  شـدن  کشـته  بـا  ارتباطـی 
امریکایی هـا داشـته باشـد، ایـن امکان وجـود دارد 
کـه حمـالت پیـش از کشـته شـدن او طرح ریـزی 
شـده باشـد. مقامات امریکایی از ارایه اطالعات در 
مـورد افزایش حمـالت داعش چیـزی نمی گویند، 
جمیـس جیفر، فرسـتان وزارت خارجـۀ امریکا در 
امـور ایتـالف جهانی ضـد داعش می گویـد: » این 

کـدام مزیـت بـرای آنان نداشـته اسـت«.  
مـروان، قامیشـال، سـخنگوی نیروهـای کـردی که 
توسـط امریکایی هـا حمایـت می شـوند گفـت: از 

سـرگیری حمـالت داعـش پیش تر آغاز شـده بود، 
پـس از مـا اکتبـر، زمانـی کـه ترکیه حمـالت خود 
را در برابـر گروه هـای کـردی در شـمال سـوریه 

کرد.  آغـاز 
تاهنـوز ایـن گـروه بـرای گرفتـن یک نفـس زمان 
داشـت، چنانچـه سـلیمانی بـا برخـی از مقامـات 
بلنـد پایـه  عراقـی کشـته شـد. ایـران و امریـکا  را 
بـه یـک جنـگ تمـام عیـار آمـاده کـرد و عراقی ها 
بـه ایـن واداشـت تـا بـه فکـر اهتـزاز بیـرق ایـن 
بـه  عـراق  پارلمـان  جـون   ۵ در  باشـند.  تنـش 
خـروج ۵ هـزار و 200 نظامـی امریـکا که از سـال 
201۴ حضـور دارنـد رأی داد. ایـن نیروهـا وظیقه 

آمـوزش نیروهـای عراقـی را به عهد داشـتند و در 
برابـر داعـش از این نیروهـای حمایـت می کردند. 
ایتـالف مبـارزه با داعش بـرای حمایـت از نیروها 

و مراکـز آن توجـه داشـتند. 
پژوهشـگر سـوری  یـک  علـی،  عبـداهلل سـلیمان 
کـه روی گروه هـای جهـادی مطالعـه دارد، گفـت 
کـه ایـن تنـش  مسـلمًا می توانـد بـه دوباره سـازی 
داعـش کمک کنـد، چنانچه تمـام نیروها مصروف 

درگیـری در دیگـر سـاحات می شـوند. 
در میـان سـایر موضوعات، او گفت کـه تنش میان 
ایـران و امریـکا فرصـت دوباره زنده شـدن داعش 
را فراهـم کـرده اسـت؛ چنانچـه رهبـر جدیـد این 
گـروه » عبـداهلل االبراهیـم الهاشـمی القریشـی، مچ 
خـود را بـاز کـرد. القریشـی پس از آن کـه رهبری 
ایـن گـروه ابوبکـر البغـدادی در مـاه اکتبر توسـط 
نیروهـای امریکایـی کشـته شـد، بـه ایـن سـمت 
منصـوب گردیـد. رحیم عابـر رحمان، مسـوولیت 
دیده بـان سـوریه بـرای حقـوق بشـر در بریتانیا که 
ایـن حمـالت را مانیتـور می کنـد، می گویـد کـه 
روزی حمـالت امریـکا و ایـران آغاز شـد، داعش 

حمـالت خـود را از سـر گرفت. 
در 1۴ جـون داعـش حمـالت خـود از گـذرگاه 
دادنـد  انجـام  عـراق  داخـل  بـه  سـوریه  مـرزی 
و در نتیجـۀ یـک افسـر عراقـی کشـته شـد. یـک 
روز پـس  جنگجویـان داعـش حمالتـی را بـاالی 

نیروهـای عراقـی در سـاحۀ مرکـزی صالح الدیـن 
انجـام دادنـد کـه دو سـرباز عراقـی کشـته و ۵ تن 
دیگـر زخمـی شـدند. دو روز پـس یـک عضـو 
ادارۀ اسـتخبارات عـراق در حملـۀ یـک موتـر بـم 
در شـمال عـراق کشـته شـد. حملۀ مرگبـار در 1۴ 
جـون در سـوریه زمانـی کـه 200 رأس مواشـی از 
دهکـدۀ در نزدیـک شـهر شـرقی میادیـن توسـط 
جنگجویـان داعـش دزدیده شـده بود، اتفـاق افتاد. 
یکـی از چهـار چوپـان کـه در رابطـه بـه مواشـی 
خـود اطالعـات داشـت با سـربازان دولتی سـوریه 
بـه آنجـان فرسـتاد شـد که با شـلیک آتـش داعش 
اسـتقبال شـدند. زمانـی کـه نیروهـا به مرکـز خود 
برگشـت می کردنـد، نیروهـای داعش کمیـن زدند 
بـا دو چوپـان  نیروهـای دولتـی را  و 11 سـرباز 
کشـتند. داعـش تصاویـر را همگانـی سـاختند و 
جسـدهای را نشـان مـی داد کـه در حمـالت آنـان 
کشـته شـد ند. در عیـن روز جسـد هفـت چوپـان 
کـه بر سرشـان شـلیک شـده بود در شـهر شـرقی 
»دایرالظهـور«، یافـت شـد. در چهارم جون جسـد 
21 چوپان دریافت شـد با گلوله در عقب سرشـان 
شـلیک شـده بـود و مغزهای شـان بیـرون برآمـده 
بـود. هزارهـا تـن از نیروهـای دموکراتیـک کردی 
سـوریه کـه حمایـت امریـکا را بـا خـود دارند، در 
مـاه گذشـته بـه اسـاس ادعـا داعـش توسـط آنان 

کشـته شـده  اند. 
کـه  دایرالظهـور  از  فعـال  یـک  عبدالعلـی،  عمـر 
مرکـزش در اروپاسـت می گویـد کـه »یـک حملـۀ 
درد آور سـبب شـد تـا مزیـت آن گسـترش نفـوذ  
داعـش شـود« و پیامی را بـه حامیانش فرسـتاد که 

آنـان هنـوز قوی هسـتند. 
عبدالعلـی گفـت که برخی از باشـنده گان از هراس 

داعـش خانه های خـود را تـرک نکرده اند. 
ایـن گـروه ]داعـش[ تـالش می کنـد تا در رسـانه 
اجتماعـی - انترنـت حضـور خـود را نشـان دهد. 
آوردن  دسـت  بـه  بـرای  کلیـدی  کارزار  یـک 
حمایت هـای بیرونـی و جـذب جنگجویـان تـازه 

 . نفس
سـال  چهـار  حامیانش شـان  و  داعـش  اعضـای 
و  تصاویـر  انتشـار  بـا  را  خـود  پـروژۀ  قـدرت 
نوارهـای تصویـری در رسـانه های اجتماعـی کـه 
نشـان دهنـدۀ کشـتار، سـوزانید جسـد و انداختند 

داشـتند.  اعـالم  بودنـد  آپارتمان هـا  از  قرنیـان 
در هفته هـای اخیر مقامات اروپایی، توسـط شـبکۀ 
داعـش  )Europol( صدهـا شـبکۀ کـه  ایروپـل 
توسـط آن پروپاگنـدا منتشـر می کـرد و ارتباطـات 
را تأمیـن می سـاخت، بـه ویـژه خبرگـزاری داعش 
و کانـال تلگـرام کـه پیـام متنـی می فرسـتاد و پس 
از 201۵ ایجـاد گردیـده بـود را متوقـف کرده انـد. 
در  تروریسـم  پژوهشـگر  امرسـنگهام،  امرنـت 
کارزار  کـه  می گویـد  کانـادا،  آنتریـوی  دانشـگاه 
ایروپـل،در مـاه نوامبـر تأثیـر خـاص روی شـبکۀ 

اسـت.  داشـته  تلگـرام  در  داعـش  حامیـان 
تروریسـت ها  زمانـی  کـه  می افزایـد  امرسـنگهام، 
ارسـال  بـرای  دیگـر  شـبکۀ  از  کردنـد  تـالش 
پیام هـای خـود اسـتفاده کنند، مانند شـبکۀ روسـی 
 hoop messenger and«  تـام تام، کانادا کانـال
BCM manssenger » را ایجـاد کـرد و آنـان 
تـالش کردنـد دوبـاره از تویتـر اسـتفاده کننـد؛ بنا 
بـر این این تالش شـان موفقیـت چندانی بـه دنیال 
تـالش  همچنـان  بین المللـی  مقامـات  و  نداشـت 
این هـا  هیچکـدام  بشـکنند.  را  آنـان  تـا  می کننـد 
بـه حضـور پـر رونـق 210۵ داعـش در تلگـرام 

نمی رسـد.

تنـش  ایـران و امریکـا فـرصت را
 بـرای احیـای داعـش فراهـم کـرده است

برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: رویترز

تر اوسه حکومت د ملکيانو مرګ 

ژوبلې قضیو ته رسېدنه نه ده کړې

د افغانسـتان د بـر حقونـو سـازمان وايـي، حکومـت تر اوسـه 

د ملکـي کسـانو د مـرګ ژوبلـې قضیـو ته رسـېدنه نـه ده کړې.

د افغانسـتان د بـر حقونـو سـازمان وايـي، د جګـړې ښـکېل 

لـوري د خپلـو اهدافـو د تـر السـه کولـو لپـاره د ملکـي خلکـو 

ژونـد تـه پـام نـه کوي.

د دې سـازمان رییـس لعـل ګل لعـل د دوشـنبې پـه ورځ ازادي 

راډیـو تـه وویل، د ملکي کسـانو د مـرګ ژوبلې عاملینو ته سـزا 

نـه ورکـول کېږي او همدا دلیـل دی چې ورځ تر بلـې د ملکیانو 

زیاتېږي. مرګ ژوبلـه 

هغـه زیاتـوي: »لـه ۲۰۰۱ کال راهیسـې تر ننه، د ملکي کسـانو 

د مـرګ ژوبلـې یـوه عامـل تـه هم، هغـه کـه دولت پلـوه قواوې 

دي، هغـه کـه مخالفیـن دي او یـا هم بهـرين قواوې، یـوه ته یې 

هـم سـزا نه ده ورکړل شـوې. همـدا علت دی چـې ورځ تر بلې 

د ملکـي تلفاتو شـمېر ډېرېږي، ځکه د پوښـتنې څوک نه شـته.«

د اندېښـنې داسـې مهـال مطـرح کېـږي چې د شـنبې په ماښـام 

د بلـخ والیـت د بلـخ ولسـوالۍ پـه بوکـې کيل کـې د حکومت 

پلـوه ځواکونو پـه هوايي مببارد کـې د یوې کورنـۍ ۷ تنه ووژل 

شول.

مـيل دفـاع وزارت د دې پېښـې د څېړنـې لپـاره یـو پـاوی هـم 

ټاکلـی چـې بلـخ تـه رسـېدلی دی.

بـل خـوا د ولسـمر محمـد ارشف غنـي د ميل امنیت سـاکار 

حمـد اللـه محـب د قربـاين شـوي کورنـۍ لـه غړیـو رسه کتيل 

دي.

ازادي راډیـو تـه د دې پېښـې د کورنـۍ یـو غـړي وویـل، تېـر 

ماښـام د مـيل امنیـت سـاکار لـه دوی رسه پـه کتنـه کـې ډاډ 

ورکـړی چـې دا پېښـه بـه پـه هـر اړخیـز ډول وڅېـړل يش.

د افغانسـتان حکومـت لـه دې وړانـدې هـم ویيل چـې د ملکي 

تلفاتـو مخنیـوی یـې کاري لومړیتوب دی خو پـه دې اړه چې تر 

اوسـه د ملکیانـو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سـزا ورکړل شـوې او 

کـه نه، روښـانه ځواب نـه دی ورکړی.

د مـيل امنیت شـورا ویانـد جاوید فیصـل وویل: »افغـان دولت 

وړانـدې هـم اقدامـات کـړي، تر څـو ملکـي تلفات صفـر ته را 

ښـکته يش، امـا پـر دې اوس هـم بحـث روان دی چـې ال نـور 

زیـات ګامونـه پورتـه يش، څو دا سـتونزه په بشـپړ ډول حل يش 

او نـور ملکـي کسـانو ته هیـڅ ډول زیـان و نه رسـېږي، بل خوا 

بیـا وسـله وال مخالفیـن د دې المل شـوي چې ډېـری ملکیان په 

جنګي سـیمو کـې زیـان وویني. »

مـوږ هڅـه وکـړه چـې پـه دې اړه د لویـې څارنوالـۍ نظـر هـم 

واخلـوو، خـو بریـايل نـه شـوو.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د بـر حقونـو د څـار نړیـوال 

سـازمان راپـور ښـيي چې په ۲۰۱۹ میـادي کال پـه لومړیو نهه 

میاشـتو کـې په افغانسـتان کې د جګړې د ښـکېلو غـاړو له خوا 

لـه ۸۰۰۰ زیاتـو ملکیانـو ته مـرګ ژوبله اوښـتې ده.

راپـور کـې راغـيل، د ۲۰۱۹ میـادي کال پـه لومړیو ۹ میاشـتو 

کـې د افغـان او امریکايـي ځواکونـو پـه هوايـي بریدونـو کـې 

۱۰۰۰ تنـه ملکیـان وژل شـوي چې لـه ۱۰۰ ډېر یې ماشـومان 

دي.

د بـر حقونو د څار د نړیوال سـازمان د اسـیا څانګې مسـوولې 

پیرتیشـیا ګاسـمن ازادي راډیـو تـه ویـيل و: »هغـه ډول چـې 

جګـړه دوام لـري، په افغانسـتان کـې د جګړو ټول ښـکېل لوريو 

اصولـو تـه پـام نـه کـړی دی او دا کار د ملکي تلفاتـو د زیاتېدو 

المل شـوی دی.«


