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عالــی  تحصیــات  وزیــر 
از  برخــی  کــه  می گویــد 
نماینــده گان مجلــس در حادثــه 
ــه  ــل ب ــگاه کاب ــگاه دانش خواب
طــور غیــر مســتقیم دســت 

دارنــد.
نجیــب اهلل خواجــه عمــری، 
ــه  ــی ک ــات عال ــر تحصی وزی
دیــروز در پیونــد بــه چگونگی 
درگیــری  حادثــۀ  وقــوع 
خوابــگاه  در  دانشــجویان 
دانشــگاه کابــل در مجلس ســنا 
ــه  ــت ک ــرد، گف ــت می ک صحب
برخــی از نماینــده گان مجلــس 
در ایــن حادثــه دســت داشــتند.
آقــای خواجــه عمــری در ایــن 
»تعــدادی  گفــت:  نشســت 
از وکا در حادثــۀ خوا بــگاه 

دانشــگاه کابــل دســت دارنــد و 
ــرم«،  ــام می گی اگــر الزم شــد ن
ــناتوران از  ــه س ــی ک ــا زمان ام
او خواســتند کــه نــام ایــن 
نماینــده گان را بگیــرد از گرفتند 

ــرد. ــودداری ک ــان خ ــام آن ن
عالــی  تحصیــات  وزیــر 
ــری  ــت 13 نف ــد: »لیس می گوی
محــرکان دانشــجویان خوابــگاه 
ــه  ــن حادث ــه ای ــام وکای ب و ن
ــزد ریاســت  ــد، ن دامــن می زدن
دارد  وجــود  ملــی  امنیــت 
و خــوب اســت کــه ایــن 
ــن  ــه نشــر ای ــدام ب ریاســت اق

ــد.« ــت کن لیس
در  اوضــاع  او،  گفتــۀ  بــه 
خوابــگاه دانشــگاه کابــل 20 
روز پیــش از حادثــه وخیــم بود 

و برخــی نماینــده گان بــرای 
ــوع  ــن موض ــه ای ــن زدن ب دام
جلســاتی را بــا دانشــجویان 
ــزار  ــرون از دانشــگاه برگ در بی
کــرده کــه در ایــن مــورد هــم 
اســناد و شــواهد کافــی موجود 

ــت. اس
از  تــن  دو  گذشــته  هفتــۀ 
دانشــجویان خوابــگاه دانشــگاه 
کابــل در صــف غــذا باهــم 
ایــن  کــه  شــدند  درگیــر 
ــایر  ــت س ــا دخال ــری ب درگی
جنجــال  بــه  دانشــجویان 
ــبب  ــد و س ــل ش ــزرگ تبدی ب
شــد تــا وزارت تحصیــات 
ــرای کنتــرل وضعیــت  ــی ب عال

خوابــگاه را تعطیــل کنــد.

ملـل  سـازمان  در  هنـد  همیشـه گی  نماینـدۀ 
متحـد بـدون ذکـر نامـی از پاکسـتان، همسـایه 
افغانسـتان را متهـم کرده اسـت که بـرای طالبان 
و سـایر گروه هـای تخریب کار و خشـونت کار 
در افغانسـتان، پنـاه گاه امـن مهیـا کرده اسـت.

هنـد  همیشـه گی  نماینـدۀ  اکبرالدیـن،  سـید 
وضعیـت  مـورد  در  متحـد  ملـل  سـازمان  در 
افغانسـتان گفتـه اسـت: »همـه مـا می فهمیـم و 
باورمندیـم که معضله افغانسـتان راه حل نظامی 
نـدارد. هنـوز هـم طالبـان از سـوی حامیانشـان 
پشـتیبانی می شـوند، حمله هـای نظامـی مخرب 
و خشـن انجـام می دهنـد، چنانچـه حملـۀ اخیر 
در غزنـی و چندیـن بخـش دیگر افغانسـتان را 
راه انـدازی کردنـد. ایـن حمله هـا همه از سـوی 
کسـانی طرح ریـزی و راه انـدازی می شـود کـه 

در همسـایه گی افغانسـتان پنـاه گاه دارنـد.«
بـه گفتـۀ ایـن نماینده هند در نشسـت شـورای 

پناه گاه هـای  متحـد،  ملـل  سـازمان  امنیـت 
از  افغانسـتان  همسـایه گی  در  هراس افگنـی 
سـال ها بـه این سـو بـرای ایده هـا و اجنداهـای 
شـبکه های  عملیات هـای  توسـط  سـیاه 
»هراس  افگنـی« چـون طالبـان، حقانـی، داعش، 
القاعـده و شـاخه های دیگـر آن چـون لشـکر 
محـل  و  مخفیـگاه  محمـد،  جیـش  و  طیبـه 

اسـت. بـوده  طرح ریـزی 
اسـت  گفتـه  همچنـان  هنـدی  دیپلمـات  ایـن 
کـه ایـن نهادهـا نـه تنهـا ثبـات مالی شـان را از 
مالیه هـای اجبـاری و اخـازی جبـری بدسـت 
می آورنـد، بـل از مجـرای شـبکه های مافیایـی 
مـواد مخـدر و دزدان منابـع طبیعـی افغانسـتان، 
نیـز کمـک مالـی دریافـت می کنند. بـه گفتۀ او، 
شـصت درصـد درامـد طالبـان را نیـز فـروش 

مـواد مخـدر تشـکیل می دهـد.
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استعداد شگرف بدون ارادۀ آهنین، معنی و مفهومی ندارد.
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بالـــزاک

 آیــا دونالــد ترامــپ رییس جمهــور امریــکا، افغانســتان 
ــا  ــاِل خــود ره ــه ح ــادی ب ــود می ــۀ ن را همچــون ده
ــِگ  ــش جن ــاری، آت ــگ ج ــۀ جن ــا در ادام ــد ت می کن

ــه همــه شــعله ور شــود؟  همــه علی
امریــکا دیــروز در  ترامــپ رییس جمهــور  دونالــد 
کنفرانــس تلیفونــی بــه مناســبت عیــد شــکرگزاری بــه 
ســربازاِن امریــکا در افغانســتان گفــت کــه »مــا در حــال 
مذاکــرۀ بســیار بســیار قــوی در افغانســتان هســتیم کــه 
خیلــی از مــردم دربــارۀ آن نمی داننــد«. امــا او همچنــان 
ــد  ــق خواه ــد موف ــن رون ــه ای ــم ک ــا نمی دانی ــت: م گف

ــد!   ــاید نشــود، کســی نمی دان ــه؛ ش ــا ن ــد ی ش
اگــر چیــزی اتفــاق بیـــفتد، عالــی خواهــد بــود و مــن 
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــوم. ام ــحال می ش ــیار خوش بس
اتفاقــی کــه ترامــپ را خوشــحال بســازد، صلــح پایــدار 
در افغانســتان باشــد؛ زیــرا صلــح پایــدار در افغانســتانی 
ــد،  ــران، هن ــازی کشــورهای: پاکســتان، ای ــدان ب کــه می

ــیای  ــکا و آس ــه، امری ــتان، ترکی ــن، عربس ــیه، چی روس
ــپ و  ــط ترام ــی توس ــه تنهای ــت، ب ــا اس ــه و اروپ میان
طالبــان و در غیبــت ایــن بازیگــران و بــدون همســویی 
ــق نمی شــود. ــرد و محق ــا شــکل نمی گی ــق آن ه و تواف

ــپ  ــرای ترام ــحال کننده ب ــاِق خوش ــت اتف ــن اس ممک
ــان باشــد  ــا طالب ــد، توافقــی ب کــه از آن ســخن می گوی
ــتان  ــا از افغانس ــن امریکایی ه ــرای رفت ــی ب ــه بهانه ی ک
ــا  ــد ت ــه حــال خــودش بگذارن شــود و افغانســتان را ب
بــه شــیوۀ افغانــی بــا هــم فیصلــه کننــد؛ یعنــی بــا هــم 

ــد. ــد و بجنگن بجنگن
ــود  ــه ش ــت گفت ــا قطعی ــه ب ــت ک ــخت اس ــیار س بس
ترامــپ مرتکــب چنیــن خطــا و حماقتــی خواهــد شــد. 
اگــر ترامــپ واقعــًا بــرای صلــِح افغانســتان می خواهــد 
بــا تمــام کشــورهای نام بــرده بــر ســر صلــح بــه توافــق 
و تعهــد برســد؛ این هــا و دونالــد ترامــپ مالــک جنــگ 
ــا  ــت آن ه ــز در مالکی ــح نی ــتند، صل ــتان هس در افغانس
قــرار دارد. مذاکــرات صلــح بــدون توافــق ایــن مالــکان 

ــه نتیجــه نمی رســد. ــگ افغانســتان ب جن
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بــه نظــر می رســد روســیه آمــادۀ برگــزاری دومیــن 
نشســِت مســکو بــا شــرکت شــماری از کشــورهای 
ــده  ــای آین ــان در هفته ه ــی از طالب ــه و هیأت منطق
ــه در  ــاش دارد ک ــور ت ــن کش ــود. ای ــد ب خواه
دومیــن نشســت مســکو، زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ 
صلــح  بــرای  امریــکا  خارجــۀ  وزارت  ویــژۀ 
ــوز  ــد هن ــد. هرچن ــوت کنـ ــز دع ــتان را نی افغانس
امریــکا رســمًا از حضــور نماینــده اش در ایــن 
نشســت خبــر نــداده ولــی ظاهــراً می خواهــد کــه 
ــد.  ــته باش ــرار نداش ــیه ق ــای روس دور از تاش ه
از  تحلیل گــران  برخــی  اخیــر  روزهــای  در 
ــورد  ــنگتن در م ــکو و واش ــان مس ــی می هماهنگ
ــد.  ــر داده ان ــان خب ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــه  ــران، امریــکا از این ک ــن تحلیل گ ــه بــاور ای ب
نادیــده  منطقــه  مســایل  در  را  روســیه  نقــش 
بازیگــراِن  از  این بــار  و  بگیــرد، خســته شــده 
منطقه یــی نیــز بــرای موفقیــِت طــرح صلــِح خــود 

می خواهــد اســتفاده کنــد. 
ــد،  ــی باش ــد واقع ــدر می توان ــت چق ــن برداش ای
هنــوز نشــانه های روشــنی در دســت نیســت ولــی 
ــراِن  ــل بح ــه ح ــد ک ــان می دهن ــا نش ــر قضای ظاه
ــراِن  ــق بازیگ ــی و تواف ــدون هماهنگ ــتان ب افغانس
منطقه یــی اگــر بــرای واشــنگتن و متحــدان آن 
ناممکــن نباشــد، بــدون شــک بســیار دشــوار 
ــد  ــۀ دونال ــه میان ــژه این ک ــه وی ــود؛ ب ــد ب خواه
ــام داران  ــا زم ــکا ب ــوری امری ــس جمه ــپ ریی ترام
ــدارد و در روزهــای  ــدان تعریفــی ن اســام آباد چن
ــان  ــه درگیری هــای لفظــی می ــط ب ــر ایــن رواب اخی

ــده اســت. ــل ش ــراِن دو کشــور تبدی س
ــِر  ــتانی ها را در توییت ــًا پاکس ــپ عم ــد ترام  دونال
خــود احمــق خوانــد و نوشــت کــه امریــکا دیگــر 
ــارد  ــرای پاکســتان پول هــای میلی حاضــر نیســت ب
دالــری بدهــد، درحالی کــه ایــن کشــور هیــچ 
گامــی در راســتای مبــارزه با تروریســـم و همکاری 
ــن  ــه ای ــخ ب ــت. در پاس ــته اس ــکا برنداش ــا امری ب
ــت وزیر  ــان نخس ــران خ ــری، عم ــت توییت یادداش
پاکســتان نیــز در صفحــۀ توییتــر خــود بــا اســتفاده 
از همــان لحــن ترامــپ نوشــت کــه امریــکا نبایــد 
ــه  ــه توجی ــتان این گون ــود را در افغانس ــِی خ ناکام
ــن  ــکا چندی ــان، امری ــای خ ــاور آق ــه ب ــد. ب کن
میلیــارد دالــر بــرای نابــودی گروهــی در افغانســتان 
هزینــه کــرده کــه عمــًا امــروز از قــدرِت بیشــتری 

برخــوردار شــده اســت. 
ــد  ــای ترامــپ می توان ــه کــه اســتدالِل آق همان گون

ــه  ــی منطق ــای سیاس ــده از واقعیت ه ــن و برآم متی
ــزان یادداشــت نخســت وزیر  ــان می ــه هم ــد، ب باش
پاکســتان نیــز درســت می نمایــد. واقعــًا اگــر 
ــت  ــالۀ افغانســتان صداق ــور در مس ــن دو کش ای
ــت در  ــروز وضعی ــد، ام ــرچ می دادن ــه خ الزم را ب
ــتان  ــود و افغانس ــکننده نمی ب ــه ش ــه این هم منطق
در دریــای خــون شــناور نمی شــد. امریــکا در 
ــتان  ــه پاکس ــت ک ــد و می دانس ــه می دان ــی ک حال
از گروه هــای افراطــی برضــد دولــت افغانســتان و 
نیـــروهای خــودش اســتفاده می کنــد، هیــچ وقــت 
ــد  ــز تولی ــو مراک ــه جل ــزد ک ــی ن ــه اقدام دســت ب
تروریســم گرفتــه شــود. آیــا امریــکا توانایــی ایــن 
کار را نداشــت؟ چــه چیــزی مانــع آن می شــد 
ــا پاکســتان برخــورد  ــدارا ب ــا م ــا ب ــه امریکایی ه ک

ــد؟  کنن
ــده  ــده ش ــان پیچی ــایل چن ــد مس ــر می رس ــه نظ ب
کــه دشــوار اســت واقعیت هــا را در چنیــن فضــای 
موجودیــِت  بحــث  داد.  تشــخیص  مه آلــودی 
گروه هــای تروریســتی در آن ســوی مرزهــای 
ــمس  ــر من الش ــن و اظه ــان روش ــتان، چن افغانس
ــم  ــدرک ه ــند و م ــه س ــاز ب ــا نی ــه حت ــت ک اس
ــا  ــت ب ــرا و تروریس ــروه افراط گ ــا گ ــدارد. ده ه ن
ــات نظامــی و آموزشــی  ــن امکان داشــتن بزرگ تری
ــی  ــا علن ــمی ام ــمی و نیمه رس ــورِت رس ــه ص ب
در پاکســتان فعالیــت می کننــد و ایــن گروه هــا 
هیــچ برنامــه و هــدِف دیگــری بــه غیــر از مقابلــه 
و جنــگ بــا ســربازان خارجــی و دولــت افغانســتان 

ــد.  ــم ندارن ه
ایــن واقعیــت دیگــر یــک موضــوع اســتخباراتی و 
ــک های  ــد موش ــای تولی ــل پایگاه ه ــی مث اطاعات
در  کــه  نیســت  شــمالی  کوریــای  هســته یِی 
ــرد.  ــد ک ــِت آن را تأیی ــوان موجودی ــر نت ــر ام ظاه
ــه  ــود، ب ــتان ش ــه وارد پاکس ــردی ک ــن ف عادی تری
ــه  ــت ک ــرا و تروریس ــای افراط گ ــود گروه ه وج
ــور  ــن کش ــان ای ــت و نظامی ــوی دول ــًا از س عم
گروه هــای  می بــرد.  پــی  می شــوند،  حمایــت 
دولــت  بــرای  هرازگاهــی  هرچنــد  افراط گــرا 
پاکســتان نیــز مشــکاتی بــه بــار می آورنــد، ولــی 
در ُکل بــا منافــع سیاســِی ایــن کشــور عجیــن شــده 

ــد.  ان
ایــن موضــوع را از زمــان جنــگ ســرد و بــه 
ــه افغانســتان  ــه شــوروی ســابق ب ــی ک ــژه زمان وی
ــد و  ــی می دانن ــا به خوب ــرد، امریکایی ه ــه ک حمل
ــای  ــه وجــود آوردِن بســیاری از گروه ه ــا در ب حت

ــن الدن  ــته اند. ب ــت داش ــه دس ــتی در منطق تروریس
ــال  ــد س ــه چن ــده ک ــبکۀ القاع ــیِن ش ــر پیش رهب
ــکا در  ــدوی امری ــای کمان ــۀ نیروه ــش در حمل پی
ــان  ــید، در زم ــل رس ــه قت ــام آباد ب ــی اس نزدیک
ــتراتژیِک  ــد اس ــوان متح ــه عن ــتان ب ــگ افغانس جن
امریــکا شــناخته می شــد. امریــکا بــه انــدازۀ 
ــای  ــی و هدف ه ــات نظام ــورد امکان ــی در م کاف
بــن الدن اطاعــات داشــت، ولــی هرگــز نخواســت 
کــه مانــع گســترش آن در منطقــه شــود. در همیــن 
حــال، پاکســتان در تفاهــم بــا امریــکا، بســیاری از 
ــن  ــرد و ای ــل می ک ــی را حل وفص ــایل منطقه ی مس
رابطــه تــا همیــن چنــد ســال پیــش نیــز بــه قــوِت 

ــه داشــت.  خــود ادام
برخــی تحلیل گــران بــا توجــه بــه تیره گــی روابــط 
ترامــپ بــا همتــای پاکســتانی او چنــدان بــه نتایــج 
ــگاه  ــه جای ــد ک ــتند و می گوین ــن نیس آن خوش بی
ــق  ــان عمی ــکا چن ــت های امری ــتان در سیاس پاکس
ــبب  ــطحی س ــای س ــن برخورده ــه چنی ــت ک اس
ــات  ــل از جه ــن تحلی ــود. ای ــی آن نمی ش فروپاش
ــروز  ــا ام ــل ت ــت. حداق ــاع اس ــل دف ــف قاب مختل
ــه  ــه نیافت ــتان در منطق ــرای پاکس ــی ب ــکا بدیل امری
ــا  ــذرد. امریکایی ه ــور بگ ــن کش ــد از ای ــه بتوان ک
از موقعیــِت خــاِص پاکســتان به خوبــی باخبــر 
ــد  ــاد نمی خواهن ــز زی ــل نی ــن دلی ــه همی ــد و ب ان
ــد.  ــِر خــود را خــراب کنن ــای پشــِت س ــه پُل ه ک
روس هــا امــا ایــن مســایل را بــه خوبــی می داننــد 
و بــه همیــن دلیــل هــم تــاش دارنــد کــه بیشــتر از 

ــل باشــند.  گذشــته در مســایل منطقــه دخی
ــان  ــتفاده از طالب ــا اس ــا در حــال حاضــر ب روس ه
می کوشــند کــه امریــکا را تحــت فشــار قــرار 
ــوان  ــه عن ــرای روس هــا بحــث داعــش ب ــد. ب دهن
ــر  ــه نظ ــی ب ــت ول ــده اس ــوه نگران کنن ــر بالق خط
نمی رســد کــه ایــن کشــور بدیــل مناســبی را 
بــرای مبــارزه بــا آن انتخــاب کــرده باشــد. داعــش 
ــد  ــخص می توانن ــای مش ــان در وضعیت ه و طالب
دو روِی یــک ســکه باشــند. اگــر امریکایی هــا 
واقعــًا خواهــاِن حــِل مشــکل افغانســتان انــد، 
بایــد در همــکاری بــا روســیه مبــارزۀ مشــترک بــا 
ــروه  ــا گ ــد. همــکاری ب تروریســم را انتخــاب کنن
ــن گــروه در  ــرای ادغــامِ ای ــا تــاش ب ــان و ی طالب
ــود و  ــد ب ــش نخواه ــز نتیجه بخ ــت، هرگ حکوم
معضــل منطقــه را بیشــتر از پیــش پیچیــده خواهــد 

ــاخت. س
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روس هـا آینـده نگـرتـر از 
امـریـکایـی ها 

 

ــرف  ــی مص ــوولیِت بررس ــه مس ــی ک ــی بررس ادارۀ عال
ــای  ــای نهاده ــی و مصــارف و هزینه ه ــور مال بودجــه، ام
اســت  گفتــه  گزارشــی  در  دارد،  برعهــده  را  دولتــی 
ــم  ــه حک ــه ب ــری ک ــا دال ــرِف میلیون ه ــل مص ــه مح ک

رییس جمهــوری اجــرا شــده، مشــخص نیســت.
ــت،  ــوری پاسخ گوس ــت جمه ــه ریاس ــه ب ــاد ک ــن نه  ای
در حقیقــت روی مصارفــی انگشــِت تأکیــد گذاشــته کــه 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــوری ص ــس  جمه ــِم ریی ــه حک ب
ایــن گــزارش می گویــد کــه صدهــا میلیــون دالــر 
ــی  ــا مدارک ــت، ام ــده اس ــرف ش ــه مص ــِل بودج از محـ
بــا  انجام شــده  مخــارِج  مطابقــِت  نشــان دهندۀ  کــه 
برنامه هــای دولتــی باشــد، در دســت نیســت. پیــش 
ــای  ــی نهاده ــرِف برخ ــی از ط ــم گزارش های ــن ه از ای
ــوت  ــروژۀ پرم ــل در پ ــوص حیف ومی ــرونی در خص بیـ
ــوص آن  ــان، ارگ در خص ــود. در آن زم ــده ب ــر ش منتش

ــان داد. ــدید نش ــِش ش ــزارش واکن گ
 پــروژۀ پرمــوت نیــز از طریــق دفتــر بانــوی اول در 
ریاســت جمهــوری بــه اجــرا و مصرف گذاشــته می شــود. 
ــع در  ــدارک و مناب ــود م ــی از نب ــر گزارش ــاال نش ــا ح ام
ــکام  ــاس اح ــر اس ــر ب ــا دال ــرف میلیون ه ــوص مص خص
ــا  ــاد ب ــه فسـ ــد ک ــان می ده ــی، نش ــور غن ــس  جمه ریی
گذشــت زمــان در ادارۀ دولــت وحــدت ملــی گســترده تر 
شــده  و ارگ ریاســت  جمهــوری همان گونــه   کــه مرکــزی 
ــرای  ــزی ب ــده، مرک ــدرت و سیاســت ش ــع ق ــرای تجم ب
ــی  ــول وقت ــدرت و پ ــرا ق ــده اســت؛ زی ــز گردی فســاد نی
در یــک نقطــه متمرکــز شــود و در مصــرِف آن هیــچ نــوع 
ــۀ قطعــی  ــه گون حســابی وجــود نداشــته باشــد، فســاد ب

ظاهــر می گــردد. 
ــتان وجــود  ــه مرجعــی در افغانسـ ــن اســت ک مشــکل ای
ــرده و از  ــال ک ــا را دنب ــن گزارش ه ــد ای ــه بتوان ــدارد ک ن
ــخ  ــوول پاس ــِع مس ــر مراج ــوری و از دیگ ــت  جمه ریاس
بخواهــد. همیــن نبــود مرجعــی بــرای بازخواســت 
ســبب شــده اســت کــه آقــای غنــی در نحــوۀ مصــرف و 
هزینــه بــا دســِت بــاز بــه گونه یــی عمــل کنــد کــه هیــچ 
هراســی از کســـی نداشــته باشــد. امــا حــاال مرجعــی کــه 
ایــن گــزارش را نشــر کــرده، قــرار اســت کــه بــه رییــس  
جمهــور پاســخ بدهــد و معلــوم نیســت رییــس  جمهــوری 
در قبــال احکامــی کــه خــودش صــادر کــرده و میلیون هــا 
ــه  ــت، چگون ــیده اس ــرف رس ــه مص ــق ب ــر از آن طری دال

ــد.  ــورد می کن برخ
ــر بــدون حســاب  مصارفــی باالتــر از دوصــد میلیــون دال
ــس  ــت ریی ــه صاحی ــه ب ــراری ک ــای اضط از بودجه ه
مهم تریــن  از  یکــی  می گیــرد،  صــورت   جمهــور 
ــداِف  ــاف اه ــه خ ــت ک ــزارش اس ــن گ ــاِی ای بخش ه
ــن حــال،  ــه مصــرف رســیده اســت. در عی ــورد نظــر ب م
تنهــا بیــش از 2۹0 میلیــون افغانــی )بیــش از چهــار 
ــی  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــط ریاس ــر( توس ــون دال میلی
بــرای تدابیـــر امنیتــی و مخــارج لوژســتیکِی محــل اقامــِت 
گلبدیــن حکمتیــار رهبــر حــزب اســامی مصــرف شــده 
ــرار  ــن اداره ق ــار ای ــارج در اختی ــن مخ ــاِت ای ــه جزیی ک
ــد  ــان می ده ــبات نش ــوع محاس ــن ن ــت. ای ــه  اس نگرفت
ــرای  ــی ب ــای کان ــت افغانســتان چــه زمینه ه ــه در دول ک

دارد.  وجــود  خورد ونــوش  
ــه اداراِت  ــد ک ــر می رس ــه نش ــی ب ــزارش در حال ــن گ ای
مختلفــی در افغانســتان وجــود دارنــد کــه مصــارِف 
ــن  ــی از بزرگ تری ــا یک ــته اند و حت ــاب داش ــدون حس ب
ــن  ــه همی ــط ب ــتان فق ــی در افغانس ــای خصوص بانک ه
ــای  ــه پ ــاال ک ــا ح ــد. ام ــه ش ــقوط مواج ــا س ــل ب دلی
مصــارِف بــدون حســاب وکتاب بــه ســطوح عالــِی دولــت 
می رســد،  ریاســت جمهوری  ســطح  بــه  به خصــوص 
ــود اســت  ــوان ُحکــم کــرد کــه آب از چشــمه گل آل می ت
و همــان  کســانی کــه در باالدســت قــرار گرفته انــد، 
ــار دیگــر عــزم  دارنــد کــه بــرای پنــج ســاِل دیگــر بــر  ب
ــان خوردونــوش  ُگرده هــای مــردم ســوار شــوند و همچن

ــد.  ــل کننـ و حیف ومی

دستاورد ارگ برای مردم:
مصـرف بودجۀ مـلی 
بـدون حساب و کتـاب

روس ها در حال حاضر با استفاده از طالبان می کوشند که امریکا را تحِت فشار قرار دهند. برای روس ها بحث 
داعش به عنوان خطر بالقوه نگران کننده است ولی به نظر نمی رسد که این کشور بدیل مناسبی را برای مبارزه 
با آن انتخاب کرده باشد. داعش و طالبان در وضعیت های مشخص می توانند دو روِی یک سکه باشند. اگر 
امریکایی ها واقعاً خواهاِن حِل مشکل افغانستان اند، باید در همکاری با روسیه مبارزۀ مشترک با تروریسم را 
انتخاب کنند. همکاری با گروه طالبان و یا تالش برای ادغاِم این گروه در حکومت، هرگز نتیجه بخش نخواهد 

بود و معضل منطقه را بیشتر از پیش پیچیده خواهد ساخت
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مانــدگار: یــک منبــع آگاه بــه روزنامــۀ مانــگار می گویــد کــه 
توافقاتــی میــان امریــکا و روســیه بــر ســر طالبــان بــه وجــود 
ــن  ــر ای ــر س ــکا ب ــیه و امری ــان روس ــی می ــده  و تماس های آم

مســأله افزایــش یافتــه اســت. 
ــت  ــرد، گف ــت می ک ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــی ک منبع
ــده  ــاز ش ــرف آغ ــن ط ــه ای ــاه ب ــا از یک م ــن تماس ه ــه ای ک
و چنــدی پیــش معــاون وزات خارجــۀ امریــکا هــم بــه همیــن 

ــود. ــه کابــل ســفر کــرده ب هــدف ب
معلومــات منبــع نشــان می دهــد کــه پــس از جلســۀ مســکو، 
دیدارهــای غیــر رســمی میــان دیپلومات هــای روســی و 
امریکایــی شــدت یافتــه اســت و روی مــواردی در پیونــد بــه 

ــد. ــتان کار کرده ان ــح در افغانس ــألۀ صل مس
ــان زلمــی  ــی می ــد صحبــت  تلفن ــون چن ــد: تاکن ــع می گوی منب
ــدۀ  ــر کابلــوف نماین ــکا و ضمی ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین خلی
ــر دو طــرف  ــه اســت و ه ــز صــورت گرفت ــیه نی ــژۀ روس وی
روی نیــاز بــه یــک توافــق مشــترک باهــم تأکیــد و پیام هــای 

ــد. ــره کرده ان ــان را مخاب ــای ش دولت ه
ــه  ــات ب ــن توافق ــت افغانســتان از ای ــه دول ــد ک ــع می گوی منب

شــکل غیررســمی خبــر شــده اســت. 
ــل زاد در  ــر خلی ــد روز دیگ ــا چن ــع، ت ــۀ منب ــاس گفت ــر اس ب

یــک ســفر رســمی بــه مســکو مــی رود و بــا مقامــات روســی 
ــفر  ــن س ــال دارد ای ــد. احتم ــت می کن ــه صحب ــن زمین در ای

ــرد. ــه پاکســتان صــورت گی ــس از ســفرش ب ــل زاد پ خلی
منبــع می گویــد کــه توافقــات مســکو و واشــنگتن بــر صلــح 
ــدت  ــیار ش ــه را بس ــن پروس ــه ای ــد ک ــان می توان ــا طالب ب

ــد. بخش
منبــع می گویــد کــه طالبــان هــم رابطه هــای شــان را از 
طریــق دفتــر قطــر بــا هــر دو کشــور دارنــد و ســعی می کننــد 
ــرات و  ــم مذاک ــن دو کشــور مه ــا ای ــوازن ب ــا در ســطح مت ت
ــع،  ــۀ منب ــه گفت ــد. ب ــش ببرن ــه پی ــان را ب ــای ش گفت وگوه
امریــکا در نظــر دارد تــا پــای روســیه را در شــکل دادن 
گفت وگــوی طالبــان بــا دولــت افغانســتان بکشــاند. بــه بــاور 
منبــع، ســفر طالبــان بــه روســیه و برگــزاری نشســت مســکو 
ــا روســیه و پاکســتان صــورت  ــکا ب ــق امری ــز پــس از تواف نی

ــود. ــه ب گرفت
ــل  ــیه در کاب ــفیر روس ــز س ــش نی ــت، دو روز پی ــی اس گفتن
گفتــه بــود کــه در بــارۀ صلــح افغانســتان مســکو و واشــنگتن 
هم نظــر اســت. معــاون ســفیر روســیه در کابــل ابــراز 
ــای  ــه فعالیت ه ــری ب ــن هم نظ ــه ای ــود ک ــرده ب ــدواری ک امی

ــد. ــترک بیانجام مش

امنیــت ملــی روز گذشــته فرمانــده  ریاســت عمومــی 
در  مــردم  خیزش هــای  فرماندهــان  از  یکــی  علی پــور، 
ولســوالی بهســود والیــت میــدان وردک را در منطقــۀ »قلعــۀ 
ــت  ــس بازداش ــم پولی ــوزۀ هجده ــاِت ح ــی« از مربوط قاض

ــرد. ک
ــی  ــور هنگام ــده علی پ ــه فرمان ــد ک ــی می گوین ــان عین گواه
ــظ  ــدون محاف ــی ب ــر الین ــک موت ــه از ی ــد ک ــت ش بازداش
ــای  ــان، نیروه ــن زم ــن شــد و در همی ــل پایی در غــرب کاب
ــت ملــی و قطعــۀ خــاص بــا پوشــش عــادی او را  امنی

ــد. ــت کردن ــره و بازداش محاص
ــدن  ــش از وارد ش ــور پی ــای علی پ ــه آق ــود ک ــه می ش گفت
ــب در  ــان طال ــر جنگجوی ــارزه در براب ــرای مب ــل، ب ــه کاب ب
ولســوالی جاغــوری بــه ســر می بــرده اســت. بربنیــاد 
اطاعــات، او پــس از آن کــه ولســوالی جاغــوری از وجــود 
طالبــان تصفیــه شــد، بــه کابــل آمــده و صبــح دیــروز زمانــی 
ــۀ قاضــی در غــرب  ــر در ایســتگاه ســیدآباد قلع ــه از موت ک

ــد. ــت ش ــد، بازداش ــن می ش ــل پایی کاب
ــانه های  ــر آن در رس ــداد، خب ــن روی ــس از ای ــی پ لحظات
اجتماعــی پخــش شــد و مــردم بــرای رهایــی او کارزاری بــه 
راه انداختنــد و از مــردم خواســنتد تــا بــرای آزادی فرمانــده 
علی پــور بــه جاده هــا برآینــد. در رســانه های اجتماعــی 
ــیزدهم  ــوزۀ س ــه ح ــور ب ــده علی پ ــه فرمان ــد ک ــا می ش ادع

امنیتــی پولیــس انتقــال داده شــده اســت.
بــه دنبــال آن، صدهــا تــن از باشــنده گان غــرب کابــل 
تجمعــی را در برابــر دروازه هــای حــوزۀ 18، 13 و 6 امنیتــی 
پولیــس راه انداختنــد و از ایــن میــان، حــوزۀ ســیزدهم 
ــور آنجــا باشــد،  ــای علی پ ــی را کــه گمــان می شــد آق امنیت

ــد. ــره کردن محاص
ــه موترهــا اجــازۀ ورود و  ــد کــه ب معترضــان شــعار می دادن
ــی  ــیزدهم امنیت ــه حــوزۀ س ــرود ب ــازۀ ف ــا اج ــه چرخ بال ه ب
را نمی دهنــد. در همیــن حــال، پولیــس حــوزۀ ششــم بــرای 
متفــرق ســاختن مــردم از گاز اشــک آور و شــلیک های 
هموایــی اســتفاده کــرد. بربنیــاد گزارش هــا، در نتیجــۀ 

ــدند. ــی ش ــن زخم ــه ت ــس، س ــی پولی ــلیک های هوای ش
ــان  ــت بامی ــن از باشــنده گان والی ــن، صدهــا ت ــان باای همزم
نیــز پــس از نشــر خبــر بازداشــت آقــای علی پــور تظاهــرات 
ــور را  ــای علی پ ــتند آق ــت می خواس ــان از حکوم ــد. آن کردن

آزاد کنــد.
ــل  ــه وارد کاب ــور مخفیان ــای علی پ ــد آق ــر می رس ــه نظ ب
ــای  ــرا آق ــه چ ــت ک ــخص نیس ــون مش ــت. تاکن ــده اس ش
ــد؟  ــل ش ــراه وارد کاب ــدون هم ــی و ب ــه تنهای ــور ب علی پ
ــه  ــه ک ــز پاســخ نگفت ــن پرســش نی ــه ای ــون کســی ب ــا کن ت
ــده  ــل آم ــه کاب ــی و چــرا ب ــه چــه هدف ــور ب ــده علی پ فرمان

ــود؟ ب
همزمــان باایــن، محمــد محقــق، معــاون دوم ریاســت 
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی دســتگیری فرمانــده 
ــده و  ــتباه خوان ــک اش ــیر را ی ــه شمش ــهور ب ــور مش علی پ

ــد. ــی او ش ــتار رهای خواس
آقــای محقــق گفتــه اســت، دســتگیری علی پــور مشــکلی را 
حــل نخواهــد کــرد، بلکــه برعکــس باعــث افزایــش فاصلــه 
بیــن مــردم و حکومــت خواهــد شــد. او خواســتار رهایــی 

فرمانــده شمشــیر شــد.
آقــای علی پــور کــه رهبــری یــک گــروه مســلح را در 
والیــت میــدان وردک بــه عهــده دارد، بــه »فرمانــده شمشــیر« 
نیــز معــروف اســت. گفتــه می شــود کــه او حــدود ســه ســال 
پیــش و در پــی کشــته شــدن شــماری از غیرنظامیــان هــزاره 
توســط طالبــان در میــدان وردک گــروه، »مقاومــت مردمــی« 

ــکیل داد. ــت تش ــن والی ــای ای ــان هزاره ه را از می
گفتنــی اســت کــه در 1۴  میــزان ســال جــاری نیــز نیروهــای 
ــور  ــت علی پ ــه بازداش ــدام ب ــور اق ــت غ ــی در والی دولت
ــان افــراد او و نیروهــای  ــد کــه در نتیجــه درگیــری می کردن
پولیــس، هفــت غیرنظامــی و چهــار پولیــس کشــته شــدند.
ــی در  ــزش مردم ــروی خی ــده نی ــور، فرمان ــده علی پ فرمان
ــرو  ــن نی ــدان وردک اســت. ای ولســوالی بهســود والیــت می
ــس  ــود، پ ــناخته می ش ــز ش ــت« نی ــۀ مقاوم ــام »جبه ــه به ن ک
ــدن  ــن ش ــود و ناام ــق بهس ــه مناط ــا ب ــۀ کوچی ه از حمل

ــت. ــکل گرف ــل ش ــدان وردک-کاب ــاهراه می ش
حکومــت وحــدت ملــی پیــش از ایــن نیــز در یــک اقــدام 
ــزش  ــای خی ــده نیروه ــاری، فرمان ــن قیص ــابه نظام الدی مش
مردمــی و نماینــدۀ جنــرال عبدالرشــید دوســتم، معــاون اول 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی در والیــت فاریــاب را بــه 
اتهــام »نقــض حقــوق بشــر« بازداشــت کــرد کــه تــا کنــون 

آزاد نشــده اســت.

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــدۀ امریــکا در 
گفت وگــوی تیلفونــی بــا نظامیــان ایــن کشــور مســتقر در 
ــح  ــرات جــدی صل ــه مصــروف مذاک ــه ک افغانســتان، گفت
ــا گــروه طالبــان هســتند کــه مــردم در مــورد آن چیــزی  ب

نمی داننــد. 
ــن  ــه ای ــد ک ــد نمی دان ــه اســت، هرچن ــپ، گفت ــای ترام آق
ــا نتیجــۀ  ــد دارد ت ــا تأکی ــه، ام ــا ن ــد موفــق می شــود ی رون

ــود.  ــد ب ــد خواه ــا خوش آین ــن گفت وگوه ای
ــت  ــن نیس ــوز روش ــه هن ــت ک ــه اس ــپ گفت ــای ترام آق
نتیجــه  صلــح  گفت وگوهــای  کــه  نمی دانــم  مــن  و 
ــرای  ــح ب ــرۀ صل ــا در حــال مذاک ــا م ــه، ام ــا ن ــد ی می دهن

ــتیم.  ــتان هس افغانس
ــکا  ــه کرســی ریاســت جمهوری امری ــس از رســیدن ب او پ
تــا هنــوز از نظامیــان آن کشــور کــه در افغانســتان و عــراق 
ــان  ــه نظامی ــت، ب ــرده اس ــدار نک ــد؛ دی ــروف جنگ ان مص
کشــورش در افغانســتان گفتــه کــه ممکــن اســت در 
ماه هــای آینــده بــه ماقات شــان ســفری بــه کابــل و 

ــد. ــته باش ــراق دا ش ع
ــای  ــه در گفت وگوه ــد ک ــی می گوین ــان سیاس ــا، آگاه ام
ــکا در  ــژۀ امری ــدۀ وی ــان و نماین ــروه طالب ــان گ ــح می صل

ــود دارد.  ــدگاه وج ــاوت دی ــتان تف ــح افغانس ــور صل ام
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــی، در گفت وگ ــژده آگاه سیاس ــد م وحی
ــان  ــروه طالب ــح گ ــای صل ــد: گفت وگوه ــدگار می گوی مان

ــت. ــز اس ــکا ابهام آمی ــا امری ب
بــه گفتــۀ او: »افــراد نزدیــک بــه دفتــر قطــر )دفتــر سیاســی( 
ــه  ــت ک ــت موق ــاد حکوم ــد، ایج ــان، می گوین ــروه طالب گ
بــه سرپرســتی ســتار ســیرت و تأخیــر انتخابــات، از 
موضوعــات بحــث میــان زلمی خلیــل زاد و گــروه  طالبــان 

ــوده اســت«.  نب
ــورد  ــان در ســه م ــروه طالب ــه گ ــد ک ــژده می افزای ــای م آق
ــی از افغانســتان، آزادی  ــان امریکای ــخ خــروج نظامی ) تاری
زندانیــان و حــذف نــام فرمانده هــان و رهبــران ایــن گــروه 
ــور  ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی ــا نماین ــیاه( ب ــت س از فهرس
صلــح افغانســتان بحــث کرده انــد، امــا تــا هنــوز بــه هیــچ 

ــت.  ــده اس ــیده گی نش ــنهادها رس ــن پیش ــدام ای ک
ــی و  ــات امریکای ــه مقام ــد ک ــی، می گوی ــن آگاه سیاس ای
ــح افغانســتان  ــای صل ــورد گفت وگوه ــان در م ــروه طالب گ
دیدگاهــای متفــاوت دارنــد، امــا تــا زمانــی کــه بــه 
ــان رســیده گی صــورت  خواســت های ابتدایــی گــروه طالب
ــای  ــه در گفت وگوه ــتند ک ــر نیس ــان حاض ــرد، طالب نگی

ــد.  ــدی را بردارن ــدم بع ــح ق صل
ــتان  ــکا را در افغانس ــح امری ــای صل ــژده، تاش ه ــای م آق

ــپ  ــت های ادارۀ ترام ــدن سیاس ــی ش ــی تلق ــی از منف ناش
ــد  ــد و می افزای ــتان می دان ــژه در افغانس ــه و به وی در منطق
کــه در طــول دو ســال ادارۀ ترامــپ، دســت آورد ملموســی 

بــرای  مــردم امریــکا نداشــته اســت.
ــادی  ــی زی ــتان منطقه ی ــان دوس ــروه طالب ــه گ ــت ک او گف
دارنــد و در حــال حاضــر ایــران، روســیه و چیــن بــا گــروه 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــد  و ای ــرار کرده ان ــاط برق ــان ارتب طالب

ایــاالت متحــدۀ امریــکا را نگــران کننــده اســت. 
ــای  ــان در گفت وگوه ــروه طالب ــه گ ــزود ک ــژده اف ــای م آق
ــن  ــا در ای ــا امریکایی ه ــتند، ام ــدی نیس ــی ج ــح خیل صل

ــد.  ــان می دهن ــود نش ــکیبایی از خ ــه ناش قضی
ــد،  ــاش فرصت یابی ان ــان در ت ــروه طالب ــۀ او، گ ــه گفت ب
امــا ایــن گــروه اگــر وارد مذاکــرۀ صلــح بــا دولــت 

ــد.  ــع دارن ــادِ توق ــازات زی ــوند، امتی ــتان ش افغانس
ــان  ــته می ــاه گذش ــه م ــان س ــه درجری ــی ک ــن در حال ای
ــژۀ  ــده وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــان و زلم ــده گان طالب نماین
ــرات در  ــه دور مذاک ــتان، س ــح افغانس ــرای صل ــکا ب امری

ــت. ــده اس ــزار ش ــر برگ قط
ــی و  ــراز خوش بین ــه اب ــط ب ــاال فق ــا ح ــل زاد ت ــای خلی آق
امیــدواری بــه دســت یافتــن بــه یــک توافــق صلــح اکتفــا 

ــداده اســت. کــرده و در ایــن مــورد جزییــات ن
امــا گــروه طالبــان در گفت وگــو بــا برخــی خبرگزاری هــا 
گفته انــد کــه بــا نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا روی مــوارد 
ــی  ــان امریکای ــی خــروج نظامی ــن جــدول زمان چــون تعیی
ــام  ــذف ن ــروه و ح ــن گ ــان ای ــتان، آزادی زندانی از افغانس

ــوده اســت. ــیاه ب ــان از فهرســت س ــران طالب رهب
ــه  ــم ب ــتان ه ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــر انتخاب تأخی
نقــل از منابــع طالبــان موضــوع دیگــری اســت کــه درایــن 
نشســت ها مــورد بحــث قــرار گرفتــه و روزنامــۀ وال 
ــه منابــع دولتــی امریــکا  ــا اتــکا ب ــال هــم ب اســتریت ژورن
گــزارش داده کــه گــروه طالبــان خواهــان تعویــق برگــزاری 

ــتند. ــات هس انتخاب
ــل  ــرش در کاب ــری اخی ــت خب ــل زاد در نشس ــی خلی زلم
ــراز امیــدواری کــرد کــه گفت وگوهــای صلــح پیــش از  اب
ــه نتیجــه برســد.  ــات ریاســت جمهوری ب ــزاری انتخاب برگ
در حــال حاضــر، 1۴ هــزار نظامــی امریکایــی در افغانســتان 
ــوره دهی   ــوزش و مش ــروف آم ــه مص ــد ک ــور دارن حض
ــول  ــتند. در ط ــی افغانســتان هس ــی - دفاع ــای امنیت نیروه
ــن  ــان ای ــن از نظامی ــش از 2۴00 ت ــته بی ــال گذش 17  س
ــر اســاس  ــده اند. ب ــتان کشــته ش ــگ افغانس کشــور در جن
ــون  ــک تریلی ــش از ی ــنگتن بی ــده واش ــه ش ــای ارای آماره

ــرده اســت. ــه ک ــر در افغانســتان هزین دال

توافقات امریکا و روسیه بر سر طالبان نزدیک شده است:

خلیـل زاد به مسـکو مـی رود

در واکنش به بازداشت فرمانده شمشیر
صدها تن در کابل و بامیان اعتراض کردند

آگاهان با اشاره به گفته های ترامپ:
است ابهام آمیز  طالبان  با  امریکا  صلح  مذاکرات 

روح اهلل بهزاد
ابوبکر صدیق
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ــس  ــاوز انگلی ــتین تج ــل نخس ــیف: عوام از آرش
ــا 1842 ــال 1839 ت ــتان، س ــر افغانس ب

یــک   Defence- in- Depth در  آرشــیف«  »از 
قاعــدۀ ویــژه و جدیــد اســت. بایگانی هــا محــرِک 
ــد. اوراق، مکاتبــات، روزنگاری هــا و  ــِی تاریــخ ان حیات
ــد کــه اســاِس تحلیل هــای  ــی ان ــواد اولیه ی مجــات، م
تاریخــی را تشــکیل می دهنــد. ایــن مســأله بــرای 
اجــرای دو هــدف طراحــی شــده اســت. پی آینــد 
ــه یافته  هــای  ــه آرشــیف ک ــا ب مراجعــۀ نویســنده گاِن م
مهمــی را ســبب شــده، توضیــح خواهــد داد کــه ایــن 
مــدارک و اســناد چه گونــه تاریخ ســاز شــده انــد. 
غالبــًا مــدارک بســیار مهــم بــه دشــواری قابــل دســتیاب 
انــد و نویســنده گاِن مــا در رابطــه بــا آزمون هــای 
ــار  ــا اظه ــه بایگانی ه ــی ب ــا در راه دسترس طاقت فرس

ــت.  ــد داش ــر خواهن نظ
آرشیف پنجاب، الهور

ــا  ــد، آن ج ــور بروی ــه اله ــد ب ــما بای ــد: ش او می گوی
ــت...« ــا اس ــۀ ط گنجین

مــن بــا ویلیــام دارلیمپــل، نویســندۀ سرشــناش در 
ـ  تحســین برانگیزش  کتــاب  رونمایــی  همایــش 
بازگشــت یــک شــاه، نخســتین جنــگ بــرای افغانســتان 
ــارۀ  ــش درب ــن ســرگرم پوی ــودم. م ــرده ب ــت ک ـ صحب
ــس  ــان ـ انگلی ــگ افغ ــتین جن ــه یی نخس ــل ریش عوام
بــودم. مــن بــا ایــن روایــات پرداختــه شــده کــه علــت 
مداخلــۀ انگلیــس در افغانســتان بــر اســاس ایــن تصــور 
اشــتباه صــورت گرفــت کــه گویــا روســیه بــا حضــور 
خــود در کنــار حکومــت کابــل می توانســت بــه ســوی 
هنــد عبــور کنــد، میانه یــی نــدارم. مــن دنبــال اســناد و 
مدارکــی بــودم تــا موجبــات اصلــِی تعــرض انگلیس را 
دریابــم. مــدارک دســِت اول در ایــن رابطــه در الهــور 
ــی در  ــات متفاوت ــر توضیح ــوند. اگ نگهــداری می ش
ــزی در الهــور  ــن چی ــن رابطــه موجــود باشــد، چنی ای

وجــود دارد.
بــود. مــن بــرای این کــه چطــور  جنــوری 2013 
بایگانــی  بــه  چه گونــه  و  شــده  پاکســتان  روانــۀ 
ــتم.  ــت گذاش ــاه وق ــش م ــم، ش ــی یاب ــور دسترس اله
ــن  ــرای رفت ــه ب ــود ک ــود. واضــح ب ــن کار آســانی نب ای
ــت  ــر جه ــتم؛ مگ ــزا داش ــه وی ــاز ب ــتان، نی ــه پاکس ب
دسترســی بــه بایگانــی الهــور نیازمنــد یــک معرفی نامــه 
ــودم و  ــام آباد ب ــس در اس ــی انگلی ــاریای عال از کمیس
»گواهی نامــۀ رفــع اعتــراض« از ســوی حکومــت 

ــود. ــروری ب ــز ض ــتان نی پاکس
ــه جایــی نرســیدم. در مــاه جــوالی،  ــا مــاه اگســت ب ت
تاریــخ پــرواز و محــل اقامــت در هوتــل را ثبــت کــردم 
کــه هرچنــد در آغــاز نگــران بــودم. بعــد از اشــتراک در 
ــچ،  ــوب آســیا در گرینوی ــی جن ــخ نظام ــس تاری کنفران
یکــی از اشــتراک کننــده گان حیــن بازگشــت از کلکتــه 
ــه  ــن رابطــه تشویشــی ب ــد در ای ــم گفــت کــه نبای برای
خــود راه دهــم. وی گفــت: این جــا جنــوب آسیاســت 

و یــک هفتــه قبــل از حرکــت تــو، همــه چیــز رو بــه 
راه خواهــد شــد.

ــت  ــت بخ ــزا، از برک ــت وی ــود. دریاف ــا او ب ــق ب ح
ــل  ــم، حاص ــنایان قدی ــت آش ــف و عنای ــوش و لط خ
ــوی  ــراض از س ــع اعت ــۀ رف ــاب گواهی نام ــد و درب آم
حکومــت، مســتقیمًا بــه آرشــیف الهــور ســفارش هایی 
ــی ســفارت  ــتیار مستشــار نظام ــود. دس انجــام شــده ب
انگلیــس بــا ارســال نامه یــی از طــرف نماینده گــی 
ــًا شــماره  ــانید و اتفاق ــاری رس ــرا ی ــفارت، م ــی س عال
ــرار  ــن ق ــار م ــور در اختی ــیف اله ــر آرش ــوِن مدی تلیف

ــد.  داده ش
تلیفونــی تمــاس گرفتــم. مهمان نــوازی از نــوع جنــوب 
آســیایی کــه مــن بارهــا از آن تجربــه داشــتم، بــرای من 

اســباب تعجــب نبــود. مــن در آن جــا حضــور یافتم.
آرشــیف پنجــاب در آرامــگاه انارکلــی یــک مقــام 
عالی شــأِن مغــل واقــع اســت کــه درقــرن هفــده 
ــگاه  ــای آرام ــا شــده اســت. ســاختمان ســفید و زیب بن
ــله یی از  ــا سلس ــه، ب ــا یافت ــل بن ــس از تاج مح ــه پ ک
راهروهــا در وســط ســاختمان کــه مجموعه هــای 
آرشــیف در آن جــا نگهــداری می شــوند. مــن روی 
ــوح ســنگی  ــن ل ــه درعقــب م ــدی نشســتم ک ــز بلن می
ــه،  ــود. ظــرف بیشــتر از دو هفت گــور انارکلــی واقــع ب
ــن  ــود. م ــاده ب ــی فوق الع ــان بایگان ــکاری کارکن هم
بــه معنــای واقعــی کلمــه، بــه هــزاران ســند و مــدرک 
دســت یافتــم. یافته هــای مــن، درک و فهــم مــرا دربــارۀ 
ــاال بــرد. از نظــر  علــت جنــگ اول افغــان- انگلیــس ب
انگلیــس در کلکتــه، تهدیــد ورود امپراتــوری روســیه به 
ــختی  ــیار دور، کار س ــۀ بس ــرض از فاصل ــه و تع معادل
ــا در  ــه انگلیس ه ــبت ب ــتان نس ــترینه، افغانس ــود. بیش ب

ــود. ــوش ب ــاره  مش این ب
ــتانی افغانســتان  ــال 1833 پشــاور پایتخــت تابس در س
بــه اشــغال نیروهــای امپراتــور رنجیــت ســینگ درآمــد. 
ــاور  ــارۀ پش ــترداد دوب ــرای اس ــت محمد ب ــر دوس امی
اقداماتــی روی دســت گرفــت. او درجســت وجوی 
ــر  ــود. مگ ــل ش ــش نای ــه هدف ــه ب ــود ک ــی ب متحدان
ــان  ــه درآن زم ــود ک ــس ب ــاب او، انگلی ــتین انتخ نخس
ــیه  ــت. روس ــمار می رف ــه ش ــینگ ب ــت س متحــد رنجی
مناطــق  و  داشــت  قــرار  دور  بســیار  موقعیــت  در 
ــد.  ــف بودن ــتان، ضعی ــتان و تاجکس ــروزی ازبکس ام
از ایــن قــرار، ســرزمین فــارس یگانــه گزینــۀ وی 
ــر  ــد وزی ــال، الرد اوکلن ــن ح ــا ای ــد. ب ــمرده می ش ش
اعلــی هندوســتان نوشــته اســت کــه »از نظــر حکومــت 
انگلیــس هرگونــه مداخلــۀ پادشــاهی فــارس در مســایل 

ــدارد.«  ــمیت ن ــتان رس ــی افغانس داخل
در  بی ثباتــی  از  انگلیــس  نگرانــی  حــال،  هــر  در 
افغانســتان پیوســته شــکل جــدی بــه خــود می گرفــت.
ســرویلیام مکناتــن نماینــدۀ اطاعاتــی حکومــت هنــد 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت: »ب ــوری 1837 نوش در جن
ظــرف همیــن چهــار مــاه، بایــد احتمــاالت ایجــاد یــک 
نیــروی قدرتمنــد بــه وســیلۀ افغان هــا را بــرای مدتــی 

مانــع شــویم.« 
امیــر دوســت محمد بــه علــت تقســیم بندی قــدرت در 

ــر و  ــذرگاه خیب ــری گ ــرای بازپس گی ســطح داخــل، ب
پشــاور، ناگزیــر بــه تأمیــن مخــارج یــک جنــگ محدود 
ــود  ــر آن ب ــن بیانگ ــرد و ای ــا ک ــیک ها اکتف ــد س برض
ــی  ــه بی ثبات ــا آن حــد معــروض ب کــه حکومــت وی ت
بــود کــه وی احتمــاالً بــرای تقویــت جایــگاه خویــش 
دســت کمــک بــه یــک کشــور خارجــی دراز می کــرد. 
چنیــن اقداماتــی، تکیــه گاه اصلــی حکومــت افغانســتان 
ــان،  ــاه زم ــه ش ــود چنان ک ــده ب ــرن هج ــر ق در اواخ
ــه  ــاب و گاه گاه ب ــوی پنج ــه س ــران آن دوره، ب حکم
ــر در اســتقامت جنــوب  ســوی دهلــی، حماتــی متوات

ــود. انجــام داده ب
ــاه  ــات ش ــه اقدام ــش ب ــه در واکن ــس در کلکت انگلی
ــد  ــا هن ــرد ت ــزام ک ــارس اع ــه ف ــی ب ــان، نماینده ی زم
ــاه زمان  ــوی ش ــاله از س ــۀ هرس ــای حمل را از تهدیده
آســوده بســازد. )چنــان کــه از مســیر فــارس شکســت 
ــم(  ــت داد. مترج ــم از دس ــمانش را ه ــورد و چش خ
دوبــارۀ  گرفتــن  بــرای   1837 در  دوســت محمد 
پشــاور، بــر قلعــۀ جمــرود کــه ســیک ها در آن مســتقر 
ــه  ــت محمد ب ــه، دوس ــرد. در نتیج ــورش ب ــد، ی بودن
ــی  ــده نظام ــوا فرمان ــینگ نال ــری س ــت ه ــای هاک به

ــد.  ــگ ش ــدۀ جن ــیک ها، بازن س
بــا حمــات غارتگرانــۀ شــاه  انگلیــس هم زمــان 
زمــان، جــد اعلــی دوســت محمد، همیــن راهــکار 
ــه  ــا حمل ــت محمد ب ــود. دوس ــرده ب ــازماندهی ک را س
ــود  ــرده ب ــور ک ــود را مجب ــردم خ ــیک ها م ــاالی س ب
ــختانه  ــتیاق سرس ــا اش ــراه ب ــه هم ــگ متحدان ــه »جن ک
ــان  ــگاه کاپیت ــه از ن ــد ک ــه پیــش ببرن ــن« را ب در راه دی
ــس  ــی انگلی ــدۀ سیاس ــث نماین ــه حی ــه ب ــودوود ک کل
بــرای الهــور و لودیانــه منصــوب شــده بــود، بــه گونــۀ 
مقایســه یی بــه رنجیــب ســینگ توضیــح داده بــود 
ــی اش  ــه زنده گ ــی ک ــف زمان ــوان ضعی ــک حی ــه »ی ک
درخطــر قــرار می گیــرد، از روی ناامیــدی حتــا در 
ــه از خــود  ــای مذبوحان ــدرت انســان، تاش ه ــر ق براب

نشــان می دهــد.«
ــت محمد  ــِق دوس ــم کم رم ــوال، رژی ــن اح ــارن ای مق
ــداد مرزهــای  ــدرت در امت ــوازن ق ــر ت ــه ام ــدی ب تهدی

ــت. ــاب می رف ــه حس ــی ب ــمال غرب ش
ایــن اســناد کــه از ورای مجلــدات خاک گرفتــه و 
آمــد،  دســت  بــه  پنجــاب  آرشــیف  در  بی شــمار 
چشــم انــداز بســیار متفاوتــی را در مــورد دالیــل 
مداخلــۀ انگلیــس در افغانســتان در ســال 1۹3۹ ترســیم 
می کنــد. انگلیــس نســبت بــه هرگونــه تهدیــد آشــکار 
از ســوی روســیه، بیشــتر از همــه از بی ثباتــی سیاســی 
ــرض،  ــان تع ــود. در پ ــده ب ــاک ش ــتان بیمن در افغانس
حــذف دوســت و جایگزینــی دودمــان ســلف وی، شــاه 
شــجاع بــر اریکــۀ کابــل قیــد شــده بــود. بــرای اجــرای 
ــق را  ــک شــورش بی رم ــۀ ی ــس جرق ــه، انگلی آن برنام
روشــن کــرد کــه ســرانجام بدتریــن شکســت و انهــدام 
نظامــی را بــرای امپراتــوری انگلیــس در قــرن نوزدهــم 

ــم زد.  رق

پژوهشی 
از ادارۀ مطالعات 

دفاعی کالج 
سلطنتی لندن

نکات تازه دربارۀ نخستین جنگ افغان ـ انگلیس

مجلدات  ورای  از  که  اسناد  این 
آرشیف  در  بی شمار  و  خاک گرفته 
چشم انداز  آمد،  دست  به  پنجاب 
دالیل  مورد  در  را  متفاوتی  بسیار 
در  افغانستان  در  انگلیس  مداخلۀ 
سال 1939 ترسیم می کند. انگلیس 
آشکار  تهدید  هرگونه  به  نسبت 
از  همه  از  بیشتر  روسیه،  سوی  از 
افغانستان  در  سیاسی  بی ثباتی 
تعرض،  پالن  در  بود.  شده  بیمناک 
دودمان  جایگزینی  و  دوست  حذف 
اریکۀ  بر  شجاع  شاه  وی،  سلف 
کابل قید شده بود. برای اجرای آن 
شورش  یک  جرقۀ  انگلیس  برنامه، 
که سرانجام  کرد  روشن  را  بی رمق 
نظامی  انهدام  و  شکست  بدترین 
انگلیس در قرن  امپراتوری  را برای 

نوزدهم رقم زد
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ــه  ــی ک ــرای آدم ــاعر ب ــک ش ــعار ی ــارۀ اش ــاوت درب قض
ــًا کار مشــکلی اســت  ــد در آن وادی نیســت، قاعدت تمام ق
و بلکــه غیرممکــن. امــا اظهارنظــر غیرمتخصصانــه و بیــان 
ــری اســت شــدنی و بلکــه  برداشــت های غیرشــاعرانه، ام
الزم. زیــرا شــعرا دو دســته انــد؛ بعضی هــا بــرای دل 
ــردم.  ــرای دل م ــا ب ــد و بعضی ه ــعر می گوین ــان ش خودش
ــته  ــود داش ــت وج ــن اس ــم ممک ــومی ه ــتۀ س ــه دس البت
باشــد کــه بــرای هــر دو و شــاید هــم دســتۀ چهارمــی کــه 

ــد. ــرای خــدا بگوین ــق را ب درد دِل خــود و خل
ــته  ــار دس ــت در چه ــای برداش ــب، ماک ه ــن ترتی ــه ای ب

ــر: ــرح زی ــه ش ــتند. ب ــیم بندی هس ــل تقس قاب
الــف. بینشــی: یعنــی این کــه آشــکار مــورد نظــر تــا چــه 
انــدازه از دیــدگاه بینشــی مــورد تأییــد اســت و بــه عبــارت 
ســاده تر، گفتــۀ شــاعر بــا گفته هــای خداونــد و اولیــاي او 

تطبیــق دارد یــا خیــر؟
ــم و  ــود، عل ــرای خ ــزی ب ــر چی ــروزه ه ــی: ام ب. دانش
ــن  ــد. در ای ــت« می گوین ــه آن »صف ــه ب ــی دارد ک تکنیک
ــا  رابطــه بایســتی دیــد کــه شــعر شــاعر تــا چــه انــدازه ب

ــت دارد. ــعر مطابق ــت ش ــط صنع ضواب
ج. روشــی: یعنــی، روشــی جهانــی در برخــورد بــا اشــعار 
مــورد نظــر تــا چــه انــدازه قــدردان اســت. بــه ســخن دیگر 
این کــه شــعر شــاعر تــا چــه حــد مســایل زمــان خــود را 

ــدارد. ــارۀ آن هــا حــرف ن می پوشــاند و درب
د. منشــی: یعنــی منــش و مشــرب شــاعر آن هــم در 
اشــعارش، تــا چــه انــدازه بــه مســایل و مشــکات میهــن و 
ســرزمین آبــا و اجــدادی اش مربــوط بــوده و بــه اصطــاح 

مردمــی اســت یــا نــه؟
توضیــح آن کــه: هــر اثــری، اگــر بخواهــد »جامــع« باشــد، 
ــد،  ــد: خداون ــی باش ــد روحان ــار وال ــود چه ــتی مول بایس
ــه  ــت )ک ــر جامعی ــاوه ب ــه ع ــکان. البت ــان و م ــق، زم خل
ــه  ــم وجــود دارد )ک ــت« ه ــار »مانعیّ ــر اســت( معی کّمی ت
ــر  ــعر در ه ــه ش ــت ک ــت( و آن از درجاتی س ــر اس کیفی ت

ــد. ــت می کن ــه دریاف ــن چهارگان ــک از موازی ی
بدیهــی اســت، بــرای ســنجش هــر یــک از مــوارد بــاال، هم 
معیارهــای نظــری وجــود دارد و هــم مقیاس هــای عملــی 
ــی از  ــه پاره ی ــت ک ــوده اس ــاس ب ــن اس ــر همی ــاید ب و ش

شــعرای بــزرگ متقــدم را چنیــن ارزیابــی می کنیــم.
1ـ حافــظ اســتاد اّول غزل هــای عارفانــه اســت و ســعدی 

اســتاد اّول غزل هــای عاشــقانه.
2ـ فردوســی در ســرودن مثنوی هــای رزمــی ســرآمد 

اســت و نظامــی در ســرودن مثنوی هــای بزمــی.
3ـ خیــام در رباعیــات حکیمانــه بیــداد می کنــد و باباطاهــر 

در دوبیتی هــای درویشــانه.
ــرج  ــت و ای ــزد اس ــه زبان ــت معصومان ــن در عف ۴ـ پروی

ــه. ــۀ بی باکان ــت لهج ــرزا در صراح می
ــا،  ــان م ــعرای زم ــیاری از ش ــا بس ــعرا، حت ــن ش ــا ای ام
ســبک و ســیاقی ســنتی دارنــد و حــال آن کــه امــروز عصــر 
ــز و  ــه چی ــه در هم ــد ک ــه می طلب ــت و زمان ــت اس صنع
ــان  ــی مناســب و متناســب زم ــز، تحوالت ــا در شــعر نی حت
ــا« آن  ــه »نیم ــت ک ــن کاری اس ــد و ای ــد آی ــکان پدی و م
ــی  ــه آن اوج ــهراب ب ــن، س ــر م ــه نظ ــرده و ب ــاز ک را آغ

ــت. داده اس
ــه  ــا، چــرا ک ــن ادع ــات نســبی ای ــم ســراغ اثب حــال بروی

ــی. ــی المدع ــه عل ــد: البیّن ــه ان ــا گفت حکم
1. بینش عرفانی:

را  بخشــی  کــرده؛  دســته  دو  را  کریــم شــعرا  قــرآن 
ســردمداران گمراهــان و بخشــی را امــام ظلم ســتیزان 
ــر  ــی ذک ــز ویژه گی های ــته نی ــر دو دس ــرای ه ــده و ب نامی

ــعرا(. ــورۀ الش ــر س ــا آخ ــت)آیات 22۴ ت ــوده اس نم
ویژه گی هــای شــاعران منفــی: بی ایمانــی، ســرگردانی، 
گفتــار بی پشــتوانۀ کــردار و بنابرایــن ســردمداری در 

دیگــران. گمراه ســازی 

ــازنده،  ــل س ــان، عم ــت : ایم ــاعران مثب ــای ش ویژه گی ه
ارتبــاط بــا مبــدأ هســتی و بنابرایــن پیشــوایی ظلم ســتیزان.
ــم  ــم، خواهی ــهراب بزنی ــعار س ــه اش ــری ب ــر س ــال اگ ح
ــر یــک  ــی اســت ب ــًا مبتن ــن ســروده ها، عموم ــد کــه ای دی
ــه  ــان( ک ــتی آفرین )ایم ــتی و هس ــق از هس ــناخت عمی ش
ــح(  ــازندۀ شــاعرانه )عمــل صال ــا عمــل س ــوأم اســت ب ت
کــه نــه تنهــا فارســي زبان قــرن بیســتم، بلکــه بشــریت در 
ــری  ــان نظ ــه وا می دارد)عرف ــه اندیش ــادی را ب ــرون متم ق

ــم: ــال می خوانی ــرای مث ــی(؛ ب ــان عمل ــه عرف ب
تا هوای خنک استغنا

تا شب خیس محبت رفتم
من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق

رفتــم رفتــم تــا زن، تــا چــراغ لــذت، تــا ســکوت 
خواهــش، تــا صــدای پــر تنهایــی

چیزهــا دیــدم در روی زمیــن، کودکــی دیــدم، مــاه را بــو 
می کــرد

قفسی بی در دیدم که در آن، روشنی پرپر می زد.
ــان اســت؛  ــان عرف ــم کــه ابهــام و اشــاره زب ــز می دانی و نی
زیــرا مضامیــن عرفانــی باالتــر از کام انســانی اســت 
ــم دارای  ــرآن کری ــه ق ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــاید ب و ش
رمــوزی می باشــد کــه معرفــت آن هــا نــزد عرفــا اســت و 

ــاه.  ــا کوت ــم آن ه ــا، از فه ــا عق دســت دیگــران، حت
ــظ  ــور اســتعاره های حاف ــه وف در ســروده های ســهراب )ب
و استشــاره های صایــب( بــه خوبــی می بینیــم. بــرای 

ــم: ــه می کنی ــر توج ــای زی ــه نمونه ه ــال ب مث
1. ـ شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. 

2. ـ بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. 
3. ـ تا شقایق هست زنده گی باید کرد. 

۴.ـ  آفتابــی لــب درگاه شماســت، کــه اگــر در بگشــایید بــه 
رفتــار شــما می تابــد. 

5. ـ من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ. 
ــی  ــاس هوای ــه احس ــد ک ــم، بگذاری 6. ـ آب را گل نکنی

ــورد.  بخ
7. ـ چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. 

8. ـ باغ ما در طرف سایۀ دانایی بود. 
۹. ـ دل خوش سیری چند. 

10. ـ چه کسی بود صدا زد: سهراب 
11. ـ باید امشب بروم...

2. دانش انسانی:
و امــا در ایــن رابطــه نیــز دو مضمــون قابــل ذکــر اســت 
ــا  ــدازه ب ــه ان ــا چ ــاعر ت ــروده های ش ــه س ــی این ک یک
ــم واقعــی(، دوم  ــق دارد و)عل ــن صنعــت شــعر تطبی قوانی
ــم  ــایل عل ــدازه مس ــه ان ــا چ ــروده ها ت ــن س ــه در ای این ک
بشــری لحــاظ شــده اســت)علم حقیقــی(. همان گونــه کــه 
ــق  ــی، دقای ــم فردوس ــا حکی ــظ ی ــه حاف ــعار خواج از اش
ــوم و  ــب و نج ــت می کنیم)ط ــان را برداش ــوم زمان ش عل

ــره(. ــطرنج و غی ــات و ش ریاضی
کتــاب  از  کــه  آن چــه  طبــق  شــعر،  صنعــت  بــرای 
معیاراالشــعار خواجــه نصیــر طوســی نقــل می شــود، 
ــت  ــی اس ــعر، کام ــه: »ش ــت ک ــده اس ــه ش ــن گفت چنی
متخیــل مــوزون و مقّفــا« یعنــی آن کــه شــعر خــوب بایــد:
1ـ »کام« باشــد، یعنــی بــا شــنونده یــا خواننــده گفت وگــو 
ــد  ــد. مانن ــاوره باش ــان مح ــی، دارای بی ــه عبارت ــد و ب کن

ــه می شــود »کام اهلل«. ــه آن گفت ــه ب ــد ک ــرآن مجی ق
ــاس و  ــال و قی ــدرت خی ــی از ق ــد، یعن ــل« باش 2ـ »متخیّ
ــه ســعدی  ــم برخــوردار باشــد، همان طوریک ــان و وه گم
ــن  ــه ای ــی ب ــه طــور ضمن ــا توصیــف خــدا، ب در رابطــه ب

ــاره دارد: ــون اش مضم
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

و از آن چه خوانده ایم و شنیدیم وگفته ایم
مجلسی تمام گشت و به آخر رسید عمر

ما هم چنان در اول وصف تو مانده ایم

  
3ـ »مــوزون« باشــد، یعنــی دارای وزن و بــه عبارتــی 

باشــد)ریتمیک(. موســیقی  و  آهنــگ 
۴ـ »مقّفــا« باشــد؛ یعنــی دارای »قافیــه« یعنــی »پشــتی بنــد« 

. شد با
ــاال را جهــت صنعــت  ــۀ ب ــای چهارگان ــر معیاره حــال اگ
شــعر لحــاظ کنیــم، می بینیــم در اشــعار ســهراب، اگــر چــه 
قالب هــای کاســیک لزومــًا رعایــت نشــده، ولــی حکمــت 
آن احــکام مــورد عنایــت قــرار گرفتــه اســت. بــه عبــارت 
ــه:  ــه جــای آن ک دیگــر، در بیشــتر ســروده های ســهراب ب
شــعرها تابــع قوانیــن باشــند، قوانیــن تابــع شــعرها شــده 
انــد. شــاید ایــن همــان فــوق ظاهــری عمــده اســت کــه در 
سرتاســر عالــم بیــن اشــعار کاســیک و ســروده یی مــدرن 
دیــده می شــود و ســهراب هــم فرزنــد زمانــۀ خــود اســت: 
نوپــرداز و نــوآور. حــال بــه عنــوان نمونــه، قطعــۀ زیــر را 
ــه تنهــا صنعــت شــعر، بلکــه  ــم کــه در آن ن مــرور می کنی

نکاتــی از علــم امــروز هــم رعایــت شــده اســت:
زنده گی شستن یک بشقاب است

زنده گی یافتن سکۀ ده شاهی در جوی خیابان است
زنده گی »مجذور« آینه است
زنده گی گل به »توان« ابدیت

زنده گی »ضرب« زمین در ضربان دل ما
زنده گی »هندسۀ ساده« )1( و یک سان نفس هاست.

3. روش جهانی:
ــد  ــی فرزن ــود: یک ــاده می ش ــور اف ــز دو منظ ــا نی در این ج
جهــان بــودن و دیگــری جهانــی اندیشــیدن)و شــاید بتــوان 
ایــن بیان هــا را مقایســه کــرد بــا اخــاق نظــری و اخــاق 

عمــل، بــه صــورت تعمیــم یافتــۀ آن هــا(.
ســهراب در حــدود نیم قــرن زنده گــی کــرده اســت، ولــی 
نیمــی از جهــان را هــم دیــده و شــمال و جنــوب و شــرق 
ــت  ــا دس ــم ب ــت آن ه ــده اس ــم را در نوردی ــرب عال و غ

خالــی ولــی ســری پــر.
ســهراب بــا همــۀ بچه هــای روی کــرۀ زمیــن ماننــد 
احســاس  کاشــان،  پس کوچه هــای  کوچــه  بچه هــای 

دارد!(. داشــته)و  خویشــاوندی 
بــه  ربطــی  کســی  هــر  عملــی  جهان بینــی  اصــًا 
جهان بینــی نظــری اش نــدارد مگــر آن هــا را عمــًا مرتبــط 
کنــد. جهان بینــی نظــری )فرضــًا توحیــد جهانــی( از 
ــه  ــی ب ــه صــورت موروث ــاً ب ــم عمدت ــاور و آن ه ــق ب طری
ــی  ــه جهان بین ــال آن ک ــردد و ح ــل می گ ــی منتق ــر کس ه
ــا  ــم ب ــان، آن ه ــدن جه ــق دی ــانی از طری ــر انس ــی ه عمل
چشــم بصیــرت، فراهــم می گــردد )و مثــًا می شــود 

ــدی(. ــان توحی جه
ــاوت  ــظ تف ــعدی و حاف ــن س ــه بی ــت ک ــا اس در همین ج

ــه قــول ســعدی: اســت. ب
ــه دو  ــا آن ک ــر/ ب ــارش در ب ــه ی ــان آن ک ــت می ــرق اس »ف

ــردر« ــارش ب ــم انتظ چش
ــه  ــم ک ــی می بینی ــه خوب ــم ب ــروز ه ــا ام ــرق را م ــن ف ای
ــان های  ــده و انس ــان دی ــان های جه ــن انس ــدازه بی ــه ان چ
ــن  ــه همی ــاوت بینشــی اســت و شــاید ب گوشــه گزیده، تف
ــه  ــاق را ب ــرآن هــم، ســیر در آف ــه ق ــوده اســت ک ــل ب دلی

ــد: ــرده، می فرمای ــرح ک ــس مط ــیر در انف ــوازات س م
سیر وافی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق )2۹/20(

یعنــی: )بــرای این کــه بــه راز آفرینــش پــی ببریــد( 
ــت  ــه خلف ــد ک ــپس ببینی ــد و س ــن بگردی ــر روی زمی ب

چه گونــه آغــاز شــده اســت.
ــود  ــروه های خ ــه در س ــل، بلک ــا در عم ــه تنه ــهراب ن س
هــم اشــاره بــه ایــن مضمــون دارد و بــرای مثــال می گویــد:

»هر کجا هستم، باشم،
ــق،  ــوا، عش ــر، ه ــره، فک ــت. پنج ــن اس ــال م ــمان م آس

ــت. ــن اس ــال م ــن، م زمی
چه اهمیت دارد، گاه اگر می رویند 

قارچ های غربت؟
من نمی دانم

 کــه چــرا می گوینــد: اســب حیــوان نجیبــی اســت، کبوتــر 
زیباست!

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟
گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز دارد؟«

4. منش مکانی:
ــاِن  ــن از ایم ــِب وط ــت و ح ــادراِن ماس ــادرِ م ــن، م وط
بــه خداســت. اعتبــار زمــان نبایــد احتــرام مــکان را 
تحت الشــعاع قــرار دهــد کــه: »هــر چیــز بــه جــای 

نیکوســت«. خویــش 
ــعرای  ــه ام، ش ــم گرفت ــر قل ــت ب ــن دس ــه م ــروز ک ام
کــه  دارم  ســراغ  را  خویش فروخته یــی  و  خودباختــه 
بــه مجــرد آن کــه پای شــان را بــه ســرزمین اجنبــی 
ــا جهــت  ــد، از خــود »نفــی بلــد می کننــد« و حت می گذارن
تظاهــر بــه امــروزی بــودن )در فضیلــت ریــا(، بــرای بزرگ 
ــد  ــزرگان شــعر و ادب پارســی )مانن ــوه دادن خــود، ب جل
ــعدی(  ــل س ــیخ اج ــا ش ــی و ی ــم فردوس ــم ابوالقاس حکی
ــول  ــه ق ــه ب ــه و صــد البت ــه البت ــد، ک را کوچــک می نماین

ــی: ــم فردوس ــم ابوالقاس حکی
ــه  ــزرگان ب ــام ب ــه ن ــرد / ک ــل خ ــد اه ــش نخوانن بزرگ

ــرد ــتی ب زش
و یا بنا به گفتة سعدی:

شــب پره گــر وصــل آفتــاب نخواهــد/  رونــق بــازار 
ــد ــاب نکاه آفت

ــه  ــت. چ ــردان خداس ــی واالی م ــودن، ویژه گ ــی ب مردم
چیــزی زیباتــر از حالتــی کــه مــردم، همیــن مــردمِ کوچــه 
ــود  ــه، آدم را از خ ــودی و غریب ــهر و ده، خ ــازار، ش و ب

ــد. بدانن
اصــًا آدمیــِت آدم از همین جــا شــروع شــده اســت کــه از 
بهشــت انــزوا بــه دنیــای پرغوغــا بیایــد و از بیــن جــن و 
ملــک بــه میــان انســان و طبیعــت پاگــذارد و ثابــت کنــد 
ــتم)انی  ــه هس ــا ک ــر ج ــتم، ه ــما هس ــم از ش ــه من ه ک
ــی  ــش مردم ــه کام ــت ک ــم(. آن گاه اس ــا کنت ــم اینم معک
می شــود. مــردم حرف هــای او را دردهــای دل خــود 
ــرده اســت و از  ــدا ک ــری پی ــان بهت ــان بی ــه زب ــد ک می دانن
ایــن رو کام شــاعر می شــود ضرب المثــل عــام و خــاص. 
ســروده های  از  قطعه یــی  ختــام،  حســن  عنــوان  بــه 
ســهراب ســپهری را بــا هــم می خوانیــم آن جــا کــه 

 : یــد می گو
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

ــد  ــاد، واژه بای ــد خــود ب ــد شســت. واژه بای واژه هــا را بای
ــاران باشــد. خــود ب

چتر را باید بست. زیر باران باید رفت.
فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.

با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت.
دوست را زیر باران باید دید.

عشق را زیر باران باید جست.
زیر باران باید بازی کرد.

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت.
زنده گی تر شدن پی در پی

زنده گی آب تنی کردن در حوضچۀ »اکنون« است.
***

یادداشت ها:
ــۀ  ــر هندس ــاوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ــت ش ــروزه ثاب 1ـ ام
ــود دارد،  ــم وج ــری ه ــه های دیگ ــطحه( هندس ساده)مس
بــه نــام هندســه های محدبــه و مقعــره کــه در آن هــا 
مجموعــه زوایــای یــک مثلــث 180 درجــه نبــوده و خــط 

ــدارد. ــود ن ــیک، وج ــوم کاس ــه آن مفه ــتقیمی، ب مس

دكتر حسین باهر

ACKU



ــم  ــور کنی ــده تص ــمی زن ــۀ ارگانیس ــه مثاب ــدن را ب ــک تم ــر ی اگ
ــدن  ــود، تم ــار ش ــون گرفت ــای گوناگ ــه بیماری ه ــد ب ــه می توان ک
اســامی امــروزه گرفتــار ســرطانی اســت کــه آخــر آن را از پــا در 
مــی آورد، ایــن ســرطان بدخیــم همانــا گرایــش  بــه تکفیــر اســت. 
ــراد خــود اســام  ــم م ــدن اســامی می گویی ــی ســخن از تم وقت
نیســت، آن چیــزی اســت کــه بــه دســت مســلمانان پدیدآمــده و 

ــی بشــری اســت. محصول
غلــط اســت اگــر کســی تصــور کنــد کــه تکفیــر تنهــا اختصــاص 
بــه داعــش یــا گروهــک منقــرض شــدۀ التکفیــر و الهجــرۀ دارد. 
ــوم  ــار مرح ــه در آث ــان  ک ــر همچن ــه تکفی ــش ب ــای گرای رگه ه
ســید قطــب و موالنــا مــودودی بــه قــوت حضــور دارد، در همــه 
ــخور  ــه آبش ــه ب ــی ک ــخه های حنفیت ــلفیت و نس ــاخه های س ش
ســلفیت در غلتیده انــد و در شــاخه هایی از تشــیع صفــوی و 

ــور دارد.  ــم حض ــاصفوی ه پیش
تنهــا جریانــی کــه در تاریــخ اســام بــا صراحــت و قاطعیــت مــرز 
خــود را بــا گرایش هــای تکفیــری از همــان آغــاز مشــخص کــرد، 
حنفیــت اصیــل بــود کــه پیشــوای بــزرگ آن امــام ابوحنیفــه رحمۀ 
اهلل علیــه آشــکارا گفــت: »ال نکفــر أحــدا مــن أهــل القبلــۀ« یعنــی 
ــم.  ــر نمی خوانی ــلمانان را کاف ــۀ مس ــل قبل ــس از اه ــا هیچ ک م
ــر  ــری تکفی ــه باکت ــش ب ــی کم وبی ــه درجات ــا ب ــر جریان ه دیگ
آلــوده بوده انــد. ایــن را در موقــف متشــدد ابــن حنبــل در 
ــه  ــام ابوحنیف ــاگرد ام ــد ش ــام محم ــی ام ــی آراء فقه ــر بعض براب
ــن  ــه و اب ــن تیمی ــخت گیرانۀ اب ــع س ــا مواض ــد ت ــوان دی می ت
القیــم و ابــن عبــد الوهــاب در برابــر دیگــر فــرق و جماعت هــای 
مســلمان، کــه کســانی ماننــد امــام غزالــی و ابــن عربــی را ملحــد 
می خواندنــد، تــا رســایل فقهــی حنفی نمایانــی در آن طــرف مــرز 
ــد اگــر کســی کفــش عالِمــی را از روی اهانــت  کــه معتقــد بودن
کفشــک بگویــد کافــر می شــود! همچنــان اســت مومــن ندانســتن 

ســنیان در دیــدگاه برخــی از مراجــع مذهبــی شــیعیان.
ــرن  ــی ق ــی و اجتماع ــوالت سیاس ــر تح ــری در اث ــن باکت ــا ای ام
ــه و  ــامی یافت ــر اس ــۀ تفک ــام آوری در پهن ــش سرس ــر جه اخی
کســانی بــا گرایش هــای خطرنــاک تکفیــری کــه جوامــع اســامی 
را جوامــع جاهلــی می دانســتند بــه مثابــۀ مرجعیت هــای اســامی 
ــا  ــروزه م ــده اند. ام ــی ش ــلمان معرف ــین مس ــرۀ قدیس و در چه
دیگــر بــا بیمــاری تکفیــر مواجــه نیســتیم بلکــه بــا ســرطان تکفیــر 
ــلمانان در  ــی مس ــف زنده گ ــای مختل ــه در الیه ه ــم ک روبه رویی

حــال ریشــه دوانــدن اســت.
جوانــان فراوانــی دیــده می شــوند کــه کســی را بــه ِصــرف لبــاس 
و پوشــش از دایــرۀ دیــن خــارج می داننــد، چــه رســد بــه نیمچــه 
ــه را  ــر کِ ــر ه ــم کف ــی حک ــن بهانه ی ــا کوچکتری ــه ب ــی ک عالمان
ــه آســانی اهــل شــرک  ــن و آن را ب ــد. ای نپســندند صــادر می کنن
ــم  ــود حک ــری خ ــان فک ــق مخالف ــدن و در ح ــت خوان و بدع
ــری اســت.  ــش تکفی ــردن از شــاخه های گرای گمراهــی صــادر ک
ــان  ــا در می ــدارد، و تنه ــه افغانســتان ن ــن معضــل اختصــاص ب ای
ســنیان هــم نیســت، بخــش قابــل توجهــی از پیــروان هــر دو فرقــه 
گرایــش بــه تکفیــر دارنــد؛ امــا ایــن پدیــده در افغانســتان بــه مــرز 

ــی رســیده اســت. نگــران کننده ی
ــی کــه در  ــه اســت در همــه تمدن های ــری گفت ــد جاب محمــد عاب
ــا  ــته اند، ام ــود داش ــی وج ــر افراط ــد عناص ــد آمده ان ــخ پدی تاری
ــنیده  ــدان ش ــان چن ــدای ش ــه ص ــدن ک ــیۀ آن تم ــاً در حاش غالب
ــد و  ــدن راه یابن ــن آن تم ــه مت ــر ب ــن عناص ــرگاه ای ــد. ه نمی ش
ــرگ آن  ــد، م ــدل بچرب ــای معت ــدای نیروه ــر ص ــان ب ــدای آن ص

ــود. ــاز می ش ــدن آغ تم
امــروزه صــدای گرایش هــای تکفیــری در تمــدن اســامی 

قوی تــر از هــر صــدای دیگــری اســت.
ــه  مــا انتخــاب چندانــی نداریــم، یــا تصمیــم می گیریــم دســت ب
جراحــی ســخت و دردناکــی بزنیــم تــا ایــن ســرطان را از پیکــرۀ 
ــه  ــرگ تدریجــی آن ب ــه م ــد ب ــا بای ــم، ی ــن تمــدن خــارج کنی ای

ــا ماســت. ــم. انتخــاب ب ــن بدهی ــا ت دســت تکفیری ه
چند ماحظه

1. گفت وگــو در بــارۀ تکفیــر: گفت وگــو در بــارۀ قضایــای 
ــو در  ــر، گفت وگ ــدۀ تکفی ــد پدی ــازی مانن ــاد و سرنوشت س ح
بــارۀ خطــری همه گانــی اســت، از همیــن رو مهــم اســت و بایــد 
ادامــه بیابــد. اگــر کســی بگویــد کــه چنیــن خطــری جوامــع مــا 
ــول  ــش را قب ــی ادعای ــم کس ــان نمی کن ــد گم ــد نمی کن را تهدی
کنــد. مــا هــر روزه قربانــی می دهیــم و افــکار افراطــی و تکفیــری 
ــروزه  ــا اگــر ام ــت اســت. م ــن وضعی ــی ای ــل اصل یکــی از عوام
ــر از  ــی دیگ ــم، در برخ ــی برده ای ــش پ ــر کم وبی ــن خط ــه ای ب
کشــورهای مســلمان از چنــد دهــه پیــش ایــن زنگ هــا بــه صــدا 
ــود کــه  ــرن گذشــته ب ــود. در دهــۀ هشــتاد میــادی ق ــده ب در آم
ــر« را  شــیخ یوســف قرضــاوی رســاله »ظاهــرۀ الغلــو فــی التکفی

نگاشــت.
ــیار  ــی بس ــع زمان ــه آن مقط ــه ب ــا توج ــز ب ــاله نی ــوان آن رس عن
معنــادار بــود، چــرا کــه اوالً کلمــۀ »ظاهــرۀ« را بــه کار بــرده بــود 

ــم. ــده می گویی ــی پدی ــه فارس ــه ب ک
یعنــی او اذعــان کــرده بــود کــه تکفیــر تبدیــل بــه پدیــدۀ  اجتماعی 
شــده و صرفــاً یــک حالــت شــاذ و گــذرا نیســت. ثانیــاً او از تعبیــر 
»الغلــو فــی التکفیــر« اســتفاده کــرده بــود، یعنــی اصــل تکفیــر بــه 
ــه  ــز و زیاده روان ــۀ غلوآمی ــه مرحل ــر ب ــی تکفی ــود، ول ــای خ ج

خــود رســیده اســت!
ــمی  ــاد رس ــژه نه ــری، به وی ــان دیگ ــاوی کس ــر قرض ــاوه ب ع
االزهــر مصــر، نیــز در برابــر مــوج تکفیــر قــد برافراشــتند و موفــق 
ــد،  ــر« بکاهن ــز تکفی ــدۀ غلوآمی ــدت »پدی ــدت و ح ــدند از ش ش
بــدون اینکــه ایــن پدیــده ریشــه  کــن شــود. آن زمــان تنهــا یــک 
ــام  ــام جماعــۀ المســلمین کــه از ســوی مخالفانــش به ن گــروه به ن
ــروف  ــت مع ــن صف ــه ای ــد ب ــده می ش ــرۀ خوان ــر و الهج التکفی
شــده بــود. طبــق آمارهایــی کــه در آن زمــان مراجــع رســمی بــه 
دســت می دادنــد همــه اعضــای آن کمتــر از ســه صــد نفــر بودنــد. 
بــا آنهــم همــه جناح هــای مذهبــی در مصــر و کشــورهای عربــی 
ــای  ــتادند. )کتاب ه ــرش ایس ــد و در براب ــر کردن ــاس خط احس
ــل، و جنبش هــای اســامی  ــل کوپ ــر و فرعــون، نوشــته ژی پیغمب
ــال ها  ــان س ــه هم ــان، ک ــته هرایرادکمجی ــرب، نوش ــان ع در جه
ــاره  ــی در آن ب ــات مفصل ــدند اطاع ــه ش ــداً ترجم ــته و بع نوش

ــد.(  دارن
ــا  ــه ت ــن س ــش بی ــای داع ــا اعض ــا تنه ــور م ــروز، در کش ــا ام ام

ــن  ــان بی ــن زده می شــوند، اعضــای طالب ــر تخمی ــزار نف ــار ه چه
ــه  ــانی ک ــوند، کس ــن زده می ش ــزار تخمی ــصت ه ــا ش ــاه ت پنج
ــد و  ــری دارن ــان هم فک ــا آن ــا ب ــتند ام ــان نیس ــماً عضــو طالب رس
ــر  ــن براب ــد چندی ــر می کوبن ــۀ تکفی ــا حرب ــود را ب ــان خ مخالف
این هــا هســتند. آنــان در اصــِل تکفیــر کــردن یــا ُمشــِرک 
ــا اینکــه چــه  ــد، ام ــان خــود همــه هم داســتان ان ــدن مخالف خوان
کس/کســانی را و در چــه شــرایطی تکفیــر کننــد اختــاف ســلیقه 
ــور  ــد کش ــا و چن ــۀ م ــر در جامع ــر تکفی ــن، خط ــد. بنابرای دارن
مسلمان نشــین دیگــر ماننــد لیبــی، صومالــی، یمــن، مالــی، ســوریه 
و عــراق بــه صــورت بالفعــل، و در جوامــع مســلمان دیگــر ماننــد 
کشــورهای آســیای میانه و برخــی کشــورهای عربــی بــه صــورت 
ــا در مصــر  ــم اســت. تنه ــوه وجــود دارد و بســیار جــدی ه بالق
ــدود  ــش در ح ــای داع ــد اعض ــمی می گوین ــع رس ــی مراج برخ
ــن  ــه در ای ــا کســانی ک ــن زده می شــوند، ام ــر تخمی ــزار نف یک ه
ــد بســیار  ــدع می خوانن کشــور دیگــر مســلمانان را ُمشــرک و مبت
ــه  ــر رســمی ب ــن هســتند. در بعضــی تخمین هــای غی بیــش از ای

ــند. ــون می رس ــد میلی چن
از ایــن جهــت مــا هیــچ راهــی جــز پرداختــن بــه ایــن موضــوع 
و گفت وگــو بــر ســر آن نداریــم. اگــر کوشــش کنیــم در 
ــد  ــتر امی ــویم بیش ــاتی ش ــر احساس ــود کمت ــای خ گفت وگوه
تفاهــم وجــود دارد. احساســاتی شــدن اگــر درســت هــم باشــد در 
جایــی درســت اســت کــه فتوایــی ســبب تســهیل ریختــن خــون 

می شــود! بی گناهــان 

2. موقــف امــام احمــد: شــماری تصــور دارنــد کــه مــن بــه امــام 

احمــد بــن حنبــل توهیــن کــرده و او را تکفیــری خوانــده ام. ایــن 
برداشــت کامــًا خطاســت. مــن بــه همــه علمــای بــزرگ احتــرام 
ــی را نمی  پســندم  ــچ مذهب ــه هیچ کــس از هی دارم و بی احترامــی ب

و خــودم نیــز ان شــاءاهلل همیشــه از آن اجتنــاب می کنــم.
در ابتــدای یادداشــت بــه »رگه هایــی« از گرایــش تکفیــری 
ــادل  ــت و مع ــده اس ــری حساب ش ــا تعبی ــرده ام. رگه ه ــاره ک اش
آن در عربــی »النزعــات الخفیفــۀ« اســت. در میــان مســلمان 
صــدر اســام تنهــا خــوارج بودنــد کــه رویکــرد قاطــع و غلیــظ 
تکفیــری داشــتند؛ امــا برخــی گروه هــای اهــل حدیــث و حشــویه 
ــا ســخت گیری از  ــه مخالفــان و رقیبــان فکــری خــود ب نســبت ب
ــد،  ــتفاده می کردن ــا اس ــد این ه ــت و مانن ــت و بدع ــۀ ضال حرب
ــر از  ــی دیگ ــر برخ ــه کف ــردن ب ــم ک ــز از حک ــی نی و در جاهای

جماعت هــای مســلمان خــودداری نمی کردنــد.
ــه،  ــاف، معتزل ــا احن ــث ب ــل حدی ــی از اه ــه برخ ــی ک دعواهای
ــه راه انداختنــد  جهمیــه، شــیعه، مرجئــه و جماعت هــای دیگــر ب
ــه مــرز دشــمنی  ــا ب ــر کســی پوشــیده نیســت. در ایــن دعــوا ت ب

ــد.  ــش می رفتن ــه پی ــز ب ــل رأی نی ــای اه ــا فقه ــکار ب آش
ــد  ــته باش ــنایی داش ــث آش ــن مباح ــۀ ای ــا تاریخچ ــه ب ــی ک کس
ــژه چهره هــای  ــا فقهــای اهــل رأی به وی ــه مخالفــت ب ــد ک می دان
برجســتۀ ایــن جریــان ماننــد امــام ابوحنیفــه تــا جایــی بــود کــه 
ــات می آمــد از روایــت  ــام او در ســند احادیــث و روای هــر گاه ن
کردنــش اجتنــاب می کردنــد. بســیاری از اهــل حدیــث بــا 
ــمنی  ــد از آن دش ــم بع ــی اش و ه ــم در زنده گ ــه ه ــام ابوحنیف ام
ــمنی  ــن دش ــم ای ــه حج ــردن ب ــی ب ــرای پ ــتند. ب ــکاری داش آش
ــرد. ــه ک ــدادی مراجع ــب بغ ــداد از خطی ــخ بغ ــه تاری ــوان ب می ت
ــام  ــن ام ــه م ــد ک ــان کرده ان ــا گم ــه خط ــتان ب ــی از دوس برخ
محمــد شــاگرد امــام ابوحنیفــه را هــم در ردیــف متشــددین قــرار 
داده ام. منظــور مــن تشــدد امــام احمــد در برابــر آرای فقهــی امــام 
ــه  ــد چ ــام محم ــه ام ــت ک ــح نیس ــه توضی ــود. الزم ب ــد ب محم

جایــگاه  بلنــدی در تاریــخ فقاهــت اســامی دارد و چــه جایگاهــی 
ــا در  ــرده اســت. ام ــخ بشــر احــراز ک ــان تاری ــان حقوق دان در می
ــای  ــایر علم ــا او و س ــث ب ــل حدی ــدید اه ــت ش ــل، مخالف مقاب
ــه در مذمــت رأی  ــن ک ــر کســی پوشــیده نیســت. ای اهــل رأی ب
ــه  ــازی ب ــت نی ــده اس ــث ش ــدر بح ــث چق ــل حدی ــب اه در کت
توضیــح نــدارد. همــه کســانی کــه بــا آن منابــع آشــنایی دارنــد از 

ــد. ــم آن آگاه ان حجــم عظی
منظــور مــن از بعضــی آرای امــام محمــد کــه مــورد حملــۀ شــدید 
امــام احمــد بــن حنبــل قــرار گرفتــه اســت موضعــی اســت کــه 
از او در برابــر کتــاب الحیــل منســوب بــه امــام محمــد نقــل شــده 
ــد  ــۀ عب ــی روای ــام احمــد.. ف ــال االم ــارت: »ق ــن عب ــا ای اســت ب
ــه  ــی بیت ــل ف ــاب الحی ــده کت ــن کان عن ــور، م ــن منص ــق ب الخال
ــن  ــد )ص(« )اب ــی محم ــزل اهلل عل ــا أن ــر بم ــو کاف ــه فه ــی ب یفت
قیــم الجوزیــۀ، اعــام الموقعیــن، ج 2، ص 135( یعنــی: هــر کــس 
کــه در خانــه اش کتــاب الحیــل باشــد و بــه آن فتــوا بدهــد او کافر 
اســت بــه آنچــه بــر حضــرت محمــد )ص( نــازل شــده اســت.

اینکــه آیــا انتســاب کتــاب الحیــل بــه امــام محمــد درســت اســت 
ــا  ــل اوســت ی ــاب مخــارج الحی ــن همــان کت ــا ای ــا نیســت، آی ی
کتــاب دیگــری، بحث هــای فرعــی ایــن موضــوع اســت. کســانی 
ــه  ــد ک ــد می دانن ــنایی دارن ــی آش ــا تاریخچــۀ مباحــث فقه ــه ب ک
ــی  ــوده و عل ــورد توجــه ب ــی م ــای شــرعی مبحث مبحــث حیله ه
ــن  ــان، چندی ــان و مخالف ــن موافق ــاف نظــر شــدید بی رغــم اخت
فقیــه در آن بــاب کتــاب نوشــته اســت. امــا اینکــه کســی به خاطــر 
ــا  ــده شــود آی ــر خوان ــی کاف ــن مباحث ــر اســاس چنی ــوا دادن ب فت
ــا  ــت ی ــران هس ــی دیگ ــر آرای فقه ــددانه در براب ــف متش موق

نیســت، و باکتــری/ رگه هــای تکفیــر در ایــن موقــف دیــده 
ــه؟ ــا ن ــود ی می ش

ــرای ســاده ســازی فهــم  3. فــرق باکتــری، بیمــاری  و ســرطان: ب
ــکل  ــه ش ــکار ب ــخ اف ــتر تاری ــیر آن در بس ــر و س ــرای تکفی ماج
اســتعاری از اصطاحاتــی اســتفاده کــردم کــه در علــم طــب رایــج 
اســت و اشــاره کــردم بــه وجــود باکتــری تکفیــر کــه بــه مــرور 
زمــان ســبب پیدایــش بیمــاری تکفیــر شــده و ســر انجــام امــروزه 

بــه مرحلــه ســرطان  تکفیــر رســیده اســت.
ــا  ــاوی ب ــا مس ــوع از بیماری ه ــک ن ــرِی ی ــه باکت ــودن ب ــوده ب آل
ــی، و  ــات عموم ــا معلوم ــه حت خــود بیمــاری نیســت. کســانی ک
ــارۀ طــب و بهداشــت داشــته باشــند  ــاً تخصصــی، در ب ــه لزوم ن
می داننــد کــه همــه انســان های ســالم هــم شــماری از باکتری هــا 
ــان،  ــت، ده ــا در پوس ــن باکتری ه ــد. ای ــود دارن ــود خ را در وج
روده هــا و قســمت های مختلفــی از بــدن حضــور و فعالیــت 
ــر در  ــود مگ ــاری نمی ش ــبب بیم ــری س ــود باکت ــا وج ــد. ام دارن
صورتــی کــه حجــم تولیــد و تکثیــر ایــن باکتــری بــه حدی برســد 
ــت  ــد و فعالی ــار کن ــد آن را مه ــدن نتوان ــی ب ــتم دفاع ــه سیس ک
ــود.  ــدن ش ــتگاه های ب ــال در دس ــبب اخت ــا س ــی باکتری ه اضاف
تنهــا در ایــن حالــت اســت کــه یــک شــخص را بیمــار و مبتــا 
ــاری  ــر بیم ــا اگ ــم. ام ــی می کنی ــاری مشــخص تلق ــان بیم ــه ف ب
بتوانــد بــه جایــی برســد کــه بــر روی فعالیت هــای ژنیتیــک بــدن 
ــر خــاف نقشــه موجــود  ــذارد و قســمت هایی از آن ب ــر بگ تاثی
در دی. ان .ای )DNA( عمــل کننــد، بیمــاری بــه مرحلــۀ ســرطانی 

می رســد.
ــن مبحــث  ــل ای ــد تفصی ــد باشــند می توانن ــه عاقه من )کســانی ک

را از اطبــا و منابــع تخصصــی جســتجو کننــد.(
ــتم  ــری خواس ــای تکفی ــی گرایش ه ــیر تاریخ ــه س ــاره ب در اش
ــچ  ــدون هی ــه خــود و ب ــش خــود ب ــن گرای ــه ای نشــان بدهــم ک
پیش زمینه یــی بــه وجــود نیامــده اســت و اگــر باکتری هــای 

ــاره  ــیدیم. اش ــی نمی رس ــه کنون ــه مرحل ــاید ب ــود ش ــه نمی ب اولی
ــکان  ــدون آن ام ــه ب ــت دارد ک ــن علــت اهمی ــه ای ــه ریشــه ها ب ب

ــم داشــت. ــی نخواهی ــاره جوی ــان و چ درم
ــات  ــه معلوم ــه ب ــا تکی ــیر تاریخــی موضــوع، ب ــه س ــاره ب در اش
ــه  ــردم ک ــتفاده ک ــی اس ــتعارۀ طب ــن اس ــده، از ای ــی خوانن عموم
ــری همــان  ــن باکت ــر وجــود داشــت، و ای ــری تکفی نخســت باکت
ــه خــود اجــازه  ــر خــاف مذهــب حنفــی، دیگــران ب ــود کــه ب ب
می دادنــد دیگــر فرقه هــای مســلمان اهــل قبلــه را از دیــن خــارج 
ــا  ــان را ب ــا آن ــد ام ــر نمی کردن ــاً تکفی ــاید صریح ــا ش ــد، ی بدانن
ــتند.  ــق دور می دانس ــده و از ح ــراه خوان ــرات گم ــن تعبی تندتری
ــه  ــاری شــد چراک ــه بیم ــل ب ــا تبدی ــری در طــی قرن ه ــن باکت ای
شــکاف های فرقه یــی را در میــان مســلمانان عمیــق کــرد و 
تهمت هــای ســنگینی را متوجــه مخالفــان کامــی گردانیــد. 
اشــاره کــردم کــه بــا تحــوالت سیاســی و اجتماعــی عصــر حاضــر 
بــود کــه ایــن بیمــاری از مــرز بیماری هــای متعــارف گذشــت و 
بــه مرحلــۀ ســرطانی رســید. اگــر کســی بــا ایــن اســتعاره موافــق 
نیســت اشــکالی نــدارد. امــا اینکــه گمــان کنیــم در گذشــته هیــچ 
ــق الســاعه  ــا خل ــروز م مشــکلی وجــود نداشــته و مشــکات ام

ــد. ــن مشــکل نمی کن ــه حــل ای ــچ کمکــی ب اســت هی

ــت: موضــوع دیگــری کــه بعضــی دوســتان  ــرق نقــد و اهان ۴. ف
ــت  ــاب از اهان ــۀ اجتن ــه بهان ــه ب ــن اســت ک ــد ای توجــه نمی کنن
ــد را  ــه نق ــر گون ــو ه ــد جل ــته گان می خواهن ــا و گذش ــه علم ب
بگیرنــد تــا هیــچ صــدای مخالــف و متفاوتــی بــاال نشــود. تحمیــل 
تک صدایــی بــر جامعــه راه حــل نیســت. بعضــی دوســتان از ایــن 
رنــج می برنــد کــه چــرا نمی تواننــد هــر صــدای دیگــری را محــو 
ــر  ــد کــه امــام احمــد در براب ــه، اگــر کســی بگوی کننــد؛ و گــر ن
ــه مقــام  فــان فقیــه تشــدد نشــان داده اســت کجایــش اهانــت ب
ــام )ص( در  ــر اس ــر از پیامب ــی غی ــا کس ــت. آی ــد اس ــام احم ام
تاریــخ مــا وجــود دارد کــه معصــوم باشــد و مــا نتوانیــم نظــر یــا 

عملــش را نقــد کنیــم؟ 
ــه  ــاروا ب ــای ن ــک و تهمت ه ــاظ رکی ــه الف ــن اســت ک ــت ای اهان
ــه  ــروزه ب ــتان ام ــی از دوس ــه بعض ــود، کاری ک ــران زده ش دیگ
ــند و  ــه س ــدون هیچ گون ــد و ب ــود می کنن ــان خ ــا رقیب ــی ب راحت
ــد  ــان می اندیش ــاوت از آن ــه متف ــگری را ک ــر پژوهش ــی ه مدرک
این هــا  امثــال  و  بیگانــه گان  بــه  وابســته  و  فروختــه شــده 
می خواننــد. در فضــای ذهنــی مســموم بــه زهــر توطیه اندیشــی و 
شایعه پســندی کــه اکثریــت ایــن دوســتان بــه آن گرفتــار هســتند 
ــر  ــی ب ــبت ها پایه ی ــن نس ــه ای ــردد ک ــن نمی گ ــال ای ــی دنب کس
واقعیــت هــم دارد یــا صرفــاً تهمــت و افتراســت و اکثریت ایشــان 
علی رغــم ادعــای دینــداری، هیــچ پروایــی از آخــرت هــم ندارنــد 
کــه روزی از آنــان پرســیده خواهــد شــد کــه آنچــه می گفتیــد و 

ــود؟! ــی ب ــدرک و دلیل ــه م ــر اســاس چ ــد ب می بافتی
ــان  ــم مخالف ــرون اول ه ــان ق ــت. در هم ــه نیس ــای گای ــا ج ام
فکــری، چــه فقهــا و چــه متکلمــان طیف هــای دیگــر مــورد آزار 
اســاف ایشــان قــرار داشــتند. وقتــی عالمــی ماننــد امــام محمــد 
بــن جریــر طبــری، فقیــه، محــدث، مــورخ و مفســر بــزرگ قــرآن، 
امــام احمــد بــن حنبــل را در ردیــف فقهــای بــزرگ قــرار نــداد 
چــه باهــا بــر ســرش آوردنــد. خانــه اش را ســنگ باران کردنــد، 
ــاب و  ــکان ذه ــد، ام ــع کردن ــه اش را من ــه خان ــد ب ــت و آم رف
ــه  ــد ب ــازه ندادن ــرگ اج ــس از م ــد، و پ ــاب خــودش را گرفتن ای
قبرســتان مســلمانان دفــن شــود. از نظــر آنــان او بــه امــام احمــد 
اهانــت کــرده بــود و به خاطــر آن نظــر کــه داده بــود بایــد چنیــن 
مجــازات می شــد. در آن زمــان امریــکا و اروپایــی هــم نبــود کــه 
بشــود او را وابســته بــه آن هــا معرفــی کننــد. حــاال کــه وضعیــت 
ــدازه مســموم اســت هیــچ گایه یــی از اخــاف  جوامــع مــا بی ان

شــان نداریــم.
5. پرســش های اساســی در بــارۀ تکفیــر: گیــرم کــه تحلیــل مــن و 
امثــال مــن از پدیــده تکفیــر و ریشــه هایش نادرســت باشــد. ایــن 
دوســتان بفرماینــد کــه روایــت آن هــا از ایــن موضــوع چیســت؟ 
تکفیــر از کــدام مقطــع زمانــی در تاریــخ مســلمانان شــروع شــده 
اســت؟ چــه عواملــی ســبب رشــد و گســترش آن شــده اســت؟ 
آیــا هیــچ زمینــه درونــی در فرهنــگ مــا بــرای آن وجــود نداشــته 
ــامی  ــب اس ــرق و مذاه ــان ف ــی می ــات کام ــا منازع ــت؟ آی اس
ــش  ــا داع ــت؟ آی ــم نیس ــر ه ــد در براب ــای تن ــر از خصومت ه پ
ــدام  ــد اق ــر می توانن ــر تکفی ــه ب ــدون تکی ــده ب ــان و القاع و طالب
بــه قتــل دیگــران بکننــد؟ اگــر بگوینــد تنهــا خــوارج بودنــد کــه 
بــه تکفیــر دیگــران متوســل می شــدند، آیــا خــوارج یــک پدیــدۀ 
ــا توانســته  اســت امتــداد خــود  تاریخــی منقــرض شــده اســت ی
ــید  ــش س ــوان نق ــا می ت ــد؟ آی ــظ کن ــف حف ــه اشــکال مختل را ب
ــی  ــکار افراط ــترش اف ــش و گس ــودودی را در پیدای ــب و م قط
ــا و  ــش در کتاب ه ــا داع ــت؟ آی ــده گرف ــروز نادی ــری ام و تکفی
مجــات خــود بــه منابعــی بیــرون از منابــع معــروف ما مســلمانان 

ــد؟ ــتناد می کن اس
مــن در ایــن مــورد بــه کتاب هــای غربیــان یــا مســلمانانی کــه از 
نظــر آنــان ســکوالر خوانــده می شــوند ارجــاع نمی دهــم. ایشــان 
ــخصیت های  ــت ش ــه دس ــه ب ــد ک ــه کنن ــی مراجع ــه کتاب های ب
معــروف مســلمان نوشــته شــده تــا خطاهــای ایــن بــزرگان را در 
زمینــه فهــم دیــن ببیننــد. ایــن کتاب هــا بــه دســت کســانی نوشــته 
ــتۀ  ــای برجس ــود از چهره ه ــان خ ــه بعضــی از آن ــده اســت ک ش

دعــوت بــه اســام هســتند ماننــد: 

- ابو الحسن الندوی، تفسیر سیاسی اسام
- وحید الدین خان، الخطأ فی تفسیر الدین

- دعاۀ ال قضاۀ، حسن الهضیبی
- سالم البهنساوی، أخطاء فی الفکر اسامی المعاصر

- القصۀ الکاملۀ لخوارج عصرنا، ابراهیم بن صالح المحیمید

ــی  ــه گفت وگوی ــا را ب ــد م ــی بتوان ــن مباحث ــدوارم طــرح چنی امی
راهگشــا در بــارۀ یکــی از معضــات بــزرگ ایــن عصــر برســاند. 
تــا مــا بــه منطــق گفت وگــو تــن ندهیــم ایــن بحــران گســترده تر 
خواهــد شــد و در آن صــورت همــه طرف هــا قربانــی ایــن 

پدیــده خواهنــد بــود.
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نهها رسا
بحران و
قتصادی ا
افغانستان در  شـماری از دانشـمندان دیگر میان کاالی مربوط به رسـانه و 

دیگـر کاالهـا، تفاوت هـای قایـل شـده اند. از جملـه گفته اند 
کـه کاالی رسـانه یی از هزینه هـای بسـیار ثابت باال و بسـیار 
ثابـت پاییـن برخـوردار اند که گاهـی حتا به صفر می رسـند 
و توانایـی رقابـت کـردن را نـدارد. تفـاوت دیگـر کاالهـای 
رسـانه یی ایـن اسـت کـه کنتـرل آن بسـیار مشـکل اسـت؛ 
بیـن  در  رادیویـی  برنامه هـای  شـنیدن  از  نمی تـوان  یعنـی 
مـردم جلوگیـری کـرد. در حالی کـه دیگـر محصـوالت را 
می شـود کنتـرل کـرد. تفاوتـی دیگـر کاالی رسـانه بـا دیگر 
کاالهـا، ایـن اسـت کـه کاالی رسـانه تمـام شـدنی نیسـت، 
یعنـی هـر قـدر که فیلم را تماشـا  کنیـم، تمام نمی شـود. در 
حالـی کـه دیگـر کاالهـا تمـام می شـود. کاالهای رسـانه یی 
پیش از خرید ارزیابی شـدنی نیسـت در حالی که مشـتریان 
می تواننـد دیگـر کاالهـا را ارزیابـی کننـد. بـه همیـن خاطر، 
ریسـک پذیر  بسـیار  رسـانه  کاالهـای  کننـده گان  مصـرف 
هسـتند. کاالهـای رسـانه یی دارای عـوارض جانبـی بسـیار 
بـاالی فرهنگی اسـت کـه بقیه کاالهای بـازار از این ویژه گی 

) mediajournal.ir ،برخـوردار نیسـت. )مجلـه رسـانه
روش شناسی تحقیق

 توصیـف و تعییـن روش هـای شـناخت، راه هـای رسـیدن 
و  پدیده هـا  شـناخت  بـرای  مناسـب  روش  معرفـت،  بـه 
وسـیلۀ هـر علـم، روش شناسـی تحقیـق گفتـه می شـود؛ یـا 
روش شناسـی بـه روش های گفته می شـود که برای رسـیدن 

بـه شـناخت علمـی از آن اسـتفاده می شـود.
سواالت تحقیق

سـوال اصلـی در ایـن تحقیـق این اسـت کـه منابـع مالی از 
چـه تأثیـری روی کیفیـت تولیدات رسـانه یی در افغانسـتان 
برخـوردار اسـت و آیـا رابطـه بیـن منابـع مالـی و کیفیـت 

تولیـدی رسـانه ها وجـود دارد؟
سـواالت جزیـی ایـن مقالـه بیشـتر در بـارۀ رابطـۀ درآمـد 
خانواده هـا و تقاضـای محصـوالت رسـانه یی، افزایش میزان 
قیمـت تولیـدات رسـانه یی و کاهـش مخاطبـان آن، اینکـه 
بـازار فـروش محصوالت رسـانه یی و میـزان مخاطبـان تابع 
چـه اثـرات و عواملـی اسـت؟ نقـش دولـت در اسـتقالیت 
اقتصـادی رسـانه ها چیسـت و در افغانسـتان بیشـتر منابـع 
مالـی رسـانه ها از کـدام راه هـا تأمیـن می شـود؟ پاسـخ بـه 
ایـن سـواالت، در ایـن مقالـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

می گیـرد.
 فرضیه های تحقیق

بـه نظـر می رسـد کـه بیـن درآمدزایـی و کیفیـت تولیـدی 
رسـانه ها رابطـه وجـود دارد. یعنـی اگر درآمدزایی رسـانه ها 
نیـز  آن  برنامه هـای  و  تولیـدی  کاالهـای  باشـد،  بیشـتر 
جذاب تـر اسـت، امـا اگـر رسـانه دچـار بحـران اقتصـادی 

باشـد، کیفیـت برنامه هـای آن نیـز پاییـن اسـت.
بـه نظـر می رسـد کـه اقتصـاد مهمتریـن نقـش را در کیفیت 
کاالی رسـانه یی دارد. چـون در طـول ده سـاِل گذشـته ثابت 
شـد کـه رسـانه های وابسـته از نظـر اقتصـادی، ناموفق تر از 

رسـانه هایی بـوده کـه از نظـر مالـی خوب بوده اسـت.
احتمـاالً نـوع درآمـد مخاطبـان، قطـع کمک هـای نهادهـا، 
رقابت هـای منفـی رسـانه یی، کاهـش پیام هـای بازرگانـی، 
مخاطبـان،  سـلیقۀ  شـدن  پیشـرفته  انترنـت،  گسـترش 
مهاجرت هـا و جابه جایی هـای رسـانه یی و وابسـته گی های 
سیاسـی، باعث کاهـش درآمدزایی رسـانه ها گردیده اسـت.
بـه نظـر می رسـد کـه عـدم توسـعۀ رسـانه ها یکـی از موانع 
مهم بر سـر راه توسـعۀ کشـور به شـمار می رود. چون رسانه 
عامـل اصلـی تغییر در یک کشـور اسـت، در بخش توسـعه 

هـم فرصت سـاز اسـت و هم فرصت سـوز.
روش انجام تحقیق

الـف. بـر مبنـای هـدف: ایـن تحقیـق بـه شـکل بنیـادی و 
کاربـردی انجـام شـده اسـت.

ب. بـر مبنـای تجزیـه و تحلیـل: در ایـن تحقیـق. کاوش 
درونـی اسـناد و تحلیـل و تفسـیر داده هـا صـورت گرفتـه 
اسـت. بیشـتر اسـناد و مدارک موجـود در ارتباط بـه اقتصاد 
رسـانه های افغانسـتان بررسی شـده اسـت. قانون کار، قانون 

اساسـی، قانـون رسـانه ها و دیگـر قوانیـن مربـوط 
موضوع. بـه 

ج. بـر مبنـای جمـع آوری داده هـا: در ایـن قسـمت اسـناد، 
مشـاهده و بحث هـای کاس دکتـر موسـایی، از روش هـای 
مهـم تحقیـق اسـت. آنچـه را کـه خـود نویسـنده در طـول 
پانـزده سـال بـه حیـث کارمنـد در تلویزیون های افغانسـتان 

مشـاهده کـرده، در ایـن تحقیـق ذکـر کرده اسـت.
د. بـر مبنـای نـوع تحقیـق: تاریخـی، توصیفـی، قیاسـی و 

می باشـد. تجربـی 
بررسی تاریخچه و پیشینه

اقتصـاد رسـانه یـک حوزه یـی از اقتصـاد اسـت کـه از دهـۀ 
70 میـادی بـه شـدت مـورد توجهـی محققـان و فعـاالن 
رسـانه یی و اقتصـادی بـوده اسـت. در این حـوزه محققان و 
پژوهشـگران بیشـتر عوامل دخـل و خرج رسـانه ها، تأثیرات 
عوامـل اقتصـادی باالی رسـانه ها و عوامل بحـران را کاوش 
انـد. خوشـبخانه تـا حـدودی تحقیقـات در حـوزۀ  کـرده 
اقتصـاد رسـانه ها، بـا تحـواالت و تغییـرات بـه وجـود آمده 

در رسـانه ها، همـگام بـوده اسـت.
در داخـل افغانسـتان تاهنـوز یـک تحقیـق جامـع در بـارۀ 
اقتصـاد رسـانه صـورت نگرفتـه اسـت و کمتر بـه آن توجه 
ایـران،  در  به ویـژه  افغانسـتان  از  خـارج  در  اسـت.  شـده 
ایـن  در  را  زیـادی  تحقیقـات  پژوهشـگران،  و  دانشـمندان 
زمینـه انجـام داده انـد. به طـور نمونه کتـاِب »اقتصادِ رسـانه« 
توسـط دکتـر میثـم موسـایی اسـتاد رشـتۀ  روزنامه نـگاری 
دانشـگاه عامـه طباطبایـی تهران نوشـته و در دانشـگاه های 

ایـن کشـور تدریـس می شـود.
پرداختـن بـه پیشـینه تحقیـق در بـارۀ اقتصـاد رسـانه از نظر 
علمـی بسـیار مهم اسـت چون باعـث جلوگیـری از کارهای 
تکـراری در ایـن زمینـه می گـردد. همچنـان غنامنـدی منابع 
و معرفـی آن، تکیـه بـر شـانۀ تجـارب محققـان پیشـین، پُـر 
سـاختن خالیگاه هـای تحقیقـی در ایـن زمینه و نقـد اثرهای 
پیشـین، از فایده هـای دیگـر بررسـی پیشـینۀ تحقیق اسـت.

  محدودیت های تحقیق

ن  میا
رشـته یی 

ن  د بـو
تازه گـی  موضـوع، 

نمونه هـای  فقـدان  و 
افغانسـتان،  در  آن  عملـی 

گسـترده گی زمانـی مـورد مطالعـه، 
فقـدان اطاعات دقیـق پیرامـون مبحث، 

عـدم ثبـت و ضبط مسـایل و اسـناد مربوط به 
تحقیـق و محدودیت هـای نهفتـۀ دیگـر، محقـق را 

بـا سـرگردانی های زیـاد مواجـه سـاخته و از پخته گی و 
اسـت. سـاخته  کـم  کار  انجـام  قـوام 

تازه گـی و جدیـد بـودن تحقیق بـا روش های نویـن تحقیق، 
یکـی از بزرگتریـن مشـکات و چالش هـای ایـن تحقیـق 
به شـمار مـی رود. بـه امیـد آنکـه همـت و توجـه محققـان 
ژرف اندیـش و سـخت کوش در مراحـل دیگـر، کاسـتی ها و 

نقیصه هـای ایـن تحقیـق  را جبـران کنـد.
یافته های مقاله

عوامل موثر در منابع مالی و درآمدزایی رسانه ها
1-بنگاه های رسانه یی

سـازمان های  و  صاحبـان  شـامل  بیشـتر  بنگاه هـا  ایـن     
رسـانه یی می شـود کـه شـامل چنـد گـروه می گـردد کـه در 

ایـن قسـمت در بـارۀ هـر کـدام پرداختـه می شـود.
 ویژه گی های سازمان رسانه یی

گسـترده گی، تنـوع تولیـد، رو بـه افزایـش بـودن، مدیـران و 
کارمنـدان نخبـه و مسـلکی، بسـیج افـکار عمومـی، حرکت 
مطابـق نیـاز مخاطبـان، تولیـد محتوا بـر اسـاس دغدغه های 
مـردم، سـرعت تولیـد، از بیـن بـردن مرزهـا و فاصله هـای 
مکانـی، قومـی، سـمتی و…، تقویـت اعتمـاد ملـی، تأمیـن 
رضایت مخاطبان، تناسـب شـغل با فرد و مشـارکتی ساختن 
آمـوزش، از مهمتریـن ویژه گی هـای سـازمان های رسـانه یی 
و  سـاختاری  فکـری،  انسـانی،  سـرمایۀ  مـی رود.  به شـمار 
رابطه یـی، از مهمتریـن عناصـر سـازمان یـک رسـانه اسـت.  
سـازمان های رسـانه ترکیـب یافتـه از چند بخش مهم اسـت 

کـه در ایـن قسـمت به آن اشـاره می شـود.
الـف- صاحبـان و سـهام داران: این گروه بیشـتر دنبال سـود 
هسـتند و پالیسـی تجـاری دارند. حتـا بعضی از سـهام داران 
تلویزیون هـا تاجـران هسـتند و بـه منظـور نهادینـه سـاختن 
فرهنـگ مصـرف کاالی مورد نظـر خویش، تلویزیـون ایجاد 
کرده انـد. هـدف شـان از ایجاد رسـانه حفظ مشـتریان قدیم 
و جلـب مشـتریان جدید اسـت. جـز این دیگر هیـچ هدفی 

ندارند.
ب-مدیـران و کارمنـدان: گـروه دوم مدیـران و کارمنـدان 
هسـتند کـه بیشـتر بـه دنبـال حقـوق مناسـب و بعضی ها به 
دنبـال شـهرت هسـتند. امـا در افغانسـتان بیشـتر کارمنـدان 
و  سـهام داران  نزدیـکان  و  اقـارب  از  تلویزیون هـا  کلیـدی 

موسسـان بنـگاه رسـانه هسـتند.
جسـتجوی  در  همیشـه  این هـا  دهنـده گان:  آگهـی  ج-    
رسـانۀ مناسـب و پُـر بیینـده بـرای نشـر اعانـات تجارتـی 
شـان هسـتند. دایم از مـردم سـوال می کنند که کدام رسـانه، 
کـدام برنامـه و در کدام وقت بیشـتر بیننده هسـتند. صاحبان 
آگهـی و تبلیغـات، در واقـع تعیین کننده گان اصلـی برنامه ها 
و  برنامه هـا  از  برخـی  حتـا  اسـت.  رسـانه ها  محتـوای  و 
صداهـای مجـری را در تبلیغـات خـود مشـخص می کننـد. 
بایـد گفـت کـه نـرخ هزینـۀ تبلیغـات نیـز در هـر زمـان و 
برنامـه فـرق می کنـد. مثًا از سـاعت شـش شـام تا ده شـب 
اوقـات طایی رسـانه ها اسـت و قیمت اعـان چندین برابر 
نیـز،  دارد  بیشـتر  مخاطبـان  کـه  برنامه هایـی  در  می شـود. 

هزینـه تبلیغـات باال مـی رود.
تغذیـۀ  منبـع  مهمتریـن  تبلیغـات،  و  بازرگانـی  پیام هـای 

رسـانه ها 
بـه  اسـت. 

خاطـر  همیـن 
هـر  اداری  ترکیـب  در 

مدیریـت  یـک  تلویزیـون 
جداگانه تحـت عنـوان مارکیتینگ 

بیشـترین  دارد.  وجـود  بازاریابـی  یـا 
هزینـه و امکانـات تلویزیون ها نیـز در همین 

زمینـه اختصـاص داده می شـود. مثًا افـراد خوش 
زبـان، تیزفهم، اجتماعی، مسـلکی و سرشـناس به حیث 

مدیـر و کارمنـدان بخـش مارکتینـگ انتخـاب می شـوند. در 
مجمـوع کارمنـدان یک شـبکه بیشـترین درآمـد و حقوق را 

دارنـد. بازاریـاب  بخـش  کارمنـدان  نیـز 
در  دخیـل  چهـارم  گـروه  مالـی:  حمایت کننـده گان  د- 
بنگاه هـای رسـانه یی، حمایـت کننـده گان مالـی برنامه هـا و 
اخبـار تلویزیون هـا هسـتند. برخـی از شـرکت ها و بعضـی 
از تاجـران تمامـی هزینـۀ سـاخت یـک برنامـه را متقبـل 
می شـوند تـا اسـم شـان در اول و آخـر محصول مـورد نظر 
در رسـانه گرفتـه شـود. در افغانسـتان بیشـتر بـا ایـن لهجـه 
اعـام می شـود »ایـن برنامه با همـکاری …. به شـما تقدیم 

. گردید«
ر-مخاطبـان و مصـرف کننـده گان: گـروه پنجـم موثـر بـر 
تولیـدات رسـانه یی، مخاطبـان و مصـرف کننـده گان اسـت. 
رسـانه ها مجبـور انـد که بـرای حفـظ مخاطبـان و بیننده گان 
خـود، مطابـق سـلیقۀ آنـان برنامـه تهیـه کننـد. چـون اگـر 
رسـانه ها مخاطبـان خـود را از دسـت بدهنـد و بـا بحـران 
مخاطـب مواجـه شـوند، دیگـر صاحبـان پیام هـای آگهـی 
اعانـات خـود را بـه آنـان نمی سـپارند. بـر ایـن اسـاس، 
رسـانه ها مجبـور بـه جلـب و جذب مخاطبان بیشـتر اسـت 
تـا بتواننـد تبلیغـات بیشـتری را نشـر کننـد و پـول بیشـتر 

آورنـد. به دسـت 
در افغانسـتان کـه بیشـتر افـراد از لحاظ درآمـد ضعیف و از 
نظـر مالـی فقیـر اند، نسـبت به کاالها و مسـولیت رسـانه یی 
بی میـل هسـتند. به جـای هشـتاد افغانـی خرید بلیط سـینما، 
هشـت نـان خریـده و بـا خانـوادۀ خـود مصـرف می کننـد. 
خـوراک  مصـارف  می تواننـد  فقـط  افـراد  بیشـتر  درآمـد 
روزانـه اش را تأمیـن کننـد. شـرکت ها و موسسـات داخی و 
خارجـی کـه منبـع تغدیۀ رسـانه ها به شـمار می رفـت نیز، یا 
از کشـور رفتـه و یا درآمدشـان محدود شـده کـه نمی توانند 
هزینـۀ پیام هـای بازرگانـی خـود را پرداخـت کننـد. مثـًا 
پایین تریـن نـرخ اعانـات تجارتـی در تلویزیون، هـر دقیقه 

دالر اسـت.  500
محدودیـت فرصـت مخاطبان، تغییر سـلیقه ها و خواسـته ها، 
ترکیـب و جابه جایـی، فقـر و بی پولی، چالش هـای فرهنگی 
و سـنتی، از مهمتریـن موانـع و چالش هـای مخاطبان اسـت 
کـه بـاالی اقتصـاد رسـانه و کاهش میـزان خریـد کاالی آن 

تأثیر گذاشـته اسـت.
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یکــی از بحث هــای اساســی نشســت ژینــوا 
افغانســتان  در  شــفاف  انتخابــات  برگــزاری 
خواهــد بــود و جامعــۀ جهانــی در ایــن نشســت 
ــرد. ــد ک ــت خواهن ــات حمای ــزاری انتخاب از برگ
ــی  شــماری از اســتادان دانشــگاه و نهادهــای مدن
در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار بــه ایــن بــاور 
انــد کــه برگــزاری انتخابــات یکــی از شــرط های 
جامعــه جهانــی و امریــکا اســت و درایــن نشســت 

روی آن تأکیــد خواهــد شــد.
ــس  ــت کنفران ــرار اس ــه ق ــت ک ــن در حالی س ای
ــنبه و  ــای سه ش ــتان روز ه ــارۀ افغانس ــوا در ب ژین
چهارشــنبه در شــهر ژینــوا ســویس برگــزار  شــود.

ــدت  ــت وح ــس  حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
ملــی و داکترعبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی 
بــرای اشــتراک در ایــن نشســت بــه شــهر ژینــوا 

می رونــد.
ــی  ــه مدن ــع جامع ــس مجتم ــی ریی ــز رفیع عزی
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــتان در گفت وگ افغانس
ــگ و  ــایل جن ــس مس ــن کنفران ــد: »در ای می گوی
صلــح، امنیــت، انتخابــات، مبــارزه بــا فســاد اداری 
ــی و  ــای منطقه ی ــواد مخــدر و همکاره قاچــاق م

ــی مطــرح خواهــد شــد«. جهان
افغانســتان در  بــه گفتــۀ رفیعــی: »حکومــت 
ــرده  ــی ک ــد، کوتاه ــر ش ــه ذک ــوارد ک ــی م تمام
ــای  ــا بحث ه ــه ت ــی گرفت ــای داخل و از بحث ه
ــان  ــه هم ــت ب ــته  اس ــی نتوانس ــی و منطقه ی جهان
ــد،  ــود، برس ــده ب ــن ش ــه تعیی ــل ک ضرب العج
ــاد اداری  ــا فس ــازره ب ــش مب ــال در بخ ــور مث ط
ــه  ــات ب ــرده، در مســأله انتخاب ــی ک بســیار کوتاه
ــت کار  ــن امنی ــرده، در تأمی ــم کاری ک ــدت ک ش
موثــری صــورت نگرفتــه و حتــا اصطــاح دولــت 
ــک  ــد. ی ــن کن ــته تأمی ــی را نتوانس ــدت مل وح
ــک آدرس  ــه ی ــه ب ــتی ک ــاز ریاس ــت تکت حکوم

ــت«. ــرده اس ــاد ک ــود، ایج ــه می ش خاص
گفــت:  انتخابــات  بحــث  خصــوص  در  او 
تفاهم نامــۀ حکومــت وحــدت ملــی بــر ســه 
اصــل اســتوار بــود، برگــزاری انتخابــات شــفاف، 
توزیــع تذکره هــای برقــی و  تعدیــل قانــون 

اساســی. 
آقــای رفیعــی افــزود: حکومــت وحــدت ملــی که 
یکــی از پیــش شــرط های اش برگــزاری انتخابــات 
اســت و توســط امریــکا حمایــت شده اســت، 
ــه  ــات یکــی از شــرط های جامع ــزاری انتخاب برگ
جهانــی و امریکاســت و درایــن نشســت روی آن 

تأکیــد خواهــد شــد.
رییــس مجتمــع جامعــۀ مدنــی افغانســتان، یکی از 
ــزاری  ــوا را برگ ــت ژین ــی نشس ــای اساس بحث ه
ــن نشســت  ــت: درای ــرده گف ــوان ک ــات عن انتخاب
بحــث دوام کمک هــا و حمایــت از برگــزاری 

یــک انتخابــات شــفاف در افغانســتان محــور 
ــن  ــی در ای ــۀ جهان ــود و جامع ــد ب ــی خواه اصل
نشســت از برگــزاری انتخابــات حمایــت خواهنــد 

کــرد. 
اســتاد  و  اقتصــاددان  ســیحون  ســیف الدین 
»کنفرانــس  می گویــد:  نیــز  کابــل  دانشــگاه 
پاســخ گویی نخواهــد  ژینــوا یــک کنفرانــس 
بــود و بیشــتر روی کمک هــا بحــث نخواهــد 
ــه از  ــت ک ــس تعاملی س ــک کنفران ــل ی ــد، ب ش
افغانســتان خواســته خواهــد شــد تــا یــک سلســله 
ــی  ــای اصل ــد و بحث ه ــه کن ــای را ارای گزارش ه

ــود«. ــد ب ــات خواه ــح و انتخاب ــورد صل در م
ــه   ــد ک ــان باش ــیحون: یادم ــتاد س ــۀ اس ــه گفت ب
جامعــه جهانــی دولــت فعلــی افغانســتان را یــک 
ــا  ــد؛ ام ــوان می دان ــف و نات ــاکارا، ضعی ــت ن دول
بازهــم بــه کمک هــای خــود ادامــه می دهــد، 
ــا  ــد ی ــی بکنن ــود عمل ــدات خ ــه تعه ــه ب این ک
نکننــد، مهــم نیســت. امــا همچنــان مشــمول 

کمک هــای جهانــی خواهــد بــود.
ــم  ــس ه ــن کنفران ــیحون: ای ــتاد س ــاور اس ــه ب  ب
ــب  ــای از جان ــا وعده ه ــایر کنفرانس ه ــد س مانن
ــای  ــد و وعده ه ــد ش ــی داده خواه ــۀ جهان جامع
ــی هــم از ســوی حکومــت افغانســتان  ــان خال می

ســپرده خواهــد شــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه ایــن بــاور اســت: 
»برگــزاری چنیــن نشســت ها جهــت جلــب 
ــی  ــی دولت ــت و ناتوان ــان دهندۀ ذل ــا، نش کمک ه
ــی  ــک طلب ــا کم ــن کنفرانس ه ــه از ای ــت ک اس
ــنده گی  ــود بس ــرای خ ــی ب ــچ برنامه ی ــد و هی کنن

ــد«. ــته باش ــورش نداش کش
گونــه  ایــن  در  می گویــد:  اقتصــاددان  ایــن 
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــرای مب ــی ب نشســت ها وعده های
ــوی  ــاد اداری از س ــا فس ــارزه ب ــدر، مب ــواد مخ م
ــب  ــود از جان ــپرده می ش ــتان س ــت افغانس حکوم
ــن  ــرای تأمی ــای ب ــم وعده ه ــی ه ــۀ جهان جامع
ــد شــد. ــات در افغانســتان داده خواه ــح و ثب صل
ــی  ــوارد تعهدات ــن م ــی ای ــرد: تمام ــد ک او تأکی
ــد،  ــر می دهن ــه همدیگ ــرف ب ــردو ط ــه ه ــد ک ان
ــواره  ــه هم ــی ک ــر عمل ــی و غی ــای واه وعده ه
ســپرده شــده؛ امــا هیــچ گاه عملــی نشــده اســت.
ــد  ــای مانن ــیحون: »دولت ه ــای س ــاور آق ــه ب ب
ــورهای  ــه کش ــی ب ــه متک ــتان ک ــت افغانس دول
ــت،  ــخ گو نیس ــش پاس ــه ملت ــت و ب ــی اس خارج
توجــه  عایق شــان  و  دولت هاســت  بدتریــن 
ــه کشــورهای  ــه حســاب دهی ب ــان بیشــتر ارای ش
بیرونــی اســت و از ایــن کنفرانــس بــه آن کنفرانس 
ــد و ایــن  ــی می کن ــا گرفتــن وعده هــا روزگذران ب

ــود«. ــرار می ش ــان تک ــل همچن دور باط
ــروز  ــی دی ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب داکت

  LOTFA ــی ــۀ اجرای ــۀ کمیت ــتین جلس در نخس
ــی  ــای امنیت ــده گان نهاده ــور نماین ــا حض ــه  ب ک
و قضایــی و ســفرای کشــورهای خارجــی در 
ــود، گفــت: در  ــه برگــزار شــده ب ریاســت اجرایی
آســتانۀ کنفرانــس ژینــوا قــرار داریــم. آن چــه کــه 
در افغانســتان می گــذرد در ایــن نشســت بررســی 

ــد. ــد ش خواه
ایــن درحالی ســت کــه هــارون چخانســوری 
 3 شــنبه  روز  ریاســت جمهوری  ســخنگوی 
ــه  ــری، ب ــن نشســت خب ــال روان در ای ــوس س ق
برگــزاری کنفرانــس ژینــوا اشــاره کــرد و هــدف 
ــت  ــدات حکوم ــی تعه ــزاری آن را بررس از برگ
ــت:  ــد و گف ــردم خوان ــه م ــبت ب ــتان نس افغانس
در ایــن نشســت محــور صحبت هــا عبــارت 
توان مندســازی  منطقه یــی،  اتصــال  از،  انــد 
ــی،  ــزرگ منطقه ی ــای ب ــان، پروژه ه ــادی زن اقتص
ســکتور خصوصــی در کشــور، معــارف و کیفیــت 
موادمخــدر،  برنامه هــای حرفــوی،  و  معــارف 
ــا  ــارزه ب ــل و مب ــی، معیشــت بدی ــت غذای مصونی
ــدات  ــا فســاد اداری، تعه ــارزه ب ــالی، مب خشک س
ــاف  ــداف انکش ــه اه ــد ب ــل در پیون ــازمان مل س
ــن  ــان در ای ــش زن ــح و نق ــد صل ــدار و رون پای

ــد. رون
آقــای چخانســوری بــا بیــان ایــن کــه افغانســتان 
بــه  نیــاز  بلکــه  نــدارد  شــریک  بــه  نیــاز 
ــان  ــه دارد بی ــه و همه جانب ــای دوجان همکاری ه
کــرد: افغانســتان بــه عنــوان یــک شــریک موثــر در 
حــال تبدیــل شــدن اســت کــه در ایــن نشســت 
ــز  ــتان نی ــوالت افغانس ــی مصح ــر روی بازاریاب ب

بحــث می شــود.
ــل متحــد اعــام کــرده  ــن حــال، ســازمان مل باای
کــه در کنفرانــس ژینــوا در شــهر ســویس در 
بــاره افغانســتان در کنــار ســایر مســایل، در مــورد 
مســأله تاش هــای جــاری صلــح در ایــن کشــور 

ــود. ــث می ش ــز بح نی
ــازمان  ــاص س ــده خ ــاون نماین ــر مع ــی لنزی توب
ملــل متحــد بــرای افغانســتان در امــور هماهنگــی 
ــوا  ــهر ژین ــری در ش ــت خب ــای در نشس کمک ه
ــی  ــه بین الملل ــی جامع ــه هماهنگ ــت ک ــه اس گفت
در ارتبــاط بــه صلــح افغانســتان بی ســابقه بــوده و 
فرصت هــای زیــادی بــرای صلــح در ایــن کشــور 

ــت. ــم شده اس فراه
رییــس  اظهــارات  از  گفــت،  لنزیــر  آقــای 
حکومــت وحــدت ملــی و دپیلومات هــای غربــی 
ــتان  ــح افغانس ــارۀ صل ــه در ب ــود ک ــوم می ش معل

آمده انــد. میــان  بــه  پیشــرفت های 
ــخ  ــه تاری ــتان ب ــارۀ افغانس ــوا درب ــس ژین کنفران
ــۀ  ــر خارج ــور 62 وزی ــا حض ــر ب 27 و 28 نوامب
ادارۀ  و  ســازمان   35 و  جهــان  کشــورهای 
بین المللــی در دفتــر ســازمان ملــل متحــد در 

می شــود.  برگــزار  ســویس 
جانــب  از  مشــترک  به گونــۀ  ژینــوا  نشســت 
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد و رهبــری خواهــد 
ــی و  ــس اجرای ــی، ریی ــرف غن ــد اش ــد. محم ش
شــماری از وزیــران و مســووالن بلندپایــۀ دولــت 
افغانســتان نیــز در ایــن نشســت شــرکت خواهنــد 

کــرد.
کنفرانس هــای  برعکــس  کــه  گفتــه می شــود 
پیشــین، در کنفرانــس ژینــوا هیچ گونــه تعهــد 
و کمــک تــازۀ مالــی بــه افغانســتان صــورت 
دوجانبــۀ  تعهــدات  بلکــه  گرفــت؛  نخواهــد 
جامعــۀ بین المللــی بــه افغانســتان و تعهــدات 
ــده،  ــورهای کمک کنن ــه کش ــتان ب ــب افغانس جان

مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار می گیــرد. 
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د افغانســتان د کانونــو او پطرولیــم وزارت وایــي، پــه دغــه هېــواد کــې یــو 

شــمېر سیاســیون، حکومتــي چارواکــي او د پارملــان وکیــان د کانونــو پــه 

پــروژو کــې دخیــل دي.

د افغانســتان د کانونــو او پطرولیــم وزیــره نرګــس نهــان وايــي، یــو شــمېر 

لوړپــوړي حکومتــي چارواکــي، د مــي شــورا غــړي او سیاســیون د کانونــو 

ــته  ــې دا د ش ــل دي چ ــې دخی ــروژو ک ــي پ ــو م ــو لوی ــه ځین ــډون پ ــه ګ پ

پالېســيو خــاف عمــل دی.

اغلــې نهــان دغــه څرګندونــې د یکشــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې پــه یــوې 

خــري غونــده کــې وکــړې.

ــت  ــخ حقیق ــل تری ــو ب ــې ی ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــده مرغ ــه ب ــل: »ل دې ووی

دا دی چــې یــو شــمېر د پارملــان غــړي، لوړپــوړي حکومتــي چارواکــي، 

ــه کار  ــه لــوړو دولتــي ادارو کــې پ د کابینــې غــړي او هغــه کســان چــې پ

بوخــت دي، نــه یــوازې د کانونــو، بلکــې پــه نــورو ســکټورنو او ســرو مي 

پــروژو کــې کار کــوي، یعنــې هــم سیاســت کــوي او هــم تجــارت، پــه دې 

برخــه کــې واضحــه پالېــي شــته چــې یــا دې سیاســت وکــړي او یــا هــم 

ســوداګري.«

اغلــې نهــان دغــه خــرې داســې مهــال کــوي چــې مخکــې تــر دې هــم 

پــه غیــر قانــوين توګــه د کانونــو پــه کیندلــو کــې د مــي شــورا د یــو شــمېر 

غــړو، زورواکــو او چارواکــو پــه اړه ویــل شــوي دي.

ــري  ــو کمپوټ ــان د ی ــه ش ــم وزارت دغ ــتان د کانونــو او پطرولی د افغانس

ــو  ــه خلک ــه ل ــه دې الرې ب ــې ل ــوي چ ــم ک ــره ه ــدو خ ــتم د جوړې سېس

او حکومــت رسه د کانونــو پــه برخــه کــې معلومــات رشیکــوي او د لســو 

ــه  ــه دغ ــات پ ــم معلوم ــه ه ــړاو ب ــه ت ــدو پ ــو د عوای ــویو تړونون ــو ش کلون

ــړي. ــای ک ــر ځ ــای پ ــې ځ ــتم ک سېس

د دغــه وزارت چارواکــي وايــي چــې یــاد سېســتم بــه لــه دوی رسه د پــروژو 

د پــي کېــدا او روڼتیــا پــه برخــه کــې مرســته وکــړي.

د افغانســتان د کانونــو او پطرولیــم وزارت د معلوماتــو لــه مخــې، پــه لســو 

ورســتیو کلونــو کــې ۹۱۷ تړونونــه شــوي چــې ډېــرې کوچنــۍ پــروژې وې 

او پــه ۲۰۱۶ میــادي کال کــې د کينــدل شــویو کانونــو لــه درکــه تــر الســه 

شــوي عوایــد ۹۰۰ میلیونــه افغانــۍ وو چــې اوس دا شــمېر ۲،۲ ميلیــاردو 

افغانیــو تــه رســېدلی دی.

خــو د افغانســتان د ولــي جرګــې منــي میــرداد نجــرايب ازادي راډیــو رسه 

پــه خــرو کــې وویــل چــې د مــي شــورا پــه ځانګــړي ډول، د وکیانــو پــه 

اړه د افغانســتان د کانونــو وزارت څرګندونــې بــې بنســټه وګڼلــې.

ــره نرګــس نهــان ځکــه دا  ــم رسپرســته وزی ــو او پطرولی ــي، د کانون دی واي

څرګندونــې کــوي چــې لــه ولــي جرګــې یــې د بــاور رأیــه وانــه خیســته.

ــو او  ــې د کانون ــوم، دا ده چ ــې ک ــې زه ی ــره چ ــه خ ــوي: »هغ دی زیات

پطرولیــم رسپرســتې وزیــرې د مــي شــورا د غــړو لــه لــوري د بــاور رأیــه وا 

ــې کــړی وي.« ــز قضــاوت ی ــو اړخی ــو ممکــن ی ــه خیســته، ن ن

کــه څــه هــم د افغانســتان د کانونــو او پطرولیــم وزارت د کانونــو پــه 

برخــه کــې د ســلګونه قانــوين تړونونــو خــره کــوي، خــو مخکــې تــر دې 

ــو او ان د  ــدين ټولن ــمېر م ــو ش ــټ ی ــار بنس ــفافیت د څ ــتان د ش د افغانس

ــراخ ډول د  ــه پ ــې پ ــواد ک ــه هې ــه دغ ــړو پ ــې غ ــو جرګ ــتان د مرشان افغانس

ــودلې ده. ــنه ښ ــه اړه اندېښ ــو پ ــوين کیندن ــر قان ــو د غی کانون

دغــه وزارت اوس د مــي امنیــت، کورنیــو چــارو وزارت او د مــي امنیــت 

لــه شــورا غوښــتي چــې د کانونــو د غیــر قانــوين کیندنــې پــه مخنیــوي کــې 

لــه دوی رسه همــکاري وکــړي .
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