
بازخوانِی 
رویداد

 6 جدی 1358

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1688  د و   شنبه        7 جد  ی /  د  ی     y   1394  16  ربیع االول   y 1437   28 د  سمبر     2015

فساد پس از ازدواج، بیشتر محصول عاداِت 
پیش از ازدواج است.

ویل دورانت 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار از معامله
 بر سر قانون ثبت احوال نفوس

مقامات  برخی  و  ارتش  ستاد  رییس 
فشارهای  از  پس  پاکستان  استخباراتی 
وارد  صلح«  »شعار  با  دیروز  بین المللی 

افغانستان شدند. 
مأموران  از  برخی  جنرال راحیل شریف و 
استخبارات پاکستان پس از ورود به کابل با 

استقبال دولت افغانستان مواجه شدند.
پایان  و  کابل  به  ورود  از  پس  شریف 
اشرف غنی  محمد  با  دیپلماتیک،  تشریفات 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  و  رییس جمهور 
نظامی  عالی رتبه  مقامات  سایر  و  اجرایی 

افغانستان دیدار کرد.
از  کابل  به  شریف  راحیل  سفر  از  هدف 
میان  صلح  گفت وگوهای  روند  سرگیری 
بوده  افغانستان  حکومت  و  طالبان  گروه 

است. 
دیدار  از  خبرنامه یی،  در  اجرایی  ریاست 
داده  خبر  شریف  راحیل  با  عبداهلل  عبداهلل 
از  دربارۀ  دیدار،  این  در  که  است  گفته  و 
سرگیری مذاکرات صلح، مبارزۀ صادقانه و 
مشترک بر ضد تروریسم و روابط دوجانبه 

بحث شده است.
در این خبرنامه گفته شده که در این دیدار 
افراد  برابر  در  قوی  و  جدی  مبارزۀ  روی 

مسلحی که به پروسۀ صلح حاضر نشوند، 
توافق صورت گرفته است.

طالبان  گروه  مذاکرات صلح  دور  نخستین 
و نماینده گان دولت افغانستان در 17 میزان 
سال جاری به مدت یک روز در اسالم آباد 
با حضور نماینده گان چین و امریکا برگزار 

شد.
صلح  مذاکرات  دور  اولین  انجام  از  پس 
قرار  شده  تعریف  پیش  از  برنامه یی  طبق 
از  پیش  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  بود 
برگزاری نشست »قلب آسیا« که 18 قوس 
به  شد  برگزار  کشور  این  در  جاری  سال 
بوجود  تنش های  دلیل  به  اما  بیاید،  کابل 
با  وی  سفر  کابل-اسالم آباد،  میان  آمده 

تأخیر مواجه شد.
رضوان اختر رییس سازمان اطالعات ارتش 
و عاصم باجوه سخنگوی ارتش پاکستان در 
این سفر راحیل شریف را همراهی کرده اند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه، دیروز با الکساندر 
مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل مالقات کرد.

سفیر  از  کرزی  خلیل  حکمت  مالقات،  این  در 
اظهارات  عنوان  به  آنچه  مورد  در  روسیه،  فدراسیون 
رابطه  در  کشور  آن  امورخارجه  وزارت  مقامات 
و  طالبان  گروه  عالیق  با  روسیه  عالیق  همخوانی  با 
رسانه ها  در  اخیراً  طالبان  با  کشور  آن  تماس  مجاری 

بازتاب یافته است، خواهان توضیح شد.
در  فدراسیون روسیه  این موضوع، سفیر  به  پاسخ  در 
وزارت  مقامات  گفته های  از  که  اظهارداشت  کابل 
امورخارجه آن کشور در این رابطه نقل قول و تعبیر 

غیر دقیق صورت گرفته است.
براساس خبرنامه وزارت امورخارجه، نامبرده افزود که 
با  روسیه  عالیق  که  است  بوده  این  منظور  واقع،  در 

عالیق گروه طالبان تنها در جنگ با داعش 
همخوانی دارد و هدف آن کشور از داشتن 
مجاری تماس با گروه یادشده، صرفًا کمک 
مخالفت  برای  سیاسی  حل  راه  دریافت  به 

گروه طالبان با دولت افغانستان می باشد.
تأکید  کابل  مقیم  روسیه  فدراسیون  سفیر 
دولت  از  همیشه  کشور  آن  که  ورزید 
یک  خواهان  و  نموده  پشتیبانی  افغانستان 
ملی،  حاکمیت  دارای  مستقل،  افغانستان 
موادمخدر  و  تروریسم  از  عاری  و  ثبات  با 

می باشد. 
مورد  در  طرف  دو  مالقات،  این  ادامه  در 

دوجانبه  همکاری های  و  روابط  در  مهم  موضوعات 
و  تروریسم  با  مبارزه  ازجمله  روسیه،  و  افغانستان 

موادمخدر و نشست مشورتهای سیاسی میان وزارتهای 
امور خارجه دو کشور که قرار است در آینده نزدیک 

در مسکو برگزار شود، بحث و تبادل نظر نمودند.

وزارت تجارت و صنایع:
تمدید موافقت نامۀ اپتا 

مشروط  به حل مشکالت بازرگانان ماست

شعار صلِح شریف در کابل
توافق بر مبارزۀ جدی با افراد مسلح مخالف صلح

هشدار وزیر داخلۀ پیشین
 از آشناساالری در صفوف نیروهای امنیتی

چـرا 
فرمان های 

رییس جمهوری 
2رد می شوند؟
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تصویر 
فرامعنا

 در سینمای 
پیشرو

در برگ ها

رویکردهای 
انتقادی

 و پست مدرن

سفیر روسیه در کابل:

عالیق ما با طالبان فقط در جنگ با داعش همخوانی دارد

صفحه 6

داوودزی:
پاکستان هرگز از دارایی خود یعنی گروه  طالبان دست نخواهد کشید؛ اسالم آباد 

در حال اجرای یک بازی است!
تجمع  به  همچنین  داوودزی 
علیه  میالدی  گذشته  ماه 
شهروند  هفت  شدن  كشته 
عنوان مدرک  به  قوم هزاره 
دولت  از  نارضایتی  افزایش 

اشاره كرد.
یک  روز  آن  داد  وی هشدار 
هشدار بیدارباش برای همۀ 
ما بود. ما می خواهیم از این 
نوع فشارها استفاده كنیم اما 
باید به صورت هماهنگ شده 

عمل كرد
صفحه 6 صفحه 6

جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت  پیش  هفته  دو  به  نزدیک  افغانستان 
از  پس  كه  می گویند  رابطه  این  در  مقام ها  آورد.  دست  به  را   )WTO(
عضویت كشور در این سازمان، ایاالت متحده آمریکا، چین، كانادا و جاپان 
هم چنان  و  حمل ونقل  بخش  در  را  افغانستان  تجارت  تا  سپردند  تعهد 

سروسامان گمرک ها همکاری كنند

تأخیر  خصوص  در  موجه  دلیل 
در توزیع شناس نامه های برقی وجود 
ندارد؛ اما چهره هایی در پشت پرده از 

آغاز این روند جلوگیری می كنند

برقی  شناس نامه های  توزیع  برای 
بلندپایۀ  مقامات  میان  در  گفت وگو 

دولت وحدت ملی آغاز شده است.

آمار  برقی،  شناس نامه های  توزیع  با 
نفوس كشور تثبیت می شود، وضعیت 
رقم  مشخص،  مردم  مدنی  و  حقوقی 
افغانستان  در  ساكن  اقوام  واقعی 
شفاف  گونۀ  به  انتخابات  و  معلوم 

برگزار می گردد



از  دیگری  پِی  یکی  رییس جمهوری  فرمان های 
می شوند،  رد  کشور  نماینده گان  مجلس  سوی 
بدون آن که در این مورد واکنِش خاصی از سوی 

نهاد ریاست جمهوری صورت گیرد. 
فرمان  مجلس،  در  مردم  نماینده گان  شنبه  روز 
قانون  در  اصالحات  مورد  در  رییس جمهوری 
انتخابات را با اکثریِت آرا رد کردند. پیش از آن 
به  که  را  دیگری  فرماِن  نماینده گان  مجلس  نیز 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
کرده  رد  آرا  اکثریِت  با  می پرداخت،  انتخاباتی 

بود. 
به  را  شایبه  این  رییس جمهوری  فرمان های  رد 
دیگری  سطِح  در  مسایل  که   می آورد  وجود 
این فرمان ها به صورِت تصادفی در  مطرح اند و 
اما  ندارند.  قرار  نماینده گان  بی مهری  معرِض 
این که واقعًا چه مسایلی سبب می شوند که این 
فرمان ها رد شوند، هنوز کسی به روشنی چیزی 

نمی گوید. 
در مورد رد فرماِن اصالحات در قانون انتخابات، 
گفت:  پارلمان  قوانین  بررسِی  کمیسیون  رییس 
سوی  از  افغانستان  رییس جمهور  فرمان 
کشور  این  پارلماِن  هژده گانۀ  کمیسیون های 
پذیرفته نشده است. او افزود: پارلمان افغانستان 
سال  اخیر  اجالس  در  نمی تواند  قانون  طبق 
پنجم، بحث روی قانون انتخابات را در دستور 
قانون  که  صورتی  در  و  دهد  قرار  خود  کارِ 
نیز  رییس جمهور  باشد،  داشته  وجود  انتخابات 
نمی تواند در این مورد فرماِن قانونی صادر کند.

صرفًا  که  نمی رسد  نظر  به  استدالی،  چنین  با   
رد  دلیل  تنها  ملی،  شورای  پنجِم  سال  مسالۀ 
اصالحات  مورد  در  جمهوری  رییس  فرمان 
مردم،  نماینده گان  باشد.  انتخابات  قانون  در 
مواردی  از  نیز  را  انتخابات  قانون  موجودیت 
رییس  از  را  فرمان  صدورِ  حق  که  می دانند 
جمهوری سلب می کند. این مسأله نشان می دهد 
قوۀ مجریه و  میان  تنش  نوع  دیگر یک  بارِ  که 
مقننه در حال شکل گیری است؛ همان تنشی که 
افغانستان حامد کرزی  پیشیِن  رییس جمهوری 
را  آن  پارلمانی،  انتخابات  نتایج  پذیرش  سِر  بر 
اساس گذاشت و تا آخر کار، چندان با قوۀ مقننه 

نزدیکی نشان نداد. 
بروز  قوه  دو  میان  چنین جوی  حاال هم ظاهراً 
نیز  دیگری  منظِر  از  مسأله  این  اما  است،  کرده 
قابل بررسی است. بسیاری از تحلیل گران ردِ دو 
فرماِن پی هِم رییس جمهوری را از سوی مجلس 
اختصاص  انتخاباتی  مسایل  به  که  نماینده گان 
آن،  پس  در  و  نمی دانند  تصادفی  چندان  دارد، 
مسایل دیگری را پُررنگ می بینند. آیا نماینده گان 

مردم صرفًا به دالیل قانونی، دست 
یا  و  می زنند،  فرمان ها  این  ردِ  به 
می خواهند که به نتایج مشخصی در 
مورد خود و یا رابطۀ خود با مراجِع 

قدرت دست پیدا کنند؟ 
اصالحات  که  کرد  نباید  فراموش 
اصول  از  انتخاباتی،  نظام  در 
است  ملی  وحدت  دولت  اصلِی 
از  مستقیمًا  را  خود  مشروعیِت  که 
توافق نامه یی می گیرد که این دولت 
است.  آمده  به وجود  آن  نتیجۀ  در 
به تعبیری دیگر، توافق نامۀ سیاسی 
دولت  اعتبار  اصل،  یک  عنوان  به 
وحدت ملی را بیان می کند و به آن 
زیرا  می بخشد.  قانونی  مشروعیت 
قرار  اصل  سیاسی  توافق نامۀ  اگر 
نتایج  به  توجه  با  نمی توان  نگیرد، 
رسمیت  را  فعلی  دولِت  انتخابات، 
دولت  این  بخشید.  مشروعیت  و 
و  سیاسی  تنگنای  یک  از  برآمده 
انتخاباتی در کشور است که هر دو 
تیم انتخاباتی را با پادرمیانِی جامعۀ 
جهانی در کنار هم قرار داد. هر دو 
طرِف دولت وحدت ملی در تقسیِم 
قدرت شریک دانسته می شوند و بر 
وظایف  سیاسی،  توافق نامۀ  اساس 
صورت  به  آن ها  مکلفیت های  و 
است.  شده  مشخص  مساویانه 
و  عمده ترین  وضعیتی،  چنین  در 
اصلی ترین مرجع کسِب اعتبار برای 
هر دو تیم، همان توافق نامۀ سیاسی 
که  هرکسی  والغیر.  باشد  می تواند 
ارایه  آن  از  دیگری  تعبیِر  بخواهد 
کند و یا فکر کند که بر اساس رای 
آِن  از  را  قدرت  انتخابات  نتایج  و 
خود کرده، به معنای بی اعتبار نشان 
دادِن توافق نامۀ سیاسی خواهد بود. 
درون  از  انتخاباتی  اصالحات 
مشروعیت  سیاسی  توافق نامۀ 
آن،  بدون  و  می آورد  به دست 
هیچ  نمی تواند  ملی  دولت وحدت 
انتخاباتی در افغانستان برگزار کند. 
دولت مرداِن  که  نیست  چیزی  این 

کشور و یا شورای ملی از آن بی خبر باشد؛ اما در 
این که عده یی تالش دارند در دومین ساِل ایجاد 
دولت وحدت ملی آهسته آهسته آن را بی اعتبار 
نشان دهند، نمی توان شک ورزید. شاید عده یی 
در  نیز  عده یی  و  جمهوری  ریاست  ارگ  در 

شورای ملی، به چنین طرحی نزدیک 
در  اصالحات  بحث  که  باشند  شده 

نظام انتخاباتی را منتفی سازند. 
برخی  سوی  از  البته  موضوع  این 
نظام  اصالح  کمیسیون  اعضای 
انتخاباتی کشور نیز مطرح شد و آن ها 
ریاست جمهوری  ارگ  در  که  گفتند 
اصالحات  فراراه  کارشکنی هایی 
وجود دارد. این بار شورای ملی نیز 
که  می کند  تالش  و  شده  گود  وارد 
جلو اصالحاِت انتخاباتی گرفته شود. 
توجیه  برای  البته  پارلمان  اعضای 
عملکرد خود، به مسایل قانونی اشاره 
دهند  نشان  می خواهند  و  می کنند 
وقوع  به  امر  این  سوای  آن چه  که 
قرار  قانون  با  مغایرت  می پیوندد، در 
می گویند  آن ها  مثال،  گونۀ  به  دارد. 
نظام  اصالح  کمیسیون  تشکیل  که 
ندارد  قانونی  انتخاباتی، هیچ جایگاه 
مورد  نمی تواند  آن  پیشنهادهای  و 
پذیرش قرار گیرد. آن ها به نهادهای 
انتخاباتی اشاره دارند و می گویند این 
در  اصالحات  مورد  در  باید  نهادها 
ساختارهای انتخاباتی تصمیم بگیرند 
پیشنهادی،  بسته های  به صورت  یا  و 
آن ها را به شورای ملی و قوۀ مجریه 

ارایه دهند.
به  می تواند  عماًل  مسأله  این  اما 
اصالح  مورد  در  تازه یی  بن بسِت 
نظام انتخاباتی بینجامد، ضمن این که 
نیز  را  سیاسی  توافق نامۀ  می تواند 
نقض کند. چنین به نظر می رسد که 
ارگ  میان  پرده  پشِت  تعامل  نوعی 
دارد  جریان  نماینده گان  از  برخی  و 
خط  تقریبًا  موضع گیری ها  این  و 
ضمن  در  می کنند.  دنبال  را  واحدی 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  اگر 
انتخابات  صورت نگیرد، بدون شک 
آینده نیز بدون سرنوشت خواهد بود 
ادامۀ  بدون شک بحث  این مسأله  و 
را مطرح می سازد  فعلی  پارلمان  کار 
از  تعدادی  حمایِت  از  شاید  که 
نماینده گاِن فعلی نیز برخوردار باشد. 
در این مورد، چشم ها به سوی ریاست اجرایی 
و نهادهای جامعۀ مدنی است تا با واکنش های 

به موقع شان جلِو این وضعیت را بگیرند! 
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احمــد عمران

چـــــــرا 
فرمان های رییس جمهوری رد می شوند؟

 

نیروهای وابسته به ظاهر قدیر، معاون مجلس نماینده گان 
و نمایندۀ مردمِ ننگرهار، دیروز سِر پنج عضِو داعش را 
بریدند و سر و تن های آنان را در جادۀ عمومِی ولسوالی 
اچین به نمایش گذاشتند. این برخورد درحالی صورت 
می گیرد که داعشی ها در افغانستان چنین اعمالی را بارها 
افرادِ  وحشت ناک،  و  خشن  روش های  با  و  داده  انجام 

بی گناهِ بی شماری را به قتل رسانده اند. 
واضح است که ارعاب و هراس افکنی، یگانه تِز داعش در 
برابِر مردم و مخالفین شان است؛ اما این که چرا نیروهای 
دست  رقت انگیز  و  داعشی  رویکردِ  این  به  مردمی 

یازیده اند، سوالی ست که باید پهلوهای آن را شکافت. 
افراد  کشور،  امنیتی  نیروهای  که  است  شده  دیده  بارها 
اما  داده اند،  تحویل  دولت  به  و  کرده  اسیر  را  طالبان 
دیری نگذشته که همۀ آن ها توسط آقای کرزی و یا هم 
آقای غنی از زندان رها و دوباره در خدمِت استخبارات 
پاکستان، وارد میداِن جنگ شده و به قتِل سربازان امنیتِی 
هرازگاهی  که  دالیلی  از   یکی  مسلمًا  بسته اند.  کمر  ما 
موجب شده سربازن امنیتِی ما در میدان های جنگ اسرای 
طالب را بکشند، به همین سیاسِت نادرست برمی گردد. 
در  دلیل  همین  به  ما  سربازاِن  از  برخی  اکنون  همین 
زندان به سر می برند و خانواده های شان در بدترین حالت 

روزگار می گذرانند.
قرار  توجه  مورد  را  مشابه  مواردِ  و  مورد  این  وقتی 
دشمن  برابر  در  خشونت  انجام  که  درمی یابیم  دهیم، 
بی مهری ها  و  بی توجهی ها  این   از  جنگ،  میدان های  در 
مقاماِت  سوی  از  امنیتی  نیروهای  رشادت های  برابِر  در 
دولت به ویژه ریاست جمهوری سرچشمه می گیرد. یعنی 
داعشی  یا  و  طالب  که  می کند  احساس  که سرباز  وقتی 
که هم سنگرش را شهید کرده و توسط او اسیر شده، به 
زودی مورد عفو و نوازِش دولت قرار می گیرد و بارِ دیگر 
بالی جاِن او می گردد، سعی می کند خود مجری قانون 
شود و جاِن دشمن را بگیرد پیش از آن که دوباره در برابِر 

وی سالح بکشـد. 
البته چنین فرمانی )تیرباران دشمن در میدان جنگ( بارها 
از طرف مقامات ارشِد نظامی کشور از جمله وزیر داخله 
و رییس ستاد ارتش نیز صادر شده است. اما آن چه اکنون 
در ننگرهار در ولسوالی اچین روی داده، از نظر ُفرم و 
صورت متفاوت است و حیثیِت مقاومت های مردمِی ضد 

داعش و طالب را به شدت صدمه می رساند. 
بریدِن سر دشمن، عملی به ساِن داعش است و از قساوِت 
قلِب فاعِل آن حکایت می کند. این نمایِش وحشت ناک 
اسالمِی  توصیه های  و  انسانی  کرامِت  با  آن که  از  جدا 
جامعه  رواِن  و  روح  بر  مخرب  اثری  دارد،  منافات  ما 
سطوِح  در  توحش  و  خشونت  بازتولیِد  به  و  می گذارد 

دیگر منجر می گردد. 
در  قدیر  نیروهای ظاهر  توسط  دیروز سرشان  که  آنانی 
ننگرهار بریده شده، درست است که افرادی جنایت کار 
و سزاوارِ مرگ بوده اند؛ اما عمل بالمثِل نیروهای ظاهراً 
میاِن  تمایز  خط  طالب،  و  داعش  علیه  مبارزه  مردمِی 
و  کمرنگ  را  انسان محور  نیروهای  و  انسان ستیز  دشمِن 

در نهایت، محـو می کند . 
تهی  داعشیاِن  و  طالبان  سنِت  زدن،  گردن  و  کردن  مثله 
این  نیز  داعش  مخالِف  نیروهای  اگر  است؛  انسانیت  از 
جنِس  به  بخواهند،  بی آن که  خود  کنند،  پیشه  را  سنت 
داعشیان درآمده اند. بنابراین، به تمامِ نیروهای مردمی یی 
طالبی  و  داعشی  تروریستاِن  برابِر  در  می خواهند  که 
انسانی  کرامِت  حفظ  که  می شود  پیشنهاد  کنند،  مبارزه 
فراموش  نبرد  میـدان  در  را  اسالم  اخالقِی  دستوراِت  و 
نکنند و با پرهیز از گردن زنی و مثله کردِن دشمن، وجه 
تمایِز خود را با گروه های انسان سوز و انسانیت ستیز به 
نمایش بگذارند. در غیر آن، فرِق زیادی میان داعش و 

آنان نخواهد بود!

مـثِل داعشیـان عـمل 
نکنیــد!
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مسایل در سطِح 
دیگری مطرح اند 
و این فرمان ها 

به صورِت تصادفی 
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اكرام اندیشمند
حملۀ نظامی شوروی در ششم جدی 1358 خورشیدی )27 
دوران حکومِت 103روزۀ  در  افغانستان،  بر  دسمبر 1979( 
نظامی  دسته های  نخستین  گرفت.  شکل  امین  حفیظ اهلل 
لشکریاِن شوروی، در ظاهر با دعوت و موافقِت امین وارد 
میزبان  دعوت،  این  قربانی  نخستین  اما  شدند؛  افغانستان 

اصلِی آن ها حفیظ اهلل امین بود!
اقدام  و  قوای شوروی  به حضور  امین  تقاضای  درحالی که 
و  متناقض  موضوِع  دو  عنوان  به  موصوف  قتل  در  قوا  این 
معماگونه در رویداد لشکرکشی شوروی جلب توجه می کند، 
تجاوز  در  افغانستان  خلق  دمکراتیک  حزب  رهبران  نقش 
نظامی شوروی، نقش اصلی و تعیین کننده نبود. هرچند که 
حفیظ اهلل امین قوای شوروی را دعوت کرد و ببرک کارمل 
در پِی ورود این نیروها به رهبری حزب و حاکمیِت حزبی 
قربانی  یک  تنها  صعود  و  سقوط  این  در  آن ها  اما  رسید، 
محسوب می شدند. هرگاه از منظر قربانی شدن و حتا ابزار 
بودن در این رویداد به نقش رهبران حزِب مذکور نگاه شود، 
سهم امین در ماجرای کشانیدن پای ارتش سرخ به افغانستان 

بیشتر از همه است.
امین؛ داعی و میزبان نیروهای شوروی

حفیظ اهلل امین در زمان امضای معاهده میان عالی ترین هیئآت 
به  که   1978 دسمبر  پنجم  در  افغانستان  و  شوروی  دولت 
رهبری نورمحمد تره کی و برژنف صورت گرفت، به صورِت 
رسمی نفر دومِ دولت حزب دمکراتیک خلق بود. امین چه 
در دوران زمام داری نورمحمد تره کی و چه در زمان کوتاه 
رهبری و حاکمیت خودش، بارها از شوروی خواستار اعزام 
نیروی نظامی به افغانستان شد. در یک سند محرمانۀ کی.جی.
جابه جایی  چه گونه گی  با  امین  توافقات  از  آن  نمایندۀ  بی، 

نیروهای نظامی شوروی می نویسد:
»پیام از کابل)محرمانه، عاجل(

به تاریخ 12 و 17 دسمبر)1979( نمایندۀ کی.جی.بی با امین 
دیدار کرد، در گفته های امین مسأله یی درخور توجه است:

در  شوروی  اتحاد  بالفصل  لزوم  مفکورۀ  مصرانه  امین، 
جلوگیری از عملیات رزمی باندها در نواحی شمال جمهوری 
دمکراتیک افغانستان را بیان کرد. طرح های او از این قرارند: 
شوروی  مسلح  نیروهای  حضور  افغانستان  کنونی  رهبری 
نقاط مهِم استراتژیک در استان های شمالی  از  را در برخی 

افغانستان خیرمقدم خواهند گفت.
امین گفت:

از  بایست  نظامی  کمک  ارایه شدۀ  روش های  و  اشکال  1ـ 
جانب شوروی تعیین گردد.

2ـ اتحاد شوروی می تواند پادگان های نظامی در جاهایی که 
خود آرزو دارد، به دست آورد.

3ـ اتحاد شوروی می تواند کلیۀ پروژه های همکاری مشترِک 
افغان شوروی را زیر محافظت بگیرد.

راه های مواصالتی جمهوری  4ـ سپاهیان شوروی می تواند 
دموکراتیک افغانستان را زیر نگهبانی بگیرد...«

در سند دیگر از تقاضای امین به اعزام نیروی شوروی برای 
حفاظت از محل کار و اقامتش سخن می رود:

گسیل  بر  مبنی  خود  خواهش  امین  گفت وگو،  روند  »...در 
یک گردان)کندک( از سپاهیان شوروی را برای نگهبانی از 
شخِص خود در مقر جدیدش )که او در نظر دارد پس از 
پانزدهم اکتوبر سال روان)1979( به آن جا کوچ کند( تکرار 

کرد...«. 
)C.I.A(حفیظ اهلل امین و سی.آی.ای

اگر به سوی امین به عنوان عضو C.I.A نگاه شود و ادعای 
مخالفین حزبِی او با ادعای دولت شوروی در آن دوران مورد 
نظامی  تجاوز  اصلی  محرک  امین  بازهم  گیرد،  قرار  توجه 
شوروی در بررسی نقش حزب دمکراتیک خلق و رهبران 
این حزب در این تجاوز محسوب می شود. شوروی در آن 
دوران، نفوذ به افغانستان همسایۀ جنوبی خود را بخشی از 
منافع و مصالح حیاتِی خود تلقی می کرد. سپس با حاکمیت 
حزب دمکراتیک خلق سیاست نفوذ، جایش را به کنترول و 
سلطه به افغانستان داد. برای دولت شوروی روابط و تبانی 
امین با سی.آی.ای و پاکستان بر مبنای بریدن از شوروی و 
روی آوردن به غرب، غیر قابل تحمل بود. حتا امریکایی ها 
منافع  حوزۀ  از  افغانستان  در  را  شوروی  انحصاری  نفوذ 

روس ها محسوب می کردند:
»گزارش وزارت خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا در سال 1972 
نتیجه گیری می کند که: افغانستان با روسیه )شوروی( روابط 
طبیعی سیاسی، اقتصادی، تجارتی و کلتوری دارد. هر تالشی 
پایین تر  برای  ـ شوروی  افغان  روابط  کاهش  در جهت  که 
شدن از سطح طبیعی آن صورت گیرد، خالف منافع هر دو 

طرف بوده، حالت به دست آمده دیری دوام نخواهد کرد.«
آیا واقعًا میان  این پرسش که  به  قانع کننده   پاسخ درست و 
نخستین  از همان  بود،  موجود  رابطه یی  امین و سی.آی.ای 
روزهای حملۀ نظامی شوروی تا اکنون، از سوی شوروی ها 
شاخه های  و  جناح ها  داخل  در  امین  متخاصِم  مخالفان  و 

حزب دمکراتیک خلق ارایه نشده است. 
حفیظ اهلل امین از نخستین روزهای حکومت خود در صدد 
تماس و مذاکره با دولت پاکستان شد. اشتیاق و عالقۀ او به 

برقراری روابط نزدیک با پاکستان هر روز افزایش می یافت 
به دیدار و گفت وگو  پایانی حکومت خود،  و در روزهای 
بیش  بی صبری  پاکستان  دولت  رییس  ضیاءالحق  جنرال  با 
به  بعداً  پاکستان  خارجۀ  وزیر  آغاشاهی  داد.  نشان  حد  از 

هریسن خبرنگار امریکایی گفت که:
»برداشت ما از اشارات امین این بود که وی آماده است که 

خط دیورند را بپذیرد.«
افزایش  نیز  امریکا  با  نزدیک  رابطۀ  تامین  به  امین  اشتیاق 
غرض  امین  حفیظ اهلل  مساعی  و  عالقه  درحالی که  یافت. 
سند  و  شاهد  پاکستان  و  امریکا  با  نزدیک  مناسبات  تأمین 
قابل  نکتۀ  نمی تواند،  شده  تلقی  سی.آی.ای  با  او  پیوند 
بحِث دوران حاکمیت کوتاه وی، عملکرد متضادش غرض 
روابط  در  هم زمان  امریکا  متحدۀ  ایاالت  با  مناسبات  ایجاد 

موجودش با شوروی بود.
اما خطر امین برای شوروی ها که کمر به قتل او و سرنگونی 
با سی.آی.ای  رابطۀ وی  از  آن که  از  قبل  بستند،  حکومتش 
و  بحران آلود  عملکرد  و  سیاست  در  ریشه  برمی خاست، 
و حکومت حزبی  داخل حزب  در  موصوف  مهارِ  غیرقابل 
داشت. امین علی رغم وابسته گی و وفاداری اش به شوروی، 
و  بیرون  در  انحصار  و  سرکوب  عملکرد  و  سیاست  با 
به  را  حزب  این  حاکمیت  خلق،  دمکراتیک  حزب  درون 
حزب  دولت  سقوط  مسکو  برد.  فروپاشی  و  سقوط  سوی 
دمکراتیک را خلق نمی پذیرفت و حاکمیت این حزب را در 
افغانستان همسو با آن چه  که منافع حیاتی خود می پنداشت، 

تلقی می کرد.
امین؛ شخصیتی مستقل و ناسیونالیست 

فرضیۀ ناسیونالیسم و استقاللیِت امین در بریدن از شوروی 
به حد اتهامِ رابطه و وابسته گی او به C.I.A می تواند یکی 
از عوامل وسوسه انگیز و تحریک آمیز در لشکرکشی شوروی 
باشد. ناسیونالیسم و آزادی خواهی امین از سوی هواداراِن او 
در داخل حزب دمکراتیک خلق مطرح می شود که برخالف 
تا  بود  آن  در صدد  کارمل،  ببرک  آن  رهبر  و  پرچم  جناح 
حزب و دولت حزبی را از سلطه و کنترول شوروی بیرون 

کند.
در  که  امریکایی  خبرنگار  و  نویسنده  هریسن«  »سلیک 

تابستان 1357 خورشیدی با امین در مسند وزارت خارجه به 
گفت وگوی مطبوعاتی پرداخت، می گوید: »پالیسی امین این 
بود که به شوروی ها در امور افغانستان حق آن  قدر نظارت را 
ندهد که اتحاد شوروی با دادن کمک های هنگفت در اقمار 
خویش از آن برخوردار بود. دو مصاحبۀ طویل با امین که 
یکی آن به تاریخ 6 جون و دیگر آن به تاریخ 13 آگست 
ناسیونالیست  امین  که  داد  نشان  گرفت،  صورت   1978

سرسخت، آزادمنش و مغرور و متکی به نفس خود بود.«
متناقض  مسیری  خویش،  عملکرد  در  امین  این همه،  با  اما 
دگرگونی های  و  تحوالت  به  نگاه  پیمود.  را  پالیسی  این  با 
درونی حزب دمکراتیک خلق پس از کودتای ثور 1357 تا 
زمان عروج حفیظ اهلل امین به رهبری قدرت و سقوط خونین 
او از قدرت، پیوسته وابسته گی دولت حزب دمکراتیک خلق 

را در تمام عرصه های حیات به شوروی نشان می دهد.
حفیظ اهلل امین و مناسبات با شوروی

103 روز رهبری حفیظ اهلل امین در حزب دمکراتیک خلق و 
دولت حزبی، همراه با فریاد شوروی دوستی و تأکید بر این 

دوستی و وفاداری به نظام و ایدیولوژی شوروی بود:
ـ امین در این دوره علی رغم تماس ها و تالش هایش غرض 
بر قراری روابط با امریکا و پاکستان، به تمام خواست های 

شوروی پاسخ مثبت گفت.
امنیتی شوروی که در طول حکومت  از هیئأت نظامی و  ـ 

103روزۀ موصوف بالوقفه در رفت وآمد به افغانستان بودند، 
با گرمی استقبال به عمل آورد. 

در  را  روسی  مشاورین  و  شوروی  نماینده گان  مشورت  ـ 
انتقال دفتر و مقِر خود از قصر ریاست جمهوری به قصر تپۀ 

تاج بیک در داراالمان پذیرفت... 
وفاداری و اعتمادِ امین به شوروی

این گمان  به  تره کی  قتل  و  برکناری  از  امین پس  حفیظ اهلل 
در  که وی  می شوند  متقاعد  زود  یا  دیر  که شوروی ها  بود 
می تواند  حزبی  دولت  و  خلق  دمکراتیک  حزب  رهبری 
روابط مشابه تره کی را با مسکو برقرار کند و بهتر از تره کی 
مجری تمایالت و اهداف شوروی ها باشد. حتا امین شوروی 
را در برقراری مناسبات گسترده و اعتماد به خود، بیشتر از 
مدت ها  را  ذهنیت  این  و  می کرد  احساس  نیازمند  خویش 
باری  داشت.  حاکمیت  و  حزب  در  رهبری  احراز  از  قبل 
در مسند وزارت خارجه به خبر نگار امریکایی در تابستان 
تشویش  نباید  ما  مورد  در  امریکایی ها  »شما  گفت:   1978
داشته باشید. ما افغانانیم، ما می دانیم که با روس ها چه طور 
بما  آن ها  که  باشید  داشته  یاد  به  باشیم.  داشته  باید  سلوک 
آن قدر ضرورت دارند که ما به ایشان داریم. حتا ضرورت 

آن ها به ما بیشتر از ضرورت ما به آن هاست...«
بر  مبنی  خود  محاسبات  در  امین  که  می رسد  نظر  به  بعید 
تکیه  به حدس و گمان  تنها  به شوروی  اعتماد و وفاداری 
کرده باشد. امین این پیام و اطمینان را از برخی نماینده گان 
بود.  کرده  دریافت  کابل  در  شوروی  قدرِت  دستگاه های 
الکزاندر موزورف نمایندۀ کی.جی.بی در افغانستان از قول 
»وی پی. زپالتین« مشاور سیاسی ارتش افغانستان در سال 

1979 می گوید:
از مشاورین  »ما در حالت دفاعی قرار داشتیم؛ زیرا بعضی 
و متخصصین ما در کابل در مقابِل مشکالتی که در حزب 
دمکراتیک خلق وجود داشت، عکس العمِل زایدالوصفی از 
خود نشان می دادند. خالصه راپورهای شان به مسکو این بود 
که همه چیز رو به اضمحالل گذاشته و امین به ما خطری را 
تشکیل می دهد. مشاهده می شد که جنرال گورلوف)رییس 
مضطرب  و  برآشفته  کابل(  در  شوروی  نظامی  استخبارات 

بود. من هم در اضطراب بودم. نظر ما این بود که می شود با 
امین کار کرد! وی دشمن اتحاد شوروی نیست و ما باید از 

استعداد و لیاقِت زیادش به نفع خود بهره برداری نماییم...
از طرف  داد که  دفاع مکتوبی  اوستینوف وزیر  به  زیپالتین 
تقاضای  برژنف  از  امین  بود.  فرستاده شده  برژنف  به  امین 
شود.«  سنجیده  سخنش  که  بود  خواسته  و  کرده  مالقات 
به مسکو می رسد.  واقعی  اطالعات غیر  او فکر می کرد که 
متأسفانه که ایشان نخواستند که در چنین یک لحظۀ حساس 
مذاکرات،  این  از  بعد  هفته  چند  نمایند.  صحبت  وی  با 
جنرال گورلوف از مقامش در کابل برطرف گردید. به همین 
منوال، پالوفسکی که به اوستینوف تلگرامی فرستاده بود که 
بود  نخواهد  مصلحت  به  مقرون  افغانستان  به  سرباز  اعزام 
با امین به سطح عالی مذاکرات  و هم تقاضا نموده بود که 
صورت بگیرد، در ماه نوامبر از کابل احضار گردید. زمانی 
که پالوفوسکی به مسکو مواصلت کرد، برایش معلوم گردید 
که به توضیحاتش در مورد افغانستان کسی گوش نمی دهد.«

بازی مسکو با امین و فیصله نامۀ 176
بازی با حفیظ اهلل امین و اتخاذ سیاسِت دوگانه از سوی مسکو 
در مورد او، از نخستین فیصله های رهبران حزب کمونیست 
شوروی و نخستین گام در فرایند حملۀ نظامی و قتل او بود. 
آماده  به رهبران شوروی و  ارایۀ گزارش  و  اوضاع  بررسی 
از  نیروهای شوروی،  پذیرش  توافق و  امین جهت  ساختن 
افغانستان می آمدند و با  وظایف هیئآتی بود که به پایتخت 
روس ها  اما  می کردند.  گفت وگو  او  دولِت  مقامات  و  امین 

بسیار آسان به این توافق و اعتمادِ امین دست یافتند.
مقدمات یورش نظامی بر افغانستان قبل از فیصله نامۀ 176، 
بعداً  که  مهاجم  قوای  گردید.  آغاز   1979 نومبر  اوایل  در 
نام ارتش چهلم شوروی را گرفت، به این منظور در ترمز 
مارشال  ترکمنستان تشکیل شد؛ هرچند  ازبکستان و حوزۀ 
استینوف وزیر دفاع شوروی تصمیم رهبران شوروی را در 
اوایل دسمبر در جلسۀ رهبری هیئت وزارت دفاع و برخی 

ژنراالن ارشد و باصالحیت اعالن کرد.
یورش 333 و شامگاه ششم جدی 1358

به وسیلۀ   )1979 1358)27دسمبر  جدی  ششم  سحرگاه  تا 
 103 فرقۀ  نیروهای  از  تن  پنج هزار  هوایی،  پرواز  صدها 
کماندو، وارد فروگاه کابل و بگرام شدند. تا ظهر این روز، 
نیروهای زرهی فرقۀ 108 که روز 25 دسمبر با عبور از فراز 
آمو راه کابل را در پیش گرفته بودند، وارد حومۀ پایتخت 
گردیدند و با نیروهای کماندویی فرقۀ 103 ارتباط بر قرار 
افغانستان  ارتش  قطعات  در  شوروی  مشاورین  ساختند. 
ورود این نیروها را انجام تمرینات نظامی وانمود می کردند. 
هیچ گونه حالت اضطرار در داخل دولت و حزب حاکم به 
چشم نمی خورد. امین ظهر آن روز در کاخ تپۀ تاج بیگ میزبان 
اعضای دفتر سیاسی حزب دمکراتیک خلق بود و به آن ها 
از کمک های نظامی و مالی شوروی اطمینان می داد. اما آشپز 
روسی اش در آشپزخانه مصروف زهرآلود ساختن غذای او 
بود و نیروهای شوروی در بیرون کاخ، خود را برای انجام 
یک عملیات نظامی غرض سرنگونی حکومِت موصوف آماده 
هشت  دیپارتمنت  توسط  امین  مسمومیت  طرح  می کردند. 
کی.جی.بی تحت رهبری اندروپوف رییس کی.جی.بی اتخاذ 
گردیده بود. این دیپارتمنت یکی از اعضای کی.جی.بی را 
به نام »تالیبوف« به عنوان آشپز وارد قصر امین ساخت. در 
او در  امین توسط آشپز شوروی  حالی که پالن مسمومیت 
ظهر 27 دسمبر)6 جدی( با موفقیت عملی شد و امین پس 
از صرف نهار در بیهوشی و کوما رفت، پزشکان شوروی در 
تا شروع  را  او  عملیات سرنگون سازی،  برنامۀ  از  بی خبری 

عملیات نظامی به هوش آوردند. 
یورش 333 آغاز یافته بود. نیروهای مهاجم به قصر اقامِت 
که  کی.جی.بی  ویژۀ  جزوتام های  یا  واحدها  به وسیلۀ  امین 
و  داراالمان  امین،  اقامت  محل  تاج بیگ  تپۀ  کاخ  در  قباًل 

سفارت شوروی جابه جا شده بودند کمک می گردیدند.
قصِر  محافظ  گارد  قوماندان  جانداد  اطالع  امین،  حفیظ اهلل 
خود را که آتشباری از طرف روس هاست، نپذیرفت. خانم 
امین سال ها بعد در مصاحبه با رادیو بی.بی.سی گفت: »امین 
صاحب به جانداد قوماندان گارد گفت ببین که فیر می کند؟ 
گفت:  صاحب  امین  به  آمد  و  گرفت  معلومات  جانداد 
اما  باشد.  روس ها  از طرف  فیر  که  می شود  معلوم  این طور 

امین صاحب گفت: نه!«
امین حتا تا آخرین لحظاِت حیاتش سخنی از بی اعتمادی و 
سوءظن در مورد شوروی به خانوادۀ خود نگفته بود. زیرا 
آن  در  حمله  که  نداشتند  باور  نیز  فرزندانش  و  امین  خانم 
شامگاه 6 جدی 1358 به کاخ اقامت امین از سوی نیروهای 
شوروی باشد. همسر امین می گوید: »به محض داخل شدن 
با ماشیندار یا مسلسل به چهار طرف شلیک کردند. در اثر 
به دخترانم ماللی و گاللی و پسرم خوازک  این شلیک ها، 
گلوله اصابت کرد. در حالی که آن ها عکس امین را به دست 
داشتند، به سوی دخترم غتی رفتند. غتی به آن ها گفت چرا 
امین  که  گفتند  این جاست.  صاحب  امین  می کنید،  شلیک 
کجاست؟ در این حال متوجه شدند که امین آن جا نشسته 

است. بر او شلیک کردند...«
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بخش دوم  ایمان بحران
بخش پنجــم

دقیقًا معنای رویداد، آن است که از مسدود شدن یا شامل شدِن شور رویداد در 
درون آن، به واسطۀ نام یا چیز، ممانعت به عمل آورد. وقتی چیزی رخ می دهد که 
شامل یک رویداد است، دقیقًا آن چیزی را شامل می شود که نمی تواند شامل باشد. 
وجود داشتن یعنی به پایان رسیدن رویداد، که به آن معناست که رویدادی که نام 
گرفته یا تحت نام خدا درآمده، هرگز نمی تواند شکلی نهایی به خود بگیرد. هرگز 
نمی تواند وجود داشته باشد و خویشتن را در باشنده گی یا سطح هستی شناسی 
به پایان برساند. نه در باالترین سطح وجود و نه حتا در خود وجود. تو گویی 
هرگز نمی تواند در یک مفهوم یا بیان که به لحاظ منطقی قانع کننده است، به فهم 
درآید. رویداد که در نام خدا پنهان است، همواره خود را به ما عرضه می کند، ما را 
دعوت می کند، فرا می خواند و به ما عالمت می دهد. ما نمی توانیم به معنی واقعی 
کلمه از رویدادی سخن بگوییم که وجود دارد، بلکه این رویداد از درون آن چه 
که وجود دارد، خود را به ما عرضه می کند و ما را فرا می خواند و به همین دلیل 
است که رویدادها موضوع اشک ها و نیایش ها اند. نیایش، یک معامله یا یک رابطۀ 
متقابل با یک وجود متعال در آسمان نیست، یک رابطه با چیزی فراواقعیت در 
پس صحنه ها، گونه یی استمداد یا طلب تسکین از قدرت جادویی فراطبیعی است 
که از آن باال در کارهای ما مداخله می کند. نیایش با نیوشیدن، شنیدن و گوش فرا 

دادن به یک انگیزش سروکار دارد که ما را از خودمان بیرون می کشد. 

اشتیاق برای خدا 
برای سخن  راه دیگری  نیست مگر  نیایش های مان چیزی  و  از اشک ها  صحبت 
یک  به  ورود  واقع  در  اشتیاق مان،  از  گفتن  سخن  و  خودمان  اشتیاق  از  گفتن 
سرزمین ناکجاآباد نابوده است؛ زیرا اشتیاق در فضای بین آن چه که وجود دارد و 
آن چه که وجود ندارد، قرار گرفته یا شاید اشتیاق اصاًل خود آن فضا باشد. اشتیاق 
توسط چیزی که وجود ندارد، تغذیه می شود و پرورش می یابد. توسط قدرت آن 
چیزی که وجود ندارد، برای آن که خود را به ما عرضه و ما را مضطرب کند و به 
همین دلیل است که اشتیاق نهایتًا با رویدادها سروکار دارد. سخن گفتن از اشتیاق، 
مخاطب قرار دادِن همۀ آن چیزی است که ما هستیم و نیستیم. همۀ آن چه که ما 
می دانیم و نمی دانیم. که به معنای یک چیستان پوشیده در یک راز است؛ چنان 
عمیق که ما یا هیچ کس دیگر هرگز قادر به گشودِن آن نیستیم و به همین دلیل 
است که دریدا آن را راز مطلق نامیده است. زیرا اشتیاق با رویداد سروکار دارد. 
ما نمی دانیم به چه اشتیاق داریم، اما این نادانستن همان چیزی است که اشتیاق را 
زنده و سرحال نگه می دارد. اگر رویداد به وسیلۀ وجود، به وسیلۀ وجود داشتن، 

به پایان می رسید، با نور سفید دانش نابود می شد. 
ما هرگز نباید از کمک و حمایت اشتیاق خویش دست برداریم. آن گونه که لکان 
)4( می گوید و بدیو )5(هم شرحی بر آن می نویسد: زیرا اشتیاق عنصر سازندۀ 
نادانستن »تمام عیار« است به گونه یی  بنابراین یک  ذهن ضمیر ناخودآگاه است. 
که عبارت »از حمایت اشتیاق خویش دست برندارید« دقیقًا به این معناست: از 
این که  گفتن  با  من  برندارید.  دست  نمی شناسید،  که  خودتان  از  حمایت بخشی 
اشتیاق ما برای مسیحی است که هرگز دیده نشده، همان عقیده را ابراز می کنم و 
همین مسأله است که اشتیاق را سرپا و زنده نگه می دارد. مگر این که در تالشی 
از  اگر  اما  برداریم.  اشتیاق  از  آرامش، دست  آوردن قدری  به دست  برای  بیهوده 
حمایت اشتیاق دست برداریم، تنها در مفلوک ساختن خویش به موفقیت دست 
می یابیم. زیرا در آن صورت، از بخشی از خودمان، بخشی از ما که می شناسیمش، 
دست برداشته ایم. حال آن که از بخشی دیگر، که نمی شناسیم، دست برنداشته ایم 
و این آرامش و آسایش درونی را برای ما به ارمغان نمی آورد، بلکه مرضی را به 

دنبال خواهد داشت که خود بیماری به سوی مرگ است. )6( 
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ریچارد رورتی
»ریچارد رورتی« از نظریه پردازان پست مدرنیسم، 
بر این باور اصرار می ورزد که در عصر کنونی، 
ما انسان ها با فرهنِگ فرا فلسفی روبه رو هستیم. 
رورتی در حالی این اندیشه را ابراز می دارد که 
فلسفی  و ساخت  تا شکل  می رود  پست مدرن 
از جهت فلسفی  ترتیب،  بدین  بگیرد.  به خود 
بین مدرنیسم و  یا فرا فلسفی بودن، تمیزی  و 
تصور  رورتی  نمی ماند.  باقی  مدرنیسم  پست 
خواندِن  فرافلسفی  نظریۀ  با  می تواند  می کرد 
از  را  پست مدرن  روشن فکران  مردم،  فرهنگ 
روبه رو  و  فلسفی  ایمان  و  فلسفه  بند  و  قید 
که  پاسخی  غیرقابل  ظاهر  به  با سواالت  شدن 
می شود،  برانگیخته  فلسفی  باورهای  جانب  از 
یک  رورتی  نگرش  که  صورتی  در  برهاند. 
نگرش هایی  چنین  و  نبود  بیش  واهی  تصور 
و  سردرگمی  نوعی  به  را  مدرنیسم  پست 
برای  راهی  آن چنان که  می کشاند،  تناقض گویی 
اصول  انکار  به  جز  تناقض گویی،  این  از  فرار 
مزبور نمی ماند. پست مدرنیسم در این هر چند 
به ظاهر، برخالف آن چه که نظریه پردازانش می 
ایدیولوژیک  پندارند، شکل کلیت نگر، ساختار 
این  و  می گیرد  خود  به  تعیّن یافته  وضعیت  و 
معماران  که  است  چیزی  برعکس  درست 

پست مدرنیست دنبال می کنند.)مهاجر، 1387(
از دیگر نظریه پردازان پست مدرن

»دانیل بل« با ایده های پسامدرن در باب قدرت 
در حال رشد دانش و فرهنگ در جامعۀ معاصر.
منزلۀ  به  پسامدرنیسم  جیمسون«  »فردریک 

منطق فرهنگی سرمایه داری متأخر.
»اسکات لش« پسامدرنیسم، منزلۀ تفاوت زدایی. 

)همان منبع(
جامعۀ پست مدرن

کاربردی  نقش  آگاهی  پست مدرن،  جوامع  در 
فقط  نه  می آموزید،  را  چیزهایی  شما  می یابد. 
را  آگاهی  آن  بلکه  بدانید،  را  آن  این که  برای 
کتاِب  در  سایروپ  که  همان گونه  ببرید.  به کار 
خود متذکر می شود: سیاست آموزشِی امروزین 
می ورزد  تأکید  آموزش  و  مهارت ها  بر  بیشتر 
مورد  در  انسان گرایانه  مبهم  آرمان های  بر  تا 
برای  بحرانی  به  به خصوص  امر  این  آموزش! 
فارغ التحصیالن انگلیسی )ملیت انگلیسی( بدل 
می توانند  کاری  چه  مدرک شان  با  که  گشته 
مدرن  پست  جوامع  در  تنها  نه  آگاهی  بکنند؟ 

شده،  توصیف  کاربردش  توسط 
جامعۀ  از  بیشتر  آگاهی  این  بلکه 
گونۀ  به  و  ذخیره  توزیع،  مدرن 
است.  شده  طبقه بندی  متفاوتی 
تکنولوژی  ظهور  خصوصًا 
الکتریکی رایانه یی، انقالبی را در 
روش های ایجاد و توزیع و استفاده 
)امریکا(  ما  جامعۀ  در  آگاهی  از 
شاید  واقع  است)در  کرده  ایجاد 
پست مدرنیسم  که  گفت  بتوان 
ظهور  به وسیلۀ  وجه،  بهترین  به 
دهۀ  در  که  رایانه یی  تکنولوژی 
گشته  توصیف  شد،  آغاز   1960
و بدان مربوط شده و به صورت 
ابعاد  تمام  در  غالب  نیرویی 
زنده گی اجتماعی درآمده است!(. 
در جوامع پست مدرن هر آن چه 
نتواند توسط رایانه به قسمتی قابل 
تشخیص درآید، به بیان دیگر، هر 
آن چه که قابل اندازه گیری نباشد، 
مفهوم آگاهی از آن سلب خواهد 
شد. در این الگوی متضاد آگاهی، 
جهل نیست حتا اگر چه این امر، 
انسان گرایانه  و  مدرن  الگویی 
باشد، اما بیشتر به بی نظمی تعبیر 
می شود. هر آن چه شرایط گونه یی 
از این آگاهی را نداشته باشد، به 
امری  و  می گردد  تعبیر  بی نظمی 
نظام،  این  محدودۀ  در  که  است 
غیر قابل شناسایی است. »لیوتار« 
برای  که  مهمی  پرسش  می گوید: 
جوامع پست مدرن مطرح است، 
شخصی است که تصمیم می گیرد 
و چه جیز  آگاهی  که چه چیزی 
بی نظمی است، و همچنین فردی 
که دربارۀ مقتضیات تصمیم اتخاذ 
باید  می کند. چنین تصمیماتی که 
گردد،  اتخاذ  آگاهی  مورد  در 
مدرن  و  انسان گرایانه  خصایص 
گذشته را مانند سنجش آگاهی به 
تکنیکی  )خصیصۀ  حقیقت  مثابۀ 
عدالت  یا  نیکی  مثابۀ  به  یا  آن( 
زیبایی  یا  آن(  اخالقی  )خصیصۀ 

)خصیصۀ زیباشناسی( شامل نمی شود. 

به بیان دقیق تر، لیوتار می گوید: آگاهی الگویی 
از یک بازی زبانی را دنبال می کند، همان طور 
است. شده  مطرح  ویتگنشتاین  توسط  که 

)کالجز، 1383، ترجمۀ حامی احمدی(
پست مدرنیسم در رویکردهای مختلف

پست مدرنیسم  ایدۀ  شد،  گفته  که  همان طور 
بحث گسترده یی گاه تند و گاه نگران کننده را 
در بسیاری از رشته ها همچون جغرافیا، الهیات، 
فلسفه، هنر، نقاشی، سینما، موسیقی، معماری، 
جامعه شناسی  اجتماعی،  علوم  سیاسی،  علوم 
ترجمۀ حکیمی،  است.)الیون،  زده  دامن   ... و 
1383، ص 7(. اصطالح پست مدرنیسم ابتدا در 
معماری رایج شد. معماران نخستین هنرمندانی 
آوری  نو  و  تازه گی  دیگر  دریافتند  که  بودند 
و  نمی شود  محسوب  ارزش  یک  خود  در 
اکنون  ما  کردند  تأکید  که  بودند  اینان  نخست 
به چند  این جا  در  مواجه ایم.  با پست مدرنیسم 

رویکرد دیگر در پست مدرن می پردازیم:
قدرت در رویکرد پست مدرنیسم

از مباحث پست مدرنیسم می باشد،  نقد قدرت 
قدرت  مدرن،  و  کالسیک  نظریات  در  اگر 
نام  به  مرکزی  دارای  و  دارد  سیاسی  خصلتی 
حاکمیت است، در نظریات پست مدرن قدرت 
پراکنده است و دارای مرکزیتی نیست، در این 
گروه به تشریح نظریات نیچه، هایدگر، میشل 
فوکو و ژان فرانسوالیوتار پرداخته می شود. در 
تافلر«  واقع می توان گفت بحث »آلوین 
قدرت  ماهیت  تحول،  با  رابطه  در 
به  تا حدودی  فراصنعتی  جامعۀ  در 
بحث های این گروه نزدیک می شود. 
با  سوم،  موج  در  تافلر،  نظر  از 
افزایش نقش ارتباطات و اطالعات، 
دانایی  به  ثروت  از  قدرت  ماهیِت 
تغییر خواهد یافت و بنابراین قدرت 
برخوردار  نوینی  ویژه گی های  از 
می شود که عبارت اند از پراکنده گی 
و  پیچیده گی  افزایش  قدرت، 
قدرت.  تنوع  و  قدرت  در  انتزاع 
تافلر  نظر  از  دانایی،  شاخصه های 
کارایی،  و  کیفیت  نظر  از  دانایی 
منظور  است  قدرت  منبع  مهم ترین 
از دانایی، نه تنها دانش و اطالعات، 
ارزش های  و  تخیل  و  شهود  بلکه 
انسانی نیز می باشد.)گرامیان، 1377، 

صص 5 4(
پست مدرنیسم و جامعه شناسی

اصطالحات مدرنیته و پست مدرنیسم 
در دهۀ 1980 با مناظرۀ »هابرماس و 
این  شد.  جامعه شناسی  وارد  فوکو« 
اصطالح در اواخر دهۀ 1970 وارد 
مورد  و  شد  فرانسه  جامعه شناسی 
کریستوا  همچون  کسانی  پذیرِش 
در  دوباره  و  گرفت  قرار  لیوتار  و 
شالوده زدایی  یا  ساخت زدایی  قالب 
گرفت.  قرار  دریدا  فراساخت گرایِی 
یا  تشریح ها  فرا  پست مدرنیسم 
فراروایت های مدرنیسم از قبیل علم 
دین، فلسفه و اومانیسم سوسیالیسم 
قرار  انتقاد  مورد  را  زنان  آزادی  و 
تاریخِی  توسعۀ  ایدۀ  و  می دهد 
شاید  می نماید.  رد  را  مدرنیست ها 
با  بسیاری  که  گفت  بتوان  به جرأت 
یک  اند.  داشته  همکاری  مدرنیسم 
مابعد  ساخت گرایی،  تشابه  وجه 
مدرنیسم  مابعد  و  ساخت گرایی 
که  است  زبان  به  آن ها  توجه 
زبان شناسی  در  ریشه  جمله گی 
دوسوسور  ایده های  به خصوص 

دارند. 

رویکردهای انتقادی 
و پست مدرن

وتونویسنده: فاطمه اسالمیه
كپی

ی. 
ده: جان د

سن
نوی

یمانی 
ضیه سل
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اصطالحات 
مدرنیته و 

پست مدرنیسم در 
دهۀ 1980 با مناظرة 
»هابرماس و فوكو« 
وارد جامعه شناسی 
شد. این اصطالح در 
اواخر دهۀ 1970 
وارد جامعه شناسی 
فرانسه شد و مورد 

پذیرِش كسانی 
همچون كریستوا و 
لیوتار قرار گرفت 
و دوباره در قالب 
ساخت زدایی یا 
شالوده زدایی 

فراساخت گرایِی 
دریدا قرار گرفت. 

پست مدرنیسم 
فرا تشریح ها یا 
فراروایت های 

مدرنیسم از قبیل 
علم دین، فلسفه و 

اومانیسم سوسیالیسم 
و آزادی زنان را 
مورد انتقاد قرار 

می دهد و ایدة توسعۀ 
تاریخِی مدرنیست ها 

را رد می نماید. 
شاید به جرأت بتوان 
گفت كه بسیاری با 
مدرنیسم همکاری 

داشته اند. یک وجه 
تشابه ساخت گرایی، 
مابعد ساخت گرایی و 
مابعد مدرنیسم توجه 
آن ها به زبان است 

كه جمله گی ریشه در 
زبان شناسی به خصوص 

ایده های دوسوسور 
دارند. 



محسن خیمه دوز
اگر در سینمای عامهپسند قصهگو، جست وجوی معنا 
قهرمانسازیهای  ساختاری،  عطف  نقاط  معناکاوی،  و 
و  ساختاری  گرهگشایی  و  گرهافکنی  ساختاری، 
دراماتیز کردِن ساختاری وجود دارد، در سینمای اندیشه 
و   »meta meaning« فرامعنا  پدیدۀ  با  آنتیسینما  و 
که  میشویم  روبه رو  فراساختاری  استتیک  تکنیکهای 
منطِق  با  فهِم آن در حوزۀ ذهن عامهپسند قصهگرا و 
احساسی  و  ذوقی  بد  و  خوب  به  فلمها  تقسیمبندی 

امکان پذیر نیست. 
در سینمای عامهپسند قصهگو، معنا جزِو ساختار فلم و 
داستان فلم است، به طوریکه فلم متناسب با هر قصه 
و ساختاری، مخاطب را با یک معنای متفاوت روبه رو 
میکند )معنای اخالقی، معنای دینی، معنای متافیزیکی، 
معنای حسی، معنای عاشقانه، معنای اعتراضی، سیاسی 
مطرح  متعارف  از ساختار  عبور  بحِث  وقتی  اما  و...(. 
میشود و »نقد مفهوم متعارف«، جای »مفهوم متعارف« و 
»نقد معنای متعارف« جای »معنای متعارف« را میگیرد، 
در اینصورت آنچه در فلم ظهور می کند، »فرامعناست« 

و نه »معنا«.
گرفت؛  نظر  در  میتوان  سطح  سه  در  دستکم  را  معنا 
معنای نحوی )سینتاکس(، معنای معرفتی )سمانتیک(، 

و معنای تفسیری )هرمنوتیکی(.
اگر جملۀ »قطار وارد ایستگاه شد« را در نظر بگیریم، 
هر سه معنا را میتوانیم در آن ببینیم. معنای نحوی ارتباط 
گرامری میان کلمات جمله است که آن را »با معنا« یا 
ایستگاه  »شد  بهصورِت  جمله  اگر  میسازد.  »معنادار« 
معنای  است.  نحوی  معنای  فاقد  شود،  گفته  وارد«، 
جمله  خبری  محتوای  صدق  و  به درستی  سمانتیکی 
مربوط میشود. اگر قطار واقعًا وارد ایستگاه شده باشد، 
درست  معرفتی  لحاظ  به  جمله  این  که  گفت  میتوان 
است. زیرا جمله حاوی خبر درستی از جهان خارج از 
ذهِن ماست و به قول »آلفرد تارسکی« منطقدان، جملۀ 
» قطار وارد ایستگاه شد« درست است. اگر و فقط اگر، 
قطار وارد ایستگاه شده باشد )یعنی شرط الزم و کافی 
درستبودن جمله محقق شده که آن هم وارد شدن قطار 
ایستگاه  وارد  »قطار  بنابراین جملۀ  است(،  ایستگاه  به 

شد« به لحاظ معرفتی با معنا هم محسوب میشود.
به  مربوط  است،  تفسیری  معنای  که  معنای سوم هم   
میکند  پیدا  زمانیست که جملۀ مذکور حالت شاعرانه 
مثل این حالت: »من قطاری دیدم که سیاست میبُرد و 
حالت  این  در  سپهری(.  )سهراب  میرفت«  خالی  چه 
با  مثاًل  جمله  این  اجزای  دیگر  با  قطار  معنایی  رابطۀ 
سیاست، نه معنای نحوی است و نه معنای سمانتیکی 
از  تجربی  اطالعاتی  منتقلکنندۀ  بخواهد  که  معرفتی  و 
تفسیری  معنای  بلکه  باشد،  ما  ذهِن  از  خارج  جهان 
تاریخ  بودِن  توخالی  معنای  مثل  است،  هرمنوتیکی  و 

سیاست ما. این معنا، همان معنای شاعرانه است.
اما فرامعنا از جنس هیچکدام نیست، چون هر یک از 
این معانی به یک یا چند عامل وابستهاند )کلمه، جمله، 
گرامر، انطباق با امر واقع، مضمون شاعرانه، وزن و فرم 
شعری(؛ اما فرامعنا، مستقل است و بدون وابستهگی به 
اجزای جمله )یا اجزای تصویر( از تمام این اجزا فراتر 
میرود. مثاًل اینکه اگر در هر سه معنا شک کنیم، به چه 
معنایی می رسیم؟ و یا اینکه به لحاظ زیباییشناختی به 
معنای سهگانه  از  هیچیک  به  وابسته  که  برسیم  ُفرمی 
یک  واسطۀ  به  نه  و  باشد  زیبا  به خودیخود  و  نباشد 
مضمون متعارف یا یک معنای متعارف یا یک واقعیت 

متعارف.
نوع  به  با توجه  زبان، که  به  امری است وابسته  معنا   
کاربرد زبان هم معنای آن متفاوت میشود. برای زبان 
اول  گرفت.  نظر  در  میتوان  کاربرد  نوع  دو  کل  در 
مربوط  که   »representation« بازنمایی  کاربرد 
شناخت  و  فهم  برای  واقع  امر  بازنمایاندن  به  است 
معرفت  و   »science« علم  ذهن.  از  خارج  واقعیتی 
»knowledge« و فن«technique« وابسته به همین 
زباناند و از همین زبان استفاده میکنند. اما کاربرد دوم 
این  در  زبان  است.  واقعسازی  که  واقعنمایی  نه  زبان، 
منظر، دیگر دغدغۀ شناخت امر واقع ندارد، بلکه خود 
به خلق و ساخت واقعیت میپردازد، واقعیتی که نبوده 
اما به واسطۀ امر زبانی ابتدا به یک جهان ادبی، هنری 
به شکل  بهتدریج  تبدیل شده و سپس  زیباشناختی  و 
هنر،  و  علم  تفاوت  درمیآید.  هم  فیزیکال  واقع  امر 
تفاوت این دو زبان هم هست. تفاوت فلسفۀ تحلیلی 
مربوط  هم  زبان  دو  این  تفاوِت  به  قارهیی  فلسفۀ  و 
میشود. اینکه در فلسفۀ تحلیلی، تحلیل گزارهها برای 
شناخت بهتر »صدق« و شناخت بهتر »امر واقع« انجام 
میشود، ولی در فلسفۀ اروپایی )قارهیی( گفته میشود: 
نیست،  جهان  ساختۀ  داریم  جهان  از  ما  که  تصویری 
زادۀ زبان ماست)گادامر(، ناشی از همین تفاوت ماهوی 
دو نوع زبان و دو نوع کاربرد زبانی است. شعر، ادبیات 

هنرهای  شاعرانه،  نمایشهای  و  فلمها  رمان،  داستانی، 
مفهومی و هنرهای تجسمی به این حوزۀ زبانی تعلق 
دارند و تفسیرشان هم با همین زبان انجام میشود. همان 
زبانی که به فرازبان mata language معروف است 
ادبی« و  به »نقد  امروزه  از آن هم  و محصول استفاده 
»نقد هنری« معروف است)که البته نباید آن را با »نقد 

منطقی« و »نقد تحلیلی« اشتباه گرفت(.
 معنا در زبان بازنمایی، معنای معطوف به صدق است 
)truth با t کوچک( اما معنا در زبان آرمانگرا و خالق 
واقعیت، معطوف به حقیقت است)Truthبا T بزرگ(. 
و  سمانتیک  مباحت  در  را  صدق  به  معطوف  معنای 
منطق موجهات modal logic میبینیم، ولی آنچه در 
رمان، شعر، موسیقی، فلم، نمایش، عرفان و نگرههای 
شهودی اگزیستانس )از جنس آنچه در عطار، مولوی، 
سعدی و حافظ و در دوران معاصر در آثار تارکوفسکی 
و در ایران در آثار محمدرضا اصالنی میبینیم( از جنس 
معنای معطوف به حقیقت ) Truthبا T بزرگ( است.

 »صدق«، »هست« و فقط باید شناخته شود، »حقیقت« 
اما »نیست« و باید انتخاب یا ساخته شود. اما دشواری 
انتخاب یا ساخت حقیقت معنایی، عبور از معانی  در 
ساختیافته و رایج است، و عبور از ذهن عادتکرده به 
معناهای سنتی و متعارف است. و همین نیاز است که 
یا  بیمعنایی  فرامعنا را میسازد. فرامعنایی که به معنای 
حساسیتهای  ایجاد  معنای  به  بلکه  نیست،  نیهیلیسم 
معانی  از  عبور  برای  که  وتازهییست  نوین  معنایی 

متعارف و ثابت پنداشتهشده ضروری است.
حساسیتهای  وجود  آوانگارد،  هنر  شکلگیری  اساس 

نوینی است که در پرتو فرامعنا خلق میشوند.
عامهپسند  سینمای  در  معنا  و  زبان  ترتیب،  این  به   
از  است،  متکی  اطالعرسانی  و  دیتا  بر  که  قصهگو، 
جنس زبان واقعگرا و واقعنماست و لذا معنای درونی 
آن هم از نوع معنای متعارف )نوع اول( است، اما زبان 
اطالعزدایی،  بر  که  آنتیسینما،  و  اندیشه  سینمای  در 
پرسشافکنی و فرا رفتن از دیتاست، زبان حقیقت ساز 
از  آن هم  درونی  معنای  لذا  و  معنایی(  )حقیقت  است 

جنس فرامعنای آوانگارد است.
تودهگرایی، مخاطبگرایی و گیشهگرایی   عامهگرایی، 
حالیکه  در  است،  متعارف  معنای  و  زبان  به  معطوف 
زبان  به  ناظر  بودن،  »گیشه رها«  و  بودن  »توده رها« 
است  آوانگارد  کلیشهگریز  و  ساختشکن  غیرمتعارِف 

برای  اعالمناشده  بهصورت  نیازش  که 
ساخت واقعیتی است که »نیست« ولی 
میکند،  را حس  آن  آوانگارد  اندیشمند 
میفهمد و سعی میکند آن را به »هست« 
)پیشتاز(  آوانگارد  دلیل  کند.  تبدیل 
سازندهگان شان  و  آوانگارد  آثار  بودِن 
آوانگارد معموالً  آثار  از همین جاست. 
درک  خود  خلِق  و  ساخت  زمان  در 
نمیشوند. زیرا فاصلۀ این دو زبان )زبان 
و  معنا  فاصله  و  آرمان(  زبان  و  واقع 
سریع  و  فوری  درک  از  مانع  فرامعنا، 
آثار آوانگارد )و در این بحث، سینمای 
اندیشه( میشود. به این ترتیب است که 
تفاوت معنا و فرامعنا، از طریق کاربرد 
دو نوع زبان یا دو نوع نگاه به زبان، در 
تمام جزییات دو نوع سینمای عامهپسند 
قصهگو و سینمای اندیشه هم ظاهر شده 
اینکه  و خود را نشان میدهد. از جمله 
ضدقصه،  و  معناست  زبان  نماد  قصه، 
نماد زبان فرامعناست. زمان خطی، نماد 
نماد  ذهن  سیالیت  ولی  معناست،  زبان 
سینکشده گی  تفاوت  فرامعناست.  زبان 
همین  از  سینما  در  هم  آنتی سینک  و 
عامهپسند  سینمای  در  زیرا  جاست؛ 
قصهگو معنا از طریق سینکشدن اجزا با 
هم ایجاد میشود، ولی فرامعنای سینمای 
عبور  با  آوانگارد  آنتیسینمای  و  اندیشه 
فضای  به  ورود  و  سینکشدهگی  از 
آنتیسینک )نگاه چندبُعدِی نظم آشوب(، 
فراهم  »نقد«  برای  را  فضا  اینکه  ضمن 
آشنازدایی  نوعی  با  را  مخاطب  میکند، 
زیباییشناسی  نوعی  خود  که  استتیک، 
مستقل و غیروابسته است، مواجه میکند.
به  فرامعناست.  تولید  ابزار  آنتیسینک   
 1387( سبز  آتش  فلم  در  مثال  عنوان 
آگاهانۀ  تخریب  با  اصالنی(  محمدرضا 
ساختار روایی عامهپسند، معانی متعارف 
هم یکی پس از دیگری حذف شده و 
و  استتیک  فرامعنای  به  را  خود  جای 
مفهومی میدهند. از جمله اینکه در آتش 
در  نشانه ها  جابهجایی  شاهد  ما  سبز، 
آنها هستیم،  از چارچوب زمانی  خارج 
مثاًل میشنویم که در زمان مواجهۀ نازدانه 
شعر  او  نوازنده،  مشتاق  میرزامحمد  با 
شاملو را میخواند که: متبرک باد نام تو. 
میدانیم  همه  که  است  حالی  در  این  و 
شاملو هم عصر میرزامحمد مشتاق نبوده 
جابهجایی  این  با  اصالنی  اما  است. 
زیبایی شناختی«  »فرم  هم  آگاهانه، 
به  هم  و  میکند  ایجاد  فلم  در  خاصی 
»تاریخ  که  میپردازد  »مفهوم«  این  »نقد« 
در حال  ما  و گذشتۀ  نیست  ما  گذشتۀ 
این  با  است«.  حاضر  کاماًل  ما  کنونی 
جابهجایی سادۀ یک نشانه، ذهن از یک 

خود  تاریخ  گسترۀ  به  متعارف،  عادت 
پرش میکند و با دقت بیشتری گذشتۀ خود را میبیند 
سینمای  در  میاندیشد.  با گذشتهاش  رابطه خود  به  و 
قصهگو، داستان روایت میشود ولی در سینمای اندیشه 
درمی آید؛  تصویر  به  فرامعنا  آوانگارد،  آنتیسینمای  و 
بصری  فرامعنای  هم  و  )نقد(  مفهومی  فرامعنای  هم 
اکو:  اومبرتو  قول  به  یا  و  غیروابسته  )زیباییشناسی 
زیباییشناسی زشتی(. اگر چنین مشاهداتی در سینمای 

عامهپسند قصهگو امکانپذیر نیست،
یعنی  عامهپسند  سینمای  رایج  قاعدۀ  وجود  دلیل  به 

قاعدۀ »باورپذیری«ست.

 نقد به مثابۀ فرامعنا
که  است  »نقد«  اندیشه،  سینمای  اساسی  عنصر 
فرامعنای  یا  مفهومی  زیباییشناسی  نوعی  مولد 
به  )آسیبشناسی(  پاتولوژی  افزودن  سینماییست)1(. 
محتوای سینمای عامهپسند قصهگو، آن را به سینمای 
»مسأله محور« تبدیل میکند )مثل فلمهای اصغر فرهادی 
بهویژه فلم جدایی، که نماد بارز سینمای مسأله محور 
به  موفق  عامهپسند  فضای  در  هم  که  پاتولوژیکیست 
از  محتوا  و  روایت  حوزۀ  در  هم  و  شد  گیشه  فتح 
دوگونۀ متعارف »قهرمان محور« و »حادثه محور« فراتر 
رفت و سینمای »مسأله محور« را تثبیت کرد(. پاتولوژی 
مسأله محور هم بهنوبۀ خود شرایط الزم را برای ورود 
»نقد« به درون محتوای فلم و نتیجتأ شکلگیری سینمای 
اندیشه فراهم میکند. بنابراین نقد یک باره وارد سینمای 
با واسطه و مدیومی  عامهپسند قصهگو نمیشود، بلکه 
که  )آسیب شناسی(ست  پاتولوژی  نام  به 
این کار انجام میشود. و پس از آن است 
آوانگارد  و  اندیشه  سینمای  به  فلم  که 
»نقدمحور« تبدیل میشود. بنابراین صرف 
وجود یک یا چند اعتراض در فلمی، آن 
فلم را »مسأله محور« یا »نقدمحور« نمیکند 
و نمیتوان آن را از جنس سینمای اندیشه، 
آنتیسینمای  یا  غیرمتعارف  سینمای  یا 

آوانگارد و پیشرو نامید.
مفهوم  یک  کشیدن  چالش  به  با  نقد   
بحثانگیز،  اثری  به  را  فلم  متعارف، 
غیرمتعارف و ماندگار تبدیل میکند. نقد 
در محتوای سینمای اندیشه به دو صورت 
 »local« ظاهر میشود؛ نقد محلی و بومی
 .»universal« و نقد عام و جهانشمول
همراه  بومی  نشانهشناسی  با  بومی  نقد 
بنابراین فقط برای مخاطب بومی  است، 
قابل فهم است، ولی نقد جهانشمول برای 

هر مخاطبی در جهان قابل فهم است و
یونیورسالیتی  ویژهگی  دیگر،  عبارت  به 
است،  بومی  نقد  واجد  فلمی  اگر  دارد. 
برای  الزم  نشانهشناسی  فاقد  ولی 
مخاطبان جهانی باشد، به دشواری توسط 
میشود.  معنا  کشف  غیربومی  مخاطبان 
مخاطب  اگر  سبز  آتش  فلم  در  مثاًل 
جهانی با شعر شاملو و فروغ آشنا نباشد، 
آنها  شعر  خوانش  تاریخی  جابهجاشدِن 
نکتۀ ژرف و  لذا  و  نمیفهمد،  فلم  در  را 
انتقادی  نگاه  دربارۀ  کارگردان  آوانگارد 
اما  نمیکند.  معنا  کشف  هم  را  تاریخ  به 
یعنی  اندیشه  از سینمای  فلم دیگری  در 
 1386( میکنیم  زنده گی  دوبار  تنها  فلم: 
و  )بومی  نقد  وجه  دو  بهزادی(،  بهنام 

جهانشمول( با هم هماهنگترند. 
سینمای  مولد  فرامعنا،  مثابۀ  به  نقد    
جهان  از  سینما  خروج  عامل  و  اندیشه 
قصهگوی  عامهپسند  سینمای  بستۀ 
و  )بومی  فرامعنا   ِ نقد  معناگراست. 
توفیق  و  ماندگاری  ضامن  جهانشمول( 
از یکسو و عامل جذابیت و  فلم  محلِی 

اقبال جهانِی آن از سوی دیگر است. 

یادداشت:
مثابۀ  به  نقد  اینجا  در  نقد،  از  منظور  1ـ 
مثابۀ  به  نقد  نه  و  است  فلم  مضمون 

مواجهشدن با فلم.
مورد اول، نقد درونفلمی است که فلم از 
درون خود به بیرون فلم و به جهانزیست 
درونفلمی،  نقد  میکند،  وارد  مخاطب 
همان زبان واقعساز است که نقش عنصر 
آنتیسینما  و  اندیشه  سینمای  در  فرامعنا 
نقدی  برونفلمی  نقد  اما  میکند؛  بازی  را 
است که منتقدان به فلم و جهان درونی 
عمومًا  درونفلمی  نقد  میکنند.  وارد  فلم 
نوعی  بر  و  تفسیریست  ـ  هرمنوتیکی 
نقد  ولی  است،  استوار  زیباییشناختی  شهودگرایی 
برونفلمی عمدتًا تحلیلی و گزارهیی است که بر نوعی 
نقد  با  بیارتباط  هرچند  دارد،  اتکا  ارزش رها  ارزیابی 
به  برونفلمی  نقد  نیست.  هم  هرمنوتیکی  و  تفسیری 
معنای یک اثر هنری، حاصل ترکیب همین دو دیدگاه 

تفسیری و تحلیلی در نقد یک اثر هنری است.
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تصویر 
فرامعنا

 در سینمای 
پیشرو

عنصر اساسی 
سینمای اندیشه، 

»نقد« است كه مولد 
نوعی زیباییشناسی 
مفهومی یا فرامعنای 

سینماییست)1(. افزودن 
پاتولوژی )آسیبشناسی( 

به محتوای سینمای 
عامهپسند قصهگو، 
آن را به سینمای 

»مسأله محور« تبدیل 
میکند )مثل فلمهای 

اصغر فرهادی بهویژه 
فلم جدایی، كه نماد 

بارز سینمای مسأله محور 
پاتولوژیکیست كه هم 
در فضای عامهپسند 

موفق به فتح گیشه شد 
و هم در حوزة روایت 

و محتوا از دوگونۀ 
متعارف »قهرمان محور« و 
»حادثه محور« فراتر رفت 
و سینمای »مسأله محور« 
را تثبیت كرد(. پاتولوژی 
مسأله محور هم بهنوبۀ 

خود شرایط الزم را برای 
ورود »نقد« به درون 
محتوای فلم و نتیجتأ 
شکلگیری سینمای 

اندیشه فراهم میکند. 
بنابراین نقد یک باره 

وارد سینمای عامهپسند 
قصهگو نمیشود، بلکه 
با واسطه و مدیومی 

به نام پاتولوژی 
)آسیب شناسی(ست كه 
این كار انجام میشود. 
و پس از آن است كه 

فلم به سینمای اندیشه 
و آوانگارد »نقدمحور« 

تبدیل میشود. بنابراین 
صرف وجود یک یا چند 
اعتراض در فلمی، آن 

فلم را »مسأله محور« یا 
»نقدمحور« نمیکند و 

نمیتوان آن را از جنس 
سینمای اندیشه، یا 

سینمای غیرمتعارف یا 
آنتیسینمای آوانگارد و 

پیشرو نامید
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معاون وزارت تجارت و صنایع کشور از پایان مدت 
موافقت نامۀ اپتا )APTTA( خبر می دهد و می گوید، 
تا زمانی که مشکالت بازرگانان افغانستان در پاکستان 

حل نشود؛ این موافقت نامه تمدید نخواهد شد.
اتاق های  در  مسووالن  و  کشور  مقام های  گفتۀ  به 
تجارت و صنایع، هم اکنون اموال صادراتی افغانستان 
و  دارند  را  پشاور  شهر  تا  رفت وآمد  اجازۀ  تنها 

نمی توانند از این شهر عبور کنند.
موافقت نامۀ   2011 سال  در  پاکستان  و  افغانستان 
بر  که  بودند  کرده  امضا  را  اپتا  تجارتی  و  بازرگانی 
اجازه  افغانستان  تاجران  موافقت نامه،  این  مفاد  بنیاد 
دارند تا محصوالت کشور را به بازارهای بزرگ هند 
و چین و از طریق بندرهای کراچی، قاسم و گوادار 

به سایر نقاط جهان صادر کنند.
مزمل شینواری که در مجلس سنا برای پاسخ دهی به 
پرسش های سناتوران احضار شده بود، افزود که بر 
بنیاد سلسله مراتب اداری وزارت تجارت افغانستان، 

اپتا به  حدود یک ماه پیش از پایان مدت توافق نامۀ 
مقام های پاکستان از پایان این موافقت نامه خبر داده 

بود.
که  می افزاید  صنایع  و  تجارت  وزارت  معاون 
با  دیگر  کشورهای  با  افغانستان  تجارتی  مشکالت 
به  جهانی  تجارت  سازمان  در  افغانستان  عضویت 
با این حال پاکستان با حل  گونۀ کلی حل می شود، 
مشکالت بازرگانان افغانستان می تواند موجب تمدید 
موافقت نامۀ اپتا شود و این موضوع از جانبی به نفع 

این کشور است.
افغانستان نزدیک به دو هفته پیش عضویت در سازمان 
تجارت جهانی )WTO( را به دست آورد. مقام های 
افغانستان در این رابطه می گویند که پس از عضویت 
چین،  آمریکا،  متحده  ایاالت  سازمان  این  در  کشور 
کانادا و جاپان تعهد سپردند تا تجارت افغانستان را 
در بخش حمل ونقل و هم چنان سروسامان گمرک ها 

همکاری کنند.

فرمانده پولیس کنر گفته که کشتار اعضای این خانواده 
کار گروه طالبان بوده، اما این گروه در مورد این رویداد 

ابراز نظری نکرده است
مقام های محلی در کنر گفته اند که »تروریست های داخلی« 

شش عضو یک خانواده را در والیت کنر کشته اند.
عبدالحبیب سیدخیل، فرمانده پولیس کنر گفته است که 
جدی   5 نیمه شب  طالبان،  گروه  به  وابسته  مسلح  افراد 
با هجوم به خانه یی در منطقه »اسالم کوت« این والیت، 

شش نفر از ساکنان این خانه را کشتند.
این حمله  قربانیان  افزود که  کنر  پولیس والیت  فرمانده 
مسلحانه، سه کودک، دو زن و یک مرد هستند و یک زن 

دیگر نیز در این حمله زخمی شده است.
والیت  از  پیشتر  خانواده  این  سیدخیل،  آقای  گفته  به 
نورستان، دیگر والیت شرقی افغانستان آواره شده و در 

این منطقه ساکن شده بود.
»این حادثه  افزود:  و  را »وحشیانه« خواند  این حمله  او 
می کنند  بررسی  امنیتی  نیروهای  و  پولیس  انشاءاهلل  را 
عوامل آن را به زودی دستگیر خواهند کرد و آنها مجازات 

خواهند شد.«
ابراز نظر نکرده  گروه طالبان هنوز در مورد این رویداد 

است.
افراد مسلح، نه عضو یک خانواده را  دو هفته پیش هم 
در ولسوالی بهسود والیت ننگرهار به قتل رسانده بودند.
پولیس پنج نفر را به اتهام دست داشتن در قتل این افراد 
بازداشت کرد و دادستانی کل افغانستان هیئت باصالحیتی 

را برای بررسی پرونده این رویداد تعیین کرد.

ابوبکر مجاهد
دلیل موجه در خصوص تأخیر در توزیع شناس نامه های 
برقی وجود ندارد؛ اما چهره هایی در پشت پرده از آغاز 

این روند جلوگیری می کنند.
شماری از اعضای مجلس، استادان دانشگاه و فعاالن 
مدنی با بیان این مطلب به روزنامه ماندگار می گویند، 
چهره هایی در درون دولت در تالش به دست آوردن، 
نمی خواهند  و  استند  زبانی  و  گروهی  سمتی،  منافع 

روند توزیع شناس نامه های برقی آغاز شود.
آنان از معامله بر سر قانون ثبت احوال نفوس هشدار 
با  مغایر  که  گفت وگویی  هرگونه   که  می گویند  داده 
قانون ثبت و احوال نفوس باشد، توجبیه پذیر نیست 

و مردم آن را نخواهند پذیرفت.
به گفتۀ آنان، پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوس 
آغاز  می شد؛  برقی  توزیع شناس نامه های  باید روند 
اما به علت ضعف در نهادهای قانون گذار این روند 

آغاز نشد.
توزیع  روند  اجرایی شدن  با  می کنند،  تصریح  آنان 
تثبیت  کشور  نفوس  آمار  برقی،  شناس نامه های 
می شود، وضعیت حقوقی و مدنی مردم مشخص و 

رقم واقعی اقوام ساکن در افغانستان معلوم می شود.
می گویند  کشور  اجرایی  ریاست  در  مسووالن  اما، 
آغاز  زودی  به  برقی  شناس نامه های  توزیع  روند  که 

خواهد شد.
فرهنگی  مشاور  سانچارکی،  فاضل  آقا  سیدحسین 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگویی  در  اجرایی  ریاست 
می گوید: برای توزیع شناس نامه های برقی گفت وگو 
آغاز  ملی  وحدت  دولت  پایۀ  بلند  مقامات  میان  در 

شده است.
بیان این که بحث روی مشکالت  با  آقای سانچارکی 
شناس نامه های  توزیع  راه  فرا  که  سیاسی  و  تخنیکی 
برقی موجود است، جریان دارد، افزود: پس از رسیدن 
آغاز  برقی  شناس نامه های  توزیع  روند  نتیجه،  به 

خواهد شد.
به گفتۀ او، رییس اداره شناس نامه های برقی و برخی 
از مشاورین ریاست جمهوری، با داکتر عبداهلل عبداهلل 
رییس اجرایی در مورد مشکالت توزیع شناس نامه     های 

برقی دیدار کرده اند.
ادارۀ  مسووالن  پشنهادات  افزود:  سانچارکی  آقای 
رییس  به  مطالعه  جهت  برقی  شناس نامه های  توزیع 

اجرایی تقدیم شده و تحت بررسی قرار دارد.
آقای سانچارکی تصریح کرد: کار توزیع شناس نامه های 
عناصر  و  افراد  اما  بود؛  رسیده  آغاز  نقطه  به  برقی 

خاصی مشکل ایجاد کردند و این روند آغاز نشد.
تغییر جزئی در شناس نامه هایی که  اگر  او می افزاید: 
در حال حاضر آماده توزیع است، به وجود نیاید، این 

پروسه هرچه سریع تر آغاز خواهد شد.
آقای سانچارکی هر چند به وقت مشخص آغاز توزیع 
می گوید:  اما  نمی کند،  اشاره   برقی  شناس نامه های 
امیدواری می رود که این روند هرچه زودتر آغاز شود.
در این حال، عارف رحمانی عضو کمیسیون نظارت 
دلیل  می گوید:  نماینده گان  مجلس  قانون  تطبیق  بر 
شناس نامه های  توزیع  قانون  نشدن  اجرا  برای  موجه 

برقی وجود ندارد و افرادی در پشت پرده از آغاز این 
روند جلوگیری می کنند.

آقای رحمانی افزود: شماری از تمامیت خواهان که 
باشند،  داشته  افغانستان شناس نامه  مردم  نمی خواهند 

مخالف آغاز توزیع این روند استند.
و  جمهوری  ریاست  در  که  گروه هایی  او،  گفتۀ  به 
ریاست اجرایی نفوذ دارند، نمی گذارند این روند آغاز 

شود.
باید  توشیح  از  پس  قانون  می افزاید:  رحمانی  آقای 
مورد اجرا قرار بگیرد و مردم افغانستان نیز به اجرایی 

شدن قانون نیاز دارند.
مجلس  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  این عضو 
نماینده گان، تأکید کرد: هر نوع گفت وگویی که قانون 
را نقض کند، پذیرفتنی نیست، زیرا قانونی که رییس 
جمهور توشیح کرده، از طرف شورای ملی تصویب 

شده است.
او افزود: با اجرایی شدن قانون ثبت احوال نفوس و 
توزیع شناس نامه های برقی، روند زند ه گی کاری مردم 
تمام  مردم  نفع  به  کار دولت  برقی شدن  و  بهتر شده 

می شود.
آقای رحمانی خاطر نشان کرد: با توزیع شناس نامه های 
وضیعت  می شود،  تثبیت  کشور  نفوس  آمار  برقی، 
اقوام  واقعی  رقم  و  مشخص  مردم  مدنی  و  حقوقی 

ساکن در افغانستان معلوم می شود.
افرادی  می گوید:  مدنی  فعال  نظری  نعیم  هم چنان، 
در کنار رییس جمهور باالی او فشار وارد می کنند و 
برقی عملی  توزیع شناس نامه های  قانون  نمی گذارند 

شود.
از  یکی  برقی  شناس نامه های  توزیع  او،  گفتۀ  به 
برنامه های دولت داری بهتر است و ارزش حیاتی به 

مردم افغانستان دارد.
آقای نظری می افزاید: این روند فرصت توسعۀ ملی، 
پژوهش در موارد مختلف و فرصت بهتر شدن امنیت 

به مردم افغانستان را ایجاد می کند.
این فعال مدنی خاطر نشان کرد: اما، چهره های نزدیک 
برخورد   ، ملی  منافع  مسألۀ  با  جمهوری  ریاست  به 

سلیقه یی می کنند.
آقای نظری افزود: ستون پنجم در داخل نظام نیز به 
مساعدی  دیده گاه  برقی  شناس نامه های  توزیع  روند 
ندارند؛ آنها می خواهند که این روند به بن بست برود.
نعیم نظری تأکید کرد: هر گونه  گفت وگویی که مغایر 
با قانون ثبت احوال نفوس باشد، توجبیه پذیر نیست 

و مردم آن نخواهند پذیرفت.
آقای نظری تصریح کرد: قانون ثبت احوال نفوس از 
طرف شورای ملی تصویب شده و رییس جمهور آن 

را توشیح کرده است و باید عملی شود.
آقای نظری می افزاید: هیچ گونه  تفاهم نمی تواند منجر 
به برائت گرفتن از کم کاری دولت وحدت ملی در قبال 

توزیع تذکره های برقی شود.
دانشگاه  استاد  کوهستانی  جعفر  دیگر،  سوی  از 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  در  می گوید:«افرادی 
منافع  آوردن  به دست  تالش  در  که  هستند  اجرایی 

سمتی، گروهی و زبانی استند«.

کوشش  همیشه  افراد  این  افزود:  کوهستانی  آقای 
می کنند که منافع ملی را فدای منافع شخصی شان کنند.
نفوس  احوال  ثبت  شده  توشیح  قانون  او،  گفتۀ  به 
باید عملی شود و نظارت از اجرایی شدن قانون باید 
صورت بگیرد، اما دولت ارادۀ مستقیم به اجرا شدن 

قانون و توزیع شناس نامه های برقی ندارد.
او بابیان این که چرا قانون توشیح شده شناس نامه های 
برقی تطبیق نمی شود،  می گوید: نقض قانون توسط 
صورت  نظام  داخل  در  ماجراجو  افراد  از  شماری 

می گیرد.
استاد دانشگاه کابل خاطر نشان کرد: قسمی که  این 
شورای ملی قانون توزیع تذکره های برقی را تصویب 
کرد، رییس جمهور این قانون را توشیح کرد؛ اکنون 

قوۀ اجرایی مکلف به عملی کردن آن است.
آقای کوهستانی افزود: نهادهای مسوولی که در اجرا 
ناتوان  برقی  تذکره های  توزیع  نافذۀ  قانون  کردن 
هستند، شورای ملی باید وزیر مسوول را استجواب 

کند.
آقای کوهستانی تصریح کرد: اگر تفاهم در قبال قانون 
توشیح شده قرار بگیرد، به جای قانون گرایی مصلحت 

گرایی به وجود می آید.
این استاد دانشگاه کابل باوردارد که سرنوشت مردم، 
توزیع  به  دارد  بسته گی  امنیت  و  انتخابات  شفافیت 

تذکرۀ برقی.
او پشنهاد کرد: ما امیدوار هستیم که جای مصلت گرایی 

را قانون پر کند و به رای مردم احترام قایل شوند.
از  تن  ده ها  جدی«   6 »یکشنبه  دیروز  حال،  این  در 
و  برقی  شناسنامه های  توزیع  ادارۀ  پیشین  کارکنان 
راه پیمایی  یک  در  شهرنو  پارک  در  مدنی  فعاالن 
توزیع  پروسۀ  سریع  هرچه  آغاز  خواستار  اعتراضی 

شناسنامه های برقی شدند.  
آنان   گفتند: قانون ثبت احوال نفوس از طرف رییس 
نامه های  شناس  توزیع  روند  و  توشیح شده  جمهور 

برقی باید آغاز شود.
سعدیه یکی از اشتراک کننده های این راه پیمایی گفت: 
از رییس جمهور و رییس اجرایی کشور می خواهیم 

که روند توزیع شناس نامه  های برقی را آغاز کنند.
داریم  حق  شهروند  یک  عنوان  به  ما  گفت:  او 
باشد،  برابر  بین المللی  معیارهای  با  که  شناس نامه یی 

داشته باشیم.
تعهد  به  ما است؛  معترضان شعار می دادند: کار حق 
خود مبنی بر توزیع تذکره های برقی عمل کنید؛ مردم 

افغانستان شایستۀ شناس نامه برقی هستند.
هم چنان، اسداهلل عزیز یکی دیگر از اشتراک کننده گان 
این  راه پیمایی به روزنامه ماندگار گفت: بیش از هزار 
جوانی که در اداره شناس نامه های برقی کار می  کردند 
با آغاز نشدن توزیع شناس نامه های برقی بیکار شده 

اند.
اسداهلل اظهار داشت: دولت تا چه وقت از خواست 
چشم  است،  برقی  شناس نامه های  توزیع  که  مردم 

پوشی می کند؟
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وزیر داخلۀ دولت پیشین هشدار داد که چانه زنی سیاسی 
افغانستان  پولیس  و  ارتش  فرماندهی  در  انتصاب ها  برسر 
باعث ایجاد هرج و مرج برای نیروهای امنیتی که با طالبان 
شده  می جنگند،  هلمند  والیت  نظیر  راهبردی  مناطق  در 

است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عمر داوود زی، وزیر داخلۀ 
سابق افغانستان که اکنون یکی از اعضای شورای حراست 
و ثبات افغانستان است در مصاحبه یی گفت: تدبیر اشتراک 
رییس  غنی،  اشرف  ملی  وحدت  دولت  محور  که  قدرت 
جمهوری افغانستان است باعث زمین گیر شدن جنگ علیه 

شبه نظامیان طالبان شده است.
وی در مصاحبه با رویترز با اشاره به توافق اشتراک قدرت 
اشرف غنی با عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دولت افغانستان 
گفت: این یک اشتباه بسیار بزرگ است که نیروهای امنیتی 

را نیز شامل فرمول 50- 50 کنیم.
این توافق سال گذشته میالدی باعث اشتراک قدرت میان 
بی نتیجه  انتخابات  از  بعد  کرده  پیدا  اختالف  طرف های 
اغلب  آن  براساس  و  شده  افغانستان  جمهوری  ریاست 
و  لیاقت  جای  به  سیاسی  وفاداری های  طبق  پست ها 

شایستگی تقسیم شد.
بسیاری از مقام های محلی نیز می گویند سیستم آشناساالری 

باعث تضعیف جنگ نیروهای امنیتی با طالبان شده است.
داوود زی خاطرنشان کرد: حتی بعد از انتصاب فرماندهان 
قدرتمند نیز این سیستم سبب می شود که فرماندهان اغلب 

به روسای سیاسی مختلف پاسخگو باشند.
در  مرج  و  هرج  ایجاد  باعث  رویه  این  کرد:  تصریح  وی 
زنجیره فرماندهی می شود. هیچ کس نمی داند که چه کسی 
مسوول و چه کسی رییس اوست و این سیستم باید فورا از 

حالت سیاسی بیرون بیاید.
شورای  به  موسوم  افغانستان  دولت  مخالفان  جدید  نهاد 
حراست و ثبات گروهی متشکل از وزرا و مقام های دولت 
سابق حامد کرزی و همچنین کهنه کاران گروه مجاهدین 

که با نیروهای اشغالگر شوروی سابق می جنگیدند، است.
داوود زی همچنین به تجمع ماه گذشته میالدی علیه کشته 
مدرک  عنوان  به  افغانستان  هزاره  اقلیت  شدن هفت عضو 

افزایش نارضایتی از دولت اشاره کرد.
وی هشدار داد آن روز یک هشدار بیدار باش برای همه ما 
بود. ما می خواهیم از این نوع فشارها استفاده کنیم اما باید 
به صورت هماهنگ شده عمل کرد در این صورت ممکن 

است تبدیل به یک وضعیت خطرناک شود.
داود زی به رغم آنکه شورای حراست و ثبات گفته  است 
هدفش سرنگون کردن دولت نیست تصریح کرد که حامی 

برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است.
راهبرد  با  بوده  پاکستان  در  افغانستان  سابق  سفیر  که  وی 
اشرف غنی برای ورود پاکستان به مذاکرات صلح با طالبان 
شبه  این  کنترل  آباد خواهان  اسالم  و گفت:  کرد  مخالفت 
آباد رفتیم  به سراغ اسالم  برای 10 سال  ما  نظامیان است. 
و تاثیری نداشت. پاکستان هرگز از دارایی خود یعنی گروه  
طالبان دست نخواهد کشید؛ آنها در حال اجرای یک بازی 

هستند.
وی پیشنهاد داد که یک گروه کوچک از افغان ها که برای هر 
دو طرف قابل پذیرش باشند می توانند ارتباطاتی را برقرار 
کنند که منجر به نشست های رو در رو شود. اما چنین کاری 

باید با میانجی گری افغان ها صورت گیرد.

هشدار وزیر داخلۀ پیشینهشدار از معامله بر سر قانون ثبت احوال نفوس
 از آشناساالری در صفوف نیروهای امنیتی

وزارت تجارت و صنایع:

تمدید موافقت نامۀ اپتا مشروط  به حل مشکالت بازرگانان ماست
مقام های محلی کنر: 

طالبان شش عضو یک خانواده را کشتند
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ورزش

سرکردۀ گروهک تروریستی داعش ضمن اعتراف به از دست دادن بسیاری از 
مناطق در عراق و سوریه، ادعا کرد که این گروهک وارد آخرین جنگ خود 

در این مناطق می شود.
ابوبکر البغدادی، سرکردۀ گروهک تروریستی داعش در سخنانی که سایت های 
وابسته به این گروهک فایل صوتی آن را منتشر کردند، گفت: داعش بسیاری 
از مناطق تحت تصرف خود را در عراق و سوریه از داده، اما این امتحانی 

بیش نیست.
از  افزود: جنگ پیش رو، آخرین جنگ داعش خواهد بود و پس  البغدادی 
آن به غرب یورش خواهیم برد، آن ها دیگر به ما حمله نخواهند کرد و آنگاه 

»اسالم« در سراسر جهان حکم فرما خواهد شد.
البغدادی، رهبر داعش مدعی شده است  ابوبکر  به  پیامی صوتی منتسب  در 
را  داعش  نتوانسته  امریکا  رهبری  به  ایتالف  و  روسیه  هوایی  که حمله های 

تضعیف کند.
رهبر داعش تهدید کرد که تمام کسانی را که علیه داعش وارد جنگ شده اند، 
از امریکا، اروپا، روسیه و یهود، بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد و پشیمان 

خواهند شد.
او افزود: جنگ ما دیگر تنها جنگ صلیبی نیست، بلکه یک جنگ است، یعنی 

جنگ تمام کفار علیه تمام مسلمانان.
ما  و  شده  زیادی  متحمل خسارت  داعش  گفت:  غیرمستقیم  اعترافی  در  او 
به  شدند  زخمی  بسیاری  دادیم،  دست  از  را  نیروهای مان  از  زیادی  تعداد 
انتظار  بدون  از طرف دارانش خواست،  او   شد.  وارد  بزرگی  مامصیبت های 

برای پیروزی حتمی وارد جنگ شوند.
در پیام منتسب به ابوبکر بغدادی به اقدام های عربستان سعودی برای تشکیل 
ایتالفی از نیروهای نظامی کشورهای مسلمان برای جنگ علیه داعش نیز به 

تندی حمله شده است.
در این پیام گفته شده است: اخیراً یک ایتالف اسالمی جعلی اعالم شده، اگر 
این ایتالف اسالمی بود، خودش را از اربابان یهودی و صلیبی اش رها می کرد 

و هدف خود را کشتن یهودیان و آزادسازی فلسطین قرار می داد.
در این پیام ادعا شده است: ما حتا برای یک ثانیه فلسطین را فراموش نکرده ایم.
البغدادی خطاب به اسراییل گفت:  داعش روزبه روز به فلسطین نزدیک شده و 

کار شما سخت می شود، فلسطین گورستان شما خواهد شد.
و  گرفته  سخره  به  را  داعش  با  جنگ  برای  زمینی  نیروهای  اعزام  البغدادی 
گفته است: آن ها صلیبی های کفاری را که پشت شان یهودیان هستند، با خود 
همراه کرده اند که حتا جرأت آمدن برای مبارزه با تعداد اندکی از اعضای ما را 
ندارند، چون می دانند که چه بالیی به سرشان در عراق، شام، لیبی، افغانستان، 
سیناء، آفریقا، یمن و سومالی خواهد آمد، چون آن ها در عراق و افغانستان 

ادب شده اند.
او طرف دارانش را به پیشه کردن صبر دعوت کرد. 

بر اساس تحقیقات انجام شده با توجه به افزایش تمایالت فردی و جمعی، 
اسالم از سال 2050 به بعد دیگر دین غالب جهان خواهد بود.

برای  کرد  اعالم  »پیو«  تحقیقاتی  مرکز  ورلدبولتن،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اولین بار در تاریخ تا پایان این قرن مسلما تعداد مسلمانان از مسیحیان بیشتر 

خواهد بود.
مسیحیت اکنون از نظر تعداد پیروان در جهان اول است و یک سوم جمعیت 
دنیا برابر با 2 / 2 میلیارد نفر مسیحی هستند. با این حال براساس آمار ارائه 
شده توسط این مرکز تحقیقاتی، اسالم با سرعت بسیار باالیی در سطح جهان 
در حال گسترش است. به نظر می رسد در سال 2050 تعداد مسلمانان تقریبا 

با جمعیت مسیحیان در جهان یکسان شود.
اگر جهش رشد اسالم به همین شکل باشد، در این صورت جمعیت مسلمانان 

در دهه 2070 می تواند به راحتی از تعداد مسیحیان پیشی بگیرد.
همچنین این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که این مساله به معنای کاهش 
اندازه  به  بلکه سرعت رشد مسیحیت  نیست  میان مردم جهان  مسیحیت در 

اسالم نیست.
بر همین اساس تعداد مسیحیان تا سال 2050 از 1 / 2 میلیارد نفر به حدود 9 
/ 2 میلیارد نفر افزایش می یابد اما جمعیت مسلمانان در همین زمان از 6 / 1 

میلیارد نفر به 8 / 2 میلیارد نفر خواهد رسید.

تیم ملی فوتبال کشور در رقابت های جنوب آسیا با نتیجۀ 3ـ0 از سد بوتان 
نیز گذشت. نیمۀ نخست بازی با دو گول از سوی خیبر امانی و مسیح سیغانی 

پایان یافت و گول سوم نیز توسط خیبر امانی در نیمۀ دوم به ثمر رسید.
افغانستان با این پیروزی توانست به مرحلۀ نیمه نهایی رقابت های جنوب آسیا 

راه یابد.
در ترکیب بازیتیم ملی کشور در برابر بوتان، اویس عزیزی به عنوان دروازه بان، 
حسن امین، مسیح سیغانی، سیدمحمد هاشمی و مصطفی حدید در خط دفاع، 
اباسین علی خیل و کنشکا طاهر به عنوان هافبک دفاعی، نوراهلل امیری، فیصل 
شایسته و امید پوپلزی در خط میانی و خیبر امانی در خط حمله قرار داشتند.
روز پنج شنبه )3 جدی/ دی( افغانستان با چهار گول از سد بنگله دیش گذشته 
بود. مسیح سیغانی، فیصل شایسته، زبیر امیری و خیبر امانی در نیمۀ نخست 

بازی سه گول و در نیمۀ دوم یک گول به دروازۀ حریف وارد کردند. 
این رقابت ها در هند برگزار شده است و افغانستان در گروه »الف« با گذشت 
از سد بنگله دیش و بوتان، دو روز یعد )28 دسمبر( به مصاف مالدیو می رود. 
هند نایب قهرمان جام پیشین رقابت های جنوب آسیا نیز با تیم های پاکستان و 

سریالنکا هم گروه شده است.

برای رسانه های مختلف ورزشی  رونالدو همواره  کریستیانو  دربارۀ  صحبت 
دنیا جذاب است.

ستارۀ پرتغالی رئال مادرید که این روزها تعطیالت سال نو میالدی  اش را در 
امریکا سپری می کند، حسابی در کانون حواشی قرار دارد. همین چند روز 
به  او  زیاد  دلیل سفرهای  بود،  نوشته  پُرتغالی  از مجالت  بود که یکی  پیش 
مراکش مالقات با یکی از کاندیدهای سابق دختر شایسته دنیا است... فارغ از 
این اخبار، موارد فنی و حرفه یی کریس هم حواشی زیادی دارد. رسانه های 
اسپانیایی در کنار بیشتر رسانه های اروپایی خبر می دهند که او دل خوشی از 
بنیتس و البته مورینیو، جانشین احتمالی بنیتس، ندارد و قرار است به زودی 

رئال مادرید را ترک کند و به احتمال فراوان به پاری سن ژرمن برود. 
رونالدو باز هم می خواهد پدر شود

در همین راستا و در آستانۀ شروع سال نوی میالدی، این بار هم شایعه یکی 
را  کاورش  اگرچه  »فلش«  مجله  شده ؛  خبر ساز  حسابی  پُرتغالی  مجالت  از 
تمام و کمال به رونالدو اختصاص نداده، ولی روی جلدش خبری دارد که 
می تواند برای بسیاری مهم باشد ؛ خبر این است که رونالدو به اطرافیانش گفته 

می خواهد دوباره پدر شود!
برای  متولد شده، حاال درصدد است  اولین فرزندش  کریس که سال 2010 
رونالدو  دوم  فرزند  مادر  که  این جاست  سوال  ولی  شود  پدر  دومین بار 
کیست؟ آن طور که این مجلۀ پرتغالی نوشته، ماریسا مندز، دختر ژرژ مندز، 
مدیربرنامه های مشهور رونالدو، مادر فرزند دوم این بازیکن خواهد بود! در 
واقع تصویری هم که فلش روی جلد اصلی  اش برده، تصویری از دختر مندز 
در کنار رونالدو است و نوشته که رابطۀ این دو بسیار جدی شده و رونالدو 
هم به اطرافیانش گفته به زودی پدر می شود. البته نکتۀ مبهمی که در این میان 
وجود دارد، این است که این خبر را یکی دو رسانۀ دیگر هم به نقل از همین 
مجله پرتغالی کار کرده اند، ولی آنجا ذکر شده که منظور از به زودی، 5 سال 

آینده است!
راز فروش رونالدو

همزمان با شایعۀ پدر شدن رونالدو، خبر دیگری هم از باشگاه رئال مادرید 
به بیرون درز کرده که ممکن است هر دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد ؛ هم 
کریس رونالدو و هم باشگاه مادریدی را. در واقع در خبر منتشر شده فاش 
شده که چرا رئال مادرید می خواهد کریستیانو رونالدو را بفروشد. این بازیکن 
قرار  توپ طال  دریافت  نهایی  کاندیداهای  فهرست  بین  در  نامش  هنوز هم 
لیونل مسی،یکی دیگر  دارد و چند سال گذشته هم جدی ترین رقیب برای 
از بهترین های دنیا بوده. با این حال و با وجود درخشش رونالدو، رئالی ها به 
این نتیجه رسیده اند هر طور شده این بازیکن را در تابستان پیش رو بفروشند، 
به ویژه این که کریس مشتری دست به نقدی به نام پاری سن ژرمن هم دارد 
را  رونالدو  رئال  چرا  اما  کند،  ثروت مند  حسابی  را  رئال مادرید  می تواند  و 

می فروشد؟
رونالدو  کریستیانو  زانوی  می رسد،  خبر  رئال مادرید  باشگاه  از  که  آن طور 
به  بازیکن  این  کند،  پیدا  ادامه  روند  اگر همین  و  دارد  بدی  بسیار  وضعیت 
زودی باید بازی های زیادی را به دلیل مصدومیت از دست بدهد. در واقع 
رونالدو به حرف پزشکان مادریدی مبنی بر استراحت کردن گوش نمی دهد 
اگرچه شم  برود.  میدان  به  بازی ها  لجاجت خاصی می خواهد در همه  با  و 
کار  در  کم تر  این روزها  رونالدو  ولی  می کند،  کار  هنوز خوب  او  گول زنی 
گروهی شرکت می کند. از طرفی او خیلی کم تر از گذشته دریبل می زند که 
حتا این موضوع صدای پرس، مالک باشگاه را هم درآورده. رییس رئال مادرید 
از ناتوانی ستارۀ پرتغالی در دریبل زدن بیشتر رقبا شاکی است و این موضوع 
را به گوش او هم رسانده. حاال این که این زانوی خراب ظاهراً فقط همین 
امسال رئال مادرید را یاری می کند، دلیل اصلی یی شده که پرس و مادریدی ها 

به فکر فروش رونالدو باشند.

رهبر داعش عربستان،  روسیه 
و امریکا را تهدید کرد

مسلمانان از 2050 به بعد جمعیت 
اول جهان خواهند بود

افغانستان با 3 گول از سد 
بوتان نیز گذشت

دو شایعۀ عجیب دربارۀ ستارۀ رئال مادرید

حشمت رادفر

کاپی  نه  است  نیازمند  خشونت  به  دادن  پایان  به  ما  جامعۀ 
برداری و عمل بالمثل در برابر آنچه تندروان و هراس افگنان 

داخلی و فرامرزی انجام می دهند.
مقاومت در برابر تندروی، طالبانیزم و دسته هایی که به این سرزمین مرگ و 
نفرت سرازیر می کنند، مسوولیت همۀ ماست که اکنون بخشی از فرهنگ ما 

نیز شده است.
اما بریدن سر انسان اگر هم عضو داعش یا از طالبان باشند، آن هم از سوی افراد 
متعلق به حاجی ظاهر قدیر در والیت ننگرهار نه تنها گرهی از کار فروبسته 
بیشتر  هرچه  پیچیده گی  به  بلکه  نمی کند،  باز  مشرقی  در  بی ثباتی  و  بحران 

وضعیت در این بخش از کشور خواهد انجامید...
یکی از دالیل نا امنی و بی ثباتی در ننگرهار و توابع آن جنگ قدرت میان چند 
زورمند محلی به شول حاجی ظاهر قدیر است. این بزرگ واران می توانستند در 
10 سال گذشته به جای باج دهی به تفکر طالبانی و سوء استفاده از اختالفات 
طایفه یی و قبیله یی موجود در این بخش ها که اکنون برای داعش حیاط خلوت 
امن ایجاد کرده است؛ برای گسترش دانش، آگاهی و تقویت فرهنگ مدارا و 

هم پذیری در ده و دیارشان کار کنند. که نکردند.
از کجا معلوم که این سربریدن ها هم بخشی از جنگ قدرت میان این بزرگ واران 
نباشد. خشونت نا پسند، زیان بار و خانمان برانداز است و رویکردهایی مانند 
بریدن سر انسان ها از طرف هر شخص یا گروهی که اتفاق بیافتد، از یک طرف 
روان جمعی ما را خشن تر و درنده خوتر می سازد و از جانب دیگر به وجهه 
و اعتبار نیروهای دفاعی و امنیتی ما و در کل روند نیمه جان دموکراسی در 

کشور صدمه های جبران ناپذیری خواهد زد...

عزیزاهلل آریافر

پیش  در 36 سال  روز  این  در  است.  امروز)دیروز( 6 جدی 
به  زمین  و  هوا  از  کابل  رژیم  سران  دعوت  به  روسی  قوای 

سرزمین ما هجوم آوردند.
روس ها مقر حفیظ اهلل امین رییس رژیم را برای کشتن آسان تر قبلن به حاشیۀ 

غربی شهر در قصر داراالمان انتقال داده بودند.
آشپز روسی اش در چای صبح او را مسموم کرد و از حال رفت، اما داکتران 
روسی بی خبر از نقشۀ »کا گ ب« با تالش فراوان او را به هوش آوردند. در 
عصر روز قوای روسی به سوی قصر نزدیک می شد؛ در درون قصر صدای 

آتش سالح های سربازان روسی به گوش می رسید.
همکاران امین می گفتند، روس ها به قصر حمله کرده اند، اما امین آن ها را توبیخ 

می کرد و تا آخرین لحظه به دوستی روس ها اعتماد داشت.
سرانجام سربازان روسی در حالی که عکس امین را با خود داشتند، به قصر و 
سپس به اتاقی که او و خانواده اش قرار داشتند، داخل شدند و با دیدن امین 

بی درنگ او را به رگبار بستند.
حفیظ اهلل امین بارها از قوای دوست دعوت کرده بود؛ قوای دوست نیز رسم 

دوستی را با گلوله های داغی که در قلب امین فرو رفت، به جا آورد.
هر چند رژیم وابستۀ ماسکو، تخم نفرت، بی اعتمادی و جنگ را قبلن در کشور 
ما کاشته بودند؛ اما با تسخیر کشور توسط اتحاد شوروی، فصل نکبت بارِ جنگ 
در کشور ما آغاز شد که پیآمدهای مرگبار و مخرب آن که به بخشی از آن در 

زیر اشاره شده، تا هنوز ادامه دارد:
1.شهادت، معلولیت و آواره گی ملیون ها انسان این سرزمین.

2.نابودی 90 درصد زیرساخت های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی.
3.فروریزی بنیان های اخالقی و فرهنگی و نظام ارزش های سنتی.

و  مسلط  فرهنگ  عنوان یک  به  سیاسی  و  مالی  اداری،  فساد  4.نهادینه شدن 
قابل قبول.

6.باز شدن درهای افغانستان به روی بیگانه گان و تبدیل شدن این کشور به 
بستر مناسب تهاجم و جنگ های نیابتی کشورهای منطقه یی و فرا منطقه یی.

7.تولید و شکل گیری گروه های رادیکال اسالمی که حاال به ابزار قدرت های 
جهانی تبدیل. شده اند.

سیاست  ابزار  به  آن ها  شدن  تبدیل  و  تروریستی  سازمان های  8.شکل گیری 
خارجی کشورها.

8.ترویج فرهنگ و اقتصاد مواد مخدر.
9.نابودی پایه های اعتماد ملی و قومی شدن سیاست و اجتماع افغانستان.

10.نابودی حاکمیت قانون و شکل گیری گروه های شبه حکومتی.
11. اما تضعیف نهاد دولت و وابسته گی همه جانبۀ آن به قدرت های بیرونی از 

مخرب ترین پیامدهای این جنگ است که به آسانی قابل جبران نیست.

احمد فهیم نیکزاد

تکرار تاریخ!
درست در همین روز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی 
بر  همدلی،  و  دوستی  بهانۀ  به  روسیه،  رهبری  به  وقت 
جان و مال ما با همکاری کمونست های داخل نظام در 6 جدی سال 

1358 یورش آوردند.
اما!

غافل از آن که ملت بزرگ و فرمانده نستوه قهرمان ملی کشور احمد شاه 
مسعود، نه تنها خواب اشغال را از سرشان بگودال تاریخ انداختند، بلکه 
نظام دیکتاتوری را از روی کرۀ زمین برچیدند و ملت های دیگری را 

نیز با مبارزات خویش آزاد ساختند.
ملت بزرگ ما روزها و شب ها را کنار سنکالخ ها سپری کردند و بابت 

این آزادی، تا پای جان رزمیدند .
ما  قهرمانان  این  جانبازی های  و  زحمات  سپاس منِد  ما  مردم  امروزه 

هستند و می بالند که روزگاری چنین قهرمانانی داشتند.

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

خان آقا سرور هنرمند معروف تیاتر و سینمای افغانستان از 
اثر ایست قلبی در کانادا درگذشت.

خان آقا سرور و مزیده سرور اولین جفت هنری افغانستان 
بودند که سال های درازی در تیاتر و سینمای افغانستان نقش 

بازی کرده اند.
 خان آقا سرور، اولین بار در فلم »مانند عقاب« و بعد در دو 
قسمت از فلم »روزگاران« از نخستین فلم های ساخته شده در 

سینمای افغانستان نقش اول را بازی کرده است.
که حدود  می خواند  آواز هم  تمثیل،  کنار  در  مرحوم سرور 
که  دارد  افغانستان  تلویزیون  رادیو  آرشیف  در  آهنگ  هفتاد 

اکثر آن را با خانمش مزیده سرور خوانده است.
تیاتر و  باارزشی در مورد هنر  نوشته های  آقا سرور  از خان 
سینما در جراید و مجالت افغانستان به چاپ رسیده که کتاب 
»تیاتر در افغانستان« نخستین کتاب در پیوند به تیاتر افغانستان 
است که سال های پیش در کانادا و بعد در پاکستان باز چاپ 

شد.
را  سرور  آقا  خان  مرحوم  معرفی  تلخیص  ماندگار  روزنامۀ 
یک روز  در  می نویسد:  او  می رساند.  نشر  به  قلم خودش  با 
 1319 سال  جوزای  هفتم  و  بیست  شنبه،  دو  صبح  آفتابی، 
هجری در »پایان جمال آغه« کوهستان کاپیسا چشم به جهان 
گشودم. در سال 1330، پس از آموزش های پیگیر در مساجد 
آن زمان، شامل صنف اول مکتب نمونه یی بی بی مهرو شدم 
که از صنف سوم به بعد، کفتان تیم ترانۀ مکتب گردیده و در 
درامه های مکتب نقش ایفا می کردم  و در مضمون قرآن  کریم 

سر آمد همه بودم.

در  نوروز  روزهای  در  ما  ترانۀ  تیم  ساله  همه  آن زمان  در 
قبل  روز  ما چند  می کردند.  اجرا  ترانه  دولتی،  بزرگان  برابر 
از موعد، همه روزه به رادیو کابل وقت می رفتیم تا همراه با 
ارکستر رادیو، ترانه ها را تمرین کنیم. در آن  زمان استاد غالم 
حسین مرحوم، رهبری آن ارکستر را به دوش داشت. مرحوم 
به نواختن  استاد سلیم سرمست، هنوز ترمپت می نواخت و 

ماندولین دست نیازیده بود.
مرحوم  و  خان  حسین  غالم  مرحوم  استاد  با  ام   آشنایی   
در  آهنگم  اولین  اول،  بار  برای  تا  شد  آن  باعث  سرمست، 
سال 1337، از طریق امواج رادیو به نشر برسد. این آهنگ، 
همان آهنگی بود که تازه ها گل کرده بود با مطلع: »دلبرم دلبر، 
خانه خرابم کرد- چشم شهالیش دیده پر آبم کرد« ولی من 
باشم، مطلع آن  داده  تر جلوه  تازه  را  اینکه آهنگ  به خاطر 
را که در راگ بهروی بود تغییر دادم و چنین خواندم: »بت 
موزونم. ای چهره گلگونم. ز غم عشقت. زار و جگر خونم. 

بت موزونم.«
»شهری  تیاتر  در  مطبوعاتی ام  و  هنری  کارهای  رفته  رفته   
و  بود-  آن  رأس  در  جلیا  عبدالرشید  مرحوم  که  ننداری« 
سایر نشرات چاپی آغاز یافت. اولین تبصره ام  »درامه دزد«، 
ترجمۀ مصطفی لطیفی در اخبار پامیر که در آن زمان مرحوم 

عبدالمنان دردمند مسئول آن بود، به چاپ رسید. 
با  که  دادم  قرار  خود  پیشۀ  به عنوان  زمانی  را  هنری  رشتۀ 
آمدن محترم فیض محمد خیرزاده از امریکا، از جملۀ بیشمار 
شده،  انتخاب  قباًل  که  کسانی  فهرست  جمع  در  کاندیداها، 

برای سیمای آیندۀ کشور انتخاب گردیدم.

نامزد بودم. چون آقای  با همسرم مزیده   در آن زمان هنوز 
خیرزاده را »پوهنی ننداری« آن زمان کمک نمی کرد تا ممثلین 
تاریکی  آوانی که  همان  در  باشند،   ایشان  همکار  تیاتر  آن 
برخالف  شدم  حاضر  بود،  فراگرفته  را  جا  همه  فرهنگی 
فامیل  و  خانم  فامیل  تمایل   و  خواست  و  محیطی  شرایط 
که  بسازم،  خیرزاده  گروه  شامل  هم  را  جان  مزیده  خودم، 
دنیای  وارد  که  بودیم  هنری یی  اولین جفت  ما  بدین ترتیب، 

هنر شدیم.
حدی  تا  خیرزاده  محترم  کوچک  گروپ  همین  آن  از  پس 
در  را  زیبا«  هنرهای  »مؤسسۀ  بزرگ  نام  که  کرد  پیشرفت 
مدغم  آن  با  نیز  ننداری  پوهنی  و  آورد  به دست  افغانستان 

گردید.
مجرب  معلمین  استخدام  با  توانست  زیبا  هنرهای  مؤسسۀ 
قبل  به  نسبت  را  دراماتیک  و  آرت  کورس های  امریکایی، 
اولین  رهبر  نینواز  احمد  فضل  مرحوم  که  سازد  منظم تر 
در  نگاه  مقدس  سید  مرحوم  و  دستگاه  آن  آماتور  آرکستر 

رأس کورس های رسامی قرار گرفتند. 
 

بودند،  کلتور  رییس  صفت  به  واله  عبدالحق  محترم  زمانی 
من  به  دراماتیک  و  آرت  کورس های  در  را  استادی  وظیفۀ 
سپردند. من در آن کورس ها، تیوری تمثیل، هنر فلم سازی، 
یوگا و چند مضمون دیگر را تدریس می کردم تا اینکه همان 
ریاست در زمان وزارت مرحوم داکتر انس از تشکیل افتاد و 
من مدتی را به عنوان پروف خوان در نشریۀ کابل تایمز که 
در آن وقت ها سید خلیل رییس و محترم سید شفیع راحل، 

معاون آن مؤسسه بودند، همکاری کردم. 
به  و  از ساخته های خیرزاده  مانند عقاب  فلم  آن در  از  قبل 
مصرف وزارت اطالعات و کلتور ظاهر شده بودم. ولی در 
اولین فلم محصول افغان فلم که همۀ پروسس آن برای بار 
اول در خود افغانستان انجام یافت و در آن وقت داکتر محمود 
حبیبی وزیر اطالعات و فرهنگ بود و محترم سلطان حمید 
هاشم ریاست افغان فلم و مرحوم عبدالصمد آصفی معاونت 
آن دستگاه را به عهده داشتند، نقش اول فلم طلبکار، برایم 
سپرده شد. در فلم قاچاقبران که قسمت سوم فلم روزگاران 

را می ساخت هم نقش اصلی داشتم. 
روزگار گذشت و گدشت، تا این که کودتای کمونیستی در 
کشور ُرخ داد. پیش از این من به صفت مفتش فنی سینماهای 
در  و  بودم  همکار  شهرداری  چارچوب  در  آریانا  و  پارک 
صدا  و  بود  دیوارها  فقط  که  را  پارک  سینمای  وظیفه،  آن 
انعکاس می یافت به کمک و پشتیبانی شهردار موفق وقت، 

دوست محمد فضل، سوند پروف ساخته و نقایص تکنیکی 
دیگر سینماهای شهرداری را نیز از بین بردم. تا این که بنابر 
درخواست  خیال محمد کتوازی وزیر مطبوعات وقت که من 
باید مامور مطبوعات می بودم نه از شهرداری دوباره به صفت 
مدیر عمومی موسیقی در افغان ننداری که قباًل همان وظیفه را 

داکتر نعیم فرحان به عهده داشت، شروع به کار کردم.
بعداً مجبور شدم تا هر سه پسرم را گرفته به هندوستان فرار 
کنم. هر چند گرفتن پاسپورت و سفر از طریق هوا، در آن 
ممنوع  هنرمندان  و  استادان  انجنییران،  داکتران،  که  شرایطی 
الخروج بودند، برایم خیلی گران تمام شد، ولی به هندوستان 
ملل  سازمان  در  بودن  مهاجر  ضمن  اول  هند  در  رسیدیم. 
متحد، به صفت ترجمان در این سازمان، شامل کار شدم. پس 
از آن برای چندین سال به صفت نطاق و پرودیوسر با »آل 
اندیا رادیو« همکاری کردم. در همین جریان در فلمی به نام 
و  ساخته  هند  سراسری  تلویزیون  طرف  از  که  میل«  »بلک 

نمایش داده شد، نقش اول را بازی کردم.
در کابل، خاد خانه های ما را پس از برآمدن ما تالشی کردند 
زیر  خاد  دفتر  در  ساعت  چندین  برای  را  سرور  مزیده  و 
تحقیق قرار دادند. پس از همان تاریخ، مزیده سرور تا حال 
دو  و  خانمم  رسیدن  از  پس  کرده است.  پیدا  روانی  تکلیف 
از سه  بعد  به هندوستان  دخترم وحیده و وژمه جان سرور 

سال دوری از هم دیگر، به طرف کانادا عزیمت کردیم. 
فامیل   « افغانی  کنسرت  اولین  هنری،  کارهای  پهلوی  در 
سرور« را در سال 1988 در تورنتو برگزار کردم و در پهلوی 
آن اولین رادیو به نام »صدای افغانستان« را با همکاری آقای 
صدای  به نام  نشریۀ  در  همزمان  و  بردم.  پیش  خالد  نصیر 
افغانستان که توسط نصیر خالد نشر می شد، در شماره اول 

آن، مدیر مسئول بودم. و در چند فلم هم نقش بازی کردم. 
بنیاد جهانی »ژورنالیستان  اخیراً که مسئولیت بخش کانادای 
آریانا افغانستان« را به من سپرده اند، از مدت هشت سال باین 
طریق  از  »آریانا«،  به نام  خبری  سرویس  دو  تقدیم  با  طرف 
تلفن، گزارشات روز کشور و جهان را به طور 24 ساعته به 

هموطنان می رسانم.
ساخته های  از  آهنگ  هفتاد  و  صد  موسیقی   قسمت  در  و 
خودم، مرحوم استاد هاشم، مرحوم محمد انور شاهین، استاد 
شمس  محترم  زاخیل،  دین  محمد  مرحوم  خیال،  حفیظ اهلل 
الدین مسرور، مرحوم استاد موسی قاسمی و دیگران را که 
اکثر تصنیف ها و اشعار آن ها از خودم می باشد، در آرشیف 
رادیو افغانستان و رادیو صدای افغانستان در تورنتو ثبت دارم. 
ولی نسبت آنکه از کابل فرار کردم، بیش از چهار و یا پنج 

آهنگ در تلویزیون ملی ندارم.
آهنگ های دوگانه هم با مزیده سرور همسرم، مرحوم پروین 

و خانم ناهید ثبت دارم.  
  

هارون مجیدی
آزاد  رسانه های  از  حمایت  نهاد  یا  نی  دفتر  در  مسووالن 
افراد  به  دایکندی  و  بامیان  والیان  که  می گویند  افغانستان 
دفتر  هم آهنگی  بدون  که  داده اند  دستور  خویش  زیردست 
والی، حق مصاحبه و شریک کردن اطالعات را به خبرنگاران 

ندارند.
صدیق اهلل توحیدی، رییس نهاد نی دیروز )یک شنبه، 6دی(  
به دست  شواهدی  نی  دفتر  گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در 
نهادهای  به  دو والیت  والیان  می دهد  نشان  که  آورده  است 
والیتی خود دستور داده اند تا از این پس، پیش از صحبت با 
رسانه ها و خبرنگاران با دفتر والی هم آهنگی صورت بگیرد؛ 
در غیر آن، هیچ نهادی حق مصاحبه با رسانه ها و خبرنگاران 

را ندارد.
آقای توحیدی گفت: در نامۀ شماره 21 مورخ 1394/23/9 
که از سوی معصومه مردای، والی دایکندی به ادارات محلی 
آن والیت صادر شده، آمده است: »مسووالن بدون هماهنگی 
و آگاهی والی والیت از شریک ساختن معلوماتی که تایید 

نشده خود داری کنند«.
گفت:  افغانستان  آزاد  رسانه های  از  حمایت  نهاد  رییس 
نی  دفتر  با  که  تماسی  در  نیز  بامیان  والیت  در  خبرنگاران 
اند که طاهر زهیر، والی این والیت به تمام  داشته اند، گفته 
ادارات محلی دولتی دستور داده که بدون هماهنگی با دفتر 

والی، از مصاحبه با خبرنگاران خودداری شود.
اساسی  قانون  خالف  مسأله  این  که  می گوید  توحیدی 
افغانستان و قانون حق دسترسی به اطالعات که یک قانون 

نافذه کشور است، می باشد.
آقای توحیدی تأکید کرد: حکومت افغانستان مجبور و مکلف 
و  تضمین  را  اطالعات  به  دسترسی  و  بیان  آزادی  تا  است 

تسهیل کند.
افغانستان،  آزاد  رسانه های  از  حمایت  نهاد  رییس  باور  به 
عدم دسترسی به اطالعات سبب شده است که گزارش های 
این قسمت  از  یابد و خبرنگاران  کاهش  در کشور  تحقیقی 

دچار مشکالت هستند.
به باور مسووالن در نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، 
این مساله خالف قانون اساسی افغانستان و به ویژه مادۀ های 

34 و 50 آن می باشد.
دولت  از  افغانستان  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نی  دفتر 

وحدت ملی کشور می خواهد تا جلو مقامات محلی را در این 
زمینه که برخالف قانون می باشد، بگیرند. در خبرنامۀ نی آمده 
است: حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا آزادی بیان 

و دسترسی به اطالعات را تضمین و تسهیل کنند.

»صدای خالفت« را خاموش کنید
آزاد  رسانه های  از  حمایت  نهاد  مسووالن  دیگر،  سوی  از 
هم  هنوز  خالفت«  »صدای  رادیو  که  می گویند  افغانستان 
رادیو  این  فعالیت  جلو  باید  زودتر  هرچه  و  دارد  نشرات 

گرفته شود.
اساس  بر  می گوید:  نی  نهاد  رییس  توحیدی،  اهلل  صدیق 
هنوز  رادیو  این  آورده  ایم،  به دست  ما  تازه یی که  معلومات 

روی آنتن است و نشرات دارد.
پیش از این مسووالن دولتی گفته بودند که نشرات این رادیو 

در ننگرهار توقف داده شده است.
رییس  نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان تأکید می کند: 
ادامۀ نشرات این رادیو باعث می شود تا خبرنگاران و فعاالن 

رسانه یی در شرق کشور از فعالیت باز بمانند.
لحاظ  از  رادیو  این  ساختن  متوقف  می کند:  نشان  خاطر  او 
تخنیکی کار ساده یی است؛ اما تا هنوز دولت در این زمینه 

اقدامی نکرده است.
به باور آقای توحیدی: نشرات این رادیو از یک سو می تواند 
از  و  سازد  مخدوش  کشور  شرق  در  را  شهروندان  ذهنیت 
سوی دیگر تهدیدی جدی در مقابل خبرنگاران این والیت 

است.
مسووالن رسانه ها در ننگرهار نیز گفته اند که رادیو »صدای 
خالفت«به صورت مستقیم به تهدید آنها پرداخته است که به 
باور توحیدی، این مساله از یک طرف حاکمیت دولت را زیر 
سوال برده و از طرف دیگر خطر مستقیمی به آزادی بیان و 

آزادی رسانه ها شمرده می شود.
اصل  برمبنای  است:  گفته  هم چنان  خبرنامه یی  پخش  با  نی 
آزادی  از  است  مکلف  دولت  افغانستان؛  اساسی  قانون   34
بیان حمایت کرده و آن را تأمین کند. مطابق این اصل دولت 
افغانستان الزامًا مکلف است تا نشرات رادیوی مذکور را به 
افغانستان  برای مردم  هر نحوی که می شود متوقف کرده و 
هیچ کسی  که  دهد  اطمینان  کشور  این  شرق  خصوص  به 

نمی تواند ایده های ضد انسانی را ترویج کند.

اولین جفت هنری افغانستان تنها شدند

»نی« به مسووالن حکومتی:

بر آزادی بیان محدودیت وضع نکنید
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