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به  برشنا می گویند که  مسووالن در شرکت 
در  امنیتی  تهدیدات  سطح  بودن  باال  دلیل 
برخی از مناطق کشور، طالبان صرفیه برق را 

در این مناطق از مردم جمع آوری می کنند.
روز  برشنا  شرکت  رییس  غالب،  اهلل  امان 
خبری  نشست  یک  در  )9عقرب(  سه شنبه 
برخی  باشنده  گان  که  داشت  بیان  کابل  در 
مناطق در والیت های قندوز، هلمند، هرات، 
به  جوزجان و فراه پول صرفیه برق شان را 

گروه های مسلح دولت تحویل می دهند.
به  یادشده  مناطق  در  گفت:«  غالب  آقای 
عدم  و  امنیتی  بلند  تهدیدات  وجود  دلیل 

برشنا  مامورین شرکت  دسترسی 
صرفیه  پول  آوری  جمع  برای 
پول  دولت  مسلح  مخالفان  برق، 
را  مناطق  این  اهالی  برق  صرفیه 

جمع آوری می کنند«.
عدم  که  نمود  تصریح  وی 

این  در  برشنا  شرکت  مامورین  دسترسی 
برق  صرفیه  پول  آوری  جمع  برای  مناطق 
باعث شده که ضایعات برق وارداتی تا 33 
افزایش یافته و باشندگان شهرهای  در صد 

بزرگ کشور با کمبود برق مواجه شوند.
پول  پرداخت  عدم  همچنین  غالب  آقای 
مشتریان  از  شماری  سوی  از  برق  صرفیه 
این  چالش های  دیگر  از  را  برشنا  شرکت 

بدهی های  که  داشت  بیان  خوانده،  شرکت 
به  حاضر  حال  در  شرکت  این  مشتریان 
11میلیارد افغانی رسیده که این مسال باعث 
توقف برخی برنامه های شرکت برشنا شده 

است.
رییس شرکت برشنا خاطر نشان ساخت که 
این اداره برنامه های جدیِدی همچون« نصب 
چراغ های  تبدیل  پرداخت،  پیش  میترهای 

لین های  تبدیل  مصرف،  کم  به  معمولی 
برقی  ستیشن های  سب  افزایش  فرسوده، 
سمع  سیستم  سازی  فعال  و  کابل  شهر  در 
شکایات« را روی دست گرفته که با تطبیق 
و  یافته  کاهش  برق  ضایعات  برنامه ها  این 
تسهیل  نیز  برق  صرفیه  آوری  جمع  روند 

خواهد شد.
رییس  ناصری  عبدالوکیل  حال،  همین  در 

از  نشست  این  در  برشنا  شرکت  عملیاتی 
افزایش 20 درصدی دسترسی شهروندان به 

انرژی برق تا دوسال آینده خبر داد.
 40 تنها  اکنون  هم  که  گفت  ناصری  آقای 
درصد شهروندان حدودا 13میلیون شهروند 
به انرژی برق دسترسی دارند که این رقم تا 
افزایش خواهد  به 60 درصد  آینده  دوسال 

یافت.
بر بنیاد اظهارات این مسوول شرکت برشنا؛ 
انرژی  به  شهروندان  مجموعی  ضرورت 
شده  برآورد  میگاوات   1087 حدودا  برق 
که هم اکنون 744 میگاوات انرژی از منابع 
مختلف داخلی و خارجی 
 343 حدود  و  شده  تامین 
نیاز  مورد  برق  میگاوات 

هنوز کمبود می باشد.
اکنون  گفتنی است که هم 
انرژی  درصد   79 حدود 
ازمنابع  افغانستان  در  استفاده  مورد  برق 
خارجی و تنها 20 درصد این انرژی از منابع 

داخلی تامین می شود.
حکومت  مسووالن  که  است  حالی  در  این 
براساس  که  اند  سپرده  تعهد  همواره 
پالن های استراتژیک حکومت تا چهار سال 
آینده افغانستان از نظر تولید انرژی به خود 

کفایی خواهد رسید.

رییـس مجلس سـنا انتخابات را اصل مهم دموکراسـی 
در کشـور دانسـته و تأکیـد دارد کـه هرگونـه تاخیر در 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی خیانـت به 

کشـور است.
در نشسـت روز سه شـنبه  کـه  فضل هـادی مسـلم یار 
)9 عقـرب( ایـن مجلـس صحبـت می کـرد، گفـت که 
حکومـت مکلف اسـت سرنوشـت انتخابـات پارلمانی 
و شـوراهای ولسـوالی را مشـخص کنـد تـا مـردم از 

حـق رای خـود اسـتفاده کنند.
آقـای مسـلم یار گفـت: »مـا همیشـه صـدا کردیـم کـه 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی بـه وقت و 
زمـان تعیین شـده اش برگزار شـود، هرگونـه تاخیر در 
برگـزاری انتخابـات خیانـت وظلم به کشـور اسـت«.

گاللـی اکبـری دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیز بـا انتقاد 
از کنـدکاری در کمیسـیون انتخابـات گفـت کـه ایـن 

کمیسـیون تـوان برگـزاری انتخابـات را نـدارد.
انتخابـات،  کمیسـیون  اگـر  افـزود،  اکبـری  خانـم 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی را بـدون 
اصالحـات و بـا همان روش هـای قبلی این کمیسـیون 
برگـزار کنـد،  شـفافیت انتخابـات بدتـر از انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری گذشـته خواهـد بـود.
رونـد  در  اصالحـات  کـه  در صـورت  او،  گفتـه  بـه 
برگـزاری انتخابات نیایـد، اطمینان مـردم دوباره جلب 

شـد. نخواهد 
وجـود  گفته هـای  اخیـراً  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
دارد کـه اعضـای کمیسـیون انتخابـات قصـد دارنـد تا 
انتخابـات آینـده پارلمانـی را بـا کارت هـای رای دهی 

گذشـته برگـزار کننـد.
آورده  بـار  بـه  را  زیـادی  نگرانی هـای  تصمیـم  ایـن 

اسـت.
روز گذشـته مجلس نمایندگان نیز برگـزاری انتخابات 
را بـا شـیوه های رای دهـی سـابق جفـا در حـق مـردم 

افغانسـتان دانست.
گفتـه می شـود، حـدود 20 میلیـون کارت رای دهـی 
اکثـراً  کـه  دارد  افغانسـتان وجـود  مـردم  نـزد  سـابق 

جعلـی اسـت.
تقلـب گسـترده با اسـتفاده از ایـن کارت هـای جعلی، 
بـا بحـران  را  انتخابـات گذشـته ریاسـت جمهـوری 

کرد. مواجـه 
حکومـت وحـدت ملی تعهد کرده اسـت کـه در روند 
انتخابـات اصالحـات مـی آورد و انتخابات هـای آینده 

را الکترونیکـی برگـزار  می کند.

رییس مجلس سنا:
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دسـت  بـه  دسـت  مجـازی  فضـای  در  ویدیویـی 
می شـود؛ ویدیویـی کـه یـک افسـر ارشـِد وزارت 
دفـاع را بـا یـک زن نشـان می دهـد. گفتـه می شـود 
کـه ایـن افسـر بـرای این کـه زن را در موقعیتـی در 
تقاضـای  او  از  کنـد،  جابه جـا  کاری اش  محـدودۀ 
رابطـۀ جنسـی کـرده اسـت. واکنـش به ایـن ویدیو 
در فضـای مجـازی بسـیار جالـب و در عیـن حـال 
محکـوم  را  زن هـا  برخی هـا  اسـت.  تکان دهنـده 
می کننـد کـه خـود زمینـۀ اسـتفاده جویی را بـرای 
مـردان مسـاعد می سـازند و برخـی دیگـر، مـردان 
را بـه فسـاد و سوءاسـتفاده از زنـان متهـم می کننـد. 
گروهـی هـم سـاختارهای موجـود را عامـل چنیـن 

بحــرانی عنـوان می کننـد. 
این هـا همـه بیانگـِر ایـن انـد کـه نـگاه جامعـه بـه 
مسـایل حسـاس و اخالقـی، دیگـر مثـِل گذشـته 
در  بسـیاری ها  حـاال  نیسـت.  مصلحت اندیشـانه 
فضـای مجـازی نسـبت بـه این گونـه مسـایل ابـراز 

نظـر و رای می کننـد و بـاور دارنـد کـه بحـث در 
ایـن مسـایل، جامعـه را آگاه تـر و بیدارتر می سـازد. 
فسـاد اخالقـی در جوامع انسـانی، پدیده یـی تازه و 
نـو نیسـت و ریشـه یی بـه درازاِی گذشـتۀ تاریخـی 
و اجتماعـِی بشــر دارد. حرف هـای زیـادی در این 
خصـوص وجـود دارد کـه از حوصلـۀ ایـن نوشـتۀ 
کوتـاه خـارج اسـت. دانشـمندان، جامعه شناسـان، 
بـه  روان شناسـان  و  سیاسـت مداران  مردم شناسـان، 
انـدازۀ کافـی ایـن بحـث را کاویده اند، ولـی به نظر 
می رسـد کـه همچنـان در آغـاز راهِ ایـن پدیده اند و 

گفتنی هـای زیـادی هنـوز گفته نشـده اسـت. 
مـا نمی خواهیـم در چندوچوِن مسـایل علمِی چنین 
پدیده یـی بحـث کنیـم امـا به عنـوان کسـانی که در 
جامعه یـی مشـخص زنده گـی می کنیـم، نیـاز داریم 
کـه وضعیـت را شناسـایی کـرده و بدانیـم کـه چـه 
خبـر اسـت و چـرا چنیـن مسـایلی هنوز در سـطح 
بلنــدی، بـه عنـوان یـک تهدیـد در جامعـه وجود 
دارنـد. تقلیـل و ساده سـازِی چنیـن رویدادهایـی به 
مثـاًل فـالن هنجـار موجـود در جامعـه و یـا نظـام 
سیاسـی، هیچ گرهی از کار نمی گشـاید و بیشـتر آن 

را پیچیـده و گنـگ می سـازد. 
راهِ  سـاده ترین  کـه  می کنیـم  تـالش  مـا  گاهـی 
کـه  کنیـم  انتخـاب  را  حـوادث  این گونـه  تحلیـل 
بسـیار خطرنـاک اسـت. مثـاًل وقتـی کـه برخی ها با 
چنـان رویدادهایـی روبـه رو می شـوند، ناگهـان بـه 
جـان نظـام و ارزش هـای موجـود می افتنـد و آن ها 
را عوامـل اصلـِی چنیـن وضعیتـی عنـوان می کننـد. 

آزادی هـا  نمی بـود،  دموکراسـی  اگـر  می گوینـد 
این گونـه وجـود نمی داشـت و یـا اگر فـالن احکام 
در جامعـه انجـام می شـد، حـاال مـا شـاهد چنیـن 

نمی بودیـم. شـرم آوری  رویدادهـاِی 
 این سـاده ترین تحلیل مسـایل یـک جامعه می تواند 
باشـد کـه راه بـه هیـچ دهـی نمی بـرد. برخی ها حتا 
بـا تمسـک بـه چنیـن رویدادهایـی، افسـوس زمان 
گذشـته و به ویـژه حاکمیـِت طالبـان را می خورند و 
فکـر می کننـد کـه برخوردهـای سـخت گیرانه نظیر 
آن چـه را کـه طالبان اعمـال می کـرد، راه بیرون رفت 

جامعـه از مشـکالت اخالقـی و حتا جرمی اسـت. 
مـن روزگاری در زمـاِن طالبـان در یکـی از محاکـم 
شـاهد بـودم کـه بـه چـه پرونده هایـی رسـیده گی 
صـورت می گرفـت. شـاید حتـا حـاال کسـی بـاور 
نکنـد که از آن همـه پرونده های اخالقـی در محاکِم 
طالبـان در آن زمـان احسـاس شـرم کـردم. بـاورم 
سـنت های  آن همـه  بـا  کشـوری  در  کـه  نمی شـد 
بـاز در موجودیـِت حاکمیتـی  دینـی و مذهبـی و 
کـه سـاده ترین سـزای چنیـن تخطی هایـی را مـرگ 
می دانـد، این همـه پرونـدۀ جنسـی و اخالقی وجود 
داشـته باشـد. آن زمان بود که نسـبت به دیدگاه های 
خـود در مـورد جامعـه دچـار تردیـد شـدم و بـه 
تحلیل هـای  بـا  انسـانی  جوامـع  بیشـتر  مطالعـۀ 
جامعه شـناختی پرداختم. بیشـترین کمـک را در این 
عرصـه برایـم امیـل دورکیـم و تحقیـق مثال زدنـِی 
او در مـورد خودکشـی در جوامـع انسـانی انجـام 
داد. تحقیـق دورکیـم نشـان می دهـد کـه آن چـه که 
در فهـم عمومـی از پدیـدۀ خودکشـی وجـود دارد، 
هیـچ ربطـی بـه عوامـل و انگیزه هـای اصلـی آن در 
جوامـع نـدارد. امیـل دورکیـم نخسـتین کسـی بود 
کـه علت هـای زیسـتی، اقلیمـی و روان شـناختی را 
بـرای تبییـن رفتارهـای اجتماعی رد کـرد. او معتقد 
بـود فقط از طریق روش های جامعه شـناختی اسـت 
کـه می تـوان بـه واقعیت هـای اجتماعـی پـی بـرد. 

دورکیـم نظریـۀ خود را در خصوص خودکشـی، بر 
همبسـته گی اجتماعـی پایه ریزی کـرد. او در مطالعۀ 
فرانسـه،  میـزان خودکشـی در  از  کالسـیک خـود 
گـروه  در چهـار  را  آن   ... و  دانمـارک  انگلسـتان، 
متمایـز تقسـیم کـرد و هـر یـک از این انـواع رابطۀ 
خـاص را بین فرد و جامعه بر اسـاس »همبسـته گی 
گروهـی« ارایـه داد. او دو نـوع همبسـته گی و چهار 
نـوع خودکشـی مربـوط بـه آن هـا را تشـخیص داد 
کـه سـه نـوع آن معلـول سـه نوع سـاختاری اسـت 
کـه آمـار خودکشـی در آن هـا باالسـت و یـک نوع 
بـه  کـه  اسـت  سـاختاری  تغییـراِت  از  ناشـی  آن، 

می انجامـد. )آنومـی(  بی هنجـاری 
مفهـوم  را  دورکیـم  بحـث  اصلـِی  هسـتۀ   
انـدازه  هـر  بـه  می دهـد.  تشـکیل  »همبسـته گی« 
ارتبـاط  و  گـردد  سسـت  اجتماعـی  همبسـته گی 
و تعلـق فـرد بـه گـروه کاسـته شـود، او آماده گـی 
بیشـتری بـرای پایـان دادن بـه حیـاِت خـود پیـدا 
می کنـد. دورکیـم توانسـت که باورهـای عمومی در 
مـورد ارقـام و آمـار خودکشـی ها را در یـک جامعه 
از بنیـاد تغییـر دهـد. حـاال هـم در بحث این افسـر 
نظامـی و یـا نظایـر آن، مـا نیـاز بـه شـناخت های 
بیشـتر جامعه شناسـی داریـم تـا ساده سـازی چنیـن 
مسـایلی بـه یـک یـا دو عامـِل فرعی که هیـچ نقِش 
آن چنانی یـی در این گونـه پدیده هـا بـازی نمی کنند. 
چـرا طالبـان با آن همـه سخت گیری های شـان موفق 
بـه کاهـش چنیـن جرم هایـی نشـدند؟ چـرا جامعه 

همچنـان مسـتعد چنیـن پدیده هایـی اسـت؟ 
این هـا سـوال هایی انـد کـه در رابطـه بـا این گونـه 
قـرار  بررسـی  و  کنـکاش  مـورد  بایـد  رویدادهـا 
گیرنـد. از جانـب دیگـر، شـاید حـاال بـا افزایـش 
میـزان حساسـیِت جامعـه و فهم عمومـی از عواقِب 
چنیـن پدیده هایـی کـه بـرای افشـای آن  هـا خالف 
گذشـته تـالش صـورت می گیـرد، دسترسـی مـا به 
فرامـوش  باشـد.  یافتـه  ارتقـا  اطالعـات  این گونـه 
مصلحت هایـی  دلیـل  بـه  گذشـته  در  کـه  نکنیـم 
می شـد،  رعایـت  جامعـه  سـوی  از  همـواره  کـه 
کمتـر کسـی در فضـای عمومـی در مـورد چنیـن 
اتفاق هایـی صحبـت می کـرد. امـا حـاال جامعـه در 
یـک تصمیـِم نانوشـته بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه 
نمی شـود در برابـر چنیـن پدیده هایـی سـکوت و 
مصلحت اندیشـی کـرد و روی همـۀ آن هـا خـاک 

. شید پا
در  پدیده هایـی  چنیـن  شـیوع  دیگـر،  موضـوع   
پولیـس  و  ارتـش  به ویـژه  و  دولتـی  نهادهـای 
اسـت. ایـن بـارِ نخسـت نیسـت کـه شـاهد چنیـن 
اتفاق هایی در این نهــادها هسـتیم. بارها گفته شـده 
کـه از زنـان در مـوارد مختلـف تـالش می شـود که 
در ایـن نهادها سوءاسـتفاده صورت گیرد. متأسـفانه 
واکنـش و برخـورد نهادهـای تنفیـذ قانـون در ایـن 
مـوارد بسـیار ُکنـد و شـاید در برخـی مـوارد تـوام 
بـا مصلحت اندیشـی بـوده باشـد. اگر واقعـًا فکری 
بـه ایـن وضعیت صورت نگیـرد و نهادهـای دولتی 
اتهام هایـی از ایـن نـوع قـرار  همچنـان در مظـاِن 
داشـته باشـند، دور نخواهـد بـود کـه دیگر کســی 

داوطلـِب پیوسـتن بـه ایـن نهادهـا نگـردد! 
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احمــد عمران

ریشه های فساد اخالقی

 کجاست؟

 

سخِن بسیار معروفی ست که »وجـدان تنها محکمه یی است 
آشکار  زمانی  سخن  این  عمِق  ندارد.«  قاضی  به  نیاز  که 
می شود که می بینیم در افغانستان هیچ قاضی و محکمه یی، 
و هیچ اداره و کمیسیونی نتوانست بساط فساد و ستمگرِی 
جاری از حکومت بر مردم را برچیند و ما همچنان شاهد 
دستگاه های  و  عالی  مراجع  در  روزافزون  بی عدالتی هاِی 

دولتی هستیم.
و  وسیع  بسیار  افغانستان  در  بیدادگری  و  فساد  مصادیِق 
گوناگون است؛ اما یکی از این موارد که به تازه گی خبرهایی 
اعاشۀ سربازان  نیز از آن به نشر رسیده، وضعیِت رقت بارِ 
و نیروهای امنیتِی در حاِل نبرد با دشمنان است. چند روز 
صبحانۀ  از  گزارشی  تصویری  رسانه های  از  یکی  پیش، 
سربازاِن درگیر جنگ در کندز را ارایه کرد که در آن جز 
نان خشک و چای تلخ، چیِز دیگری به مشاهده نمی رسید. 
و  حاالت  برخی  در  که  شده  گزارش  بعضًا  آن،  بر  افزون 
موقعیت ها همین چای و ناِن خشک نیز به سربازان نرسیده 

است.
این گزارش ها از آن جا که صرفًا توسط رسانه ها نقل شده، 
به راحتی مورد تردیِد حکومت قرار گرفته اند؛ اما در آخرین 
مورد می توان از اظهاراِت جنرال مرادعلی مراد معین ارشد 
وزارت داخله به رسانه ها یادآوری کرد. او سه روز پیشتر 
به صراحت از فساد در اعاشۀ نیروهای پولیس یادآوری کرد 
و از ضرورِت بازنگری در تمامِ قراردادی هاِی وزارت داخله 
در ارتباط با تأمین خوراک و ضرورت های معیشتِی پولیس 

سخن به میان آورد.
قراردادی ها  داخله،  وزارت  ارشد  معین  اظهاراِت  به  بنا 
امنیتی، صداقت  پایگاه های  تحکیماِت  تکمیِل  و  اعاشه  در 
به طور  والیت ها  همۀ  در  پولیس  سربازاِن  اعاشۀ  و  ندارند 
این  عقد  در  فساد  مراد،  آقای  نمی گیرد.  صورت  یکسان 
قراردادها و تقسیِم آن به قرارداد های کوچک را عمده ترین 

مشکِل اعاشۀ نیروهای پولیس عنوان کرده است.
مسلمًا آن چه که در قلِب صحبت های معین ارشد وزارت 
داخله پنهان است و گفتِن آن به صراحت برای ایشان دشوار 
به  است؛  داخله  وزارت  داخِل  در  فساد  موجودیِت  بوده، 
عقد  داخله،  وزارِت  مقاماِت  همکاری  بدوِن  که  دلیل  این 
در  مندرج  تعهداِت  از  تخطی  یا  و  فسادآلود  قراردادهای 
قراردادها ممکن نیست و در واقعیِت امر، فساد و کم کاری 
بی وجدانِی  و  فساد  از  قرارداد،  جانِب  کم فروشِی  و 
واگذارکننده گاِن آن در وزارت داخله آب می خورد. تجربه 
نشان داده که همیشه کسانی در وزارت خانه ها وجود دارند 
و  می کنند  نگاه  شیری«  »گاو  عنواِن  به  قراردادها  به  که 
این  از  که  هستند  وزارت خانه ها  از  بیرون  در  هم  کسانی 
آگاهی  به خوبی  دولتی  ساختارهای  در  نهادینه شده  نیِت 
دارند و با استفاده از آن و پیشکش کردِن تحفه های نقد و 
نسیه، قراردادها را شکار می کنند. این معادله که از چشمۀ 
بی وجدانِی دو طرِف قراردادها آب می خورد، در نهایت از 
یک طرف به خواری، سوءتغذیه و نحافِت سربازاِن امنیتی 
مقاماِت  فربهِی  و  کامرانی  و  شکوه  به  دیگر  سوی  از  و 

بی وجدان و قراردادی های بی وجدان تر منتهی می شود.
ستمگری  و  فساد  محو  برای  می توان  فقط  که  این جاست 
و  مقامات  برای  بیدار  »وجـداِن  آرزوی  افغانستان،  در 
در  فسـاد  چرخۀ  زیرا  کرد؛  حکومتی«  تصمیم گیرنده گاِن 
و  محکمه ها  و  قاضی ها  همۀ  که  شده  عظیم  چنان  کشور 
کمیسیون هاِی به اصطالح مبارزه با فساد را زیر گرفته و هر 
آن کسی را که احیانًا بخواهد با فساد مبارزه کند، در خود 

می بلعد.
وقتی تصاویر و ویدیوهاِی سربازاِن نان خشک به دهان در 
و  جنراالن  ویدیوهاِی  و  تصاویر  کنارِ  در  را  صحنۀ جنگ 
مقاماِت در حاِل عشرت و خیانت در پس خانه ها را تماشا 

کنیـم، غمگنانه برای مرِگ وجدان ها خواهیم گریست. 
اگر صحبت هاِی آقای مراد از سِر دلسوزی و وجداِن بیـدار 
باشد، به ایشان یک توصیه داریم که تنها به این سخنان اکتفا 
دنبال  را  پولیس  اعاشۀ  در  فساد  سرنِخ  مردانه  بلکه  نکند، 
نتیجۀ آن را به مردم و رسانه ها گزارش دهد. در  نماید و 
غیر این صورت، باورِ ما این است که ماشین فساد، جنراِل 

میدان های نبرد و قهرمانی را نیز قورت داده است!

جنگ دهشتناک
 و اعاشۀ رقت باِر نیروهای امنیتی

 شاید حاال با افزایش میزان حساسیِت جامعه و فهم عمومی از عواقِب چنین پدیده هایی که برای افشای آن  ها خالف گذشته تالش صورت می گیرد، دسترسی 
ما به این گونه اطالعات ارتقا یافته باشد. فراموش نکنیم که در گذشته به دلیل مصلحت هایی که همواره از سوی جامعه رعایت می شد، کمتر کسی در فضای 
عمومی در مورد چنین اتفاق هایی صحبت می کرد. اما حاال جامعه در یک تصمیِم نانوشته به این نتیجه رسیده که نمی شود در برابر چنین پدیده هایی سکوت و 

مصلحت اندیشی کرد و روی همۀ آن ها خاک پاشید.
 موضوع دیگر، شیوع چنین پدیده هایی در نهادهای دولتی و به ویژه ارتش و پولیس است. این بارِ نخست نیست که شاهد چنین اتفاق هایی در این نهـادها 
هستیم. بارها گفته شده که از زنان در موارد مختلف تالش می شود که در این نهادها سوءاستفاده صورت گیرد. متأسفانه واکنش و برخورد نهادهای تنفیذ قانون 

در این موارد بسیار ُکند و شاید در برخی موارد توام با مصلحت اندیشی بوده باشد

 روزگاری در زماِن طالبان در یکی از محاکم شاهد بودم که به چه پرونده هایی رسیده گی صورت می گرفت. 
شاید حتا حاال کسی باور نکند که از آن همه پرونده های اخالقی در محاکِم طالبان در آن زمان احساس شرم 
باز در موجودیِت حاکمیتی که  با آن همه سنت های دینی و مذهبی و  باورم نمی شد که در کشوری  کردم. 
ساده ترین سزای چنین تخطی هایی را مرگ می داند، این همه پروندۀ جنسی و اخالقی وجود داشته باشد. آن 
زمان بود که نسبت به دیدگاه های خود در مورد جامعه دچار تردید شدم و به مطالعۀ بیشتر جوامع انسانی با 
تحلیل های جامعه شناختی پرداختم. بیشترین کمک را در این عرصه برایم امیل دورکیم و تحقیق مثال زدنِی او 
در مورد خودکشی در جوامع انسانی انجام داد. تحقیق دورکیم نشان می دهد که آن چه که در فهم عمومی از 

پدیدۀ خودکشی وجود دارد، هیچ ربطی به عوامل و انگیزه های اصلی آن در جوامع ندارد
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انسان  قاچاق  که  می گویند  حکومتی  مقام های 
برنامه های  دولت  که  نمی شود  کنترول  زمانی  تا 
گسترده برای پایان ناامنی وفقر نداشته باشد.موسسه 
امداد وانکشاف سریع روزسه شنبه کنفرانسی را 
زیرعنوان»عوامل افزایش قاچاق انسان« برگزار کرد.

افغانستان یکی از کشورهایی است که از قاچاق 
انسان رنج می برد. هرچند این کشور اخیرا صاحب 
قانون مبارزه با چاق انسان شده ولی در عمل کاری 
انسان صورت نگرفته  از قاچاق  برای جلوگیری 

خروج  با  همزمان  و   2014 سال  از  پس  است. 
نیروهای خارجی از افغانستان بیش از 200 هزار 

افغان کشور شان را ترک کردند و به اروپا رفتند.
اوضاع نابسامان امنیتی و تمایل جوانان برای فرار 
از افغانستان زمینه مناسبی را برای قاچاقبران انسان 
فراهم کرد. چنانچه ده ها تن در مسیر قاچاق در 
آب های یونان غرق شدند. از سوی دیگر در حال 
حاضر روند اخراج افغان ها که پناهندگی شان رد 
افغانستان  به  اروپایی  کشورهای  از  است،  شده 

جریان دارد.
شفیق اهلل نیازی آمر اداره مبارزه با قاچاق انسان 
در وزارت داخله روز سه شنبه در یک کنفرانس 
خبری گفت: »صدها تن از اتباع این کشور هر روز 
توسط باندهای قاچاق انسان قربانی می شوند. در 
روزهای اخیر گزارش های هشدار دهنده ای نیز به 
این پدیده شوم  افزایش  از  نشر رسیده است که 

حکایت می کند.«
در این کنفرانس گفته شد که قاچاقبران انسان با 
استفاده از شیوه های مختلف تبلیغاتی نوجوانان را 
فریب می دهند و با وعده های رسیدن به زندگی 

عالی و مرفه زمینه قاچاق آنان را فراهم می کنند.
نیروی مبارزه با قاچاق انسان

افغانستان می گوید نیروی ویژه ای  وزارت داخله 
انسان تشکیل شده است،  قاچاق  با  مبارزه  برای 
ولی این نیروها آموزش کافی ندیده اند. این مقام 
وزارت داخله از نهادهای ملی و بین المللی که در 
آموزش  در  تا  خواست  دارند،  تجربه  راستا  این 
نیروهای ویژه مبارزه با قاچاق انسان وزارت داخله 

را همکاری کنند.
آقای نیازی افزود که هنوز مردم نمی دانند قاچاق 
انسان چیست: »از لحاظ تخنیکی با ما کمک کنند 
و در عرصه آگاهی عامه ما را یاری رسانند. برای 
مبارزه با قاچاق انسان ما به آگاهی دهی نیاز داریم 

تا مردم بدانند که قاچاق انسان چیست.«
داخله قضایایی چون  معلومات وزارت  براساس 
جعل، تذویر و فوتو چنج اسناد کشف شده است. 
نیازی گفت که »68 تن در سال جاری از  آقای 
عربستان دیپورت شده اند، زیر با اسناد جعلی وارد 
آن کشور شده بودند. او افزود که 89 نفر در قضیه 
قاچاق انسان مظنون هستند و ده تن از افرادی که 
دست به قاچاق انسان زده بودند به مراکز عدلی و 

قضایی معرفی شده اند.«
نایف ریاضت مسئول کمیسیون مبارزه با قاچاق 
انسان در وزارت عدلیه گفت که مردم افغانستان 
بیش از این نباید فریب دروغ ها و تبلیغات قاچاقیان 

انسان را بخورند: »پیام من به مردم این است که 
نباید طعمه قاچاقبران انسان شوند و به وعده های 
آنان فریب بخورند. قاچاق انسان حاالت مختلف 
اتفاق  نیز  کشور  داخل  در  است  ممکن  و  دارد 

بیفتد.«
قاچاق انسان تا سال گذشته جرم نبود. هیچ قانونی 
در این زمینه وجود نداشت. نهادهای دولتی بارها 
گفتند که برای مجرمین قاچاق انسان قانونی وجود 
نمی توانند  دولتی  نهادهای  دلیل  همین  به  ندارد 
اما در سال  قاچاقبران را مورد پیگرد قرار دهند. 
201۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد و 
براساس این قانون جرایم مختلف قاچاق، مجازات 

متفاوتی دارد.
نیز  انسان  قاچاقبران  به  عدلیه  وزارت  مقام  این 
هشدار داد و گفت که این کار شان پیامد عدلی و 
قضایی دارد و در صورتی که به پنجه قانون بیفتند، 
جرم  مرتکبین  به  »پیامم  شد:  خواهند  مجازات 
قاچاق انسان این است که نباید با سرنوشت مردم 
با سرنوشت اطفال و با سرنوشت افراد آسیب پذیر 
بازی کنند و از آن ها به عنوان منبع درآمد و عایدات 

استفاده نمایند.«
پیامد قاچاق انسان

محمد ظهیر یک تن از باشندگان کابل می گوید 
یک تن از اعضای خانواده اش به دلیل وعده های 
به  و  پیش گرفت  در  را  مهاجرت  راه  قاچاقبران 
صورت قاچاقی وارد یونان شد. ولی پولیس یونان 
او را بازداشت کرد و سه سال در زندان بود. به 
گفته محمد ظهیر این عضو خانواده پس از مصرف 
زیاد پول و سپری کردن سه سال در زندان دوباره 
اعضای  از  تن  برگردانده شد: »یک  افغانستان  به 
خانواده ما به اروپا رفت اما وقتی که به یونان رسید 
در آنجا پولیس او را بازداشت کرد و سه سال زندان 
را سپری نمود. باالخره او به افغانستان آمد و قصه 

های تلخی از زندان داشت.«
در  است.  انسان  قاچاق  نمونه های  از  یکی  این 
آب  در  که  افغان هایی  از  اخیر شماری  سال های 
به  شان  جسدهای  شدند،  غرق  مدیترانه  های 
افغانستان انتقال داده شد و بسیاری خانواده ها با 

سرنوشت غمباری روبرو شدند.

قاچاق انسان تا سال گذشته جرم نبود. هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشت. نهادهای دولتی بارها گفتند 
که برای مجرمین قاچاق انسان قانونی وجود ندارد به همین دلیل نهادهای دولتی نمی توانند قاچاقبران را 
مورد پیگرد قرار دهند. اما در سال ۲۰۱۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد و براساس این قانون 

جرایم مختلف قاچاق، مجازات متفاوتی دارد.
این مقام وزارت عدلیه به قاچاقبران انسان نیز هشدار داد و گفت که این کار شان پیامد عدلی و قضایی دارد 
و در صورتی که به پنجه قانون بیفتند، مجازات خواهند شد: »پیامم به مرتکبین جرم قاچاق انسان این است 

که نباید با سرنوشت مردم با سرنوشت اطفال و با سرنوشت افراد آسیب پذیر بازی کنند

دگروال  به  منسوب  تصویر  نوار  پیش،  روز  دو 
قوای  بیمارستان  طبیِب  سر  مایل،  رسول  غالم 
هوایی در رسانه های اجتماعی نشر شد که نشان 

می داد، آقای مایل با یک بانو هم خوابه گی دارد.
گفته می شود، بانویی که با آقای مایل هم خوابه گی 
دارد، کسی است که می خواست کارمند بیماستان 
قوای هوایی شود، اما سر طبیِب بیمارن در ازای 

هم خوابه گی  درخواست  او  از  شدنش،  شامل 
می کند و آن بانو نیز بنا بر جبر روزگار، تن به 
چنین کاری می دهد که دگروال غالم رسول از آن 

صحنه تصویر می گیرد.
با آنکه تا کنون معلوم نیست این نوار تصویری 
از سوی چه کسی نشر شده و به چه هدفی، اما 
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی به این باور 
اند که دگروال مایل خواسته است تا با ثبت این 
صحنه، آن بانو را مجبور کند تا در آینده نیز به 

خواسته های نامشروع او لبیک بگوید.
اما هرچه باشد، این نوار تصویری نشان گرِ فساد 
گستردۀ اخالقی و اداری در اداره های حکومتی 
است.  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نهاد های  ویژه  به 
و  جهانی  جامعۀ  سوی  از  حتا  که  اداره های 
کشورهای کمک کننده به افغانستان، نیز همواره به 
باد انتقاد گرفته شده است. این نوارِ تصویری، یک 
بار دیگر شک و تردیدهای فراوانی را در اذهان 
مردم مبنی بر عدم ارادۀ حکومت در امر مبارزه با 
فساد، خویش خوری و تقرری های سلیقه یی در 

اداره های حکومتی به وجود آورد.
در دو روز گذشته این نوار تصویری شاید هزارها 
بار دست به دست شده است که در اکثریِت قریب 

برانگیخته  را  شهروندان  خشم  موراد،  اتفاق  به 
از  یکی  که  اند  باور  این  به  شهروندان  است. 
نشدن  ناامنی ها و ختم  تشدید  علت های عمدۀ 
جنگ در کشور، گماشته شدن مأموران آلوده به 

فساد در اداره های امنیتی است.
عبدالرحمان رحمانی، یکی از خلبانان کشور که 
آقای غالم رسول را از نزدیک می شناسد و مدتی 
را با او یکجا کار کرده است، در صفحۀ رسمی 
غالم  »دگروال  است:  نوشته  چنین  فیسبوکش 
رسول، بزرگ ترین جفا را در حق افسران جوان 
روا می داشت. افسران لوای 777 هوایی را همواره 
در امتحانات پیلوتی بدون دلیل به بهانٔه چشم و 
گوش و دماغ در معاینات پزشکی ناکام می کرد. 
از بانوانی که برای امتحان فزیکی و پزشکی به 
می کرد.  جنسی  استفادۀ  می کردند،  مراجعه  او 

دختر سریال عشق پیری را به نام ترینا در قوای 
هوایی مشهور کرد و او را از شروع روز رسمی 
تا ختم رسمیات بدون رضایتش در دفترش نگه 

می داشت.
جنایات  »فهرست  است:  افزود  رحمانی  آقای 
رسوِل پهلوان بسیار اند. از رهبری قوای هوایی 
انتظار می رود تا جانب جنایت کار را نگیرند. از 
حکومت وحدت ملی انتظار می رود تا از چنین 
به حکومت وحدت  نکند.  جنایتی چشم پوشی 
ملی التماس می کنم که هرچه زودتر قانون تقاعد 
جدید را که از سوی شورای وزیران نیز تأیید شده 
است، عملی کند تا فضای نظام از گند دگروال و 

جنرال بازی پاک و تمیز شود«. 
هزمان با این، اضغر اشراق، یکی از کاربران شبکۀ 
اجتماعی فیسبوک در صفحۀ رسمی اش نگاشته 

فروخته  وطن  که  است  فاسد  »جنراِل  است: 
جنسی  سواستفادۀ  سرباز  ناموس  از  می شود؛ 
می شود و خون سرباز ما معامله. مدال هم در یک 
سیستم فاسد قومی به جنرال فاسد داده می شود! 
جنرالی که به هر رنگ در آمد و از خون سرباز 

و مال ملت، فقط برای خود چربی ذخیره کرد«.
نبی زاده، کاربر دیگر  در سوی دیگر، عین الدین 
فساد  کرزی  »حامد  می گوید:  اجتماعی  شبکۀ 
از  این که  برای  هم  غنی  اشرف  و  زایید  اداری 
کرزی پس نماند، فساد اخالقی زایید. »پدر« فساد 
ساختن  سیستماتیک  برای  کرزی،  یعنی  اداری 
فساد، ادارۀ مبارزه با فساد اداری را ساخت، اما 
حاال »مادر« فساد اخالقی، یعنی آقای غنی، باید 
برای سیستماتیک ساختن فساد اخالقی، باید ادارۀ 
مبارزه با فساد اخالقی مأموران بلندرتبه را ایجاد 

کند«.
آقای نبی زاده به این باور است که تجاوز بر عفت 
یک زن از سوی یک مأمور بلندرتبه به خاطر دادن 
وظیفه به او، قصه از اوج فساد، خویش خوری، 
بی نانی و بیکاری در حکومت وحدت ملی دارد 

است.
در عین حال، مرتضی جاللی کاربر دیگر فیسبوک 
این آدم را  نگاشته است: »از وقتی که ویدیوی 

دیدم، باور بفرمایید، پرسش های زیادی در ذهنم 
خلق شده اند، از جمله این که، این دگروال که 
چه  با  هست،  هم  نظامی  پایۀ  بلند  آدم  ظاهراً 
رویی به طرف مادر، خواهر، دختر و همسرش 
خواهد دید؟ چه پاسخی به همکارانش خواهد 
داد؟ چه دالیلی به خویشاوندانش خواهد آورد؟ 
نزدیک  از  را  او  که  کسانی  و  همسایه گانش  به 

می شناسند، چه خواهد گفت؟«
آقای جاللی می افزاید: این بانو تحت چه شرایطی 
حاضر شده تنش را در اختیار این هیوال قرار دهد؟ 
اصاًل این ویدیو در کجا ضبظ شده است، خانۀ 
دگروال، خانۀ خود این بانو، دفتر کار دگروال یا 

جای دیگری؟
او می نویسد که این کار شرم آور به هر منظوری 
که انجام شده است، غیر قابل پذیرش و به دور از 

همه اخالقیات انسانی و اجتماعی است.
با این حال، شهروندان انتظار دارند تا حکومت 
عمِل غیر اخالقی این دگروال و رابطۀ جنسی او 
با بانویی که در مقابل استخدام در بیمارستان به او 
تن داده است را بررسی و دگر غالم رسول مایل 
را هرچه زودتر بازداشت و به پنچۀ قانون بسپارد.

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها

وزارت داخله: 
انسان  با قاچاق  مبارزه  پولیس 
به آموزش نیاز دارد

روح اهلل بهزاد

از رهبری قوای هوایی انتظار می رود تا جانب 
جنایت کار را نگیرند. از حکومت وحدت ملی 
جنایتی چشم پوشی  چنین  از  تا  می رود  انتظار 
نکند. به حکومت وحدت ملی التماس می کنم که 
هرچه زودتر قانون تقاعد جدید را که از سوی 
شورای وزیران نیز تأیید شده است، عملی کند 
تا فضای نظام از گند دگروال و جنرال بازی پاک 

و تمیز شود«. 
هزمان با این، اضغر اشراق، یکی از کاربران شبکۀ 
اجتماعی فیسبوک در صفحۀ رسمی اش نگاشته 
فروخته  وطن  که  است  فاسد  »جنراِل  است: 
جنسی  سواستفادۀ  سرباز  ناموس  از  می شود؛ 
می شود و خون سرباز ما معامله. مدال هم در یک 
سیستم فاسد قومی به جنرال فاسد داده می شود! 
جنرالی که به هر رنگ در آمد و از خون سرباز 

و مال ملت، فقط برای خود چربی ذخیره کرد

با آنکه تا کنون معلوم نیست این نوار تصویری 
به چه هدفی،  از سوی چه کسی نشر شده و 
اما بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی به این 
باور اند که دگروال مایل خواسته است تا با ثبت 
این صحنه، آن بانو را مجبور کند تا در آینده نیز 

به خواسته های نامشروع او لبیک بگوید.
اما هرچه باشد، این نوار تصویری نشان گرِ فساد 
گستردۀ اخالقی و اداری در اداره های حکومتی 
به ویژه نهاد های امنیتی و دفاعی کشور است. 
و  جهانی  جامعۀ  سوی  از  حتا  که  اداره های 
کشورهای کمک کننده به افغانستان، نیز همواره 
به باد انتقاد گرفته شده است. این نوارِ تصویری، 
یک بار دیگر شک و تردیدهای فراوانی را در 
اذهان مردم مبنی بر عدم ارادۀ حکومت در امر 
تقرری های  و  خویش خوری  فساد،  با  مبارزه 

سلیقه یی در اداره های حکومتی به وجود آورد

»جنراِل فاسد است که وطن فروخته می شود؛ از ناموس سرباز سواستفادۀ جنسی می شود و خون سرباز ما معامله. مدال هم در یک سیستم فاسد قومی به جنرال 
فاسد داده می شود! جنرالی که به هر رنگ در آمد و از خون سرباز و مال ملت، فقط برای خود چربی ذخیره کرد«.

در سوی دیگر، عین الدین نبی زاده، کاربر دیگر شبکۀ اجتماعی می گوید: »حامد کرزی فساد اداری زایید و اشرف غنی هم برای این که از کرزی پس نماند، فساد 
اخالقی زایید. »پدر« فساد اداری یعنی کرزی، برای سیستماتیک ساختن فساد، ادارۀ مبارزه با فساد اداری را ساخت، اما حاال »مادر« فساد اخالقی، یعنی آقای غنی، 

باید برای سیستماتیک ساختن فساد اخالقی، باید ادارۀ مبارزه با فساد اخالقی مأموران بلندرتبه را ایجاد کند

براساس معلومات وزارت داخله قضایایی چون جعل، تذویر و فوتو چنج اسناد کشف شده است. آقای 
نیازی گفت که »۶۸ تن در سال جاری از عربستان دیپورت شده اند، زیر با اسناد جعلی وارد آن کشور شده 
بودند. او افزود که ۸۹ نفر در قضیه قاچاق انسان مظنون هستند و ده تن از افرادی که دست به قاچاق انسان 

زده بودند به مراکز عدلی و قضایی معرفی شده اند.«
نایف ریاضت مسئول کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان در وزارت عدلیه گفت که مردم افغانستان بیش از 

این نباید فریب دروغ ها و تبلیغات قاچاقیان انسان را بخورند
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بخش نخست

◄علی رضا سزاوار
همان طور که ما در زنده گی روزانۀمان نگرانی و ناراحتی هایی 
داریم، نوجوانان و جوانان هم از این قاعده مستثنا نیستند. 
آن ها هم به سهم خود، خواسته های روزانه و مسایلی دارند 

که به نظرشان به آسانی حل نمی شود. 
مرور  به  برگیرد،  در  را  وجودشان  نگرانی  و  ناامیدی  اگر 
افسرده و پریشان می شوند. طبیعی است که گه گاه بعضی از 
جوانان به خاطر شخصیت و خلق وخوهای متفاوت، بیش تر 
مدیریت  در  می توانند  والدین  اما  شوند.  نگران  دیگران  از 
آن ها  به  آن ها در حل مسایل شان  نگرانِی  پریشانی و  کردن 
کمک کنند. این گونه حل کردن مشکالت، موجب رشد حس 
اعتماد به نفس و خوش بینی به آن ها می شود و این امر در 
زنده گِی  بزرگ  و  کوچک  چالش های  بر  کردن  پیدا  تسلط 

آن ها کمک خواهد کرد. 
و  سن  به  می شود،  نوجوانان  نگرانی  موجب  که  مسایلی 
سیزده  زیر  افراد  دارد.  بسته گی  هستند،  آن  در  که  طبقه یی 

سال معموالً دربارۀ نمرات، امتحان ها و تغییرات بدن نگران می شوند. بخشی از نگرانی آن ها نیز به 
مسایل اجتماعی چون فشار هم ساالن و زورگویی در مکتب، مورد تمسخر واقع شدن و حذف شدن 

از طرف دوستان بازمی گردد. که البته بسیار مهم است. 
آنان هم چنین از آن جا که احساس می کنند بخشی از دنیای بزرگ اطراف شان هستند، دربارۀ مسایل و 
اتفاقات جهان و موضوع هایی که در مدرسه و اخبار می شنوند، نگران می شوند. مسایلی چون جنگ، 

آلوده گی، به خطر افتادن حیوانات و بالیای طبیعی، می تواند منبع نگرانی آنان باشد. 
◄ به نوجوان تان شجاعت دهید 

ضروری است به فرزندان تان کمک کنید تا بر نگرانی و تشویش خود غلبه کنند و برای این کار باید 
به چند نکته توجه داشته باشید. 

در کنارش باشید و به اتفاقاتی که در مکتب، تیم ورزشی یا در ارتباط با دوستانش افتاده است، عالقه 
نشان دهید و به صورت اتفاتی دربارۀ آن ها سوال کنید. هنگامی که او دربارۀ اتفاقاتی که در طول 
روز برایش افتاده است صحبت می کند، حتمًا دقت کنید که به چه چیزهایی فکر می کند و دربارۀ 

این اتفاقات چه احساساتی دارد. 
اگر فرزند شما دربارۀ مساله یی نگران است، در آن باره از او سوال کنید. به نوجوان تان شجاعت دهید 

که دربارۀ مسایلی که آن ها را آزار می دهد، صحبت کنند. 
اظهار  تنها  گاهی  دهید.  به صحبت های شان گوش  دقت  با  و  کنید  آن ها سوال  از  دربارۀ جزییات 

همدردی با کودکان، می تواند فشار روحِی آن ها را کم کند. 
به کودک تان نشان دهید که مراقِب او هستید و او را درک می کنید. بنابراین توجه کردن به نگرانِی 
کودک تان نشان می دهد که شما به او توجه دارید و کمک می کند که او احساس کند از طرف شما 
حمایت و درک می شود. دربارۀ اتفاقات خوبی که افتاده است، با او صحبت کنید و بگذارید فرزندتان 

دربارۀ موفقیت، پیشرفت و تجربیات مثبت، احساساتش را بیان کند. 

بخش پنجـمعبدالمنان دهزاد
شـیخ عبدالرحمـن البـراک در فتوایـی، هرگونه 
اختـالط و ارتباط زنان و مردان را در محل کار، 
آمـوزش و... حـرام اعـالم کـرده و کسـانی که 
ایـن فتـوا را قبول نکـرده و آن را جایز و حالل 
می شـمارند کافـر، مرتـد و جایزالقتـل دانسـته 
اسـت.2۵ حتـا شـماری از علمـا فتوایـی را در 
َردِ کـروی بـودِن زمیـن و چرخـِش آن بـه دور 
خورشـید داده انـد. ایـن در حالی سـت که این 
نکتـه برای انسـان های امـروز، یک امـر بدیهی 
اسـت. عبدالعزیـز بـن عبـداهلل بـن بـاز مفتـی 
پیشـیِن عربسـتان سـعودی در فتوایـی گفـت: 
خـون هرکسـی کـه بگویـد زمیـن کروی سـت 
و زمیـن بـه دور خورشـید می چرخـد، حـالل 
اسـت. در همیـن زمینه، یکـی دیگـر از عالمان 
در کتـاب خویـش می گویـد: »برخـی علـوم و 
فرضیه هـا فاسـد، تباه گـر و ملحدانـه اسـت؛ از 
جملـۀ ایـن اعتقـادات، بـاور به کـروی بودن و 
چرخـش زمین اسـت... و باور بـه دوران زمین، 
خطایـی بسـیار بزرگ تـر از نظریـۀ جهـش و 
تکامـل انسـان از میمون اسـت«.26 کم نیسـتند 
کتاب هایـی کـه مملو از ایـن قبیل فتواهاسـت. 
ایـن فتواهـا بـه درد کتاب خانه هـای شـخصی 
عالمـان سـنتی می خـورد. امروز وقتـی می بینید 
کـه کتاب خانـۀ موصل توسـط داعـش به آتش 
و  فرهنگـی  میراث هـای  و  می شـود  کشـیده 
تمدنـی ایـن حـوزه، بی محابـا ویران می شـود، 
چیـزی تازه یـی بـه ذهن تـان خطـور نمی کنـد، 
و  تیوری هـا  همـان  درآمـدِن  اجـرا  بـه  جـز 
پنهـان  کتاب خانه هـا  کنـج  در  کـه  فتواهایـی 
شـده بودند و اینـک گروهی خود را شـاگردان 
و  می داننـد  فتواهـا  همـان  صاحبـان  اجرایـی 
را  امـروز  جامعـۀ  کـه  می داننـد  الزم  برخـود 
هماننـد جامعـۀ صـدر اسـالم بسـازند. گـروه 
طالبـان یکـی از همیـن قمـاش گروه هـای بود 
کـه بـه همیـن بـاور در ایـن جغرافیا پدیـد آمد 
و قـادر بـه تشـکیل حکومـت شـد؛ حکومتـی 
کـه حتـا در قـرون وسـطا هـم نمونه نداشـت. 
روسـتایی  و  قبیله گرایـی  ذهنیـت  بـا  آن هـا 
سـر کشـیدند تـا جامعـه را بـه سـمِت جهـان 
ماقبـِل مـدرن ببرنـد.  آنـان دسـت و آسـتین بر 
زدنـد تـا جامعـه را از وجـود ابزارهـای جهاِن 
مـدرن پاک سـازی کننـد تـا نشـود این هـا مایۀ 
گمراهـی مؤمنیـن شـده و لـرزه بـر سـاختمان 
باورهـای آنـان بیــفکند. یگانـه دلیِل تـن دادن 
آن هـا بـه این مسـایل، مذمـوم شـدن عقالنیت 
در نـگاه آنـان بـود. تجربـۀ زیسـتی جنبش های 
رادیـکال اثبـات کرده اسـت که آنـان چیزی را 
بـه  نـام عقـل بـه رسـمیت نمی شناسـند تـا آن 

صالحیـت تصمیم گیـری در چگونه گـی رونـد 
زنده گـی را داشـته باشـد.

طبیعی سـت کـه وقتـی کسـی بـاور بـه انسـداد 
و فاسـد بـودن عقـل و خـرد داشـته باشـد، راه 
دیگـری نـدارد جـز تـن دادن بـه خشـونت  و 
دعـوت بـه افراط گرایـی و تنـدروی. آن چه در 
غیـاِب خـرد اتفـاق می افتـد، یـا فریـب اسـت 
یـا خشـونت و یـا ویرانگـری. وقتـی کسـی یا 
کسـانی تـوان علمی و اسـتعداد اسـتدالل  گرایی 
نداشـته  را  منتقدین شـان  و  برابـر حریفـان   در 
باشـند، هموارتریـن راه را متوسـل شـدن بـه 
خشـونت و نفی فیزیکـی آن هـا می دانند. چون 
باورهـای دینـی آنـان، آن قـدر لـرزان و پـا در 

هواسـت کـه فکـر می کننـد بـا کنـار گذاشـتن 
خشونت و اسـتبداد، ایمان شـان منتفی می شود. 
در حالی کـه دیـن اسـالم را یکـی از علمی ترین 
پیـروان  انـد؛ دینـی کـه  نامیـده  ادیـان جهـان 
خویـش را به کـرات بـه سـمِت ِخـرد و تعقـل 
فـرا می خوانـد، تـا راه رفتـن در غیـاب ِخـرد. 
امـا برخـی از مسـلمانان هیـچ گاه متوجـه ایـن 
متـاع مطلـوب و ارزش مند نشـده و خردگرایی 

راهـی  بـه  و  نمی داننـد  مؤمنیـن  شـأن  در  را 
رواننـد کـه در قـرون وسـطا پیـرواِن مسـیحت 
آن را طـی کـرده بودنـد. امروز نظریـات همین 
اسـالم،  جهـان  در  آدم هـا  و  گروه هـا  دسـته 
سـر از گریبـاِن طالـب، بوکوحـرام، داعـش و... 
کشـیده اسـت. از نظـر ایـن گروه هـا، دیـن تـا 
جایـی مـورد پسـند و درخـور پذیـرش و تبلیغ 
اسـت کـه فرمـان بـه قتـل انسـان ها و ویرانـی 
شـهرها دهـد. ایـن گروه هـا هیچ گاهـی متوجه 
نشـده و  دینـی  انسـان نواز و صلح پـرور  پیـام 
اگـر چشم شـان بـه این همـه آیتـی کـه جنـگ، 
ویرانـی و قتـل را مذموم دانسـته بخـورد، آن را 

منسـوخ تعریـف می کننـد.

 ◄)3عوامل فرهنگی و اجتماعی
از مهم تریـن علـِل  یکـی  نیسـت کـه   شـکی 
بنیادگـرا  و  رادیـکال  شـکل گیری جنبش هـای 
محرومیـت  در  ریشـه  اسـالم،  جهـان  در 
اقتصـادی  و  فرهنگـی  سیاسـی،  اجتماعـی، 
کشـورهای  مطلـِق  اکثریـت  دارد.  مسـلمانان 
دیکتاتـوری  و  اسـتبداد  سـایۀ  زیـر  اسـالمی 
فقـر  می کننـد.  زنده گـی  مسـتبد  زمـام داران 
هـزاران  فرهنگـی،  و  اجتماعـی  محرومیـت  و 
دامـان  بـه  سـرزمین ها  ایـن  در  را  جـوان 
خویـش کشـانده اسـت کـه سـرانجام بـه دلیل 
سـرخورده گی آن هـا از وضعیت موجـود، یا راهِ 
فـرار به کشـورهای بیرونی و غربـی را در پیش 
گرفته انـد و یـا جـذب جنبش هـای افراط گرا و 
تنـدرو شـده اند. حکومت هـای مسـتبدی که در 
جهـان اسـالم وجود دارنـد، هنوز راه بـه جهاِن 
جدیـد بـاز نکـرده و جهـاِن امـروز را از عینِک 
گذشـته گان می بیننـد. در نظر آن ها، شـهروندان 
امـروز، همـان رعیت هـای دیروز اند که حسـن 
و قبـِح زنده گی شـان را تشـخیص نمی تواننـد. 
اسـت  سیاسـی  فاعـل  یـا  انسـان  درحالی کـه 
و یـا سـوژۀ سیاسـی، و ایـن معادلـه بـه گونـۀ 
عکـِس  گاهـی  و  نمـی رود  پیـش  یک دسـت 
در  به ویـژه  می آیـد،  بـه در  آب  از  صـادق  آن 
نظام هـای مردم سـاالر ایـن معادلـه موضوعیـِت 
خـود را بـه اثبـات رسـانده اسـت. مهم تریـن 
پیـام مردم سـاالری بـرای امروزیـان این اسـت 
کـه انسـان را در کنار »سـوژه«، »فاعل سیاسـی« 
هـم معرفـی می کنـد. یعنـی اگـر کسـی روزی 
فرمانـروای یـک ملـت شـد، بپذیرد کـه روزی 
دیگـر فرمان بـِر همـان ملـت باشـد و قـدرِت 
سیاسـی را میراثـی و خانواده گـی نکنـد.  ولـی 
اکثریـت حاکماِن کشـورهای اسـالمی، هنوز به 

ایـن رازِ سـترگ پـی  نبرده انـد. 

جهـان    اسالم

    عوامل بحران زا

ایـن فتواهـا بـه درد کتاب خانه هـای شـخصی عالمـان سـنتی می خـورد. امـروز وقتـی می بینیـد کـه کتاب خانۀ 
موصـل توسـط داعـش بـه آتـش کشـیده می شـود و میراث هـای فرهنگـی و تمدنی ایـن حـوزه، بی محابا 

ویـران می شـود، چیـزی تازه یـی بـه ذهن تان خطـور نمی کند، جز بـه اجرا درآمـدِن همـان تیوری ها و 
فتواهایـی کـه در کنـج کتاب خانه ها پنهان شـده بودنـد و اینک گروهـی خود را شـاگردان اجرایی 

صاحبـان همـان فتواهـا می داننـد و برخـود الزم می دانند

طبیعی سـت 
بـه  بـاور  وقتـی کسـی  کـه 

انسـداد و فاسـد بـودن عقـل و خرد 
داشـته باشـد، راه دیگـری نـدارد جـز تن 

دادن بـه خشـونت  و دعـوت بـه افراط گرایی 
اتفـاق  خـرد  غیـاِب  در  آن چـه  تنـدروی.  و 
می افتـد، یـا فریـب اسـت یـا خشـونت و یـا 
تـوان  کسـانی  یـا  کسـی  وقتـی  ویرانگـری. 
برابـر  در  اسـتدالل  گرایی  اسـتعداد  و  علمـی 
باشـند،  نداشـته  را  منتقدین شـان  و  حریفـان  
هموارتریـن راه را متوسـل شـدن به خشـونت 
و نفـی فیزیکی آن هـا می دانند. چـون باورهای 
دینـی آنـان، آن قـدر لـرزان و پـا در هواسـت 
کـه فکـر می کننـد بـا کنار گذاشـتن خشـونت 
در  می شـود.  منتفـی  ایمان شـان  اسـتبداد،  و 
حالی کـه دیـن اسـام را یکـی از علمی تریـن 
ادیـان جهـان نامیـده انـد؛ دینـی کـه پیـروان 
خویـش را به کـرات بـه سـمِت ِخـرد و تعقـل 
فـرا می خوانـد، تـا راه رفتـن در غیـاب ِخـرد. 
امـا برخـی از مسـلمانان هیـچ گاه متوجـه ایـن 
متـاع مطلوب و ارزش مند نشـده و خردگرایی 
را در شـأن مؤمنیـن نمی داننـد و بـه راهـی 

پیـرواِن  وسـطا  قـرون  در  کـه  رواننـد 
مسـیحت آن را طـی کـرده بودند.

فرزندان تان کمک  به  است  ضروری 
خود  تشویش  و  نگرانی  بر  تا  کنید 
غلبه کنند و برای این کار باید به چند 

نکته توجه داشته باشید. 
در کنارش باشید و به اتفاقاتی که در 
با  ارتباط  در  یا  ورزشی  تیم  مکتب، 
نشان  عالقه  است،  افتاده  دوستانش 
دربارۀ  اتفاتی  صورت  به  و  دهید 
او  که  هنگامی  کنید.  سوال  آن ها 
روز  طول  در  که  اتفاقاتی  دربارۀ 
می کند،  است صحبت  افتاده  برایش 
حتمًا دقت کنید که به چه چیزهایی 
فکر می کند و دربارۀ این اتفاقات چه 

احساساتی دارد. 
اگر فرزند شما دربارۀ مساله یی نگران 
است، در آن باره از او سوال کنید. به 
نوجوان تان شجاعت دهید که دربارۀ 
می دهد،  آزار  را  آن ها  که  مسایلی 

صحبت کنند. 
کنید  سوال  آن ها  از  جزییات  دربارۀ 
و با دقت به صحبت های شان گوش 
با  همدردی  اظهار  تنها  گاهی  دهید. 
کودکان، می تواند فشار روحِی آن ها 

را کم کند. 
مراقِب  که  دهید  نشان  کودک تان  به 
می کنید.  درک  را  او  و  هستید  او 
نگرانِی  به  کردن  توجه  بنابراین 
به  شما  که  می دهد  نشان  کودک تان 
او توجه دارید و کمک می کند که او 
از طرف شما حمایت  کند  احساس 
اتفاقات  دربارۀ  می شود.  درک  و 
خوبی که افتاده است، با او صحبت 
دربارۀ  فرزندتان  بگذارید  و  کنید 
موفقیت، پیشرفت و تجربیات مثبت، 

احساساتش را بیان کند

اگر ناامیدی و نگرانی وجودشان را در برگیرد، به مرور افسرده و پریشان می شوند. طبیعی است که 

گه گاه بعضی از جوانان به خاطر شخصیت و خلق وخوهای متفاوت، بیش تر از دیگران نگران شوند. 

اما والدین می توانند در مدیریت کردن پریشانی و نگرانِی آن ها در حل مسایل شان به آن ها کمک 

کنند. این گونه حل کردن مشکالت، موجب رشد حس اعتماد به نفس و خوش بینی به آن ها می شود 

و این امر در تسلط پیدا کردن بر چالش های کوچک و بزرگ زنده گِی آن ها کمک خواهد کرد. 

مسایلی که موجب نگرانی نوجوانان می شود، به سن و طبقه یی که در آن هستند، بسته گی دارد

لگوی  ا
ی  برا خوبی 
ن تان  نوجوا

باشید
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تجلـی فرهنـگ در زبان بـه عنوان یـک عنصر 
ارتباطـی نمـود می یابـد و فرهنـگ را بـه مثابۀ 
یـک مـدل ارتباطـی می تـوان مـورد ارزیابـی 
اسـتاد  »مزروعـی«  کـه  همان گونـه  داد.  قـرار 
نیویـارک،  و  میشـیگان  ایالتـی  دانشـگاه های 
هفـت کارویـژه بـرای فرهنـگ و تأثیرگـذاری 
آن در جوامـع بشـری برمی شـمارد، کـه یکـی 
از ایـن هفـت کارویـژه بـه عنـوان یـک ُمـدل 

ارتباطـی تبییـن می شـود. او معتقـد اسـت:
1. فرهنـگ، چه گونه گـی نگـرش بـه جهـان را 

می کند؛ تعییـن 
2. فرهنـگ، گرایش هـای رفتـاری مختلـف را 

تعییـن می کنـد؛
تعییـن  را  ارزیابـی  معیارهـای  فرهنـگ،   .3

؛ می کنـد
4. فرهنـگ، پدیدآورنـدۀ بنیـاد هویـِت ملت ها 

و یـا گروه هـای مختلف اسـت؛
۵. فرهنـگ، نظـام تولیـد و مصـرف را تبییـن 

می کنـد؛
6. فرهنـگ، تقسـیم بندِی اجتماعـی را به وجود 

می آورد؛
و نهایتًا این که:

7. فرهنـگ، یـک گونـه و یـا ُمـدل ارتباطـی 
اسـت. بـه ایـن معنـا، زبـان مهم تریـن جلـوۀ 
فرهنـگ و اساسـی ترین ابزار ارتباطات اسـت. 
زبـان هر قـوم نشـان گِر فرهنـِگ آن قـوم بوده 
گسـترِش  معنـی  بـه  آن،  گسـترش  میـزان  و 
فرهنـگ اسـت. فرهنـگ عامـل ارتبـاط میـان 

افـراد و جوامـِع مختلـف اسـت.
البتـه کارکـرد ارتباطـی و ارتباطاتـی فرهنـگ 
تنهـا از طریـق زبان تحقق نمی پذیـرد. هنرهای 
مختلف، موسـیقی، اندیشـه ها و علـوم مختلف 
از دیگـر مظاهر فرهنگ هسـتند، کـه می توانند 
مختلـف  ملت هـای  میـان  ارتبـاط  موجـب 

 . ند شو
هـم  و  ایدیولـوژی  هـم  مزروعـی،  نظـر  بـه 
تکنولـوژی، ریشـه در فرهنـگ دارنـد. او در 
ادامۀ تقسـیم جهان به شـرق و غرب و شـمال 
و جنـوب می گویـد: تقسـیم جهـان بـه شـرق 
و غـرب در دوران پـس از جنـگ جهانی دوم، 
یـک تقسـیم بندِی ایدیولوژیـک بـوده اسـت؛ 
همیـن  در  کاپیتالیسـم.  برابـر  در  کمونیسـم 
دوره تقسـیم بندی جهـان بـه شـمال و جنوب، 
اسـت:  بـوده  تکنولوژیـک  تقسـیم بندِی  یـک 
کشـورهای صنعتـی در مقابـل کشـورهای در 

حـال توسـعه. 
عرصـۀ  در  طبقاتـی  منازعـه  هم چنیـن  او 
در  غنـی  و  فقیـر  بیـن  مقابلـه  و  بین المللـی 
صحنـۀ جهانـی را بیش از آن که زاییدۀ مسـایل 
فرهنـِگ  از  گرفتـه  نشـأت  بدانـد،  اقتصـادی 
ارزش هـا  نگرش هـا،  در  تفـاوت  و  متفـاوت 

می دانـد.  مهارت هـا  و  زنده گـی  شـیوۀ  و 
بـه اعتقـاد او، تـا زمانـی کـه فرهنـگ تقابـل 
امـکان  دارد،  در جهـان وجـود  رویارویـی  و 
برچیـدِن بسـاط تنـازع وجـود نـدارد. فرهنگ 
تـا کنـون زمینه سـاز رودررویـی بـوده اسـت، 
در حالـی کـه در فقـدان یـک دولـت جهانی... 
و در شـرایط کنونـی الزم اسـت کـه فرهنـگ 
را  همـکاری  و  تفاهـم  یگانه گـی،  احسـاس 
به وجـود آورده و از سـطح منازعـات بکاهـد. 
»مزروعـی« بـه ایـن ترتیـب توجـه می دهد که 
فرهنـگ می توانـد ریشـه های دوییـت و تقابل 
یـک  و  بـرده  بیـن  از  سیاسـت  در جهـاِن  را 
»احسـاس تعلـق بـه اجتمـاع« به وجـود آورد. 
»بلـی. ام. مایـکل« نویسـنده و متفکر انگلیسـی 
در کتـاب »روابـط فرهنگـی و بین المللـی« در 
تبییـن اصلی تریـن عرصه هـا و تجلیـاِت روابط 
کتـاب،  و  اطالعـات  از  بین المللـی،  فرهنگـی 
و  علمـی  فعالیت هـای  هنرهـا،  افـراد،  مبادلـۀ 

تکنولـوژی  و  جهانـی  رسـانه های  آموزشـی، 
آمـوزش  کنـار زبـان و  ارتباطـات در  جدیـد 
زبـان بـه عنـوان 6 شـاخص و ابـزار و در عین 
حـال زمینـۀ روابـط فرهنگـی در بیـن ملت هـا 

نـام می بـرد.
او در بیـان و توضیـح شـاخص اخیـر معتقـد 
اسـت: گسـترش زبـاِن یـک ملـت بـه معنـای 
تأثیرگـذاری فرهنگـِی آن و اوج گیـری روابـط 
هنگامـی  مثـال،  عنـوان  بـه  اسـت.  فرهنگـی 
کـه زبـان انگلیسـی تبدیـل بـه زبانـی جهانـی 
امریکایـی  و  انگلیسـی  فرهنـگ  می شـود، 
نیـز بـه همـراهِ آن فراگیـر می شـود و امـکان 

گسـترده یی را بـرای روابـط فرهنگـی به وجود 
فعالیت هـای  گسـترش  بنابرایـن،  مـی آورد. 
آمـوزش زبـان، بـه توسـعه و گسـترش روابط 

انجامیـد.  فرهنگـی خواهـد 
اتفاقـًا ایـن هم گونِی مسـتور در بیـن واژه های 
مقاصـِد  از  مقصـودی  بیان گـر  »مایـکل«، 
چندگانـۀ متصـور بـرای مفهـوم جهانی شـدن 
و قابلیـت تعمیـم در عرصـۀ جهانی می باشـد. 
»آدلونـگ« نویسـندۀ آلمانـی بـا تکیه بـر همین 
مفهـوم، فرهنـگ را به معنی گسـترش و تعمیم 
قابلیت هـای مـادی و معنـوی افـراد بـا ملت ها 
می دانـد، کـه زمینـۀ رسـیدِن آن ها بـه تمدن را 
فراهـم می سـازد. همـان فرآیند سـه گانه یی که 
»روسـو« بـرای تکامـل انسـان تعییـن می کند:

گـذر از حیوانیـت به انسـانیت؛ گـذر از عاطفه 
بـه عقـل؛ و گـذر از طبیعت بـه فرهنگ. 

متمـدن  انسـاِن  ظهـور  موجـب  فرآینـد  ایـن 
می شـود و لـذا فرهنـگ، تجلی تمدن و انسـان 
متمدن، انسـانی اسـت که پا بـه عرصۀ فرهنگ 

گذاشته است. 
عنـوان ایـن فرآیند کـه »هگل«  زیـر  آن  از 

واقعـی کـردن و اثبـات کـردِن وجـود خویش 
تعبیـر می کنـد، از منظـر برداشـت های نمادین 
از فرهنـگ، مهم ترین خصوصیـت متمایزکننده 

بـه شـمار می آیـد.
»لسـلی وایـت«، فرهنـگ را نـام یـک قاعـده 
یـا طبقـۀ متفـاوت از پدیده هـا و بـه معنـای 
کـه  می دانـد  رویدادهایـی  و  چیزهـا  آن 
توانایی هـای ذهنـی را اعمـال کـرده و بـه طور 
مشـخص در فضـای انسـانی اتفـاق می افتد که 
مـا نـام »نمادسـازی« بـر آن می گذاریـم. وی 
پدیـدۀ فرهنـگ را بـه سـه نظـام تکنولوژیک، 
جامعه شناسـی و ایدیولوژیـک تقسـیم نمود. و 
معتقد اسـت: نخسـتین دسـته از ایـن نظام های 
در  محـوری  نقـش  و  اهمیـت  از  سـه گانه، 

فرهنـگ برخـوردار اسـت. 
اسـت:  معتقـد  میـد«  هربـرت  »جـرج  امـا 
در  مختلـف  معانـی«  »خلـق  و  »زبان سـازی« 
قالـب »نمادهـا«، مهم تریـن وجه ممیزۀ انسـان 
و حیوان اسـت. هرچند بعضـی حیوانات چون 
سـگ ها نمادسـازی می کننـد، امـا نمادسـازی 
آن هـا فاقـد بار معنایـی خاص اسـت. او تأکید 
»معانـی«  اجتماعـی،  متقابـل  کنـش  کـه  دارد 
مـا  معانـی »جهـان«  به وجـود می آورنـد و  را 
پیرامـوِن  »مـا« جهـان  بنابرایـن  را می سـازند. 
خـود را بـا »خلق معانـی و نمادهـای مختلف« 
چیـزی  »جامعـه«  پـس  می آوریـم؛  به وجـود 
بیـن  مکالمـات«  و  »تبلـور گفت وگوهـا  جـز 
افـراد نیسـت و شـناخت یـک جامعـه جـز از 
میـان  از  برآمـده  نمادهـای  ادراکاِت  طریـق 
امکان پذیـر  گفت وگوهـا  و  مکالمـات  ایـن 

نمی باشـد. 
سـمبولیک  و  نمـادی  تحقیقـات  دیـدگاه  از 
»کاسـیرر«، اسـطوره، دیـن، هنـر، زبـان و علم 
اصلی تریـن مظاهر و تجلیاِت نمادهای انسـانی 
هسـتند. انسـان توسـط زبان برای تمامی اشـیا، 
خیابـان  و  احساسـات  مفاهیـم،  موجـودات، 
خـود نماد می سـازد و بـا کاربـرد مختلف این 
نمادهـا، زبـان بـه عنوان سـاختاری معنـادار پا 
بـه عرصـۀ وجـود می گـذارد و مهم ترین جلوۀ 

حیـات فرهنگِی انسـان می شـود. 
لـذا بـه اعتقـاد »کاسـیرر«، بـرای شـناخت هر 

فرهنـگ، بایـد بـه حیطه هـای اصلـِی فرآینـد 
تجلی شـدِن نیروی انسـانی بشـر؛ یعنـی زبان، 

هنـر، دیـن و علـم توجـه کرد. 
البتـه افـرادی؛ چون »کلیفـورد گیرتـز«، نگاه و 
تعریفـی موسـع از فرهنـگ دارنـد و معتقدنـد: 
فرهنـگ سلسـله مراتبی از سـاختارهای معانـی 
اسـت که شـامل اعمال، نمادهـا و عالمت های 
ناشـی از حـرکات، پلـک زدن هـای عـادی و 
اظهـار کـردن،  تـا  ادا درآوردن هـا  مصنوعـی، 
بیـان داشـتن، مکالمـه و تک گویی ها می شـود. 
»پـل  و  »گیرتـز«  تفسـیرگرایانۀ  منظـر  از  لـذا 
می کوشـد  فرهنـگ  تفسـیرگِر  یـک  ریکـور«، 
کـه هـر گفتـه و بیانـی را در قالـب گفتمـان 
»اجتماعـی«، مـورد ادراک و تأویل قرار دهد و 

محتـوای معنـادارِ آن را بفهمـد. 
سـاختارگرا،  جامعه شناسـانۀ  منظـر  از  امـا 
»لـوی  معـروف  سـاختارگرای  جملـه  از 
اشـتراوس«، سـاختار زبانـی و سـاختار معنایی 
موجـود در هر جامعـه، گویای معانـِی ماندگارِ 
آن  اصلـِی  حقیقـت  نمایان گـر  و  اجتمـاع  آن 
جامعـه اسـت و برای شـناخت هـر جامعه یی، 
ابتـدا می بایسـت سـاختار زبانِی موجـود در آن 

جامعـه را مطالعـه کـرد. 
از نظر سـاختارگرایان، جهـان محصول »ایده ها 
و اندیشـه ها« اسـت و ایـن ایده ها و اندیشـه ها 
بیـش از هـر چیز در »زبـان و گویش انسـانی« 
تجلـی پیـدا می کنـد. سـاختار »معانـی منـدرج 
ذهنیت هـا،  حـاوی  جامعـه،  هـر  زبـان«  در 
قوانیـن و روابـط موجـود در جامعـه اسـت و 
نام ها«یـی  و  »نشـان ها  از  مجموعه یـی  زبـان، 
کـه بـرای اشـیا و مفاهیـِم متعـدد و گوناگـون 
داده  را در دروِن خـود جـای  انتخـاب شـده 
اسـت. ایـن نشـانه ها در ارتباط بـا یک دیگر در 
یـک سـاختار معنایـی ثابـت و قابل تشـخیص 
روابـط  و  روح  گویـای  کـه  گرفته انـد  قـرار 
موجـود بیـن انسـان ها در آن جامعـه هسـتند. 
بنابرایـن هنگامـی که »لویی آلتوسـر« بـه دنبال 
شـناخت روح و حقیقِت سـرمایه داری می رود، 
در صدد شـناخت زبـاِن به کار رفتـه در محیط 
سـرمایه داری، واژه شناسـی آن ها و ساختارهای 
و  برمی آیـد  محیـط  آن  در  موجـود  زبانـِی 
تأکیـد می کنـد کـه بـا شـناخت سـاختار زبانِی 
سـرمایه داری اسـت کـه می تـوان حقیقـت آن 

دریافت.  را 
از همیـن رو اسـت کـه »هانتینگتون« در پاسـخ 
به این پرسـش کـه »چه چیزی غـرب را غربی 
کـرده اسـت؟« به هشـت مـالک و شـاخصه به 
عنـوان خصوصیـات ذاتِی غرب اشـاره می کند 
کـه یکـی از آن هـا »زبان هـای اروپایی« اسـت، 
کـه محـور فرهنـگ و تمـدِن غـرب به شـمار 
می آیـد. بـه اعتقـاد او، هر تمدن بـر محور یک 
زبـان شـکل گرفتـه اسـت. زبان هـاِی محوری 
دیگـر تمدن هـا عبارت انـد از: جاپانـی، هندی، 
ماندرایـن )چینـی(، روسـی و حتا عربـی. زبان 
التیـن نیـز در دو گونۀ خود )ژرمـن و دومن(، 

محـور تمدِن غرب اسـت.

ایـدیـولـوژی از 
 به فرهنگ و زبان

ضياءالدین صبوری ////////////////////////////////////////////  بخش سوم و پایانی

اتفاقًا این هم گونِی مستور در بین واژه های 
»مایکل«، بیان گر مقصودی از مقاصِد 
چندگانۀ متصور برای مفهوم جهانی شدن 
و قابلیت تعمیم در عرصۀ جهانی می باشد. 
»آدلونگ« نویسندۀ آلمانی با تکیه بر همین 
مفهوم، فرهنگ را به معنی گسترش و تعمیم 
قابلیت های مادی و معنوی افراد با ملت ها 
می داند، که زمینۀ رسیدِن آن ها به تمدن را 
فراهم می سازد. همان فرآیند سه گانه یی که 
»روسو« برای تکامل انسان تعیین می کند:
گذر از حیوانیت به انسانیت؛ گذر از عاطفه به 
عقل؛ و گذر از طبیعت به فرهنگ. 
این فرآیند موجب ظهور انساِن متمدن می شود 
و لذا فرهنگ، تجلی تمدن و انسان متمدن، 
انسانی است که پا به عرصۀ فرهنگ گذاشته 
است. 
این فرآیند که »هگل« از آن زیر عنوان واقعی 
کردن و اثبات کردِن وجود خویش تعبیر 
می کند، از منظر برداشت های نمادین از 
فرهنگ، مهم ترین خصوصیت متمایزکننده به 
شمار می آید.
»لسلی وایت«، فرهنگ را نام یک قاعده یا 
طبقۀ متفاوت از پدیده ها و به معنای آن چیزها 
و رویدادهایی می داند که توانایی های ذهنی 
را اعمال کرده و به طور مشخص در فضای 
انسانی اتفاق می افتد که ما نام »نمادسازی« 
بر آن می گذاریم. وی پدیدۀ فرهنگ را به سه 
نظام تکنولوژیک، جامعه شناسی و ایدیولوژیک 
تقسیم نمود. و معتقد است: نخستین دسته 
از این نظام های سه گانه، از اهمیت و نقش 
محوری در فرهنگ برخوردار است. 
اما »جرج هربرت مید« معتقد است: 
»زبان سازی« و »خلق معانی« مختلف در قالب 
»نمادها«، مهم ترین وجه ممیزۀ انسان و حیوان 
است. هرچند بعضی حیوانات چون سگ ها 
نمادسازی می کنند، اما نمادسازی آن ها فاقد 
بار معنایی خاص است. او تأکید دارد که 
کنش متقابل اجتماعی، »معانی« را به وجود 
می آورند و معانی »جهان« ما را می سازند. 

از نظر ساختارگرایان، جهان محصول »ایده ها و اندیشه ها« است و این ایده ها و اندیشه ها 
مندرج  »معانی  ساختار  می کند.  پیدا  تجلی  انسانی«  گویش  و  »زبان  در  چیز  هر  از  بیش 
زبان،  و  است  در جامعه  موجود  روابط  و  قوانین  ذهنیت ها،  زبان« هر جامعه، حاوی  در 
مجموعه یی از »نشان ها و نام ها«یی که برای اشیا و مفاهیِم متعدد و گوناگون انتخاب شده 
را در دروِن خود جای داده است. این نشانه ها در ارتباط با یک دیگر در یک ساختار معنایی 
ثابت و قابل تشخیص قرار گرفته اند که گویای روح و روابط موجود بین انسان ها در آن 

جامعه هستند
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هیاتی بلندپایه روسیه دیروز به کابل آمد. 
در ترکیب هیأت مشاور امنیت ملی روسیه و شماری از بازرگانان 
این کشور شامل بودند. آنان در دیدار با رییس حکومت و مشاور 
امنیت ملی بر گسترش روابط دو کشور در زمینۀ مبارزه با تروریسم 

و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. 
افغانستان  مسکو،  کابل-  بازرگانان  دیدارهای  در  حال،  این  در 

خواهان گشایش دهلیز هوایی با کشور های روسیه و چین شد.
خانجان الکوزی، معاون عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در 
میان روسیه  بنیادی  تاریخی و کارهای  مناسبت روابط  به  نشستی 
پیشینۀ  به  اشاراه  با  بود،  شده  برگزار  کابل  در  که  افغانستان  و 
تجارت میان افغانستان و روسیه گفت: افغانستان خواهان گشایش 

دهلیزهای هوایی با کشورهای روسیه و چین است.
آقای الکوزی این اظهارات را در حضور داشت هیأت تجاری 27 
نفری روسیه که به ریاست معین وزارت رشد اقتصاد آن کشور به 
کابل آمده اند، بیان داشت. در این نشست هم چنان، چند تفاهمنامه 

میان این هیأت به امضاء رسید.
قبلی  ظرفیت های  به  اشاره  با  کشور  تجارت  اتاق های  معاون 
افغانستان و به همین ترتیب از صدمات و پیامدهای چهاردهه جنگ 
در کشور و سیاست خصمانه بعضی از همسایه ها در قبال افغانستان 
افغانستان  یادآوری کرده و استفاده از راه های بدیل برای تجارت 

به ویژه از طریق آسیای میانه را مهم خواند.
خصوص  به  ترانزیت  انتقاالت،  تجارت،  مسأله  به  الکوزی  آقای 
انتقاالت از طریق خط آهن اشاره کرده و در این زمینه به ضرورت 
امضای تفاهمنامه های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و 

منطقه تاکید کرد.
بخش  در  تولید  تن  میلیون   2 حدود  ساالنه  افغانستان  گفت:  او 
سبزیجات و میوه تازه دارد که از آنجمله صرف 300 هزار تن را 

به خارج صادر می کند.
آقای لکوزی خواهان ایجاد صفحۀ جدید در روابط تجارتی میان 

افغانستان-روسیه و کشورهای آسیای میانه گردید. 
هم چنان، عتیق اهلل نصرت، رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع 
کشور نیز اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع و مشکالت موجود 

فراراه تجارت دوکشور، میزان تجارت از مرز حدود 200ملیون دالر 
در وضعیت فعلی، به رشد قابل مالحظه یی افزایش پیدا کند.

آقای نصرت از فرصت های موجود از جمله در بخش های زراعت، 
انرژی برق آبی با ظرفیت 23 هزار میگاوات، انرژی قابل تجدید 
هزار   4 باظرفیت  گازی  انرژی  میگاوات،  هزار  ده ها  ظرفیت  با 
میگاوات، ساختمان و زیربنا، مخابرات و فایبر نوری یادآوری کرده 
برای جلب  افغانستان  دولت  که  سهولت هایی  از  راستا  این  در  و 
در صدور  تسهیل  مانند  کرده،  ایجاد  گذاری های خارجی  سرمایه 
ویزه، ریفورم و تعدیل در قوانین از جمله قانون سرمایه گذاری، 

نام برد.
از سویی هم، لوبوف الیا والدیمروف ایچ، معین وزارت رشد اقتصاد 
روسیه از گسترش مناسبات تجارتی به  خصوص در بخش زراعت، 
گفت:  کرده،  یادآوری  افغانستان  با  انرژی  تولید  معادن،  استخراج 
افغانستان  در  موجود  چالش های  وجود  با  روسی  سرمایه گذاران 
حاضراند تا سرمایه گذاری های معینی را در این کشور انجام دهند.
او جهت تسهیل در داد و ستد تجارتی از امضای تفاهمنامه میان 
»عزیزی بانک« و »ترانس کپیتال بانک روسیه« و امضای تفاهمنامه 
جهت ایجاد خانه تجارتی مشترک با خانه فرهنگ روسیه در کابل، 
طی این نشست و هم چنان امضای تفاهمنامه با ریاست خط آهن 
افغانستان که عنقریب در مسکو صورت خواهد گرفت، یادآوری 

کرد.
قابل ذکر است، در ترکیب این هیأت نماینده گان 20 کمپنی بزرگ 
روسیه از بخش های معادن، اقتصاد، دانشگاه راه آهن، ساختمانی، 
مواد خوراکی حضور  و  زراعت  فرهنگ،  گاز،  و  نفت  میتروبس، 

داشتند. 
ترانس  و  بانک  عزیزی  میان  تفاهمنامه یی  نشست،  این  پایان  در 
تجارتی  »خانه  ایجاد  تفاهمنامه  هم چنان  و  روسیه  بانک  کپیتال 
مشترک روسیه افغانستان« با خانه فرهنگ روسیه در کابل به امضاء 
و  گذاران روسی  میان سرمایه  دوجانبه  نشست های  بعداً  و  رسید 
و  بحث  مهم  موضوعات  روی  و  شده  برگزار  افغانستان  تاجران 

تبادل نظر صورت گرفت. 

در یک انفجار انتحاری در وزیر اکبر خان کابل دست کم 
انفجار  این  دیگر زخمی شده اند.  نفر  و 22  نفر کشته   10
حوالی ساعت 4 عصر دیروز در سرک 14 وزیر اکبر خان 

رخ داده است.
که  گفت  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی  مجروح،  وحید 
زخمی ها به مراکز درمانی منتقل شده اند. آمار کامل تلفات 

این انفجار تا هنوز مشخص نشده است.
این وزارت همچنین گفته که یک زن مشمول کشته شده های 

این رویداد است.
فرد  که  گفت  کابل  پولیس  سخنگوی  مجاهد،  بصیر 

انتحار کننده نوجوانی حدود 13 ساله بوده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از سایت اعماق گزارش کرده که 

مسوولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است.

حمله  این  هدف  که  است  گفته  افغانستان  دفاع  وزارت 
بوده  افغانستان  دفاع  وزارت  خارجی  ارتباطات  ریاست 

است.
کابل  در  گذشته  هفته  دو  از  کمتر  در  انفجار  سومین  این 

است.
در  انتحاری  حمله  و  انفجار  در  میزان   28 جمعه  روز  در 
زخمی   ۵۵ و  کشته  نفر   ۵2 دست کم  کابل  در  مسجدی 

شدند. گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفت.
یک روز پس از آن هم حمله انتحاری در ورودی دانشگاه 
نظامی مارشال فهیم در غرب کابل، 1۵ کارآموز نظامی را 
کشت و 4 نفر دیگر را زخمی کرد. گروه طالبان مسوولیت 

این حمله را پذیرفته است.

د افغانسـتان مرشانـو جرګه وايـي، د وليس جرګې 

لـه خـوا د ولسـمرش رد شـوي تقنینـي فرمـان تـه د 

تائیـد رأیـه ورکوي.

د افغانسـتان د مرشانـو جرګـې رئیـس وايـي، پـه 

برېښـنايي تذکـرو کـې د افغـان او اسـام کلېمـه د 

افغانانـو او د افغانسـتان د روانـو حاالتو په ګټه ده، 

نـو ځکـه به پـه دې اړه له بشـپړ غور وروسـته ورته 

د تائیـد رأیـه ورکړي.

فضـل هـادي مسـلمیار دا خـرې د سـې شـنبې د 

ورځـې عمومـي غونـډې تـه وویـل چـې دوی پـه 

دې اړه د ولسـمرش فرمـان تـه د تائید رایـه ورکړي.

ښاغيل مسلمیار وویل:

»ولـيس جرګـې بایـد د پخـواين تفاهم په اسـاس، 

دا فرمـان تائید کـړی وای، خو له بـده مرغه هغوی 

د ژمنـې خـاف کار وکړ، برېښـنايي تذکـرو پورې 

چـې  دي  تـړيل  موضوعـات  نـور  او  انتخابـات 

ځنډېـږي، مرشانـو جرګـې تـه دا فرمـان راځـي، 

اوس نصـاب کـم دی او کمېسـیون پـرې کار کوي 

چـې کلـه مرشانـو جرګې تـه دا فرمـان رايش، موږ 

بـه ورتـه د تائیـد رأیه ورکـړو. »

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې تېـره ورځ ولـيس 

جرګـې د ولسـمرش دغـه تقنینـي فرمـان د رأيـو په 

اکرثیـت رسه رد کـړ.

ولـيس جرګـې د حکومـت هغه وړاندیـز هم رد کړ 

چـې ګواکـې د نفوسـو د احوالـو د ثبـت اداره دې 

يش. خپلواکه 

د نفوسـو د احوالـو د ثبـت د قانون په شـپږمه ماده 

کـې تر ټولـو جنجـايل موضـوع دا وه چـې وليس 

جرګـې پـه دغـه ماده کـې د ملیـت کلمـه رد کړې، 

خـو مرشانـو جرګـې تائید کـړې وه او بیا وروسـته 

ولسـمرش د یـوه تقنینـي فرمـان لـه مخـې، د ملیت 

تـر څنـګ د قـوم او دیـن کلمـې هـم ور اضافـه 

کړې.

محمـد  شـېر  سـناتور  غـړی  جرګـې  مرشانـو  د 

اخنـدزاده وايـي، کـه چېـري پـه برېښـنايي تذکـرو 

کـې د افغـان او اسـام کلیمـه ذکـر نـي، افغانان 

بـه دا تذکـره وانخـيل.

ښاغلی اخندزاده وایي:

»کـه مـوږ افغانـان نـه یـوو، نـو پـه افغانسـتان کې 

ولـې اوسـېږو، دا د ډېرې خواشـینۍ خر دی چې 

فرمـان رد کـړی،  تېـره ورځ ولـيس جرګـې دغـه 

نـي،  ذکـر  نـوم  اسـام  او  افغـان  د  کـه چېـرې 

۹۵فیصـده افغانـان بـه دا تذکـرې وانخـيل.«

دغـه  وايـي،  بیـا  هوتـک  حسـن  محمـد  سـناتور 

د  ترمنـځ  جرګـې  ولـيس  او  حکومـت  د  فرمـان 

شـوی. قربـاين  اختافاتـو 

دی زیاتوي:

»لـه دې املـه چـې د ولـيس جرګـې او حکومـت 

ترمنـځ عقـده پیـدا شـوې ده او هـر فرمـان چـې 

خلـک  زیـان  دا  خـو  ردوي،  دوی  هغـه  راځـي، 

وینـي، راتلونکـي انتخابـات بـه هم شـفافه نه وي 

او هيڅـوک بـه دا تذکـرې وانخـيل.«

د ښـاغيل هوتـک پـه خـره، د وليس جرګـې غړو 

ځکـه دغه فرمـان رد کړ چـې راتلونکـي انتخابات 

وځنـډول يش او د دوی کاري مـوده وغځېـږي.

د مرشانـو جرګـې پـه عومـې غونـډه کـې د اکـرثو 

سـناتورانو ټينـګار پـه همـدې و چـې د ځانګـړي 

برېښـنايي  د  بـه،  وروسـته  څېړنـو  لـه  کمېسـیون 

تذکـرو پـه اړه د ولسـمرش تعدیـل شـوي تقنینـي 

فرمـان تـه رأیـه ورکـړي.

شـمېر  یـو  چـارو  حقوقـي  د  افغانسـتان  د  خـو 

تـردې  رنجـر  کبیـر  ډلـې  هغـې  لـه  کارپوهانـو 

تـه ویـيل چـې د اسـايس  ازادي راډيـو  وړانـدې 

قانـون پر بنسـټ کلـه چې تقنینـي فرمـان د وليس 

او   اعانېـږي  باطـل  يش،  رد  لـورې  لـه  جرګـې 

کېـږي. اسـتول  نـه  تـه  مرشانـو جرګـې 

»صفحۀ جدیدی در روابط 
کابل- مسکو گشوده می شود«

حملۀ انتحاری در وزیر اکبرخان ده ها 
کشته و زخمی برجا گذاشت

مرشانو جرګه د وليس جرګې له خوا د 

ولسمرش رد شوی فرمان تائیدوي

ابوبکر صدیق
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ورزش
فرید مزدک

ــه  ــکا} ب ــِت امری ــۀ وق ــر خارج ــینجر، {وزی ــری کس هن
ــش  ــا داع ــی ب ــگ جهان ــِد جن ــه برآین ــاور اســت ک ــن ب ای
می توانــد »ظهــور امپراطــوری ایــران بعــد از ســقوط 
ــا  ــن شــد. ب ــه چــرا چنی ــد ک ــا می دانن ــه« باشــد. در دنی داعــش در منطق
ــت،  ــیعه اس ــی و ش ــی، فارس ــه ایران ــا هرچ ــتیز ب ــتنتاجی، س ــن اس چنی
درســت نمایانــده می شــود. از تنــور ایــن ســتیز؛ تمامیت خواهــان و 
ــوری  ــای »امپرات ــد. احی ــی می گیرن ــا گرم ــرزمین م ــتان در س گذشته پرس
ــازارِ  ــرای ب ــا، ب ــی عرب ه ــجام رزم ــرای انس ــت ب ــی اس ــران« بهانه ی ای
ــوان  ــتباه را نمی ت ــی. اش ــرج و بی ثبات ــرج و م ــداوم ه ــرای ت ــگ و ب جن

ــرد! ــح ک ــتباه تصحی ــا اش ب

لينا روزبه حيدری

ــا  ــد ب ــس می کوش ــن نف ــا آخری ــه ت ــی ک ــۀ زن: زن دو کتل
ــی در آخــر تســلیم  ــد، ول ــا عــزت زنده گــی کن شــرف و ب
شــکم گرســنۀ کودکــش می شــود و چــون همســری نــدارد 
و بی سرپرســت اســت، ناچــار می شــود بــرای یــک لقمــه  نــان، از 
شــرافت و عــزت خــود بــا فشــار مــردی بگــذرد. ایــن زن قربانــی اســت 
و بــر او از جانــب مــرد ظلــم شــده اســت! بعــد زنانــی کــه فقــط بــرای 
ــردان در  ــر م ــز در براب ــتر، از همه چی ــاش بیش ــا مع ــر و ی ــی باالت کرس
مقــام بــاال، رضاکارانــه و بــا رضایــت و خوشــی می گذرنــد و برای شــان 
ــی و   ــال کرس ــه دنب ــط ب ــدارد و فق ــای ن ــا معن ــرافت و حی ــزت و ش ع
ــا مــردان انــد و تنهــا  معــاش هســتند. ایــن نــوع زنــان، شــریک فســاد ب
ــه  ــا ب ــی بی حی ــی زن ــرد. وقت ــاد ک ــه فس ــم ب ــردان را مته ــوان م نمی ت
خاطــر ترفیــع و کرســی و معــاش، بــه خواســت و اختیــار خــود بــا یــک 
ــاه زن  ــاه آن مــرد نیســت، گن ــر مــرد رابطــه دارد، گن رییــس و مقــام برت

ــاش ســاخته اســت. ــرار مع ــرای ام ــی ب ــش، آله ی ــه از تن اســت ک
ــد  ــوب و ب ــم خ ــازیم. زن ه ــته نس ــان، فرش ــام زن ــت از تم ــوب اس خ
دارد. ایــن زنــان کــه از زنانه گــی خــود و نــه مغــِز خویــش بــرای امــرار 
معــاش اســتفاده می کننــد، اهانتــی بــه ظرفیــت و شــعور و توانایــی زنــان 
ــا، بــه همــت فهــم خــود پیــش مــی رود و وقــار  دیگــر هســتند. زِن توان
خــود را در برابــر هیــچ مــردی بــه خاطــر کرســی و معــاش نمی شــکند.

مهدی ثاقب

ــه  ــی ک ــان در حال ــه طالب ــگ علی ــرباز در جن ــک س ی
ــه خانمــش  ــام شــده اســت، ب ــش تم ــام مرمی های تم
زنــگ می زنــد و می گویــد کــه بــا ســه هــزار افغانــی 
نــزد ســیف اهلل بــه فرزندانــش لبــاس زمســتان بخــرد و ســالح های 
ــپس  ــت و س ــت اس ــه از دول ــد ک ــلیم کن ــه را تس ــده در خان مان
صدایــش بــرای همیشــه خامــوش می شــود؛ امــا این جــا در کابــل 
ــری، از او  ــتخدام دخت ــرای اس ــه ب ــود ک ــدا می ش ــی پی قوماندان
ــر  ــا در ه ــن تفاوت ه ــد. ای ــرش را می کن ــن و پیک ــت ت درخواس
نقطه یــی از ســرزمین مــا وجــود دارد؛ کســانی هســتند کــه فرشــته 
انــد و کســانی هــم هســتند کــه تمثالــی از ابلیــس نــه کــه باالتــر از 
ــاری دســت می زننــد. ایــن واقعیــت  ــه هــر کار خفــت ب ابلیــس ب

جامعــۀ مــا اســت.

حسيب معترف

تصمیم پارلمان قابل دفاع است
ــان  ــر رد فرم ــی ب ــده گان مبن ــس نماین ــم مجل تصمی
ــوال  ــت اح ــون ثب ــه »قان ــه ب ــی در رابط ــرف غن اش
ــی  ــرف غن ــت. اش ــاع اس ــل دف ــین و قاب ــور تحس ــوس« در خ نف
چنــدی پیــش در یــک اقــدام کامــاًل قوم گرایانــه و خــالف قانــون، 
قانــون توشیح شــدۀ ثبــت احــوال نفــوس را قبــل از اجرا یــی 
شــدن، تعدیــل کــرد. ایــن اقــدام خــالف قانــون ارگ، افــزون بــر 
ــد،  ــرادر نمی باش ــم ب ــا ه ــوام ب ــی اق ــح و هم گرای ــر مصال ــه ب آنک
ــر  ــوام را در براب ــاخت و اق ــتر می س ــی را بیش ــگاف های قوم ش

ــی داد. ــرار م هــم ق
ذکــر »ملــت« و »ملیت/قومیــت« در شــناس نامه های برقــی، در 
کشــوری کــه تنش هــای شــدید قومــی را پشــت ســر گذشــتانده، 
می توانــد عواقــب و پیامدهــای ناگــوار داشــته باشــد. طــرح 
یک رنگ ســازی هویتــی، نه تنهــا یــک خیانــت بــزرگ بــرای 
ــه لحــاظ تاریخــی  ــگ اســت، بلکــه ب ــر و چندرن افغانســتان متکث
ــردم  ــده گان م ــت. نماین ــه اس ــاکام و بی نتیج ــالش ن ــک ت ــم ی ه
ــا  ــد ت ــم گرفتن ــن موضــوع، تصمی ــا درک همی ــی ب در شــورای مل
ــناس نامه های  ــت( در روی ش ــه مل ــت و ن ــه ملی ــک )ن ــچ ی هی
ــه  ــن ک ــه و نفاق افگ ــرا، بی ریش ــل قوم گ ــا عوام ــردد، ام درج نگ
ــه  ــر ب ــار دیگ ــد، یک ب ــوام می بینن ــل اق ــود را در تقاب ــای خ بق
قانــون نافــذۀ کشــور دســتبرد زدنــد و در یــک اقــدام فراقانونــی، 
مــادۀ ششــم ایــن قانــون را تعدیــل کردنــد کــه خوش بختانــه ایــن 
عملکــرد فراقانونــی اشــرف  غنــی، از ســوی نماینــده گان از اعتبــار 
ســاقط گردیــد. ایــن اقــدام مجلــس نماینــده گان، گامــی بزرگــی در 
ــت  ــی ارگ و نهادینه ســازی حاکمی راســتای عملکردهــای فراقانون

ــم. ــتقبال می کنی ــد و از آن اس ــور می باش ــون در کش قان

فیگو:
بازیکنان  بهترین  از  یکی  نیمار 

است جهان 

راموس:
ترجیح  می دهم 

بارسلونا  در  ال لیگا بماند

فيـسبـوک نـــامــه

سـتارۀ پیشـین رئال مادریـد و تیـم ملـی فوتبـال پرتغـال از مهاجـم برزیلـی 
کـرد. تمجیـد  پاری سـن ژرمن 

لوئیـز فیگـو در تمجید از سـتارۀ برزیلی پاری سـن ژرمن که در این تابسـتان 
در ازای پرداختـه شـدن رقـم فسـخ قـرارداد 222 میلیـون یورویـی اش از 
بارسـونا جـدا و به نایب قهرمان لوشـامپیونه فرانسـه پیوسـت، گفـت: نیمار 
پاری سـن ژرمن  کیفیـت  بـر  او  اسـت.  بازیکنـان جهـان  بهتریـن  از  یکـی 
افـزوده اسـت و همیـن سـبب شـده تـا PSG قوی تر شـود. به لحـاظ دیده 
شـدن، پاری سـن ژرمن اکنـون بیشـتر دیـده می شـود و افـراد زیـادی هـم 

جذبـش شـده اند.
پاری سـن ژرمن در ایـن تابسـتان کایلیـان امباپـه را هـم قرضـی بـا تعهـد به 
خریـد ایـن بازیکـن 18 سـاله در تابسـتان آینـده در ازای 180 میلیون یورو 
بـه خدمـت گرفـت. بـه ایـن ترتیب ایـن باشـگاه فرانسـوی مجموعـًا برای 
جـذب نیمـار و امباپـه بیـش از 400 میلیـون یـورو هزینـه کـرده و فیگو بر 
ایـن باور اسـت کـه رقابت بـا پاری سـن ژرمن به لحـاظ مالی تقریبًا دشـوار 

است.
اتحادیـۀ فوتبـال اروپـا )یوفـا( خاطرنشـان کـرد: پاری سـن ژرمن  مشـاور 
پتانسـیل مالـی باالیـی دارد. بـرای باشـگاه های دیگـر رقابـت از ایـن حیث 
سـخت اسـت، امـا اگـر PSG قوانیـن بـازی جوانمردانـه مالـی را رعایـت 

کنـد، مشـکلی وجود نـدارد.

کاپیتان کهکشانی ها می گوید، نگران اوضاعی که در کاتالونیا به وجود آمده نیست و 
اینکه دوست دارد رقابت تیمش با آبی و اناری ها در اللیگا ادامه داشته باشد.

سرخیو راموس موج منفی که در رسانه ها پس از باخت او و هم تیمی  هایش در خانۀ 
خیرونا شکل گرفته است را بی مورد می داند. باخت 2 بر یک کهکشانی ها در کاتالونیا 
میان آن ها و بارسلونای صدرنشین 8 امتیاز فاصله انداخت که این بیشترین فاصله میان 
دو قدرت سنتی اللیگا از فصل 13-2012 است. با این وجود راموس معتقد است که 

تیمش می تواند این فاصله را جبران کند.
او در گفت و گو با رادیو اونداسروی اسپانیا، اظهار داشت: درست است که احساسی 
و  تیمی در حد  از  این هم طبیعی است چون  و  نیست  داریم چندان جالب  ما  که 
اندازه رئال مادرید انتظار نمی رود که بازی های زیادی را ببازد. این طور نیست که ما 
ندانیم باخت چه حس و حالی دارد، اما باختن همیشه تلخ است. از دست دادن یک 
امتیاز یا سه امتیاز مثل بازی یکشنبه همیشه دردناک است.بعضی بازی ها هستند که 
ما به خاطر عملکرد ضعیف مان در آن ها مورد انتقاد واقع می شویم و در برخی دیگر 
تحسین می شویم. راستش را بخواهید من اهل خواندن نشریات نیستم. من برای آنها 
احترام قائلم اما درک می کنم که ما در دنیایی زندگی می کنیم که مطبوعات عضوی 

از خانواده ما نیستند.
آیا راموس عالقه یی به تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا دارد؟ او در 
این پرسش گفت: پست بسیار خوبی است به ویژه که من فکر می  کنم در  جواب 

این فدراسیون خیلی کارها می تواند انجام شود و بسیاری از چیزها ارتقا پیدا کنند.
مصاحبه اخیر آلوارو موراتا، مهاجم اسپانیایی چلسی با نشریه گاتزتا دلو اسپورت که 
در آن از رویکرد نامناسب مسئوالن باشگاه رئال مادرید در قبال او ابراز نارضایتی 

کرد، موضوع سؤال دیگری بود که از راموس پرسیده شد.
او در این خصوص عنوان کرد: من مصاحبه او را نخوانده ام اما دوست دارم با او 
صحبت کنم. او مهاجم فوق العاده ای است. شاید در تیم های دیگر و نه در تیم ما او 
توانایی تأثیرگذاری و فرصتی برای بازی داشته باشد و آنجا یک مهاجم نوک ثابت 

باشد.

تنش ساختاری؛
قمار مسعود بارزانی پس از همه پرسی استقالل

خیلی هــا بــه ایــن بــاور هســتند کــه مســعود بارزانــی می خواهــد بــا اعــالن 
اســتقالل ُکردســتان از عــراق، در وجــدان تاریــخ پُــر فــراز و فــرود ُکردهــا 
ــراق،  ــر ع ــدی را ب ــرایط جدی ــود و ش ــک ش ــی ح ــر تاریخ ــث رهب منحی
کشــورهای همســایه و جامعــۀ جهانــی تحمیــل کنــد. واقعــًا بارزانــی در پــی 
ایجــاد دولــت مســتقل ُکردهــا در منطقــه اســت؟ و یــا می خواهــد بــه کمــک 
ایــاالت متحــده و اســرایل بــه نــوع حکومــت داری کنفدرالــی و آزادی هــای 

بیشــتر از بغــداد دســت یابــد.
باتوجــه بــه واکنش هــای جامعــۀ جهانــی در پیونــد بــه همه پرســی ُکردســتاِن 
ــرایل و  ــتثنای اس ــه اس ــه ب ــید ک ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــوان ب ــراق، می ت ع
امــارات متحــدۀ عربــی، ظاهــراً بقیــه کشــور های جهــان بــه شــمول ایــاالت 
ــه  ــد. البت ــن همه پرســی راضــی نبودن ــا اجــرای طــرح ای ــکا، ب متحــدۀ امری
ــت  ــت دول ــن شرنوش ــف تعی ــی مخال ــورهای غرب ــده و کش ــاالت متح ای
ــه دلیــل این کــه  مســتقل ُکردهــا در منطقــه نیســتند، امــا در حــال حاضــر ب
ایــن مســأله می توانــد ســرعت جنــگ در برابــر داعــش را بــه ُکنــدی مواجــه 

ســازد، نســبت بــه تاریــخ اجــرای آن بــا اربیــل موافــق نبودنــد.
ایــاالت متحــدۀ امریــکا و کشــور های غربــی، بــه جــای تفکیــک خاورمیانــه 
بــه کشــور های مختلــف کــه در درازمــدت مدیریــت آن هــا نظیــر آنچــه کــه 
در کشــور های آســیای میانــه پــس از فروپاشــی شــوروی ســابق اتفــاق افتــاد، 
ــاس  ــه را براس ــور های خاورمیان ــازی کش ــود، فدرالی س ــز ش ــش برانگی چال
ــازی  ــرح فدرالی س ــد. در ط ــح می دهن ــی ترجی ــی و قوم ــای مذهب ترکیب ه
ــۀ  ــدون مداخل ــد ب ــده می توانن ــاالت متح ــرب و ای ــه، غ ــور های منطق کش
ــرده  ــف ک ــزی را ضعی ــلطۀ مرک ــی، س ــای فدرال ــق مکون ه ــی از طری نظام

منظقــه را مدیریــت کننــد.
در  اســتقالل  پیش زمینه هــای  فراهم ســازی  بــدون  بارزانــی  مســعود 
ــه حــوادث ســال 1991 میــالدی کــه  ــا اســتناد ب ــر تنــش، ب ــط پُ یــک محی
ــا ایجــاد مناطــق  کشــور های ایتــالف بــه رهبــری ایــاالت متحــده امریــکا ب
ــا را  ــه ُکرد ه ــبه خودمختاری ب ــۀ ش ــراق زمین ــراز ع ــر ف ــرواز« ب ــوع پ »ممن
ــت مســتقل  ــی دول ــۀ جهان ــت، جامع ــد: »در نهای ــاخنتد، می گوی مســاعد س
ــی را  ــرایط قبل ــه ش ــی ک ــرد.« در حال ــراق می پذی ــمال ع ــا را در ش ُکرد ه
ــس از  ــرایط پ ــود و ش ــم زد ب ــراق رق ــغال ع ــالف و اش ــور های ایت کش
ــی  ــزۀ ایجــاد ایتــالف بین الملل ــا انگی ــل مقایســه ب همه پرســی ُکردســتان قاب
ــی  ــن همه پرس ــۀ ای ــت نتیج ــن اس ــت، ممک ــین نیس ــدام حس ــر ص در براب
پیامــد خــالف آنچــه را کــه بارزانــی انتظــار دارد، بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ــق و  ــالف عمی ــار اخت ــا دچ ــی ُکرد ه ــای سیاس ــه کتله ه ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــت های  ــد سیاس ــه دریابن ــی ک ــتند، زمان ــز هس ــی نی ــاخه های نظام دارای ش
ــه، ســوریه  ــران، ترکی ــل ای ــر در مقاب ــان را در یــک جنــگ نابراب ــی آن بارزان
ــی  ــه بارزان ــی رود همان طــور ک ــن م ــال ای ــرار داده اســت، احتم ــداد ق و بغ
ســال 1991 میــالدی در برابــر جــالل طالبانــی کنــار صــدام حســین ایســتاد، 

ــه کار شــوند. ــر او دســت ب در براب
ــت  ــی از اهمی ــت سیاس ــال زعام ــألۀ انتق ــه مس ــی ک ــعود بارزان ــرای مس ب
بــاالی برخــوردار اســت، بعیــد بــه نظــر می رســد کــه کارت اعــالن 
اســتقالل ُکردســتان از عــراق را بــه بهــای زعامــت سیاســی خانــوادۀ خویــش 
ــاالت متحــدۀ  ــی و ای ــز گــذارد و از خــط و نشــان کشــور های غرب روی می
امریــکا در مســالۀ اســتقالل ُکردســتان عبــور کنــد. بارزانــی بــه گمــان اغلــب، 
ــا  ــر ب ــوی بهت ــرایط گفت وگ ــتای ش ــتقالل را در راس ــی اس کارت همه پرس
ــه از  ــی ک ــام کنفدرال ــه نظ ــر دســت یابی ب ــه خاط ــراق ب ــزی ع ــت مرک دول
اختیــارات بیشــتر امنیتــی، اقتصــادی و سیاســی بــر خــوردار اســت، هزینــه 
ــر  ــتقالل را زی ــالن اس ــز اع ــه خــط قرم ــویی، ن ــه از س ــی ک ــد. موضوع کن
ــلطۀ  ــای س ــتر، در عرصه ه ــای بیش ــد آزادی ه ــه می توان ــذارد، و ن ــا می گ پ
ــزی  ــت مرک ــز حکوم ــور از دهلی ــدون عب ــی ب ــت خارج ــی و سیاس داخل

ــد. ــن کن ــراق تضمی ــای ع ــه ُکرد ه ــداد را ب بغ
مدتــی را کــه بارزانــی بــرای گفت وگــوی رأی زنــی بــا بغــداد تعیــن کــرده 
اســت، از ســِر تصــادف نیســت؛ زیــرا بارزانــی در انتظــار پایــان جنــگ علیــه 
داعــش و روشــن شــدن جغرافیــای پســاداعش در منطقــه اســت؛ تــا بتوانــد 
در جنــگ امنیتــی و اســتخباراتی علیــه ایــران بــه نیابــت از ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا و اســرائیل، وارد عمــل شــود. بــه همیــن منظــور، طبــق گزارش هــای 
وزارت دفــاع روســیه، بارزانــی جنگجویــان ُکردتبــارِ ایرانــی را در کرکــوک 
ــر و  ــل، تلعف ــهر های موص ــش از ش ــان داع ــرارِی جنگجوی ــته های ف و دس

حویجــۀ عــراق را در اربیــل پنــاه داده اســت.
همچنــان بارزانــی امیــدوار اســت کــه می توانــد در صــورت دســت نیافتــن 
ــی  ــه همه پرس ــترک علی ــت مش ــاذ سیاس ــه اتخ ــیه ب ــران و روس ــه، ای ترکی
ــه  ــت ترکی ــود. دول ــه ش ــه وارد معامل ــت ترکی ــا دول ــتان، ب ــتقالل ُکردس اس
ــرق  ــابه در ش ــی مش ــونت ها و همه پرس ــوج خش ــن م ــاال گرفت ــران ب نگ
ــی  ــت. بارزان ــراق اس ــتان ع ــتقالل در ُکردس ــی اس ــس از همه پرس ــه پ ترکی
ــرد  ــران ُک ــا رهب ــر ســر زعامــت ُکرد هــای منطقــه ب ــت ب کــه در حــال رقاب
ترکیــه قــرار دارد، می توانــد دســت دولــت ترکیــه را در زمینــه بگیــرد. امــا 
کرکــوک شــهر انــرژی و نفــت کــه توجــۀ قدرت هــای منطقــه و فرامنطقــه 
را بــه خــود معطــوف داشــته اســت و بارزانــی کــه آرمــان تجــارت و انتقــال 
ــت  ــن اس ــد، ممک ــر می پروران ــرائیل در س ــه اس ــهر را ب ــن ش ــرژی ای ان
ــتانی  ــب های زمس ــای ش ــه روی ــتقالل گرایانۀ او را ب ــای اس ــق آرزو ه تحقی

مبــدل ســازد.

سيداسالم ده نمکی
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اقلیم کردستان عراق داوطلبانه  بارزانی، رئیس  مسعود 
استعفا نکرد بلکه از سوی پارلمانی منتخب و بعد از آن 
مجبور به استعفا شد که فهمید با تصمیمات و مواضع 
سرکشانه و نسنجیده، اشتباهات بزرگی در حق مردمش 
ادامه دادن دوره ریاست برایش  مرتکب شده و دیگر 

محال است.
جبهه مخالف بارزانی در داخل حزبش و دیگر احزاب 
کرد روز به روز درحال افزایش بود. پافشاری وی بر 
برگزاری همه پرسی و مخالفتش با تمامی نصیحت های 
نقطه  که  بود  کشنده ای  ضربه  دوستانش  نزدیک ترین 
را  سیاسی اش  حیات  بسا  چه  و  حکومتش  پایان 

گذاشت.
محاسباتش  تمامی  در  را  اساسی  مسئله  یک  بارزانی 
فراموش کرد و آن این بود که عراق تغییر کرده است 
تمامی  مقابل  نیست که در  و دیگر آن کشور ضعیفی 
تجاوزات او از قانون اساسی ساکت بنشیند و در مقابل 
فروبپاشد؛  سنجار  و  کرکوک  در  پیشمرگ  نیروهای 
آنطور که قبال در مقابل داعش در برخی مناطق شمال 
قدرتمندتر  امروز  عراق  بود.  فروپاشیده  هم  از  عراق 
که  دارد  نظامی  نیروهای  و  است  دیگری  زمان  هر  از 
نمی توان از اهمیت و اعتبار آن ها کاست. عراق امروز 
بر  را  خود  که  است  جدیدی  منطقه ای  محور  عضو 
تمامی منطقه تحمیل کرده است. اوضاع در سوریه به 
نفع این محور پیش رفت و امروز در شمال عراق نیز 

اوضاع به نفع این محور پیش می رود.
و  هماهنگی  که  بود  دشوار  دیگر  پرسی  همه  از  بعد 
گیرد.  صورت  بغداد  دولت  و  بارزانی  میان  همکاری 
مبالغه نمی کنیم اگر بگوییم بارزانی »هدیه ای« را تقدیم 
کرد که بغداد و تمامی کشورهای همجوار دیگر مثل 
ایران و ترکیه حتی خوابش را هم نمی دیدند. ما اینجا 
درباره همه پرسی صحبت می کنیم که در زمان اشتباه 
و به دالیل اشتباه برگزار شد و به نتایج اشتباهی منجر 

شد.
شاید بارزانی درس هایی از این فاجعه گرفت؛ فاجعه ای 
وی  خانواده  میراث  و  سیاسی  میراث  از  سال   40 که 
بر  تکیه کردنش  این درس ها  را ویران کرد. مهم ترین 
امریکا و غرب و حساب باز کردنش بر این کشورها 
اعراب  امریکا  که  کرد  فراموش  او  بود.  نجاتش  برای 
برنده هایی  برگه  و  مزدور  عنوان  به  تنها  را  کردها  و 
می خواهد و به محض اینکه دیگر به آن ها نیاز نداشت 

آن ها را در سطل زباله می اندازد.
امریکایی که مسعود بارزانی خدمات بزرگی به او کرد، 
از جمله توطیه علیه دولت بغداد و تغییر نظام بعد از 
اشغال عراق و کشتن میلیون ها تن از ساکنانش، همین 
و  کشید  دست  بارزانی  از  که  بود  کسی  اولین  امریکا 
جایگزین  درباره  اکنون  و  کرد  استقبال  استعفایش  از 

صحبت می کند.
که  کرد  اشتباه  فکر  طرز  این  در  بارزانی  من  نظر  به 
پدرش  شانس  از  بهتر  اسرائیل  و  امریکا  با  شانسش 
و  امریکا  به  کمک  می کرد  فکر  بارزانی  بود.  خواهد 

مصونیت  آن  در  مشارکت  و  بغداد  به  تجاوز  تسهیل 
همراه  به  او  برای  را  امریکا  مطلق  حمایت  و  ابدی 
خواهد داشت اما اکنون امریکا به روشی بسیار اهانت 
بار او را کنار زد به روشی که هیچ گاه به ذهنش هم 

خطور نکرده بود.
 ما با اظهارات بارزانی درباره اینکه نیروهای پیشمرگ 
خیانت شدند  مرتکب  طالبانی ها  ویژه  به  سلیمانیه  در 
نجنگیدند،  کرکوک  در  عراقی  نیروهای  با  که  زمانی 
گراتر  ملی  این ها  که  می کنیم  تأکید  و  نیستیم  موافق 
عراق  ارتش  علیه  که  بودند  نیروهایی  از  تر  عاقل  و 
پیشمرگ ها  از  بارزانی  که  نیروهایی  جنگیدند. 
فدرال  دولت  نیروهای  بجنگند  آن ها  با  می خواست 
بودند، خود او قانون اساسی و قوانینش را تعیین کرد 
و به قرآن سوگند خورد که به آن ها احترام بگذارد اما 

عهد و پیمان را شکست و در امانت خیانت کرد.
عدم  و  نیروهایش  از  امریکا  حمایت  عدم  از  بارزانی 
مقابله آن ها با نیروهای عراقی در کرکوک سؤال کرد؟ 
او حق دارد با خشم زیاد این سؤال را بپرسد. اما آیا 
پیمان  هم  درباره  را  موضوع  همین  که  نیست  ما  حق 
کامل  به طور  که  اسرائیلی  بپرسیم؛  او  از  اسرائیلی اش 
بارزانی  از  ناگوار  لحظات  در  و  ناپدید شد  از صحنه 
دست کشید. در حالی که روز همه پرسی پرچم هایش 
اعضای موساد  بود و  برافراشته شده  اربیل  آسمان  در 

درحال جشن در میدان های عمومی شهر بودند؟
ادامه  اشتباهاتش  به  همچنان  بارزانی  نمی خواهیم 
بدهد و به تشدید موضع بپردازد. اظهارات وی درباره 
به  رفتنش  و  پیشمرگ ها  از  یکی  عنوان  به  ماندنش 
وی  که  می دهد  نشان  و  است  هولناکی  »فال«  کوه ها 
نمی خواهد اوضاع کردستان را به درستی درک کند و 
درس بگیرد و بفهمد که آنچه 40 سال پیش به نفعش 

بود امروز دیگر به نفعش نیست.
نیست؛  اکنون زمان سرزنش  بگوییم که  باید  پایان  در 
کردها که دوست و برادر ما بوده اند. ما میراث تمدنی 
ایجاد  دنبال  استعمارگران  و  داریم  مشترکی  تاریخ  و 
که  می فهمیم  را  این  ما  هستند.  ما  بین  در  دودستگی 
کردها در معرض بزرگترین ظلم ها در طول تاریخ قرار 
گرفتند، همانطور که دولت فدرال نیز اشتباهات زیادی 
در حق آن ها کرد و باید این اشتباهات درست شود و 

دولت فدرال نیز خود را درست کند.
به  هرگز  اسرائیل  کنند  درک  کردها  که  امیدواریم  ما 
با  دوستی  گونه  هیچ  و  جنگید  نخواهد  آن ها  خاطر 
آن ها ندارد، بلکه از آن ها به عنوان ابزاری علیه برادران 
مسئله  همین  می کند.  استفاده  ایرانی  و  ترک  و  عرب 
درباره امریکا نیز صدق می کند. ما به کردها می گوییم 
گران  فتنه  با  و  بگشاییم  جدیدی  صفحه  بیایید  که 
ما  برابری زندگی کنیم. همگی  بجنگیم و در صلح و 
به تعیین سرنوشت و عزت و حاکمیت ملی و آزادی 

کشورهایمان از استعمار بیگانگان نیاز داریم.

بارزانی استعفا نکرد
 مجبور  به  استعفا شد

ــکاد آزادی«،  ــر چ ــی ب ــۀ »تندیس مجموع
توســط فضل الرحمــن فاضــل نوشــته 
ــالروز  ــومین س ــبت س ــه مناس ــده و ب ش
ــاپ  ــور چ ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ش
شــده اســت. نــام ایــن مجموعــه را اســتاد 
رهنــورد زریــاب انتخــاب کــرده و بنیــاد 
شــهید مســعود، چــاپ دوم »تندیســی بــر 
چــکاد آزادی« را در تابســتان 1383 نشــر 

کــرده اســت.
ــکاد آزادی«  ــر چ ــی ب ــۀ »تندیس مجموع
ــی  ــه طراح ــده ک ــر ش ــرگ نش در 46 ب
مهــرزاد  ویــس  را  آن  و صفحه آرایــی 
را  کار حروف چینــی اش  و  داده  انجــام 
ــد. ــته ان ــه دوش داش ــب ب ــه و زین خول

ایــن مجموعــه در پهلــوی یــک مقدمــه، 
نُــه نوشــته و متن هــای ســخنرانی های 
آقــای فاضــل را کــه پیرامــون کارنامــه و 
ــان  ــم در زم ــارزاِت شــهید مســعود ه مب
شــهادتش  از  پــس  هــم  و  زنده گــی 

نوشــته شــده، در خــود جــا داده اســت.
ســفر احمدشــاه مســعود بــه اروپــا و پیــام 
ــید،  ــن خورش ــروب خونی ــن او، غ روش
جهــاد،  بــزرگ  سپه ســاالر  شــهادت 
انتقــال متمدنانــۀ قــدرت، 13 نوامبــر 

تروریســم،  زوال  روز  میــالدی،   2001
ــهادت  ــالگرد ش ــعود، س ــتقالل و مس اس
احمدشــاه مســعود، مســعود مبــارز معتقد، 
ــان،  ــل میزب ــتیز و کاب ــتقل و بیگانه س مس

در  شــده  نشــر  مطالــب  عنوان هــای 
ــکاد آزادی«  ــر چ ــی ب ــۀ »تندیس مجموع

ــد. ان
ــکاد  ــر چ ــی ب ــۀ »تندیس ــۀ مجموع شناس
آزادی« را بــا آوردن بخشــی از ســخنرانی 
آقــای فاضــل بــه مناســیت نخســتین 
ــی کشــور  ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش س
در شــهر فرانکفــورت آلمــان ارایــه شــده 
ــا عنــوان »مســعود  و در ایــن مجموعــه ب
مبــارز معتقــد، مســتقل و بیگانه ســتیز« در 
ــده  ــاپ ش ــه چ ــا 44 ب ــای 38 ت برگ ه

ــرم. ــان می ب ــه پای ــت، ب اس
احمدشــاه  افتخــار  سراســر  زنده گــی 
کــه  دارد  گوناگونــی  ابعــاد  مســعود، 
یــک بُعــد روشــن کارنامه هــای ایــن 
خط دهنــده اش،  و  تاب نــاک  مبــارز 
ــد  ــازه نخواه ــت و اج ــداده اس ــازه ن اج
ــن و  ــار، آیی ــر تب ــه گان از ه ــا بیگان داد ت
پکتــی، راه مســتقیم و آرمــان واالی او را 

خدشــه دار ســازند.
مســعود بــه مثابــۀ یــک جــوان مســلمان، 
ــارزه اش  ــت مب ــای نخس ــان روزه از هم
کــه پرچــم عصیــان در برابــر رژیــم داود 
می دانســت  »بیگانه پــرور«  را  آن  کــه 
و همچنــان در طــول دوران مبــارزات 
ــزدوران  ــرخ و م ــش س ــا ارت ــش ب گرم
ــری  ــه رهب ــای ک ــن روزه ــا آخری آن و ت
مقاومــت ملــی را بــر دوش داشــت و 
آن  نوکــران  و  پاکســتانی ها  ضــد  بــر 
ــر  ــد، جوه ــده- می رزمی ــان و القاع -طالب

بیگانه ســتیزی اش را حفــظ کــرد.
ــارزۀ  ــال های مب ــن س ــعود در فرجامی مس
هدف منــدش، فصیــح و شــمرده تصریــح 
کــرده بــود: »مــن مــزدور هیچ کــس 
ــارزه هــم  نیســتم. از طــرف هیچ کــس مب
ــدی،  ــه اح ــه ب ــدون مراجع ــم و ب نمی کن

تصمیــم می گیــرم. ایــن مــردم مــا بودنــد 
و هســتند کــه در مــورد جنــگ و صلــح 

ــد«. ــم می گیرن تصمی
 

تنـدیسـی 
آزادی بر   چکاد    

هارون مجيدی

ــد  ــک بُع ــه ی ــی دارد ک ــاد گوناگون ــعود، ابع ــاه مس ــار احمدش ــر افتخ ــی سراس زنده گ
ــت و  ــداده اس ــازه ن ــده اش، اج ــاک و خط دهن ــارز تاب ن ــن مب ــای ای ــن کارنامه ه روش
ــان  ــی، راه مســتقیم و آرم ــن و پکت ــار، آیی ــر تب ــه گان از ه ــا بیگان ــد داد ت ــازه نخواه اج

ــازند. ــه دار س واالی او را خدش
ــه  ــارزه اش ک ــای نخســت مب ــان روزه ــک جــوان مســلمان، از هم ــۀ ی ــه مثاب مســعود ب
ــر رژیــم داود کــه آن را »بیگانه پــرور« می دانســت و همچنــان در  پرچــم عصیــان در براب
طــول دوران مبــارزات گرمــش بــا ارتــش ســرخ و مــزدوران آن و تــا آخریــن روزهــای 
ــر ضــد پاکســتانی ها و نوکــران آن  ــر دوش داشــت و ب ــری مقاومــت ملــی را ب کــه رهب

ــرد ــظ ک ــتیزی اش را حف ــر بیگانه س ــد، جوه ــده- می رزمی ــان و القاع -طالب
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