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پنج پولیس به شمول 
فرمانده قطعه ی شاه راه 

پروان در انفجار ماین 
کشته شدند

چهار غرینظامی 
به شمول دو کودک 
در انفجاری در قندهار 
کشته شدند

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

کاری که می کنید 
مخالف گردش آزاد 

اطالعات است
در حال حاضر گرفتن اطالعات مهم از نهادهای 
نیست.  ساده ای  کار  رسانه ها  برای  حکومتی 
بسیار اتفاق افتاده که خبرنگاران پس از روزها 
نیاروده اند.  به دست  را  اطالعات  سرگردانی 
دشوار  وضعیت  از  و خبرنگاران  رسانه ها  تجربه 
دسترسی به اطالعات محدود به یکی-دو مورد 
دردسر  مشکل  این  از  شکایت  تقریبا  نیست. 
اطالعات  وقت  است.  خبرنگاران  روزه ی  هر 
این  برجستگی  باشد  مهم تر  خواسته شده 
مشکل بیشتر به چشم می آید. نمونه ی تازه آن 
قتل  پرونده  سرنوشت  از  روز  اطالعات  گزارش 
به دست  ننگرهار  در  خانواده  یک  عضو  شش 
وقوع  از  سال  دو  است.  ملی  امنیت   نیروهای 
این حادثه گذشته است، نه تنها به پرونده ی آن 
نیز خبری  آن  از سرنوشت  نشده که  رسیدگی 
نیست. اطالعات  روز به نهادهایی که مسئولیت 
کرد،  مراجعه  دارد  را  پرونده  این  به  رسیدگی 
به  مداوم  کرد،  پر  اطالعات  به  دسترسی  فرم 
پس  اما  گرفت،  تماس  حکومت  سخن گویان 
گرفت.  رد  پاسخ  سرگردانی  روز   20 حدود  از 
از  مسئول  نهادهای  سخن گویان  مدت  این  در 

نهادی به نهادی دیگر پاسکاری کرد...
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رحمت الله نیکزاد، 
رییس اتحادیه ی خبرنگاران 
ور شد در غزنی تر

جایگاه افسانه در ادبیات کودک
ونق قصه خوانی و افسانه پردازی در افغانستان ر

نسبی نگری و خرد انتقادی
وشنگری افسون یادداشتی بر کتاب ر

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 8

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت غزنی 
تأیید می کنند که رحمت اهلل نیکزاد، رییس 
اتحادیه ی خبرنگاران این والیت و خبرنگار تلویزیون 
»الجزیره« و اسوشیتدپرس ترور شده است...

کتاب »روشنگری افسون«، نوشته ی یعقوب یسنا، 
چهار بخش دارد: بخش اول، در نقد ساده انگاری...

جایگاه خالی احزاب ملی 
در سیاست افغانستان

در شرایط کنونی و دوره دموکراسی که قدرت واقعی 
در دستان مردم است، احزاب نقشی پررنگی در جامعه 
جریان  های  و  احزاب  وجود  کنونی  عصر  در  دارد. 
سیاسی شرط اولیه و اساسی حکومت  های دموکراتیک 
و مردمی می  باشد. احزاب و جریان  های سیاسی به ما 
سیاسی،  مشارکت  گسترش  شاهد  تا  می  کند  کمک 
و جامعه پذیری سیاسی  ملی  یکپارچگی  مشروعیت، 
در جامعه باشیم و حکومت  های مردمی براساس رای 
سیاسی  احزاب  واقع  در  بیاید.  به جود  مردم  اراده  و 
و  می  کند  کمک  مردم  سیاسی  آگاهی  گسترش  به 
شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت 
و  شکل دهی  بر  تأثیرگذاری  با  و  داده  سوق  جمعی 
را  ملی  امنیت  ضریب  ملّی،  و  دینی  مصالح  تبیین 

افزایش دهند. 
است.  زبانی  و  قومی  تنوع  با  جامعه ای  افغانستان 
به  جمعی  آگاهی  و  علمی  فقر  علت  به  که  تنوعی 

معضله بزرگ مبدل شده است...
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شرکت های هرمی به جای بازاریابی شبکه ای؛ 
چگونه هزاران جوان میلیون ها افغانی را می بازند؟

با  شرکت ها  این  فعالیت  می زنند.  دانشجویان اند  و 
ساختار  و  ندارد  مطابقت  شبکه ای  بازاریابی  معیارهای 
نیمه هرمی  و  هرمی  شبیه شرکت های  آن ها  فعالیت  و 

است. براساس آمار | صفحه 6

که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  روزنامه  یافته های 
شرکت ها و افراد زیادی در افغانستان زیر نام بازاریابی 
به  دست  طریق  این  از  و  دارند  فعالیت  شبکه ای 
جوانان  عمدتا  که  تن  هزاران  کالهبرداری  و  فریب 

با  نیوز  طلوع  مدیرمسئول  نجفی زاده،  لطف اهلل  اشاره: 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفت وگوی ویژه 

انجام داده است. | صفحه 4

ظریف: طالبان یک واقعیت 
در آینده اند اما به تنهایی 
توان حکومت کردن ندارند
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اسداهلل سعادتی: 

آتش بس و نظام پساصلح 
در مذاکرات با طالبان 
چالش برانگیز خواهد بود

واکنش تند اعضای مجلس نمایندگان: 

تابعیت روال غنی سلب شود
صالح: 

موترهای دارنده ی پلیت »و ج« متوقف می شود
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری می گوید که پس از این موترهایی که پلیت 

»و ج« دارند، متوقف می شود.
جلسات  تصمیم  پنجاه وهفتمین  جدی(   ۱ )دوشنبه،  دیروز  صبح  که  صالح  آقای 

»شش ونیم« را در صفحه ی رسمی فیس بوک خود همگانی کرده، | صفحه 2

اطالعات روز: در پی اظهارات جنجالی روال غنی، خانم رییس جمهور کشور مبنی بر 
»خریدوفروش« رأی اعتماد به اعضای کابینه در مجلس نمایندگان، شماری از اعضای 
این مجلس این گفته ها را »توهین آمیز« تلقی کرده و می گویند که او باید سلب تابعیت 

شود. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در | صفحه 2
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شرایط و با هیچ بهانه ای نباید حتا یک روز 
این روند را به تأخیر بیاندازند.«

که  می شود  مطرح  درحالی  گفته ها  این 
مذاکرات صلح افغانستان به منظور بحث روی 
آجندای آن، برای 20 روز در تاریخ 22 قوس 

متوقف شد.
هیأت  مذاکرات،  توقف  دنبال  به 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
به کابل برگشته و مال برادر، معاون سیاسی و 
رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس 

هیأتی از این گروه به پاکستان رفته است.
این  بعدی  دور  که  است  قرار  همچنان 
مذاکرات تا حدود دوونیم هفته ی آینده )۱۶ 

جدی( دوباره از سر گرفته شود.

او گفت: »برخی از چهره های سیاسی طالبان 
به صورت واضح فهمیده اند که نمی توانند از 
طریق جنگ در افغانستان حاکم شوند و اگر 
هم آنان فرصت پیدا کنند، نمی توانند بر مردم 
افغانستان حکومت کنند. آن ها ناگزیرند در 
جهانی  که امروز زندگی می کنند، به صورت 

حداقلی الزامات این جهان را بپذیرند.«
از  بخشی  در  سعادتی  آقای  هم،  سویی  از 
صحبت هایش گفت که دور بعدی مذاکرات 
توسط طرف های  نباید تحت هیچ شرایطی 

مذاکرات به تعویق بیافتد.
او تأکید کرد: »هیچ یک از طرف ها؛ نه شورای 
جمهوری  نظام  نه  و  ملی  مصالحه ی  عالی 
هیچ  تحت  طالبان  نه  و  افغانستان  اسالمی 

موضع  چالش برانگیزبودن  به  اشاره  با  ملی 
تعریف  طالبان  که  گفت  نیز  پساصلح  نظام 
برای  و  ندارند  اسالمی  نظام  از  مشخص 
و  »جمهوریت«  اصل  نیز  افغانستان  دولت 
»انتخابی بودن رهبری نظام« غیرقابل مذاکره 

است.
او تأکید کرد که به جز این دو موارد، متباقی 
موارد در مذاکرات با طالبان، قابل گفت وگو 

خواهد بود.
طالبان  که  افزود  همچنان  سعادتی  اسداهلل 
افغانستان« دست  از عنوان »امارت اسالمی 
امارت  محتوای  به  همچنان  اما  برداشته اند، 
»نظام  مبهم  عنوان  و  معتقدند  اسالمی 

اسالمی« را مطرح می کنند.

دوم  معاون  سعادتی،  اسداهلل  روز:  اطالعات 
ریاست شورای عالی مصالحه ی ملی می گوید 
نظام پساصلح در  که موضوعات آتش بس و 
مذاکرات صلح جمهوری اسالمی افغانستان با 

گروه طالبان چالش برانگیز می باشد.
آقای سعادتی که دیروز )دوشنبه، ۱ جدی( 
در نشستی در کابل صحبت می کرد، گفت که 
دولت افغانستان آتش بس را در صدر آجندا و 
گروه طالبان آن را در ذیل اجندای مذاکرات 

صلح قرار داده است.
او تأکید کرد که موضوع آتش بس به همین 
خواهد  چالش برانگیز  مذاکره،  این  در  دلیل 

بود.
مصالحه ی  عالی  ریاست شورای  دوم  معاون 

اسدهللا سعادیت: 

کرات با طالبان چالش برانگزی خواهد بود آتش بس و نظام پساصلح در مذا

نمایندگان  گفت وگو  این  در  غنی  خانم 
مجلس را متهم کرد که در بدل دریافت پول 

به نامزدوزرای کابینه رأی اعتماد داده اند.
در  از صحبت هایش  بخشی  در  همچنان  او 
غنی  رییس جمهور  درباره ی  انتقادات  مورد 
از  برخاسته  موضوع  این  که  بود  گفته  نیز 

»بی فهمی« مردم است.
ارگ ریاست جمهوری کشور می گوید که از 
اظهارات اخیر روال غنی، همسر رییس جمهور 
کشور در مورد پارلمان تعبیر سوء شده است.

سخن گوی  معاون  مورچل،  فاطمه 
ریاست جمهوری گفته است: »بانوی نخست 
افغانستان همانند سایر مردم از کار پارلمان 
سوءتعبیر  حرف هایش  است.  کرده  انتقاد 

شده است.«
او افزوده است که دادن رأی تأیید و یا رد 
از  نمایندگان  مجلس  در  کابینه  اعضای  به 
و  است  مجلس  نمایندگان  صالحیت های 
حکومت افغانستان به تمامی »صالحیت های 

قانونی« این مجلس احترام قایل است.

آقای رحمانی گفت که او شخصیت حکمی 
در افغانستان ندارد و این اظهارات به »تعامل 
آسیب  حکومت  و  پارلمان  میان  سازنده« 

می زند.
دیگر  عضو  حنیف،  حمیداهلل  همچنان 
دفتر  مصارف  که  گفت  نمایندگان  مجلس 
او  دفتر  توسط  که  پروژه هایی  و  غنی  خانم 
اجرا می شود، خارج از بودجه ی تصویب شده 
در  او  پرداخت می شود.  این مجلس  توسط 
»ارگ  گفت:  نیز  غنی  روال  اظهارات  مورد 
است.  جمهوری  نظام  که  ندارد  خبر  هنوز 
خانواده ی  و  است  نظام شاهی  فکر می کند 
کس  هر  ساحت  به  که  دارد  حق  شاه 

تاخت وتاز کند.«
اختصاصی  گفت وگوی  یک  در  غنی  روال 
روز  آن  کامل  نسخه ی  که  آزادی  رادیو  با 
رسانه  این  وب سایت  در  قوس   2۹ شنبه، 
منتشر شد، مجلس نمایندگان را به میدان 
خریدوفروشی تشبیه کرده بود که به زعم او 

باعث شده ارزش نهاد پارلمان پایین بیاید.

مجلس  که  کرد  پیشنهاد  نیز  مجلس  این 
نمایندگان در رابطه به اظهارات اخیر خانم 
غنی، علیه او، اقدامات حقوقی و قانونی کند.

او گفت: »باید به مراجع زیربط دستور بدهیم 
غنی(  )روال  او  از  را  افغانستان  تابعیت  که 
گرفته شود؛ چون به همه ی مردم افغانستان 
همان  با  آن  از  پس  است.  کرده  توهین 
داخله  وزارت  و  بیاید  خارجی اش  پاسپورت 
نیز هر سه ماه حکم موقت زندگی کردن در 

افغانستان را به او بدهد.«
مجلس  دیگر  عضو  پدرام،  حبیب الرحمان 
نمایندگان نیز گفت که اظهارات خانم غنی 
مورد  قضایی  و  عدلی  مراجع  از طریق  باید 

پیگرد قرار گیرد.
مجلس  این  عضو  دیگر  رحمانی،  عارف 
گفته های روال غنی را در مخالفت با قانون، 
»غیراخالقی« و »سبک سرانه« خوانده گفت 
خریدوفروش  مورد  در  گفته هایش  او  که 
»زور  با  را  نمایندگان  مجلس  در  رأی 

رییس جمهور« مطرح کرده است.

اطالعات روز: در پی اظهارات جنجالی روال 
بر  مبنی  کشور  رییس جمهور  خانم  غنی، 
»خریدوفروش« رأی اعتماد به اعضای کابینه 
در مجلس نمایندگان، شماری از اعضای این 
تلقی  »توهین آمیز«  را  گفته ها  این  مجلس 
تابعیت  سلب  باید  او  که  می گویند  و  کرده 

شود.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
دیروز  عمومی  نشست  در  نمایندگان 
»با  گفت:  مجلس  این  جدی(   ۱ )دوشنبه، 
تأسف بانوی اول کشور به جای مراعات کردن 
قلمرو صالحیت های قوه ی مقننه و احترام به 
اراده ی صاحبان اصلی حاکمیت، بی حرمتی 
و توهین نابخشودنی را مرتکب شده است.«

آقای رحمانی افزود که هنوز هویت و موقعیت 
و  نشده  روشن  سندی  هیچ  در  غنی  روال 
مجلس نمایندگان اجازه نمی دهد تا اشخاص 
به  »مجهول المسئولیت«  و  »غیرمسئول« 

اراده ی این مجلس توهین کند.
عضو  ناصری،  غالم حسین  حال،  همین  در 

کنش تند اعضای مجلس نمایندگان:  وا

تابعیت روال غین سلب شود

کانادا، ناروی و انگلستان در ۱۷ قوس با نشر 
اعالمیه ی مشترک حمالت هدفمند و عمدی 
بر نمایندگان رسانه ها، جامعه مدنی، رهبران 
بشر،  حقوق  مدافعان  مذهبی،  گروه های  و 
را  افغانستان  در  غیرنظامیان  و  دانشجویان 

محکوم کردند.
آنان این حمالت را وحشیانه و در عین حال 

حمله بر روند صلح افغانستان تلقی کردند.
و  سازمان ها  این  سیاسی  نمایندگی های 
کشورها بر تعهدشان در راستای تحقق آزادی 
همه ی مردم افغانستان تأکید کرده و خواهان 
تطبیق فوری قوانین بین المللی بشردوستانه و 

حقوق بشر شدند.
آنها همچنان از دولت افغانستان خواسته اند 
که هرچه زودتر به مصونیت عامالن این گونه 

حمالت هدفمند پایان دهد.

حامی  نهادهای  از  تعدادی  و  او  خانواده ی 
مرموز  به گونه ی  او  که  بود  گفته  رسانه ها 

کشته شده است.
یک روز قبل از آن در تاریخ 20 قوس، ماللی 
میوند، گوینده ی تلویزیون خصوصی انعکاس 
ننگرهار  شهر  در  مسلح  افراد  حمله ی  در 
داعی،  الیاس  عقرب   22 در  شد.  کشته 
خبرنگار محلی رادیو آزادی در والیت هلمند 

نیز در یک انفجار کشته شد.
نیز، یماس  تاریخ ۱۷ عقرب  از آن، در  قبل 
خصوصی  تلویزیون  سابق  مجری  سیاوش، 
»طلوع نیوز« نیز در انفجاری در شهر کابل 

کشته شد.
خبرنگاران،  این  کشته شدن  پی  در 
عضو  کشورهای  سیاسی  نمایندگی های 
اتحادیه ی اروپا، سازمان ناتو، استرالیا، امریکا، 

ترور رحمت اهلل نیکزاد را محکوم کرده است. 
در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
کرده  محکوم  را  حمله  این  نیز  اعالمیه ای 

است. 
حضور  غزنی  والیت  در  که  طالبان  گروه 
هرگونه  اعالمیه ای،  نشر  با  دارند،  گسترده 
دست داشتن در این رویداد را رد کرده است.

این گروه کشته شدن رحمت اهلل نیکزاد را یک 
عمل بزدالنه و ضایعه ی بزرگ خوانده و آن را 

محکوم کرده است.
اتحادیه ی خبرنگاران غزنی پنجمین  رییس 
ماه  یک  از  کم تر  در  که  است  خبرنگاری 
گذشته کشته شده است. پیش از این فردین 
امینی، گوینده ی تلویزیون آریانا نیوز در 2۱ 
قوس در شهر کابل کشته شد. گرچند وزارت 
اما  کرد،  خودکشی  او  که  کرد  اعالم  داخله 

والیت  در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
نیکزاد،  رحمت اهلل  که  می کنند  تأیید  غزنی 
و  والیت  این  خبرنگاران  اتحادیه ی  رییس 
خبرنگار تلویزیون »الجزیره« و اسوشیتدپرس 

ترور شده است.
فرماندهی  سخن گوی  سیرت،  احمدخان 
پولیس غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این رویداد شام دیروز )دوشنبه، ۱ جدی( 
مربوطات  از  »خواجه حکیم«،  ساحه ی  در 
حوزه ی اول امنیتی شهر غزنی رخ داده است.
او گفت که آقای نیکزاد حین رفتن به طرف 
فیر سالح  نماز توسط  ادای  به خاطر  مسجد 

تفنگچه ی بی صدا کشته شده است.
این  مسئولیت  گروهی  یا  و  شخص  هنوز 

رویداد را به عهده نگرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تویتی 

ییس اتحادیه ی خربنگاران در غزین ترور شد رحمت هللا نیکزاد، ر

صالح: 
موترهای دارنده ی پلیت »و ج« متوقف می شود

مجلس نمایندگان در ماه سرطان سال جاری با وزارت داخله یک تفاهم نامه امضا کرد که 
براساس آن وزارت داخله باید به سه موتر برای هر یک از اعضای مجلس نمایندگان پلیت 

مخصوص توزیع می کرد.
پلیت  ج«،  »و  پلیت های  با  موتر  عراده  مالکان ۱۵۵  تاکنون  که  است  گفته  صالح  اکنون 

مخصوص را از وزارت داخله به دست آورده اند.
این درحالی است که در گذشته مقام های امنیتی بارها اتهام وارد کرده اند که در برخی موارد 
افراد انتحاری و یا مواد منفجره با استفاده از موترهای دارای پلیت »و ج« به داخل شهر 

منتقل می شود، اتهامی که از سوی نمایندگان مجلس به شدت رد شده است.

امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری می گوید که پس از این موترهایی که پلیت »و ج« 
دارند، متوقف می شود.

آقای صالح که صبح دیروز )دوشنبه، ۱ جدی( پنجاه وهفتمین تصمیم جلسات »شش ونیم« 
را در صفحه ی رسمی فیس بوک خود همگانی کرده، گفته است که براساس اطالعاتی که 
به آنان رسیده است، ممکن است »تروریستان طالب و طالبان داعشی« پلیت های »و ج« را 
جعلی ساخته و فاجعه خلق کنند. صالح از مردم خواسته است که با موترهایی که پلیت »و 
ج« دارند، گشت وگذار نکنند. به نظر می رسد این سخن آقای صالح متوجه نمایندگان مجلس 

نیز می شود؛ زیرا موترهای دارای پلیت »و جم«  مربوط نمایندگان مجلس می شود.

چهار غرینظامی به شمول دو کودک در انفجاری در قندهار کشته شدند
سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار توضیح داد که این رویداد ناشی از برخورد سه چرخه ی 

حامل این افراد با یک حلقه ماین کنارجاده ای بوده است.
او تأکید کرد که این ماین توسط جنگ جویان گروه طالبان جاسازی شده بود. این گروه اما 

تاکنون چیزی نگفته است.
والیت قندهار در جنوب کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 
بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی ارغنداب حضور و فعالیت گسترده دارند. این والیت 

به عنوان خاستگاه این گروه شمرده می شود.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت قندهار تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار ماین 
کنارجاده ای در ولسوالی ارغنداب این والیت، چهار غیرنظامی کشته شده اند.

جمال ناصر بارکزی، سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این رویداد حوالی ساعت ۱2:۳0 چاشت دیروز )دوشنبه، ۱ جدی( در روستای »بودای« 

ولسوالی ارغنداب رخ داده است.
آقای بارکزی افزود که در جمع کشته شدگان این رویداد، دو کودک نیز شامل اند.

به گفته ی او، یک غیرنظامی دیگر در این انفجار زخمی شده است.

همچنان بارها فرم دسترسی به اطالعات روزنامه 
مانده  بی پاسخ  نهادهای مختلف  به  روز  اطالعات 
افغانستان  در  رسانه ها  تمام  وضعیت  این  است. 

است. 
بر منع  امنیت  ملی مبنی  تصمیم  تازه ی شورای 
قدم  رسانه ها یک  با  والی ها  صحبت سخن گویان 
اطالعات  به  دسترسی  محدودیت  برای  دیگر، 
است و این کار در عمل دسترسی به اطالعات را 
محدودتر می کند. حکومت در توجیه این  کار خود 
رسانه  با  والی ها  باشد  الزم  که  مواردی  در  گفته 
کار  این  که  است  این  واقعیت  می کنند.  صحبت 
دشوار  والی ها  به  دسترسی  زیرا  نیست.  عملی 
حکومت  این رو،  از  می کشد.  طول  روزها  و  است 
اطالعات  محدودکردن  پی  در  تصمیم  این  با 
که  است  شده  گرفته  آن  از  پس  تصمیم  است. 
پیش  مدتی  تخار  والی  جواد هجری، سخن گوی 
حمله ی  در  کودکان  و  غیرنظامیان  تلفات  از 
نیروهای دولتی به رسانه ها معلومات داد. به دلیل 
این کار او زندانی و برکنار شد. همچنان حکومت 
می خواست طرح ممنوعیت صحبت سخن گویان 
والی ها با رسانه ها را در خفا عملی کند، تا این که 
مکتوب آن به رسانه ها درز کرد. نشانه ها و شواهد 
و  آزاد  گردش  از  دارد  تصمیم  می گوید حکومت 
سریع اطالعات در کشور جلوگیری کند و این کار 

مصداق سانسور است. 
قانون  و  آزاد  گردش  از  بارها  حکومت  حرف  در 
اما  است،  گفته  سخن  اطالعات  به  دسترسی 
واقعیت انکارناپذیر این است که در عمل گردش 
اطالعاتی  معموال  ندارد.  وجود  اطالعات  آزاد 
رسانه ها  اختیار  در  ادارات  سخن گویان  که 
اغلب  سطحی،  بسیار  معلومات  می دهند،  قرار 
هستند.  بی ربط  و  به دردنخور  سوخته،  معلومات 
اطالعاتی که رسانه ها به آن نیاز دارد، معموال در 
قرار نمی گیرد. معنای حق دسترسی  اختیارشان 
به اطالعات این نیست که اطالعاتی را که منبع 
به  بلکه  دهد،  قرار  رسانه ها  اختیار  در  می خواهد 
این معناست اطالعاتی که رسانه ها به آن نیاز دارد 
در اختیارشان قرار داده شود. مواردی که به عنوان 
اطالعات طبقه بندی شده یا محرم دانسته می شود، 
از سوی  است.  و محدود  دارد  قانون صراحت  در 
دیگر، به لحاظ حرفه ای رسانه ها اطالعات محرم را 
اداره ی حکومتی  هیچ  نباید  پس  نمی کند.  فاش 
و  سانسور  به  دست  محرم  اطالعات  بهانه ی  به 

ممنوعیت بزند.
رسانه ها  به  تخار  والی  سخن گوی  که  را  خبری 
داد، دروغ نبود، اما خبری بود که خطای فاحش 
کشته شدن  می کرد.  فاش  را  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  حمله ی  پی  در  کودکان  و  غیرنظامیان 
امنیتی را نهادهای حقوق  بشری هم تأیید کرده 
بودند. این بهانه که گویا آقای هجری به رسانه ها 
معلومات غلط داده بی اساس است. پیام برکناری 
و زندانی شدن یک سخنگو به دلیل دادن معلومات 
دیگر  برای  حکومت  منافع  برخالف  اما  درست، 
و  ترس  خودسانسوری،  حکومتی  سخن گویان 
ارعاب است. سانسور راه حل نیست. به میزانی که 
حکومت گردش آزاد اطالعات را محدودتر می کند، 
میدان پروپاگندای مخالفان نظام افغانستان را بازتر 
می کند. به همین لحاظ، انتظار رسانه ها از حکومت 
این است که به جای شعارهای زودگذر و سیاسی، 
برنامه ی استراتژیک و درازمدت برای جریان آزاد 
اطالعات روی دست بگیرد و تعهد خود را در عمل 

نشان دهد.

پنج پولیس به شمول 
فرمانده قطعه ی شاه راه پروان 

در انفجار ماین کشته شدند
اطالعات روز: یک منبع معتبر امنیتی در والیت 
پروان تأیید می کند که در نتیجه ی یک انفجار در 
شهر چاریکار، مرکز این والیت پنج نیروی پولیس 

کشته شده اند.
این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، 
دیروز )دوشنبه، ۱ جدی( به روزنامه اطالعات روز 
گفت که این رویداد حوالی ساعت ۱:00 بامداد در 
ساحه ی »عبدی بای« شهر چاریکار رخ داده است.
ولی خان،  کشته شدگان،  جمع  در  که  افزود  او 
پروان  پولیس  فرماندهی  شاه راه  قطعه ی  فرمانده 

نیز شامل است.
به گفته ی این منبع امنیتی، این رویداد ناشی از 
برخورد موتر حامل این نیروها، با یک حلقه ماین 

کنارجاده ای بوده است.
هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را به 
عهده نگرفته است. اما در بیشتر نقاط والیت پروان 
در شمال کابل جنگ جویان گروه طالبان حضور و 

فعالیت گسترده دارند.
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تمام برنامه  های سیاسی، اجتماعی و حتا اقتصادی ما 
با محور قوم شکل می  گیرد. مرز قومی و سمتی باید 
شکسته شود. یک حزب مردمی و بدون مرز قومی 
و زبانی شکل بگیرد. دقیقا چیزی که وجودش در 
جامعه احساس می  شود.

فهیم صدیقی

یکبار به جامعه کنونی افغانستان نگاه کنید. حکومت مردم 
را مالمت می  کنند و متهم به نقض مسئولیت شهروندی و 
مردم حکومت را به باد انتقاد می  گیرند و عامل همه بدبختی 

می  دانند. درحالی که حاصل و محصول همد  یگرند. 
دولت سازی  برای  زیادی  تالش  های  گذشته  سال  های  در 
کرده اند.  فراموش  را  ملت سازی  اما  است.  شده  انجام 
ملت اند.  و  مردم  رای  حاصل  حکومت  و  دولت  درحالی که 
حکومت  داشتن  توقع  باشند،  وضعیت  این  در  ملت  وقتی 

مقتدر بی جا است. 
احزاب  دارد.  نیاز  ملت سازی  به  افغانستان  امروزی  جامعه 
کنند.  ایفا  ملت سازی  در  پررنگ  نقش  می  توانند  سیاسی 
پس ما نیازمند احزاب قدرتمند و فراقومی هستیم؛ احزابی 
بابرنامه و با محور مردم تا بتوانند در انتخابات تفاوت را رقم 
بزنند و مردم را به محور حزب و یک جریان سیاسی جمع 
کنند، نه قوم و زبان. آن وقت است که ریشه  های مردمی 
بافت  های مجزایی ملت  و  دولت و حکومت شکل می  گیرد 

باهم گره می  خورند. 

نخواهی  بخواهی  تکنولوژی  و  است. چرخ های صنعت  باقی 
و  به سوی سرزمین های غریب می  برد  را  انسان  و  می  چرخد 
اصالت  هایش  که حاوی  را  کوله بار خود  او  اگر  این سفر  در 
روز  آن  و  شد  خواهد  پشیمان  روزی  گذارد،  برجای  است، 
فرصت بازگشت نیست. سرشت او عاقبت گریبانش را خواهد 
کرد.  بازخواست خواهد  مانده اش  برجای  از هویت  و  گرفت 
بی جهت نیست که امروز متجددترین آدم هم وقتی افسانه  ای 

را می  شنود، لذت می  برد و می خواهد تا آخر بشنود.«

فرصت  ها و چالش  های افسانه خوانی در افغانستان
و اما سوالی که شاید مخاطب این نوشته از خود بپرسد این 
باشد که چه باید کرد؟ که البته سوالی است بسیار اساسی که 
جواب دادن به آن به شکل کامل از حوصله این نوشته کوتاه 
خارج است، اما نویسنده این متن قصد دارد به بخش  هایی 
از این سوال بپردازد. پیش  تر از تکنولوژی یاد شد و این که 
زندگی  مختلف  وجوه  بر  موضوع  این  ناخواسته  و  خواسته 
همه ی ما باالخص بر زندگی کودکان تأثیر به سزایی گذاشته 
است. پس چه بهتر که ما هم از این مسأله به نفع کودکان  مان 
استفاده کنیم تا بتوانیم فرهنگ و سنت گذشتگان خود را که 
از آن است حفظ  افسانه سرایی بخش مهمی  افسانه  گویی و 

کنیم. 
باید کرد«  به سوال »چه  بازشدن موضوع و پرداختن  برای 
برای  هنری  گروه  های  که  عینی  نمونه  های  به  داریم  قصد 
مثال  به عنوان  بپردازیم.  می  کنند،  کار  نوجوانان  و  کودکان 
طفولیت  دوران  در  بزرگساالن  بیشتر  که  چینی  بزک  قصه 
و کمابیش کودکان امروز آن را از والدین خود شنیده  اند، با 
کودکان  برای  کارتونی  فیلم  به شکل  تکنولوژی  از  استفاده 
کار شده است که جذابیت  های بسیار دارد. کودک امروز به 
سبب تکنولوژی بسیار تنوع طلب شده و شاید همیشه حوصله 
شنیدن قصه و افسانه را نداشته باشد، پس چه خوب است 
که ما هم این نیاز کودک به شنیدن افسانه های قدیمی را با 
برآورده کنیم.  او  برای  نو  به شکلی  و  تکنولوژی  از  استفاده 
اخیرا موسسات نشراتی که در بخش کودک فعال اند قصه ها و 
افسانه های قدرا با استفاده از ابزار جدید تصویرسازی کرده  اند 
که با این کار جذابیت افسانه ها را برای مخاطبانش دوچند 

کرده است. 
در آخر به بخشی کوتاه از نمایشنامه هراکلس )حدود 42۳ 
زبان  از  که  آنجا  می کنیم.  اشاره  اوریپیدس  نوشته  ق.م( 
آمفی  تریون )یکی از شخصیت های نمایشنامه( بیان می کند 
و به عروسش مگارا سفارش می کند، مدتی را که چشم به 
راه بازگشت شوهر خویش است، چگونه بگذراند. آمفی تریون 

می گوید:
»آرام باش؛

چشمه های جوشان اشک را
که چشم های کودکانت را پر کرده اند،

آنان را با افسانه ها، این ربایندگان شیرین جلوه های بدبختی،
دلداری ده.«

در اساسنامه همه شعارهای ملی  گرایانه دیده می  شود، ولی 
عملکرد همه شان بدون استثنا قومی است. حتا ترکیب شان 
این  است.  قومی  قدرت  و  جامعه  به  نگاه شان  است.  قومی 
نگاه و این تفکر علت اساسی شکل گیری بافت  های مجزا در 
جامعه است. افغانستان نیازمند احزاب است که عملکردشان 
ملی باشد، نه فقط شعار و اساسنامه شان. احزابی که تمام 
اقوام افغانستان در آن سهیم باشند و خود را در آیینه آن 
شکل  اقوام  همه  از  سیاسی  جریان  یک  وقتی  تا  بنگرند. 
نگیرد، وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان تغییر نخواهد 
کرد. چنین حزب قدرتمند می  تواند مردم را با هر باور، نژاد 

و زبان دورهم جمع کند.
شکل  گیری چنین حزبی باعث می  شود سیاسیون و مردم کم 
کم ملی  گرایانه فکر کنند و به مرور زمان وحدت ملی شکل 
جامعه  در  را  ملت سازی  پایه  های  ما  وقتی  گرفت.  خواهد 
و  دولت  مستحکم  به ستون  های  پایه  های  همان  کنیم،  بنا 
حکومت مقتدر مبدل می  شود. فاصله  ها میان دولت و ملت 
کم می  شود. حکومت  ها مردمی می  شود و مردم  ها حکومتی. 

هم به اندازه خود از این محفل افسانه سرایی بهره می جستند. 
از آنجایی که دسترسی به کتاب یا سایر نسخه های نوشتاری 
نقش  شفاهی،  ادبیات  است،  بوده  کم  بسیار  کودکان  ویژه 
فرهنگ  و  ارزش ها  تجربه ها،  معلومات،  انتقال  در  عمده ای 
این  به  است. کودکان  داشته  این سرزمین  مردمان  گذشته 
خود  بین  افسانه  گویی  شب  فردای  و  بودند  دلبسته    سنت 

می  نشستند و رخدادها و اتفاقات ماجرا را مرور می کردند.
 2۱ قرن  شروع  با  مخصوصا  تکنولوژی  پیشرفت  با  اما 
نگرانی  هایی در مورد کم رنگ شدن اهمیت افسانه و دورماندن 
است،  سنت  این  مخاطبان  از  اعظمی  بخش  که  کودکان 
بروز کرده است. اگرچه کامال هویدا است که انکار پیشرفت 
تکنولوژی نه کاری است پسندیده و نه ممکن، پس بر عهده 
از  پاسبانی  و  حفاظت  برای  که  است  جامعه  هر  فرهنگیان 
فرهنگ و سنت خویش دست به کار شوند و اجازه ندهند 
گردباد  در  پیشینیان  گران بهای  میراث  این  افسانه  ها،  که 

تکنولوژی گم شود. 
آقای محمدجواد خاوری در مقدمه یکی از کتاب هایش به نام 
»پشت کوه قاف« چنین اعتقاد دارد: »بشر هرچه پیشرفت 
همچنان  او  معنوی  و  احساسی  عاطفی،  نیازهای  کند، 

در  ما  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  کنونی  شرایط  در 
امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  توسعه  نیازمند  افغانستان 
است. این در حالی ست که موانع عظیمی نیز بر سر راه آن 
مشاهده می  شود؛ از این رو برای دستیابی به توسعه سیاسی 
و  قانونی  احزاب  ایجاد  وضعیت،  کنترل  نیز  و  اقتصادی  و 

قدرتمند در جامعه، الزم و ضروری است. 
احزاب سیاسی قدرتمند و با برنامه می  تواند این ناهماهنگی 

را اصالح کند و جامعه را بافت دهد. 

زبانی  و  قومی  مرزهای  تا  بگیرد  شکل  ملی  حزب 
شکسته شود

قبال اشاره کردم افغانستان جامعه ای با تنوع قومی و زبانی 
حتا  و  اجتماعی  سیاسی،  برنامه  های  تمام  سوی  از  است. 
اقتصادی ما با محور قوم شکل می  گیرد. مرز قومی و سمتی 
باید شکسته شود. یک حزب مردمی و بدون مرز قومی و زبانی 
شکل بگیرد. دقیقا چیزی که وجودش در جامعه احساس 
می  شود. به لیست بلند و باالی احزاب افغانستان نگاه کنید. 
می  رسد.  صد  از  بیشتر  یعنی  سه رقمی  عدد  به  شمارشان 

شب های طوالنی زمستان و بازار گرم قصه خوانی  
بازار افسانه و قصه در افغانستان از گذشته تا همین یکی-دو 
دهه پیش گرم بوده است. مردم این سرزمین که بیشترشان 
فصل های  در  می  کنند  و  می کردند  دام پروزی  یا  کشاورزی 
به  می کردند  شروع  و  می شدند  جمع  هم  دور  سال  سرد 
افسانه سرایی و به این طریق، شب های طوالنی زمستان را به 
صبح می  رسانند. در میان مشتاقان این سنت نیکو، کودکان 

در  واقعی  قدرت  که  دموکراسی  دوره  و  کنونی  شرایط  در 
دارد.  در جامعه  پررنگی  نقشی  احزاب  است،  مردم  دستان 
شرط  سیاسی  جریان  های  و  احزاب  وجود  کنونی  عصر  در 
اولیه و اساسی حکومت  های دموکراتیک و مردمی می  باشد. 
احزاب و جریان  های سیاسی به ما کمک می  کند تا شاهد 
ملی  یکپارچگی  مشروعیت،  سیاسی،  مشارکت  گسترش 
حکومت  های  و  باشیم  جامعه  در  سیاسی  جامعه پذیری  و 
واقع  در  بیاید.  به جود  مردم  اراده  و  رای  براساس  مردمی 
کمک  مردم  سیاسی  آگاهی  گسترش  به  سیاسی  احزاب 
و  همبستگی  انتقادی،  زندگی  به  را  شهروندان  و  می  کند 
با تأثیرگذاری بر شکل دهی و  فعالیت جمعی سوق داده و 
افزایش  را  ملی  امنیت  ملّی، ضریب  و  دینی  تبیین مصالح 

دهند. 
افغانستان جامعه ای با تنوع قومی و زبانی است. تنوعی که به 
علت فقر علمی و آگاهی جمعی به معضله بزرگ مبدل شده 
است. در نتیجه بافت    های مجزا تحت نام قوم، زبان و سمت 
به خانه شبیه است  افغانستان  شکل گرفته است. وضعیت 
کمترین  با  و  ندارد  بافت  باهم  دیوارهایش  خشت  های  که 
دیوار  خشت  های  خانه،  استحکام  برای  می ریزد.  فرو  فشار 
باید بافت بخورد. دیوارها مجزا است، ولی فشار سقف خانه 

مشترک است.
وضعیت افغانستان شبیه چنین خانه  ای است. جامعه بافت 
نخورده  است. دشمن و منافع ما مشترک است، ولی جامعه 
سیاسی و مردم ما به این درک نرسیده اند. هر کدام تحت 
نام قوم و زبان به راه خود می  رویم و دنبال منافع کوچک 
خویش می  گردیم. بعد مالمتی را به گردن همدیگر انداخته 
و زمینه همدیگر را می  زنیم. بیشتر انرِژی ما صرف کوبیدن 

همدیگر می  شود تا بازسازی وطن و رسیدن به هدف.

شاید وقتی به کودکی های مان فکر می کنیم، بیشترین چیزی 
که ما را به یاد آن روزها می اندازد، افسانه پریان و پادشاهانی 
بوده که بزرگ ترها برای مان می گفتند. قصه هایی که آن قدر 
قدرت داشتند دست خیال مان را می گرفته و می بردمان به 
سرزمین آرزوها، ناکامی ها، خوشی ها و نگرانی ها... قصه هایی 
که با چشمانی نگران به دنبال پری مهربان بودیم که چطور 
دنبال  مشتاقانه  این که  یا  در می آورد  پای  از  را  بدکاره  دیو 
ازدواج  کسی  چه  با  آخرش  پادشاه  دختر  که  می کردیم 
می کند. قصه هایی که خودمان را به جای شخصیت  خوب آن 
می گذاشتیم و با غول بدی ها می رزمیدیم. شاید هم خودمان 
را بچه یا دختر پادشاه گمان می کردیم و دشت های خیال 
افسارگسیخته ی تخیل در می نوردیدیم. سرانجام  اسب  با  را 
خوبی  به  چیز  همه  و  می کرد  راحت  را  خیال مان  قصه گو 
بالشت  بر  سر  آسوده  خاطری  با  و  می شد  تمام  خوشی  و 
مزمزه  زبان  مان  زیر  را  قصه  شیرینی های  و  می گذاشتیم 

می کردیم.
نتوانیم  افسانه کنکاش کنیم شاید  آغاز  زمان  مورد  در  اگر 
بیابیم. شاید بشود گفت سن  تاریخ دقیقی برای شروع آن 
افسانه به درازای قدمت حضور بشر بر این کره خاکی است. 
آن زمان که انسان  های نخستین، روزانه به دنبال شکار و تهیه 
مایحتاج خود بودند و گاهی ناگزیر برای این هدف با حیوانات 
درنده خوی درگیر می  شدند و قوت مورد نیازشان را از دهان 
شکار  از  بازگشت  از  بعد  آن ها  بکشند.  بیرون  درنده خویان 
شان  زیست  محل  غارهای  در  یکدیگر  کنار  در  شباهنگام 
شروع می کردند به صحبت کردن در مورد اتفاقات روزانه  شان 
البته با این تفاوت که در گفتن آن ها از اغراق و تخیل هم 
بهره می  جستند. شاید می  خواستند به این طریق ترسی را که 
در طی روز در دل شان خانه کرده بیرون بریزند و با قوت و 
ذهنی آرام فردا زندگی را از نو شروع کنند. بنابراین می شود 

گفت افسانه  ها شاید از همان زمان  ها شروع شده است. 
ادبیات  سرزمینی،  هر  بزرگ  سرمایه های  از  یکی  بی تردید 
آیین  به فرهنگ،  از طریق آن می توان  فولکورش است که 
ادبیات  اصلی  عناصر  از  یکی  برد.  پی   و رسوم آن سرزمین 
مقاله  ای  در  محمدی  محمدهادی  است.  افسانه  فولکور، 
برای کودکان چنین  افسانه پردازی  انگیزه های  عنوان  تحت 
مردم  زبان  عامیانه،  قصه  های  و  افسانه  ها  »زبان  می گوید: 
اصطالح  از  پر  و  روایتی  و  ساده  زبانی  است،  بازار  و  کوچه 
از زبان گفتاری  افسانه ها و قصه های عامیانه،  َمَثل. چون  و 
اما  ندارند.  را  نوشتاری  زبان  پالودگی  شده  ،  ضبط  و  ثبت 
این نکته جالب  دامنه دگردیسی آن ها گسترده است. ذکر 
به نظر می رسد که سرزمین هایی با فاصله مکانی دور از هم، 
افسانه هایی با ساختار یکسان دارد. این نکته حکایت از آن 
دارد که افسانه های قدیمی آن قدر کشش داشته که سینه به 
سینه از فرهنگی به فرهنگی دیگر و از سرزمینی به سرزمین 
بشر  روان  که  گفت  بشود  هم  شاید  یا  منتقل  شود.  دیگر 
گذشته برای رسیدن به آرامش، نیاز به قصه ها و افسانه هایی 

کما بیش مشابه داشته است.« 

جایگاه خایل احزاب میل 
در سیاست افغانستان

جایگاه افسانه در ادبیات کودک

انکار پیشرفت تکنولوژی نه کاری است 
پسندیده و نه ممکن، پس بر عهده 

فرهنگیان هر جامعه است که برای حفاظت 
و پاسبانی از فرهنگ و سنت خویش دست 

به کار شوند و اجازه ندهند که افسانه  ها، 
این میراث گران بهای پیشینیان در گردباد 

تکنولوژی گم شود. 
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ظریف: 

طالبان یک واقعیت در آینده اند اما 
به تهنایی توان حکومت کردن ندارند
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اختر منصور، رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش 
در ایران بود. چرا؟

ظریف: من گفتم ما هیچ گاه نگفتیم که ما با طالبان ارتباط 
نداریم. آقای مال برادر هم آمد ایران و با وزیر خارجه ی ایران 
مالقات کرد. به همان دلیل ایشان هم در ایران مالقات هایی 
ممکن است با مسئوالن ما داشته باشد. این را ما هیچ وقت 

مخفی نکردیم، دولت افغانستان هم اطالع دارد. 
این پیش از شورای مذاکرات صلح است. 

ظریف: بلی درست است. همه پیش از شروع مذاکرات با طالب 
رابطه داشتند. خیال می کنید رابطه ی ایاالت متحده با طالب از 

مذاکرات شروع شد؟ 
نخیر. اما خیلی کم می دانیم که آقای مال اختر منصور چه 

می کرد واقعا؟ چه کمک کرد به پروسه صلح؟ 
ظریف: البته آن سفر تا جایی که من می دانم، یک عبوری بود 

با اسم مستعار. 
عبور دو ماهه؟

ظریف: این را من دیگه اطالع ندارم. 
ندیدید شما با آن ها؟ 

ظریف: من نه. اولین طالبی که من دیدم در زمانی بود که 
من به عنوان میانجی بین اتحاد شمال و طالبان در کنفرانس 
اسالمی آن وقت در جده بودم و هیأت طالبان را من آن جا 
مالقات کردم. فکر کنم وزیر اطالعات رسانی طالبان بود، این 
اولین مالقات من با طالب بود. دومین مالقات من با طالب با 

مال برادر بود در تهران. 
رابطه  ی بسیار دیرینه معلوم می شود.

اسالمی  کنفرانس  با  همکاری  سازمان  به عنوان  آن  ظریف: 
یک کمیته ی افغانستان داشت که کمیته ی افغانستان شامل 
ایران بود، پاکستان بود، تونس بود و چند کشور دیگر. تالش 
و من  کنند  برقرار  افغانی صلح  بین گروه های  که  می کردند 
به عنوان نماینده ی رییس وقت سازمان کنفرانس اسالمی جناب 

آقای خاتمی در آن جلسه ریاست جلسه را به عهده داشتم. 
طالبان در ایران خانه دارند؟ مقامات طالبان؟ در مشهد 

در زاهدان؟
ظریف: من از چنین چیزی اطالع ندارم. ممکن است افرادی 
که با طالبان ارتباط داشته باشند، در ایران رفت وآمد داشته 
باشند اما این که در ایران مقر داشته باشند، یا قرارگاهی داشته 

باشند، حتما چنین چیزی وجود ندارد. 
چیزی به نام شورای مشهد و کمیته زاهدان.. 

ظریف: من هم این ها را شنیدم ولی ما واقعیت از این خبر 
نداریم. 

کشورتان است؟
ظریف: بلی کشور ما است. 

اطالعات ندارید یا رد می کنید وجود ندارد؟
ظریف: ما سه میلیون افغان یا شهروند افغانستانی در ایران 

داریم. 
عین جواب را پاکستانی ها هم می دهند. 

ظریف: نخیر، ببینید شما نوع رابطه  ای که ما با طالبان برقرار 
کردیم، گفتم به چه دلیل است. ما نه طالبان را ایجاد کردیم، 
نه طالبان را شناسایی کردیم. در زمانی که طالبان حکومت 
تشکیل دادند در افغانستان، سه کشور شناسایی کردند یادتان 
هست، پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان. ما این کار را 
نکردیم و لذا ارتباط  مان با طالبان یک ارتباط ضروری به خاطر 

حضور طالبان در کنار مرزهای مان ]است[.
در مذاکرات صلح در دوحه طالبان یک موضع جالبی در 

افغان ها با یک گروه تماس بگیرد و به توافق برسد و کار را به 
جایی برساند که آن گروه هیچ  مبنایی را جز توافق خودش را با 

امریکا به عنوان مبنا نپذیرد. 
اما  کردید،  هم  تأیید  دارید.  طالبان  با  رابطه   هم  شما 
افغانستان  اردوی  قبلی  به شمول رییس  افغان  مقامات 
در ۲۰۱۷ ادعا کرد که شما )ایران( به طالبان جنگ افزار 
درمان  را  و زخمی های شان  می دهد  آموزش  می دهید، 

 .ISI می کند، شبیه
ظریف: ما حتما هیچ یک از این سه کار را انجام نمی دهیم. 
جنگ افزار نمی دهیم، زخمی های طالبان را درمان نمی کنیم 
اما با طالبان گفت وگوی جدی داریم. من شخصا با مال برادر 
در تهران مالقات کردم. کما این که دیگر مقامات بین المللی 
یا در دوحه یا در پایتخت های خودشان با هیأت طالبان دیدار 
کرده اند. ما باالخره در مناطقی بزرگی از مرز مشترک ایران و 
افغانستان، متأسفانه دولت افغانستان استقرار ندارد و ما مؤظفیم 

که از مردم خودمان دفاع بکنیم. 
شریک تان طالب است؟ او طرف مرز همسایه  مستقیم تان 

طالب است؟ 
ظریف: طالب حضور دارد. شریک حاال نمی دانم چه می خواهیم 

اسم اش را بگذاریم. 
رابطه امنیتی پس دارید؟

ظریف: ما تمامی تبادالت مان را، گفت وگوهای مان را با طالب 
که  مواردی  بسیاری  در  رساندیم.  افغانستان  دولت  اطالع  به 
دولت افغانستان با آن ها نیاز داشتند کمک کنیم، کمک کردیم. 
در سفر اخیر آقای دکتر عراقچی، کامال تشریح کردیم آنچه را 

که انجام شده است.
چه است؟ چه انجام دادید با طالب؟ 

ظریف: ما مثال خواسته های که دولت افغانستان از ما داشت. 
آن ها را منتقل کردیم به طالبان. 

میانجی هستید بین طالبان و افغانستان؟ 
برای ما  نه میانجی نیستیم. ما یک همسایه ایم که  ظریف: 
افغانستان مهم است. آینده ی افغانستان مهم است و آینده ی 

افغانستان را با همین شکلی که گفتم می خواهیم.
که  افغانستان حمایت می کنید  روند صلح  از  اگر  شما 
گفتید می کنید، چرا در نشست ۱۲ سپتامبر که همتایان 

شما از سراسر جهان شرکت کردند، شرکت نکردید؟
ظریف: ما قبل از آن نشست بیانیه ی داریم برای حمایت از 

روند صلح در افغانستان. 
اعتراضیه بود بیشتر. اعتراض کردید از مدیریت امریکا.

ما  اعتراض کردیم. من گفتم  امریکا  از مدیریت  نه.  ظریف: 
سیاست امریکا را در این زمینه قبول نداریم. 

هیچ کشور دیگر دنیا اعتراض نکرد! 
ظریف: آن ها نظر خودشان را دارند. همان طور که عرض کردم 

ما به نظر دولت افغانستان احترام می گذاریم. 
دولت افغانستان با دنیا بود، شرکت کرد و دوست شما 

آقای عبداهلل در آن جلسه بود. 
ظریف: درست است. من با آقای دکتر عبداهلل هم قبل از آن 
جلسه صحبت کردم و هم بعد از آن جلسه صحبت کردم. بیانیه 
دادیم در حمایت از آن. اما ما با یک برنامه ی انتخاباتی ایاالت 
متحده حتما در آن شرکت نمی کنیم. آن برنامه با حضور آقای 
پومپئو تبدیل شد به یک برنامه انتخاباتی و از نظر ما در واقع 
آقای ترمپ افغانستان را فدای اهداف انتخاباتی اش کرد و ما در 

آینده خواهیم دید که چه ضرری بزرگی به افغانستان زد.
یک سوال دیگر دارم در رابطه به رابطه شما با طالبان. مال 

با دولت قانونی افغانستان همکاری می کردیم. 
وزارت  شما  همکاران  طالب؟  ضد  به  امنیتی  همکاری 

خارجه خو نبودند؟ 
ظریف: ما با داکتر عبداهلل که در آن زمان وزیر خارجه ی دولت 
بود، تنگاتنگ رابطه داشتیم. من قبل از این که بروم به کنفرانس 
بن، در تهران با آقای داکتر عبداهلل مالقات کردم و نظرات دولت 
قانونی افغانستان را از آقای داکتر عبداهلل شنیدم و براساس 
آن من به کنفرانس بن رفتم. لذا رابطه ی ما با دولت قانونی 
افغانستان همواره بوده و در 20 سال گذشته هم خوشحالیم 
که دولت قانونی افغانستان براساس یک مبنای دموکراتیک و 
رعایت حقوق مردم تشکیل شد، همواره نقش فعالی را داشتیم 
چه در کنفرانس بن، چه در کنفرانس توکیو و چه در افتتاح 

راه آهن خواف-هرات که آخرین دستاورد ما از این روابط بود.
کار خیلی خوبی بود واقعا. وعده مشترک شما با امریکا 

در افغانستان چیست؟
ظریف: ما موضع خودمان را داریم. حاال نمی دانیم واقعا موضع 
امریکا در افغانستان چیست؟ اگر موضع امریکا در افغانستان آن 
است که در گفت وگوهای شان با طالبان و توافق شان با طالبان 
منعکس است، حتما ما با آن موضع متضاد هستیم. آن اقدام را 
اقدام خطرناکی می دانیم. نه به نفع مردم افغانستان، فقط یک 
اقدام داخلی برای امریکا برای خروج. ولی اگر بخواهید اشتراک 
مواضع ایران را بگیرید، موضع ما مشخص است. موضع ما این 
است که باید مردم افغانستان آینده ی  خودشان را تعیین بکنند 

به شمول طالبان. 
امریکا نیز همین را می گوید! 

ظریف: اما امریکا رفت. ما هیچ وقت نرفتیم با یک گروه خارجی 
راجع به آینده افغانستان تصمیم گیری بکنیم. امریکا این کار 

را کرد.
سر جزئیات رابطه ی شما با گروه طالبان هم موارد زیادی 

است.
این که  نه  اما  با گروه طالبان کار می کنیم  ما  ظریف: حتما 
برویم با آن ها در مورد آینده ی افغانستان تصمیم گیری بکنیم 

و قرارداد امضا بکنیم. 
جزئیات واضح نیست که چه می گویید واقعا اما سواالتی 
طالب  طالب چیست؟  از  شما  تعریف  دارم.  من  زیادی 
تروریست است؟ طالب یک گروه شورشی است؟ چه 

تعریفی دارد ایران از گروه طالبان؟
ظریف: همان طور که شما اشاره کردید، طالبان قبل از این که 
کسی دیگر را کشته باشند، هشت نفر از همکاران من را کشتند 
اقدامات  این است که طالبان  ما  تعریف  لذا  و شهید کردند. 
تروریستی زیادی کردند. اما این که ما بگوییم طالب تروریست 
است، طالب باالخره یک گروهی هست در داخل افغانستان 
اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب 
به عنوان یک بخشی از راه حل آینده ی افغانستان باشد نه راه حل 

آینده ی افغانستان. 
اما طالب به عنوان یک گروه، نزد شما گروه تروریستی 

نیست؟
داده  انجام  بسیار  تروریستی  اقدامات  ببینید، طالب  ظریف: 
است. این که طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین 
ما هنوز طالبان را از گروه تروریستی خارج نکردیم. در قوانین 
ما کما این که در قوانین ملل متحد بوده است. ما تابع ملل 

متحدیم. 
پس برای ایران طالب یک گروه تروریستی هست؟

تصمیم  متحد  ملل  امنیت  شورای  که  همان طور  ظریف: 
می گیرد، ما همان رفتار را داریم. اما معتقدیم که طالب در آینده 
یک واقعیت است. من می خواهم دو تا واقعیت را اشاره بکنم. 
ببینید ما دو تا واقعیت در افغانستان داریم؛ طالب یک واقعیت 
است. اما آنچه که در ۱۹ سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده، 
دموکراسی، حقوق  دارند،  افغانستان  مردم  که  دستاوردهایی 
اقلیت ها، حقوق زنان این ها هم واقعیت است. شاید هم کالن تر 
از طالب. این که طالب بگوید من این قدر خاک افغانستان را 
در اختیارم است، بنابراین باید آینده ی افغانستان را من تعیین 
کنم، طالب نمی تواند بدون در نظر گرفتن واقعیتی که در 20 
سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است، ادعا کند که 20 

سال گذشته وجود نداشت است.
در رابطه به آینده طالب و افغانستان سواالتی از شما 
خواهیم داشت. شما اشاره کردید به کشته شدن هشت 
همکار شما در مزار شریف در سال ۹۸، آیا از طالب انتقام 

می گیرید یا بخشیده اید؟
ظریف: نه بخشیده ایم و نه فراموش کرده ایم. اما این که انتقام 
بخواهیم بگیریم، ما همان زمان تصمیم گرفتیم. شما یادتان 
است که نیروهای ما در مرز مستقر شدند. امکان یک درگیری 
وجود داشت. دولت ایران تصمیم گرفت که این چنین درگیری 
حتما به ضرر مردم افغانستان خواهد بود و فقط به ضرر طالب 
نخواهد بود. لذا ما از درگیری صرف نظر کردیم و از انتقام گیری 
هم صرف نظر کردیم. اما این که ببخشیم یا فراموش کنیم، 
نه! یک دردی هست داریم و به خاطر مردم افغانستان تحمل 
کردیم. ما همان زمان اگر می خواستیم انتقام بگیریم باید اقدام 
نظامی می کردیم و آن اقدام نظامی را مضر برای مردم افغانستان 

می دانستیم و برای مردم ایران. 
نزدیکی امریکا و طالب به ضرر ایران است؟

ظریف: آن چیزی به ضرر ایران و افغانستان است که امریکا 
بنشیند با طالبان توافق امضا کند و بخواهد آن توافق بر مردم 

افغانستان تحمیل شود. 
آن را ما از مقامات افغانی پرسیدیم. از رییس جمهور 

افغانستان، اما می خواهیم موقف ایران را بدانیم. 
ظریف: موقف ما هم همین است. موقف ما این است که امریکا 
باید تسهیل کننده ی گفت وگوهای بین االفغانی باشد نه به جای 

اشاره: لطف اهلل نجفی زاده، مدیرمسئول طلوع نیوز با محمدجواد 
انجام داده است.  ایران گفت وگوی ویژه  ظریف، وزیر خارجه 
این گفت وگو دیشب )دوشنبه، ۱ جدی( منتشر شده است. 
متن کامل این گفت وگو در هماهنگی با طلوع نیوز در روزنامه 

اطالعات روز منتشر می شود.
نجفی زاده: رابطه افغانستان و ایران پستی و بلندی های فراوانی 
زیر  دو همسایه  این  مشترک  زبان  و  تاریخ  فرهنگ،  داشته. 
سایه ی سیاست، روابط افغانستان با امریکا، وضعیت مهاجران 
ایران  گرفته.  قرار  طالبان  با  ایران  رابطه  ی  و  ایران  در  افغان 
طرفدار جمهوریت است یا دوست طالبان؟ سیاست اصلی ایران 
در برابر افغانستان چیست؟ تصمیم گیرنده ی اصلی این سیاست 
کیست؟ قدس، سپاه یا وزارت خارجه؟ دوستی افغانستان با 
امریکای دشمن ایران، به معنای دوستی افغانستان با ایران است 
یا دشمنی؟ مهمان من برای این بحث جواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران است.
آقای ظریف، آیا افغانستان یک کشور اشغال شده است 

توسط امریکا؟ 
ظریف: ما افغانستان را یک کشور مستقل می دانیم که در طول 
نزدیک به ۱۹ سال گذشته از کنفرانس »بن« در سال 200۱ 
حقوق  دموکراسی،  حوزه ی  در  زیادی  دستاوردهای  تاکنون 
مشارکت  است.  داشته  اقلیت ها  حقوق  و  زنان  مردم، حقوق 
مردم در تعیین سرنوشت خودشان در افغانستان یک واقعیت 
است و باید این واقعیت را به رسمیت بشناسیم. این ها اتفاقاتی 
است که افتاده، ما همواره با حضور نیروهای خارجی در منطقه 

مخالف بودیم.
اما کلمه ی اشغال گاه گاهی توسط مقامات ایرانی استفاده 

شده.
را ما چه در عراق، چه در  نیروهای خارجی  ظریف: حضور 
افغانستان و چه در سایر کشورهای منطقه، مخل صلح و امنیت 
منطقه می دانیم. اما ما به جای حکومت های این کشورها تصمیم 
نمی گیریم. حکومت های این کشورها دولت های مستقل هستند 
که برای خودشان تصمیم می گیرند، تصمیم هم با مردم است.

شما کمک کردید به این حضور در » بن « ۲۰۰۱، خودتان 
حضور داشتید در کنفرانس بن، کمک کردید که امریکا 

بیاید به افغانستان؟
ظریف: نه، ما کمک به حضور امریکا نکردیم، کمک به استقالل 
و ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان کردیم. اوال که 
کنفرانس بن بعد از حضور امریکا در افغانستان بود و بعد از 
مقابله ی مردم افغانستان و اتحاد شمال با کمک امریکا و با 
کمک ما در مقابل حکومت قبلی. حکومتی که سازمان ملل 
متحد آن را به رسمیت می شناخت توانست برگردد به کابل. 
به  افتاد، در واقع ما کمک کردیم  اتفاق  اما آنچه که در بن 
گروه های مختلف افغانی که بتوانند یک آینده ی دموکراتیک 
را برای افغانستان شکل بدهند. شاید نکته ی شما این باشد که 
دو کنش گر مهم در کنفرانس بن، ایران و ایاالت متحده بودند 
که در مورد یک آینده ی دموکراتیک برای افغانستان با رهبران 

گروه های که آنجا حضور داشتند، همکاری می کرد.
پس از کنفرانس بن، شورای امنیت سازمان ملل حضور 
نیروهای خارجی به شمول امریکا را در افغانستان تأیید 
کشته شدن  از  پس  است.  کشور  در  اکنون  تا  که  کرد 
قاسم سلیمانی در سال گذشته، آیا سیاست ایران در 

برابر افغانستان تغییر جدی کرده؟
ظریف: سیاست ما هیچ گاه در برابر افغانستان تغییر نکرده، 
سیاست ما همیشه این بود که ما حامی دولت و مردم افغانستان 
مورد  در  افغانی  باید همه ی  گروه های  معتقدیم که  هستیم. 
آینده ی افغانستان تصمیم بگیرند و این سیاست، سیاست نظام 
است نه سیاست بنده بود، نه سیاست مرحوم شهید سلیمانی. 
البته این را من باید تأکید بکنم که نقش شهید سلیمانی در 
برقراری دموکراسی در افغانستان در کنفرانس بن، اگر از من 

بیشتر نبود، کمتر نبود.
شما پس از ترور قاسم سلیمانی گفتید که امریکا باید از 

منطقه بیرون شود.
ظریف: ما همیشه این را گفتیم. گفتیم ترور شهید سلیمانی 
خروج امریکا از منطقه را تسریع کرد. کما این که دیدیم در عراق، 

پارلمان عراق رای داد به ضرورت خروج نیروهای امریکایی. 
در افغانستان هم چنین می خواهید؟

و  قانون مند  خروج  به  معتقد  ما  افغانستان  در  ظریف: 
حساب شده ی نیروهای خارجی هستیم، براساس خواست مردم 
امنیتی به  با تحویل مسئوالنه ی مسئولیت های  افغانستان و 
نیروهای افغانی نه به شکلی که حاال امریکایی ها خودشان بروند 

با طالبان مذاکره کنند.
در رابطه به حضور امریکا در افغانستان فکر نمی کنید 

کمک کرده به امنیت ملی ایران هم؟
ظریف: فکر نمی کنیم. ما این برداشت را نداریم. ببینید، حضور 
خارجی  در هر جایی باعث می شود که یک احساسات داخلی 
ایجاد شود که این احساسات داخلی را تندروها و افراط گرایان 
از آن استفاده می کنند برای اهداف تروریستی. این یک واقعیت 
بوده، ما در عراق دیدیم، ابومصعب زرقاوی در عراق بعد از این 
ایجاد شد. حضور امریکا در افغانستان باعث جریحه دارشدن 
احساسات گروه هایی در افغانستان شد که توسط داعش، توسط 

القاعده و توسط تحریک طالبان مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
شما در زمان طالبان که هشت همکار شما را در مزار 
شریف به شمول یک خبرنگار کشتند سفارت نداشتید، 

اما در ۲۰ سال گذشته در افغانستان نقش فعالی دارید.
ظریف: ما در زمان طالبان با دولت مرحوم استاد ربانی رابطه 
داشتیم که سازمان ملل متحد دولت استاد ربانی را به عنوان 
دولت رسمی افغانستان می شناخت و ما هم با آن دولت رابطه 
داشتیم و بسیار هم در افغانستان فعاالنه با اتحاد شمال، یعنی 

tolonews
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درست نیست که از مهاجر کسی ملیشه بسازد. اوال که خیلی 
از آنها مهاجر نبودند، از خود افغانستان آمدند رفتند آن جا. کما 

این که ممکن است از جاهای دیگر هم رفته باشند. 
پس من بخواهم سالح بگیرم، مرا می فرستید سوریه؟ 

ظریف: شما وقتی رفتید سوریه ممکن است به شما سالح 
بدهیم.

این جا سالح نمی دهید؟ 
با  مبارزه  برای  سوریه  در  سوریه،  رفتند  که  این ها  ظریف: 
بدون  هم  ما  داعش.  با  مبارزه  نیروهای  به  پیوستند  داعش 
هیچ رودروایستی از نیروهای مقاوم در برابر تروریسم، در برابر 

افراط  گرایی حمایت کردیم. 
چقدر تلفات داده اند افغان ها؟

ظریف: من تعدادشان را نمی دانم اما ما به خانواده های آن ها 
امتیازاتی می دهیم. خانواده های افرادی که شهید می شوند، در 
افغانستان، برای ایده ی شان، برای آرمان شان، ما خانواده های 

آن ها را تحت پوشش می گیریم.
افغان ها در این کشور حق خریدن تلفن را ندارند، در 
بعضی  جاها از مکتب بازمانده اند، در جاده به گلوله بسته 
اما  نمی توانند،  رفته  بعضی جاها  و  پارک  به  می شوند، 

چطور می توانند آزاده بروند به جنگ؟
ظریف: باز هم مفروض های شما خیلی درست نیست. افغان ها، 
برادران و خواهران افغانی ما در ایران می توانند مدرسه بروند، 
داریم.  ما  دانش آموز  هزار   4۸0 بروند.  بزرگ ساالن  مدرسه 
بیست و چند هزار بزرگ سال داریم که دارند آموزش مبارزه 
هزار   2۳ افغانی.  خانم های  مخصوصا  می بینند  بی سوادی  با 
دانشجوی افغانی داریم. ما فقط ۵00 دانشجوی افغانی را در 
افتخار  ما  می دهیم.  آموزش  داریم  پزشکی مان  دانشکده های 
ما  افغانی در دانشگاه های  از مسئولین  می کنیم که بسیاری 
درس خوانده اند. این برای ما افتخار است که در خدمت برادران 
افتاده در مورد کسانی که  اتفاقی  اگر  بودیم.  و خواهران مان 
متأسفانه برای سود جویی قاچاق انسان می  کنند، دوازده نفر را 
در یک موتر که چهار نفر جا داره قرار می دهند و در اتوبان ها 
متاسفانه  می دهند،  انجام  را  قاچاق  این  خطرناک  کارهای 
اتفاقاتی می افتد. ایرانی های هم که ممکن است از این روش 
استفاده بکنند، با خطر مواجه اند. سیاست ما همواره این بوده 
که مهاجرین افغانی، پناهندگان افغانی و کسانی که غیرقانونی 
یا قانونی در ایران هستند، از امکانات ما استفاده می کنند. حاال 
یک مشکلی بود که بعضی از برادران افغانی ما که در بانک 

صادرات حساب داشتند، نمی توانستند کارت بانکی بگیرند. 
حاال می توانند؟ 

ظریف: این مشکل را همکاران من رفتند دنبال کردند، حتا 
بانک مرکزی دستور داده، ما رفتیم دستور بانک مرکزی را هم 
گرفتیم ولی هنوز بانک ها به خاطر مقررات پول شویی مخالفت 
کردند. داریم می رویم شورای عالی مبارزه با پول شویی. یک 
که  ما  افغانی  دوستان  این که  برای  فقط  بگذاریم  مصوبه ای 
داشته  هم  کارت  بتوانند  ایرانی،  بانک های  در  دارند  حساب 
باشند. شما این را در نظر بگیرید که ایرانی ها در خیلی کشورها 
نمی توانند حساب داشته باشند، به رغم این که با ویزه می روند 

آن جا، پاسپورت دارند همه چیز دارند. 
اما شما این را می دانید که داشتن یک کارت بانک برای 
بعضی افغان های که ۴۰ سال است در آن جا است، شما 
بسیار مقایسه با امریکا را دوست دارید، در امریکا اگر 

پنج سال باشید، شهروندی برای تان می دهد. 
ایرانیانی که در امریکا  ظریف: نخیر. شما بروید نگاه بکنید 
ترمپ  آقای  همسر  بوده اند،  سال  پنج   نه  آمده اند،  دنیا  به 

حساب های شان را چطوری می بندند. 
بخاطر رابطه ی ایشان با ایران شاید باشد.

بدون  ما  نمی گویم  من  بودن.  ایرانی  به خاطر  نه،  ظریف: 
نقص ایم ولی ما این را می توانیم ادعا بکنیم که میزبانانی خوبی 
بودیم برای نزدیک به سه میلیون افغانی که در سخت ترین 
سال های ما ایران بوده اند. از امکانات بهداشتی ما حاال ۱20 
هزار افغانستانی داریم که بیمه ی سالمت دارند در ایران. یعنی 
در کنار ایرانیان از سپ سید ما برای غذا استفاده می کنند. از 
مدارس  در  استفاده می کنند،  و  آمد  رفت   برای  ما  سپ سید 
ما حضور دارند، از بیمارستان های ما استفاده می کنند. این را 
منتی هم نیست، این ها برادران و خواهران ما هستند، مهمان 
ما هستند، امیدواریم روزی افغانستان شرایطی را پیدا کند که 
این ها بتوانند بروند به کشور خودشان خدمت کنند. ما هم 

همیشه دوست داریم همیشه میزبان افغان ها باشیم. 
اما ایران هیچ وقت خانه افغان ها نبوده و نمی شود؟

ایرانیانی  نیست.  خانه اش  آدم  وطن  جز  هیچ جایی،  ظریف: 
هستند که سال ها در امریکا زندگی کرده اند. 

شما خودتان بودید. 
ظریف: منم سال ها زندگی کردم. اما هیچ وقت امریکا را خانه 
خودم ندانستم. بچه های من در امریکا به دنیا آمدند، هیچ وقت 
امریکا را خانه ی خودشان ندانسته اند. حاال هم با کمال افتخار 
افغان ها این جا مهمان ما هستند.  ایران زندگی می کنند.  در 
اما ما امیدواریم که روزی شود همه افغان ها بتوانند به خانه 

خودشان برگردند. هیچ جا مثل خانه خود آدم نمی شود. 
آیا پروژه فاطمیون متوقف است؟

ظریف: من کامال صریح به شما گفتم. ما کسانی را که با داعش 
و با افراط در سوریه مقابله کردند، برای اینکه مجبور نباشند 
در کابل و در قندهار با داعش مقابله کنند، در تهران و همدان 
و کرمان شاه یا در بغداد و کربال و نجف مقابله کنند از آن ها 
حمایت کردیم. اگر الزم باشد بازهم حمایت می کنیم. اما امروز 
آن خطر در حال رفع شدن است که هنوز کامال رفع نشده است. 
دولت افغانستان کامال آگاهی دارد که ما کامال آمادگی داریم که 
هر کمکی به دولت افغانستان...       ادامه در صفحه 6

ظریف: تعیین کننده سیاست جمهوری اسالمی ایران. یعنی 
رهبری، رییس جمهور، شورای عالی امنیت ملی. این ها سیاست 
اجرا  را  سیاست  داخلی  کنش گران  با  و  می کنند  تعیین  را 

می کنند. 
آقای سلیمانی در عراق چه می کرد؟ 

ظریف: آقای سلیمانی در عراق کمک می کرد به دولت عراق 
در مبارزه با داعش و در مبارزه با افراط. به دولت عراق کمک 
می کرد و برای همین هم هست روزی که ایشان در عراق شهید 
شد، در مسیر رفتن به دیدار نخست وزیر عراق بود. آقای عادل 
عبدالمهدی اعالم کرد که ایشان مهمان من بود و می آمد که 
من را ببیند. امکان ندارد فرمانده قدس ما، وزیر اطالعات ما و 
دیگر مسئولی از ایران به عراق برود، با نخست وزیر عراق دیدار 

نکند. 
اما معاون سابق قدس اسماعیل قاآنی به افغانستان آمد 
رفت به بامیان، با والی بامیان دیدار کرد، والی بامیان فکر 

می کرد با معاون سفیر می بیند؟
ظریف: اگر والی بامیان این تصور را داشته است، آقای قاآنی 
باالخره یک شخصیت معروف هست. با دوستان افغانی ارتباط 
داشته و دارد و در آینده هم خواهد داشت. مسئولین افغانستان 
ایشان را می شناسند و با ایشان هم ارتباط دارند و بعضا وقتی 
تهران تشریف می آورند با ایشان مالقات می کنند. ما هم تشویق 
با  ما  است  که خوب  می کنیم  فکر  را.  مالقات  این  می کنیم 
ارتباط  ارتباط،  این  ارتباط داشته باشیم و  افغانستان  همه ی 
بسیار مهمی است. به نظر من همان طور که گفتم سردار شهید 
سلیمانی، نقش سردار شهید سلیمانی با استاد شهید ربانی برای 
آینده ی افغانستان در کنفرانس بن شاید از نقش ما که در سالن 

بودیم، بیشتر بود. 
تصمیم گیرنده  واقعا  آیا  که  می پرسم  خاطر  همان  به 

وزارت خارجه است؟ 
ظریف: من به شما عرض می کنم که ما باهم هماهنگ ایم. 
شما می دانید که دو تا نکته در کنفرانس بن را من وارد کردم. 
یکی دموکراسی، یکی مبارزه با تروریزم. این را بروید در کتاب 
ظریف  می گوید  بخوانید.  بن  کنفرانس  در  امریکا  نماینده ی 
آمد به ما گفت که نمی خواهید به دموکراسی و تروریزم اشاره 
بکنید؟ و این ها را همه با هماهنگی شهید سردار سلیمانی وارد 

کردیم. 
فکر می کنید با بازگشت طالبان به افغانستان این کشور 

به دست یک گروه تروریستی ضد ایران می افتد؟
ظریف: ما معتقدیم که آینده ی افغانستان باید در اختیار مردم 
افغانستان و با حضور همه ی گروه ها باشد. ما معتقد نیستیم که 
طالبان به تنهایی توان حکومت در افغانستان را داشته باشد یا 

افغانستان بتواند به دهه ی ۹0 برگردد. 
در رأس حکومت اگر باشد؟ 

ظریف: این تصمیمی است که مردم افغانستان باید بگیرند. 
من به جای مردم افغانستان رییس جمهور افغانستان را تعیین 

نمی کنم. هیچ کس هم در ایران همچنین کاری را نمی کند. 
و برای شما مشکل امنیتی نیست؟ 

باشد،  افغانستان  مردم  دستاوردهای  براساس  اگر  ظریف: 
براساس قانون اساسی باشد و براساس جمهوری اسالمی در 
افغانستان باشد ما به انتخاب مردم افغانستان احترام می گذاریم. 

چرا افغان ها را برای جنگ به سوریه می فرستید؟ 
ظریف: ما کسی را به سوریه نمی فرستیم. 

۲۵ هزار افغان را فرستادید.
ظریف: این را ما کامال روشن کردیم. ببینید، کسی برای یک 

کشور دیگر نمی رود در یک کشور ثالث بجنگد.
برادران ما به آن جا به صورت داوطلب رفتند. کما از عراق رفتند، 

کما از جاهای دیگر رفتند. 
شما تسهیل کردید، کمک دادید.

ظریف: ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که 
دشمن مشترک همه ی ما است. 

از یک طرف می گویید که افغان ها باید خودشان تصمیم 
بگیرند. سالح دادید برای شان. 

ظریف: اوال این ها به خاطر اعتقادات خودشان رفتند. 
دعوت کردید شما

ظریف: در پایگاه های خودشان، در سنگرهای خودشان پرچم 
و  داشتند  بعضا  افغانستان  رییس جمهور  و عکس  افغانستان 
این ها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل 
داشته باشد، می تواند با سابقه ی رزم با تروریستان و داعش 

کمکی به دولت افغانستان باشند. 
برای چه؟ 

ظریف: برای مبارزه با داعش و برای مبارزه با ترور و حفظ 
امنیت افغانستان. 

در درون افغانستان؟ 
ظریف: هرجا که دولت افغانستان باشد. 

کجا است این نیروها؟ 
ظریف: خیلی های شان مشغول زندگی عادی هستند، حاال که 
جنگ از اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از این ها 

برگشته اند، زندگی می کنند، کار می کنند. 
کجا؟ ایران؟ 

ظریف: ممکن است ایران باشند. ممکن است ایران نباشند. 
چند هزار نفر هستند؟ 

ظریف: من همان عددهای را که شما می گویید شنیدم. پنج 
هزار من شنیدم که ممکن است حاال کمتر از دو هزار نفرشان 

در سوریه باشند. 
در کجای دنیا که شما پیش تر گفتید کارشناس روابط 
بین الملل هستید، دیدید که از مهاجر ملیشه بسازند و 

بفرستند به کشور دیگر؟
مفروض تان  این  که  می گیرید  مفروضی  یک  شما  ظریف: 

نگفتید به مهمان تان، آقای ]عبدالغنی[ برادر؟ 
ظریف: هم آن وقت گفتیم و هم اگر دوباره ببینم شان خواهیم 
گفت. جمهوری اسالمی یک خاصیت دارد و آن این است که در 

ما در گفتن مواضع مان با کسی رودروایستی نداریم. 
آیا کدام ستپ یا تشکیلی بین المللی ممکن است صورت 

بگیرد که ایران بخشی از آن باشد؟
برای  ابتکار منطقه ای می تواند  ما معتقدیم که یک  ظریف: 
افغانستان بسیار مفید باشد. ببینید ما در ۶ به اضافه ی دو شرکت 
کردیم که مبنایش همسایگان افغانستان بود، البته کشورهای 
دیگر هم بودند. ما نمی پذیریم که دیگران تصمیم بگیرند و ما در 
حاشیه برویم و برای تصمیمات آن ها مهر امضا ایجاد بکنیم و آن 
را تأیید بکنیم. ما معتقدم که اوال هر ابتکار منطقه ای باید خود 
افغانستان در آن حضور داشته باشد، یک. نمی تواند یک ابتکار 
منطقه ای بدون حضور افغانستان شکل بگیرد دو. باید محوریت 
صلح در افغانستان خود افغانستان باشد. نباید دیگران از بیرون 
برای افغانستان تصمیم بگیرند، سه. همسایگان نزدیک ترین 
کشورهایی هستند که از وضعیت افغانستان یا ضرر می بینند 
یا سود می برند. یعنی از مواد مخدر گرفته تا بحث آوارگان، تا 
بحث ناامنی در افغانستان، این همسایگان اند که اولین خطر 
متوجه آن ها می شود. لذا همسایگان باید حلقه ی اصلی، یعنی 
و  اصلی همسایگان  افغانستان؛ حلقه ی  دولت  مرکزیت خود 
حلقه ی بعدی کسانی که می خواهند کمک بکنند. ما در چنین 

ستپ یا چنین تشکیلی حتما حضور خواهیم داشت. 
از میزبانی قطر در روند جاری استقبال می کنید؟ درست 

است؟
ظریف: ما با قطر روابط بسیار خوبی داریم. در یک چارچوب 
مناسب حتما آمادگی داریم که با قطر همکاری کنیم. همین 
امروز هم ما با قطر گفت وگوهای بسیار خوبی در مورد آینده ی 
ابتکار  این  می خواستم  من  که  هم  وقتی  داریم.  افغانستان 
منطقه ای را شروع بکنم، از اولین کسانی با او تماس گرفتم وزیر 

خارجه ی قطر بود. 
افغان ها را هم خبر کردید؟ 

و  اتمر  آقای  با  تلفنی  تماس  از  بعد  من  اصال  بلی.  ظریف: 
هماهنگی با ایشان که من می خواهم این کار را بکنم، شروع 
دوست  و  بسیار خوب  برادر  اتمر  آقای  هم  کماکان  و  کردم 
قدیمی من از زمانی که مشاور امنیت ملی بودند، با ایشان ما 
هماهنگی تنگاتنگ داریم برای ابتکار منطقه ای و من می توانم 

بگویم که این ابتکار مشترک من و آقای اتمر است.
از یک طرف که شما می گویید  افغان ها می پرسند که 
امریکایی ها باید بیرون شوند. از طرف دیگر می گویید 
که باید مسئوالنه بیرون شوند. از طرف دیگر می گویید 
که طرفدار صلح هستید اما در جلسه شرکت نمی کنید. 
از طرفی می گویید که جمهوریت و قانون اساسی مهم 
است اما با طالب رفت وآمد دارید. اصال سوال این است 
که سیاست ایران چه است؟ کی تصمیم می گیرد؟ در 
سپاه  است،  قدس  هست؛  مختلفی  قوت های  این جا 
وزارت خارجه هستید،  در  است، شما  اطالعات  است، 
تعیین کننده ی اصلی سیاست ایران در قبال افغانستان 

کی است؟ 
ظریف: سیاست خارجی هر دولتی در یک اجماع ملی شکل 
دارید،  ملی  امنیت  شورای  شما  هم  افغانستان  در  می گیرد. 
رییس جمهور دارید، وزیر خارجه دارید، مسئولین دیگر دارید، 
ولی نهایتا یک سیاست خارج می شود. در ایران هم همین طور 
است. سیاست ما آنچه هست که من عرض می کنم. این که 
کنش گران مختلفی در سیاست ایران حضور دارند، حتما حضور 

دارند. 
حضور بسیار گسترده و جدی دارند؟

دارند.  گسترده  و  جدی  بسیار  حضور  حتما  بلی،  ظریف: 
از  بعد  جنگ  یک  مرز  تا  ما  است.  ما  همسایه ی  افغانستان 
حمله ی طالبان به صحن کنسول گری مان پیش رفتیم. لذا 
موضوع کم اهمیتی نیست. شما به همه اشاره نکردید، در بحث 
افغانستان از وزارت نیروی ما نقش دارد که رییس کمیسیون 
مشترک است، تا وزارت کشور ما که مسئول مهاجرین افغانستان 
است تا وزارت علوم ما که 2۳ هزار دانشجوی افغانی دارد تا 
وزارت آموزش و پرورش ما که 4۸0 هزار دانشجوی افغانی دارد. 
یعنی همه هستند. اما سیاست جمهوری اسالمی با همه ی آن 
ابعادی که شما گفتید این است که آینده ی افغانستان را باید 
مردم افغانستان با حضور همه تشکیل بدهند. طالب قسمتی از 

آینده ی افغانستان است نه آینده ی افغانستان. 
که همه بودند، شما نبودید در دوحه!

ظریف: آن به دلیل این بود که ما با روش امریکا مخالف بودیم 
و کماکان هم هستیم. دوباره هم اگر بگذارند شرکت نمی کنیم. 

حتا اگر افغان ها بخواهند؟ 
ظریف: ببینید، ما حامی افغانستان هستیم. حاال شاید کشوری 
که با زبان صریح می گوید جمهوری اسالمی افغانستان باید 
مبنای آینده باشد، باید دستاوردهای 20 سال گذشته افغانستان 
مبنا باشد، ایران است و این یعنی این که ما صددرصد در کنار 

مردم و دولت افغانستان ایستادیم. دیگران این طور نیستند. 
دو  و  ایران یک حکومت  در  که  رد می کنید  پس شما 

بازی گر است؟ یا یک بازی گر و دو سیاست؟
ظریف: حتما ما یک سیاست داریم و سیاست همانی است 
که به شما گفتم. یعنی بنده در مورد طالبان عرض کردم چرا 
ما با طالب ارتباط داریم. وقتی هم که ما با حکومت هستیم، با 
حکومت مذاکره می کنیم، با دولت افغانستان مذاکره می کنیم، 
سپاه  دوستان  بحث هایی  در  یعنی  داریم.  حضور  ما  همه ی 

هستند، در بحث هایی دوستان وزارت اطالعات هستند.
اما در کشورهای مثل افغانستان، عراق، سوریه و لبنان 

واقعا تعیین کننده سیاست کیست؟ 

برابر فقه جعفری گرفتند، خبر یا آگاه شدید؟
ظریف: ما شنیدیم که طالبان فقه جعفری را به عنوان یک گروه 

اقلیت مذهبی مطرح کردند. 
قابل نگرانی است برای شما؟ 
ظریف: حتما قابل نگرانی است. 

تشریح کنید، چطور؟ 
مخصوصا  اسالم  جهان  مجموعه ی  این که  به خاطر  ظریف: 
براساس مقررات قانون اساسی کنونی افغانستان مجموعه ای 
فقه های اسالمی در افغانستان به عنوان مذهب رسمی هستند 
و این که طالبان بخواهند با شیعیان به عنوان یک اقلیت مثل 
مسیحیان یا بودایان برخورد بکنند، خالف موازین اسالمی از 
نظر همه ی افراد معتقد به یک روش اسالمی برای حکومت 

]است[. 
حاال اقدامی است از طرف ایران برای همچون موقفی؟ 

ظریف: این مسئولیت مردم افغانستان است. به نظر من ما نظر 
خودمان را داریم، اما مردم افغانستان هستند که باید در مورد 

آینده ی شان تصمیم بگیرند. 
با یک نظامی در افغانستان که  ایران  آقای ظریف، آیا 
بعضی ها می گویند نسخه ی سنی که شما در ایران دارید، 

اگر شکل بگیرد مشکل دارید؟ 
کسی  اگر  داریم.  اسالمی  جمهوری  یک  این جا  ما  ظریف: 
نسخه ی سنی کشور ما را ایجاد بکند حتما استقبال می کنیم. 
اما امارت اسالمی حتما نسخه ی سنی جمهوری اسالمی نیست. 

چه است؟ 
ظریف: به نظر ما جمهوری اسالمی افغانستان آن گونه که در 
قانون اساسی افغانستان آمده، مبتنی بر آرای مردم، راه حلی 
است که در 20 سال گذشته وجود داشته و پیشنهاد ما و نظر 
ما این است که باید مبنای آینده ی افغانستان هم جمهوری 
اما  باشد.  کنونی  اساسی  قانون  همین  و  افغانستان  اسالمی 
بازهم من تکرار می کنم، این تصمیم ما نیست. تصمیم مردم 

افغانستان است. 
پس وجه مشترک والیت فقیه و امارت در چیست؟ هردو 

مشروعیت را آسمانی می دانند.
ظریف: این دو بحث کامال متفاوت است. البته من نه فقیهم 
حقوق دان  یک  من  هستم.  اسالمی  حقوق  متخصص  نه  و 
بین المللی ام و در این زمینه ورود تخصصی ندارم اما می توانم 

این را بگویم که مبنای دو روش متفاوت حکمرانی است.
یعنی در افغانستان اگر رییس جمهوری باشد و بعد یک 

امیرالمومنین... 
ظریف: ببینید. این تصمیم با مردم افغانستان است. این که 
نظر مردم، رأی مردم تعیین کننده باشد در جمهوری اسالمی 
حتا مقام والیت فقیه توسط خبره  گان منتخب از سوی مردم 
سمتی  هیچ   و  غیرانتخابی  سمتی  هیچ  ما  می شود.  انتخاب 

دایمی در جمهوری اسالمی نداریم. 
به جز رهبر؟ 

مجلس  توسط  هم  اساسی  قانون  رهبر طبق  نخیر.  ظریف: 
خبره گان انتخاب می شود هم می تواند توسط مجلس خبره گان 

برکنار شود. 
اما با رای مستقیم مردم نیست به هر حال. 

ظریف: رای مستقیم مردم؟ اگر در امریکا، رای الکترال کالج 
رای مستقیم مردم است. دیروز دیدیم چه شد در امریکا.

در نیت طالبان در صلح شک دارید؟ 
ظریف: من برداشتم این است که طالب مایل به صلح براساس 
مبانی خودش است. صلح یعنی رسیدن به تفاهم با همه وگرنه 
می شود پیروزی در جنگ. پیروزی در جنگ با صلح دو تاست. 
من فکر می کنم باید طالبان دنبال صلح باشند. صلح یعنی 
نه  پذیرش دیدگاه همه ی  طرف ها.  واقعیات کنونی،  پذیرش 
این که بگوییم هر وقت همه ی طرف ها آمدند و به ما تسلیم 

شدند آن وقت صلح می شود. 
فکر می کنید این نیت را دارند یا شک دارید؟ 

ظریف: من در مورد نیت اول  شان که دوست دارند همه طبق 
روش آن ها عمل بکنند، مطمئنم. در مورد این که آمادگی دارند 

با بقیه همراهی بکنند امیدوارم، ولی اطمینان ندارم. 
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چرا روح اهلل زم اعدام شد؟
ظریف: قوه ی قضاییه ما مستقل است و دولت نقش در تصمیم 
قوه قضاییه ندارد. اما تا آن جا که من خبر دارم، خبرنگار به 
نظر  اظهار  یا  را منتقل می کند  معنای کسی است که خبر 
می کند. علی القاعده یک خبر نگار نباید آموزش ساخت »کوکتر 

مولوتوف« در سایتش بگذارد. 
شما شخصا طرفدار اجرای این اعدام هستید؟ 

را  ایرانی  قانون  به  ایرانی  یک شهروند  به عنوان  من  ظریف: 
ملتزمم. کما اینکه شهروند هر کشوری به قوانین آن کشور 
دیگر،  کشورهای  از  بسیاری  مثل  ایران  کشور  است.  ملتزم 
مجازات اعدام را برای سنگین ترین جرم ها در نظر گرفته است. 
ما خوشحالیم با تغییراتی که صورت گرفت، به ویژه در حوزه 
مواد مخدر که بیشترین تعداد مجازات های اعدام را ما داشتیم 
آستانه برای مجازات های اعدام بسیار باال رفت و تعداد کسانی 
که باید طبق قانون اعدام شوند، بسیار کم شدند. این را من 
به عنوان یک شهروند، کسی که یک زمانی حقوق بشر درس 

می داده است، حتما ازش استقبال می کنم.
تا شش ماه دیگر ایران شاهد انتخابات ریاست جمهوری 

خواهد بود، آیا نامزد این انتخابات هستید یا خیر؟
ظریف: این جواب، کوتاه ترین جواب سوال شما خواهد بود؛ 

قطعا خیر. این کار را در توان خود نمی بینم.

اعتماد کامل دارند، وارد شرکت کنند. در قدم نخست از طریق 
تماس تلفنی زمینه ی دیدار را فراهم می کنند و سعی می کنند 
که آن ها را برای سرمایه گذاری و کسب درآمد بلند آماده کنند. 
مسئوالن  می کنند.  دعوت  شرکت  به  دیدار  یکی-دو  از  بعد 
شرکت ها در جلسه های اول و دوم بیشتر ویدئوهای انگیزشی 
به آن ها نشان می دهند و کتاب های افراد موفق را برای مطالعه 
معرفی می کنند، اما از این که عضو شرکت شوند و باید پولی 
بپردازند، هرگز صحبت نمی کنند. در جلسه های سوم و چهارم 
شرکت خود و محصول آن را معرفی می کنند. پس از آن که 
افراد انگیزه گرفت و متقاعد شد که کار در شرکت را شروع 
کنند، پیشنهاد می کنند که محصولی را بخرند و برای این که 

درآمد کسب کنند، باید افراد بیشتر را وارد شرکت کنند.
شرکت  سه  در  فعالیت  تجربه ی  مستعار(  )نام  عبدالجمال 
هرمی و نیمه  هرمی در کابل را دارد. او می گوید که نخست 
یک دوستش برایش پیام می گذارد که شغلی یافته و باید با 
هم دیداری داشته باشند. او می گوید که دوستش به او وعده ی 
کار پاره وقت در یک شرکت بین المللی با درآمد بلند را نوید 
داده بود: »به عنوان یک دانشجو گفتم خوب است. اولین بار 
یک ویدئوی انگیزشی یک ساعته پخش کرد. طوری که نفر به 
مرور زمان بسیار پولدار می شود. بعد یک نفر توضیح می داد که 
هر عضو شرکت ضمن درس دانشگاه، ماهانه در این شرکت 
حدود سه هزار دالر درآمد دارد. روز اول فقط انگیزه می دهد 
تا روز دوم بیایی. روز اول از خرید محصول و عضویت صحبت 
باید  که  می گوید  غیرمستقیم  به صورت  دوم  روز  نمی کند. 
محصول بخرید. روز سوم مسئول اول شرکت می آید و توضیح 
می دهد. روز چهارم نشست دو به دو است. چون زیاد انگیزه 
گرفته بودم، وادار شدم که عضویت بگیریم. به فامیل خود در 
خارج تماس گرفتم که چنین کاری با درآمد باالی یافته ام و 
برای شروع به حدود ۷00 دالر نیاز دارم. این پول برایم رسید 

و با شروع کار از دانشگاه تأجیل گرفتم.«
علی امینی که دو سال پس از فراغت از دانشگاه کابل هنوز 
دنبال شغل بود، زمستان سال ۱۳۹۷ یکی از دوستان مورد 

ظریف: من نه خوش بینم نه بدبین. این یک تصمیمی است که 
آن ها باید بگیرند. اگر آن ها چنین تصمیمی   گرفتند، همان طور 
که عرض کردم، بیانیه در برابر بیانیه، اقدام در برابر اقدام. آن ها 
نمی توانند یک بیانیه بدهند ولی تحریم ها سر جایش باشند و 
توقع داشته باشند ما اقدام بکنیم. بیانیه بدهند ما هم بیانیه 

می دهیم، اقدام بکنند ما هم اقدام می کنیم. 
در رابطه به نزدیکی اسراییل با عربستان و بحرین نگران 

هستید؟
ظریف: به نظر ما یک خطر وجود دارد و آن این است که رژیم 
صهیونیستی بخواهند که از همسایگان ما استفاده بکند برای 
این که دعوای خودش را با ایران را بیاورد به این منطقه، این 
کار خطرناک است و این را به همسایگان مان هم گفتیم که در 
دام اسراییل نیفتند که جنگ را بکشانند یا دعوا یا مخاصمه 
را بکشانند به خاک خودشان. این خیلی خطرناک است برای 
آن ها. این دسیسه اسراییل است، این توطئه اسراییل است. 
فارس  به کشورهای حاشیه ی خلیج  عالقه ای  هیچ  اسراییل 
ندارد. اسراییل به دنبال این است که از آن ها سوءاستفاده بکند. 
ما این موضع را گفتیم. البته ما رابطه ی مان را رابطه ی خوب 
با همسایگان می خواهیم، رابطه ی خوب با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس می خواهیم. به همین دلیل هم طرح صلح هرموز 

را پیشنهاد کردیم. 

نرخ بازار است. تقاضا برای آن وجود ندارد. محصول غیرواقعی یا 
غیرقابل استفاده برای مشتری است. در این شرکت ها محصول 
صرف میان اعضای هرم توزیع می شود و مشتری بیرون از هرم 
وجود ندارد. بررسی های اطالعات روز نشان می دهد که بیشتر 
شرکت های که زیر نام بازاریابی شبکه ای در افغانستان فعالیت 

می کنند، ویژگی شرکت های نیمه  هرمی را دارند.
که  دارد  وجود  کابل  در  سنگ  زغال  فروش  شرکت  مثال 
می خواهد محصول خود را از طریق بازاریابی شبکه ای به فروش 
برساند. مشتری که به زغال سنگ نیاز دارد، این محصول را به 
جای خرید از بازار، از شرکت بازاریابی شبکه ای با نرخ پایین تر 
می خرد. اگر بخواهد برای شرکت بازاریابی کند، شرکت بابت 
حق  به عنوان  ناچیزی  درصدی  جدید  مشتری  هر  معرفی 
بازاریابی به وی می پردازد. این فرد اگر مشتری جدید برای 
شرکت پیدا نتواند، ضرر نکرده است، چون محصول مورد نیاز 
خود را خریده و مصرف می کند. اما شرکت نیمه  هرمی در کابل 
مثال برای مشتریان خود ریزرف هتل در کشورهای افریقایی یا 
امریکای التین را پیشکش می کند که مشتری هرگز نمی تواند 
از آن استفاده کند. ولی با وجود این وادار به خرید آن می شود 
تا از طریق آن عضویت شرکت را کسب کرده و افراد دیگر را 

به عنوان زیرشاخه برای کسب درآمد معرفی کند.

وعده های خیالی؛ روش جذب افراد و چگونگی کار
نیمه  هرمی  و  هرمی  شرکت های  جذب  که  افرادی  بیشتر 
می شوند، دانشجویان، یا فارغ التحصیالن جویای کار هستند. 
این افراد وقتی از طریق حلقه ی دوستان و آشنایان شان به این 
شرکت ها کشانده می شوند، با وعده های بزرگ و موفقیت های 
دلگرم کننده ای روبه رو می شوند. مسئوالن شرکت ها با استفاده 
احساساتی  را  آن ها  نخست  در  انگیزشی  فوت وفن های  از 

می کنند و وعده ی کار راحت با درآمدهای باال را می دهند. 
تجربه افراد در این شرکت ها نشان می دهد که عمدتا روش 
جذب افراد طوری است که اعضای شرکت تالش  می کنند 
در نخست نزدیک ترین دوستان و آشنایان خود را که بر آن ها 

برخواهد گشت یا مذاکرات از سر گرفته می شود؟
ظریف: ما معتقدیم که سیاستی که امریکا در دوران آقای ترمپ 
دنبال کرد -سیاست فشار حداکثری- به اهداف خودش نرسید. 
این به معنای این نیست که به ما فشار اقتصادی نیاروده اند، به 
مردم ما فشار نیاورده اند. چرا! مردم ما را حتا از واکسن کرونا 
محروم کردند. اما نتوانستند به اهداف شان برسند. آقای بایدن 
یا خود آقای ترمپ اگر می فهیمدند که این سیاست شان غلط 
است، باید سیاست را کنار بگذارند. امریکا به عنوان عضو ملل 
متحد، عضو شورای امنیت موظف است قطعنامه شماره 20۳۱ 
را اجرا بکند و آن یعنی این که باید تحریم ها را بردارد. ایران هم 
اعالم کرده که اگر امریکا تحریم ها را بردارد و شرایط ما عمال 
نه فقط در بیان- بیان در برابر بیان- آن ها بگویند ما دوست 
بکنند،  اقدام  ما دوست داریم. آن ها  ما هم می گوییم  داریم، 
تحریم ها را بردارند، ما نفت مان را بتوانیم بفروشیم، پول های مان 
را بتوانیم برگردانیم، آن وقت است که ما به تعهدات برجامی مان 

برمی گردیم. شرایط برمی گردد به سمت شرایط عادی. 
مذاکرات از سر شروع خواهد شد؟ 

ظریف: این ها نیاز به مذاکره ندارد. این که شما تعهدات تان را 
انجام بدهید ما هم تعهدات مان را انجام می دهیم. ما مواضع مان 

را صریح گفتیم. 
خوش بین هستید با آمدن بایدن؟ 

تمامی  و  ندارد  وجود  معیاری  شبکه ای  بازاریابی  شرکت 
شرکت ها یا هرمی یا نیمه  هرمی است که دست به کالهبرداری 
می زنند. افزون به این ها مسئوالن این شرکت ها همدیگر را 
به کالهبرداری متهم می کنند و تنها شرکت خود را بازاریابی 

شبکه ای معیاری می خوانند.
یکی از نمایندگی های شرکت کیونت ادعا دارد که ۱0 هزار 
در شرکت  هرم  رأس  به  نزدیک  اعضای  از  یکی  دارد،  عضو 
ANC )شرکت خدمات بازاریابی افغان انگیزه( می گوید که در 
جریان حدود هشت ماه فعالیت، تنها افراد زیرشاخه وی به 
حدود دو هزار تن رسیده بود و شرکت اونیکسوم می گوید که 
بیش از یک هزار و ۶00 عضو دارد. با توجه به این اظهارات و 
تعدد شرکت های هرمی و نیمه  هرمی در والیت های مختلف 
افغانستان، می توان گفت که اعضای این شرکت ها به ده ها هزار 
تن می رسد و این افراد میلیون ها افغانی را به این شرکت ها 

باخته اند.
کیونت،  شرکت  کالهبرداری  از  مردم  شکایت  از  پس  اخیرا 
امراهلل صالح معاون اول ریاست جمهوری در جلسات شش ونیم 
حلقه  یک  به  راجع  مردم  شکایت  به  که  گفت  خود  صبح 
جرایم  با  مبارزه  اداره ی  به  و  می شود  رسیدگی  کالهبردار 
سنگین مسئولیت سپرده شده که در مورد شرکت کیونت 
افزود که این شرکت  به طور فوری تحقیق کند. آقای صالح 
متهم به »فریب کاری، کالهبرداری و چپاول پول« مردم است. 
اکنون رضوان مراد، سخن گوی معاونت اول ریاست جمهوری 
ریاست  به  که جلسه ی شش ونیم  می گوید  روز  اطالعات  به 
تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل مسئولیت داده که 
در مورد این شرکت تحقیقات الزم و گسترده را انجام دهد و 
پولیس کابل نیز تحقیقات خود را آغاز کرده است. اظهاراتی 
وجود دارد که اطالعات روز نمی تواند مستقال آن را تأیید کند، 
این شرکت تنها در شهر کابل ده ها نمایندگی و دفتر دارد. دو 
نمایندگی این شرکت حاضر به گفت وگو با اطالعات روز نشد و 
مسئوالن یکی از نمایندگی ها که بدون کدام نشان و لوحه در 
جاده ی داراالمان موقعیت دارد به گزارش گران ما اجازه بازدید 

از دفترشان را ندادند.

شرکت های  با  شبکه ای  بازاریابی  شرکت های  تفاوت 
هرمی و نیمه  هرمی

از روش فروش محصول و خدمات  نوعی  بازاریابی شبکه ای 
است که در یک سده اخیر پدید آمده و در بسیاری از کشورها 
قانونی و مروج است. بازاریابی شبکه ای برای اولین بار در دهه 
۱۹۳0 در امریکا به گونه ی رسمی به فعالیت آغاز کرد، هرچند 
ولی  بود،  استفاده شده  روش  این  از  روسیه  در  آن  از  پیش 

غیرقانونی و کالهبرداری دانسته شد.
در بازاریابی شبکه ای برخالف روش فروش سنتی، محصول 
مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده با هزینه ی کمتر از 
نرخ بازار می رسد. در روش سنتی محصول از تولیدکننده تا 
مصرف کننده چندین بار دست به دست می شود و قیمت آن نیز 
مرحله به مرحله افزایش می یابد. در روش بازاریابی شبکه ای یا 
فروش مستقیم، مشتری ضمن خرید محصول با قیمت کمتر از 
نرخ بازار یا برابر با نرخ بازار، اگر بخواهد برای محصول بازاریابی 
کند، بابت معرفی مشتریان جدید، درصدی ناچیزی از شرکت 
تولید کننده کمیشن می گیرد. اکثرا شرکت های تولیدکننده 
می توانند محصول خود را از طریق بازاریابی شبکه ای به فروش 
برسانند یا شرکت های بازاریابی شبکه ای باید در شرکت های 
تولید کننده سهام قابل توجه داشته باشند. سه مشخصه ی مهم 
شرکت های بازاریابی شبکه ای این است که محصول واقعی ست، 
محصول در بازار تقاضا دارد و نرخ آن برابر یا پایین تر از نرخ 
بازار است. همچنین در روش بازاریابی شبکه ای تبلیغات برای 
محصول چهره به چهره و دهن به دهن و عمدتا میان حلقه ی 

دوستان و آشنایان صورت می گیرد. 
شرکت های هرمی هیچ محصولی برای فروش ندارد یا محصول 
آن کامال خیالی و کار آن نوعی بازی با پول است. افراد در این 
شرکت ها با معرفی افراد جدید به عنوان زیرشاخه ی خود، صرف 
در پی گرفتن کمیشن و کسب درآمد هستند. در شرکت های 
نیمه  هرمی محصول وجود دارد، اما قیمت آن به مراتب باالتر از 

یافته های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد که شرکت ها و 
بازاریابی شبکه ای فعالیت  نام  افغانستان زیر  افراد زیادی در 
به فریب و کالهبرداری هزاران  این طریق دست  از  و  دارند 
این  فعالیت  دانشجویان اند می زنند.  و  که عمدتا جوانان  تن 
و  ندارد  مطابقت  شبکه ای  بازاریابی  معیارهای  با  شرکت ها 
ساختار و فعالیت آن ها شبیه شرکت های هرمی و نیمه هرمی 
است. براساس آمار وزارت صنعت و تجارت تنها یک شرکت در 
افغانستان زیر نام بازاریابی شبکه ای از این وزارت مجوز فعالیت 
بازاریابی شبکه ای  نام  گرفته است و دیگر شرکت ها که زیر 
فعالیت دارند از این وزارت مجوز نگرفته اند. این شرکت ها در 
خالی نظارت و کنترل دولت و نبود قانون مشخص در زمینه ی 

بازاریابی شبکه ای، فعالیت و کالهبرداری می کنند.
افرادی که  از  تن  با حدود 20  روز  اطالعات  گزارش،  این  در 
تجربه  است که  بوده اند، گفت وگو کرده  این شرکت ها  عضو 
آن ها از فعالیت در این شرکت ها نشان می دهد هیچ شرکتی 
در افغانستان به صورت اصولی کار بازاریابی شبکه ای را انجام 
بازاریابی شبکه ای  نام  از  استفاده  با  این شرکت ها  نمی دهد. 
کار شرکت های هرمی و نیمه  هرمی را انجام می دهند که اکثر 
اعضای آن ها پس از مدت کوتاه متضرر شده  و دست از فعالیت 

کشیده اند.
در دهه ی هشتاد خورشیدی که شرکت هرمی گولد کویست 
در افغانستان فعالیت گسترده ای داشت، افراد زیادی را به ویژه 
به کالهبرداری  را جذب کرد و دست  دانشجویان و جوانان 
بی سابقه زد. در سال ۱۳۸۷ خورشیدی فعالیت شرکت های 
هرمی از جمله شرکت گولد کویست از سوی وزارت تکنولوژی 
و مخابرات کشور غیرقانونی اعالم شد. شرکت گولد کویست 
پس از کالهبرداری از هزاران نفر، از افغانستان خارج شد. در 
سال های اخیر  شرکت های مختلف هرمی و نیمه  هرمی زیر نام 
بازاریابی شبکه ای در والیت های مختلف افغانستان به فعالیت 
آغاز کرده اند و اکنون نیز بسیاری از این شرکت ها در کابل و 

بزرگ شهرهای افغانستان فعالیت دارند.
شرکت های مثل کیونت، ابریشم درخشان، تلفیق هنر، ودا یا 
ANC )Afghanistan Network- ،اونیکسوم، میگاالیف

 ،MCC نیت،  فیوچر  بیز،   ،)marketing Company
افغان انگیزه، بادران گستران، یونیک فایننس، فوریکس، اسکای 
ویی، کارآفرینان افغان، فور ایور و شرکت های دیگر در کابل، 
فعالیت دارند  ننگرهار و برخی والیت های دیگر  بلخ،  هرات، 
که عمدتا ادعا می کنند کارشان بازاریابی شبکه ای است، اما 
تجربه ی افرادی که عضو برخی از این شرکت ها بوده اند و با 
اطالعات روز صحبت کرده اند، نشان می دهد که فعالیت  آن ها 

همانند شرکت های هرمی یا نیمه  هرمی است.
براساس اطالعات وزارت صنعت و تجارت کشور از میان این 
شرکت ها تنها شرکت انیکسویم مجوز بازاریابی شبکه ای را اخذ 
کرده و دیگر هیچ شرکتی زیر نام بازاریابی شبکه ای از این 
وزارت جواز نگرفته است. برخی از این شرکت ها مدعی اند که 
نمایندگی شرکت های بازاریابی شبکه ای بین المللی هستند، 
اما وزارت صنعت و تجارت می گوید که نمایندگی شرکت های 
بازاریابی شبکه ای خارجی نیز در این وزارت ثبت و راجستر 
نیست. مسئوالن شرکت انیکسیوم مدعی اند که این شرکت 
تنها شرکت بازاریابی شبکه ای در افغانستان است که مجوز 
فعالیت دارد و مطابق اصول بازاریابی شبکه ای کار می کنند، اما 
تجربه افرادی که در این شرکت عضو بوده اند، نشان می دهد 
که این شرکت نیز نیمه  هرمی است. اکثر شرکت های هرمی 
و نیمه  هرمی که در افغانستان فعالیت دارند، از طریق ایران 
وارد افغانستان شده و فعالیت شان در ایران ممنوع و غیرقانونی 

اعالم شده است.
همچنین یافته های اطالعات روز نشان می دهد که کار برخی 
از این شرکت ها تا حدودی نزدیک به بازاریابی شبکه ای است، 
اما در روش کار و ارائه محصول به سمت شرکت های هرمی 
و نیمه  هرمی نزدیک می شوند و اصول های بازاریابی شبکه ای 
را رعایت نمی کنند. همچنین برخی از شرکت های هرمی و 
نیمه  هرمی زیر عنوان های مختلف حتا کار فرهنگی و مدنی 
از اداره های مختلف مجوز گرفته اند. اعضای این شرکت ها که 
با اطالعات روز صحبت کرده اند، می گویند که در افغانستان 

رشکت های هریم به جای ابزاریایب شبکه ای؛ 
چگونه هزاران جوان میلیون ها افغاین را 

یم ابزند؟

برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان، 
در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته 

باشد.
برابر  در  فاطمیون  قوت های  از  استفاده  طرفدار  شما 

داعش در درون افغانستان هستید؟ 
ظریف: این تصمیم دولت افغانستان است. باید تحت فرماندهی 
دولت افغانستان، در افغانستان مقابله کنند. کما این که تمام 
با داعش جنگیده اند، تحت فرماندهی  کسانی که در سوریه 
واحد دولت سوریه بوده اند. ما هم تحت فرماندهی دولت سوریه 

کمک می کردیم. 
در درون افغانستان ارتش آن تشکیل اش تکمیل نیست 
اما افغان ها در جاهای دیگر به اندازه کافی هستند که 

برای دیگران می جنگند. 
ظریف: ما اعتقادی به این نداریم. گفتم در سوریه هم تحت 
اجرا  ما  می گرفت  تصمیم  اسد،  بشار  آقای حافظ  فرماندهی 
می کردیم. ما معتقد به تمامیت ارضی و حاکمیت ارضی دولت ها 
هستیم، حکومت ها هستیم. در افغانستان تحت حاکمیت و 

فرماندهی دولت افغانستان ما آمادگی داریم کمک کنیم. 
برجام  که  دارید  انتظار  بایدن،  اداره  کارآمدن  روی  با 

ظریف: طالبان یک واقعیت در...

عصمت اهلل سروش و عابر شایگان
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اداره مستقل ارگانهای محلی در نظر دارد پروژه تهیه وتدارک مواد اعاشوی و محروقاتی اداره مرکزی از بابت سال مالی ۱400 خویش را به قیمت مجموعی مبلغ )۱42۹2۶0۸( چهارده ملیون و دو صد و نود دو هزار و ششصد 
و هشت افغانی با شرکت تجارتی احسام نصرت عقد قرارداد مینماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی مدت )۷( روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع چهاراهی اریانا ارایه 
نمائید. 

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

»اعالن تصمیم اعطای قرارداد«

یک وب سایت را به قیمت ۶0 هزار افغانی می خرد. مسئوالن 
شرکت به وی می گویند که او می تواند سایت مخصوص خود 
را داشته باشد و مطابق میل خود آن را طراحی کند. او در 
جریان شش ماه فعالیت در این شرکت تنها یک دوست خود 
را به ا ین شرکت معرفی می کند و وی نیز وب سایتی را به 
قیمت ۶0 هزار افغانی می خرد. با معرفی این دوست، به نگینه 
از آن  نگینه پس  افغانی کمیشین می رسد.  سه هزار و ۵00 
که متوجه می شود این شرکت بازاریابی شبکه ای نیست و او 
نمی تواند از آن درآمدی داشته باشد، شرکت را ترک می کند 
بازاریابی شبکه ای  و اکنون دیدگاه بدبینانه نسبت به کلیت 
در افغانستان دارد: »تمام کسانی که آن جا بودند ضرر کردند، 
ممکن کسانی که در اوایل شروع کرده بودند، یک مقدار مفاد 
کرده باشند. نتیجه ای که من گرفته ام، بازاریابی شبکه ای اصال 
در افغانستان به درد نمی خورد، این شرکت ]میگاالیف[ هم 

بازاریابی شبکه ای نبود.«

آسیب زدن به روابط اجتماعی
به  مالی،  خسارت  کنار  در  نیمه  هرمی  و  هرمی  شرکت های 
روابط اجتماعی افراد آسیب شدید می زند. از آن جایی که روش 
تبلیغ در بازاریابی شبکه ای دهن به دهن و در حلقه دوستان 
و آشنایان انجام می شود و شرکت های هرمی و نیمه  هرمی با 
سوءاستفاده از نام بازاریابی شبکه ای فعالیت می کنند، روش 
جذب و عضوگیری از طریق حلقه دوستان و آشنایان انجام 
می شود. وقتی یک فرد عضو این نوع شرکت ها می شود، تالش 
هرچه  زندگی اش  افراد  نزدیک ترین  از  دعوت  با  که  می کند 
آن ها  از خرید  پولی  مقدار  تا  بدهد  زیرشاخه تشکیل  زودتر 
به عنوان کمیشن به او برسد و صاحب درآمد شود. زمانی که 
افراد با اعتماد به فرد دعوت کننده عضو شرکت می شوند و در 
نتیجه هیچ درآمدی به دست نمی آورند و یا متضرر می شوند، 

این اعتماد شدیدا آسیب می بیند. 
شاه ولی شایان می گوید که در جریان یک ماه کار در شرکت 
افغان انگیزه، او پنج تن از دوستان و افراد نزدیک فامیلش را 
به این شرکت دعوت و جذب کرد. در هنگام دعوت و تبلیغ 
این نوع شرکت ها  از کار  از دوستان آقای شایان که  آن عده 
آگاهی داشتند، از او ناراحت می شده اند و در نهایت از او دور 
آگاهی نمی داشته اند عضو شرکت  اما آن عده که  می شده اند 
می شده اند اما بعدا که متضرر می شده اند نسبت به او اعتماد 

خود را از دست می داده اند. 
از پرداخت پول و خرید محصول،  بعد  امینی می گوید  علی 
افراد تازه وارد چگونگی  مسئوالن شرکت یک هفته دیگر به 
تبلیغ و جذب افراد جدید را آموزش می دادند. او به اطالعات 
روز می گوید: »می گفتند شما از نزدیک ترین فرد زندگی خود 
شروع کنید، کسی که به شما بسیار اعتماد دارد. و حضوری 
اول  ایمیل.  و  پیام  از طریق  یا  تلفنی  نه  باید صحبت کنید 
آن هایی را که دنبال کار هستند و به شما اعتماد دارند جذب 
کنید و سعی کنید تا طرف احساساتی و گرم هست، خرید 
خود را انجام بدهد زیرا وقتی سرد شد قانع کردنش سخت 

می شود.«
آقای امینی می افزاید: »من وقتی فهمیدم که همه اش دروغ 
است به کسی نگفتم. با خود فکر کردم که حاال خودم بدبخت 
شدم و پولم رفت چرا چهار تا دوست و فامیل را هم بدبخت 

کنم.« 
است،  می رفته  کیونت  شرکت  در  مدتی  که  کریمزاد  هانیه 
می گوید وقتی به مسئوالن شرکت گفته است که پول خرید 
پکیج را ندارد، آن ها یک جلسه دیگر در مورد چگونگی پیدا 
کردن پول برگزار کردند: »مثال می گفتند از افراد که به شما 
اعتماد دارند از فامیل گرفته تا دوست و همکار و آشنا ۵ هزار و 
۱0 هزار قرض بگیرید و به این ترتیب مقدار پول مورد ضرورت 

تان تکمیل می شود.«

چشم انداز مبهم بازاریابی شبکه ای در افغانستان
است  کامال جدید  پدیده ی  افغانستان  در  بازاریابی شبکه ای 
ندارند  آشنایی  مفهوم  این  با  اکثر شهروندان کشور حتا  که 
و از روش سنتی خرید و فروش استفاده می کنند. همچنین 
شرکت های تولیدکننده ی محصوالت یا ارائه کننده ی خدمات، 
برای فروش محصوالت خود از روش بازاریابی شبکه ای استفاده 
نمی کنند و شرکت هایی که زیر نام بازاریابی شبکه ای فعالیت 
دارند در شرکت های تولیدی سهام ندارند. بنابراین حتا اگر 
شرکت بازاریابی شبکه ای معیاری در افعانستان فعالیت کند، با 
توجه به سیستم رایج خرید و فروش سنتی، عدم آگاهی مردم، 
دیدگاه منفی و بدبینانه و نبود زمنیه و امکانات اجرای این 

سیستم، بعید است موفق شود. 
و  در سه شرکت  کار  از  و چند دوست اش پس  عبدالجمال 
مطالعه زیاد در مورد بازاریابی شبکه ای، اقدام به شرکت تولید 
لباس کردند تا محصول خود را از روش بازاریابی شبکه  ای به 
فروش برسانند، اما به زودی متوجه شدند که این سیستم در 
افغانستان قابل اجرا نیست و بعدا آن را با سیستم سنتی خرید 

و فروش جاگزین کردند. 

شرکت ودا یا انیکسیوم و شرکت بیز به شرکت ANC مراجعه 
افرادی است که نزدیک به  از  می کند. در تجربه سوم چون 
رأس هرم قرار دارد، به درآمد باالیی می رسد. برای عضویت 
به  که  را سه کیف می خرد  افغانی  هزار  این شرکت ۱۵  در 
او، بعدا متوجه می شود  قیمت هر سه عدد آن در  گفته ی 
بازار در حدود پنج هزار افغانی است و برخالف گفته ی مدیران 
اصلی شرکت، چرم خالص و تولید خود شرکت نیز نیست. او 
بعد از حدود دو تا سه ماه کار در این شرکت صاحب درآمد 
می شود. عبدالجمال می گوید که هر هفته در حدود ۵0 تا ۶0 
هزار افغانی درآمد داشته و افراد زیرمجموعه اش به حدود دو 
هزار نفر رسیده بود. این درآمد حدود هفت الی هشت ماه دوام 
می کند، تا این که با مدیران اصلی شرکت روی تغییر محصول 
مناسب تر با قیمت برابر با نرخ بازار به توافق نمی رسد و شرکت 

را ترک می کند.
عبدالجمال بار اول با عضویت در شرکت ودا یا اونیکسوم اتاق 
هتلی را در مصر به قیمت ۵۱0 دالر ریزرف می کند، اما هیچ 
وقت از آن استفاده نمی تواند. با تالش های زیاد تنها دو دوست 
آن ها  زیرشاخه اش شوند،  که  این شرکت می برد  به  را  خود 
نیز  هتل های را در کشورهای بسیار دور از افغانستان ریزف 
می کنند، اما عمال از آن استفاده نمی توانند. هر سه در این 
شرکت ضرر می کنند و بعد از مدتی آن را ترک می گویند. 
جمال چون نمی تواند افراد بیشتری را به عنوان زیر شاخه اش 

ببرد، ۵۱0 دالرش را از دست می دهد. 
او بعد از ترک شرکت ودا به شرکت بیز می رود و حدود پنج 
هزار افغانی را محصول می خرد. جمال بعد از مدتی متوجه 
می شود که محصوالت این شرکت نسبت به بازار گران تر است 
و همچنان کمیشن ناچیز به بازاریاب های خود می دهد، این 
شرکت را نیز ترک می کند: »محصول این شرکت خوب بود که 
قابل استفاده بود. قهوه، َکَکو و وسایل بهداشتی بود. اما محصول 
شرکت نسبت به بازار قیمت بود. محصوالت شرکت بیز را که 
با محصوالت مشابه در بازار مقایسه می کردیم، قیمت تر بود، 
بنابراین شرکت یکی از اصول های بازریابی شبکه ای را نقض 
می کرد. به همین دلیل و این که کمیشن کم می داد، شرکت 

را ترک کردم.«
که   ANC شرکت  اعضای  از  تن  چند  و  نسیمه  تجربه ی 
اطالعات روز با آن ها صحبت کرده، خیلی متفاوت از تجربه ی 
عبدالجمال است. نسیمه در تابستان ۱۳۹۸ تنها برای عضویت 
در این شرکت ۱0 هزار افغانی را پرداخت می کند، اما هیچ 
محصولی به دست نمی آورد، چون ۱۵ هزار افغانی را تکمیل 
سال  یک  جریان  در  نسیمه  بخرد.  کیف  عدد  سه  تا  نکرده 
نمی تواند هیچ دوست و آشنایی خود را قانع کند که عضویت 
از  پس  برسد.  درآمدی  به  او  تا  کنند  کسب  را  شرکت  این 
از  که  متوجه می شود  و  نمی دهد  نتیجه  آن که تالش هایش 
سود و درآمد خبری نیست، تالش می کند که پول خود را 
از شرکت پس بگیرد. همانند او حدود 200 عضو دیگر این 
شرکت نیز از شرکت می خواهند پول های آن ها را پس دهد. 
تالش نتیجه نمی دهد و آنان به صورت جمعی به حوزه پولیس 
برو و  از یک ونیم ماه  از آن ها پس  شکایت می کند. شماری 
بیا و جنجال، موفق می شوند که نصف پول شان را از شرکت 
پس بگیرند. نسیمه می گوید که شمار زیادی از اعضای شرکت 
نتوانستند سود کنند و عمال ۱0 تا ۱۵ هزار افغانی ضرر کردند: 
»کسانی که در اوایل رفته و با نیرنگ و چاپلوسی توانسته بودند 
افراد دیگر را نیز به شرکت ببرند، فایده کرده بودند. کسانی که 

بعدها می رفتند، ضرر می کردند.«
در شرکت های هرمی و نیمه  هرمی سود اصلی به جیب صاحبان 
یا مؤسسان شرکت ها می رود و پس از آن ها افراد محدود که به 
رأس هرم نزدیک اند، فایده می کنند، بقیه اعضا ضرر می کنند. 
از میان حدود 20 تن از اعضای این شرکت ها که اطالعات روز 
با آن ها صحبت کرده، تنها دو تن می گویند که سود کرده اند، 

بقیه همه پول های خود را از دست داده اند.
مهدی رضایی عضو شرکت ودا یا انیکسیوم از کسانی ست که 
می گوید از کار با این شرکت سود کرده است. او هنگام عضویت 
در این شرکت هتلی را در کشور آرژانتین به قیمت معادل 
۳4 هزار افغانی ریزرف می کند، اما هیچ گاهی از آن استفاده 
نمی تواند. براساس معلومات مسئوالن شرکت اونیکسوم، آقای 
رضایی از کسانی بود که به رأس هرم نزدیک و توسط کسی که 
جواز شرکت به نام وی است، وارد شرکت می شود، از این رو 
می تواند با دعوت افراد بیشتر و وسعت دادن زیرشاخه اش، به 
درآمد باال برسد. او هرچند بار اول محصولی را خرید کرده 
اصرار دارد که  اما  نتوانسته و ضرر کرده،  استفاده  از آن  که 
کار شرکت انیکسیوم بازاریابی شبکه ای است: »عمال کار بود. 
منفعت داشت. مفاد هم کردیم. ولی ]بعدا[ بعضی مشکالت 
زیاد شد. برخی شرکت های دیگر خالف کاری کردند و اذهان 
عامه در مورد این شرکت ها خراب شد. دیدگاه من مثبت است، 

البته شرکتی که واقعی باشد.«
از  دارد  را  میگاالیف  شرکت  در  فعالیت  تجربه ی  که  نگینه 
کسانی ست که ضرر کرده و می گوید بیشتر کسانی که عضو 
ُدمین  این شرکت  از  نگینه  کردند.  بودند، ضرر  این شرکت 

که یا محصول ندارند و خدماتی ارائه نمی کنند و یا محصول و 
خدمات آن ها در بازار تقاضا ندارد و یا غیرقابل استفاده است. 
بازار  در  عادی  مشتری  شرکت ها  این  خدمات  و  محصوالت 
ندارد و آن را صرفا اعضای آن به خاطر عضوشدن و بازاریابی 
می خرند، در صورتی که هیچ نیازی به خرید آن ندارند و اگر 
بخرند هم از آن استفاده نمی توانند. بیشتر شرکت های که در 
افغانستان و به ویژه در کابل زیر نام بازاریابی شبکه ای فعالیت 
قابل مصرف  و  ندارد  تقاضا  دارند، محصوالت و خدمات شان 
کسب  برای  می شوند  شرکت ها  این  عضو  افرادی که  نیست. 
درآمد، محصوالت و خدمات آن را با قیمت بلندتر از نرخ بازار 
خریداری می کنند. محصوالت این شرکت ها، کیف های چرمی، 
خدمات ریزف هتل در کشورهای خارجی یا داخل افغانستان، 

زیورات، لوازم آرایشی و بهداشتی، سفر خارجی و... است. 
عبدالجمال که مدتی در شرکت ودا یا انیکسیوم کار کرده، 
می گوید که خدمات این شرکت ریزرف هتل های چهار-پنج 
ستاره بین المللی بود که در افغانستان متقاضی نداشت و افراد 
را خریداری می کردند:  آن  در سیستم  برای شمولیت  صرفا 
اتاق هتل  به  از مسئوالن شرکت زیاد سوال کردم که  »من 
در مصر نیاز ندارم، چرا باید بخرم، اما آن ها می گفتند که بیا از 

سیستم استفاده و درآمد کسب کن.«
آقای عبدالجمال که عضو شرکت ای ان سی هم بوده، می گوید 
و  نداشت  متقاضی  هیچ  بارزار  در  شرکت  این  محصول  که 
به خاطر تشکیل زیرشاخه و گرفتن کمیشن، آن  افراد فقط 
 20 والیت ها  »از  که:  افزاید  می  او  می کردند.  خریداری  را 
را  شرکت  عضویت  و  می کردند  خرید  یکجایی  نفر   ۳0 الی 
می گرفتند. آن ها می گفتند محصول را نیاز ندارند و به شرکت 
پس می  دادند و می گفتند ما می خواهیم با معرفی افراد بیشتر، 

کمیشن بگیریم.«
کابل که مدتی عضو  دانشگاه  دانشجوی  محمدنعیم حقجو، 
شرکت های ودا و ANC  بوده است، بار اول در شرکت ودا 
یک بسته 4۳0 دالری ریزرف هتل چهار ستاره ای را خریده که 
هیچ نیازی به آن نداشت. او می گوید که مدت دو ماه عضویت 
شرکت ودا را داشته که خدمات آن ریزرف هتل های چهار یا 
پنج ستاره ای بین المللی بوده است. انگیزه ی آقای حقجو از 
رفتن به این شرکت، به گمان خودش آغاز یک تجارت جدید 
و داشتن کار سبک در کنار درس بوده است، اما عمال هیچ 
درآمدی از کار با این شرکت نداشته است. این شرکت بعدا 
به اونیکسوم تغییر نام داد و از وزارت صنعت و تجارت مجوز 
به گفته ی مسئوالن  بازاریابی شبکه ای گرفته است.  شرکت 
ایرانی این شرکت، بیش از یک هزار و ۶00 نفر عضو دارند 
و ۹0 درصد از مراجعه کنندگان آن ها دانشجویان دانشگاه های 
کابل هستند و بازاریابی می کنند. آن ها تأکید می کنند که پس 
از تغییر نام شرکت، ریزرف هتل های داخلی را هم در فهرست 
دانشجویان  که  است  حالی  در  این  افزوده اند.  خدمات شان 
دانشگاه های کابل هیچ نیازی به ریزف هتل در این شهر ندارند. 
آقای حقجو بعدا عضو شرکت ای ان سی می شود و حدود شش 
ماه در آن فعالیت می کند. او در این شرکت یک بسته ۱۵ 
هزار افغانی کیف های چرمی را می خرد که قیمت آن نسب به 
نرخ بازار دوبرابر بوده است: »وقتی تحقیق کردیم فهمیدیم که 
همان پکیج ۱۵ هزاری سه تا کیف، قیمتش در نهایت ۶ یا ۷ 

هزار افغانی بیشتر نبود.«
علی امینی در بدل سه کیف چرمی که نیازی به خرید آن 
نداشته، ۱۵ هزار افغانی را از طریق بانک به حساب این شرکت 
واریز می کند. او می گوید که بعد از پرداخت پول، مسئوالن 
شرکت قراردادی را برای امضا به او تحویل دادند که براساس 
آن تمام مسئولیت ها و مکلفیت ها از گردن مسئوالن شرکت 
رفع می شد. آقای امینی می گوید: »بیشتر دانشجوها و افرادی 
که تازه فارغ التحصیل می شوند، مشکل اقتصادی دارند و دنبال 
تبلیغات  وقتی  می شوند.  شرکت ها  این  جذب  هستند،  کار 
شرکت را می شنوند، می گویند که حاال ۱0 یا ۱۵ هزار افغانی 
را هر طور شده آماده کنیم و جنس را که نیاز هم نداریم بخریم 

تا بعدا درآمد خوب و دوامدار داشته باشیم.«

چه کسانی سود می کنند و چه کسانی ضرر؟
هرمی  شرکت های  و  شبکه ای  بازاریابی  شرکت های  ساختار 
و نیمه  هرمی یکسان است، چون شبکه در هر سه نوع مثل 
هرم است. اما در بازاریابی شبکه ای ۷0 تا ۷۵ درصد بازریاب ها 
قرار  قاعده هرم  افراد در  این  باال نمی رسند، چون  به درآمد 
می گیرند. در شرکت های هرمی و نیمه  هرمی حدود ۸0 درصد 
اعضا نه تنها به درآمد نمی رسند بلکه ضرر هم می کنند. تنها 
کسانی که در رأس هرم قرار دارند، سود می کنند. تفاوت این 
است که در بازاریابی شبکه ای ۷0 الی ۷۵ درصد به درآمد باال 
نمی رسند، اما در شرکت های هرمی و نیمه  هرمی بیشتر از این 
درصدی عمال ضرر می کنند، چون در برابر محصول خیالی یا 

غیرقابل استفاده پول هنگفتی از دست می دهند.
عبدالجمال تجربه فعالیت در سه شرکت در کابل را دارد. این 
جوان دانشجو که برای کار در شرکت های بازاریابی شبکه ای 
از  بود، پس  اول دانشگاه را ترک گفته  و کسب درآمد، ترم 

اعتمادش به او کار در  یک شرکت بازاریابی را پیشنهاد داد. 
دوستش به او گفته بود که در بدل پرداخت ۱0 تا ۱۵ هزار 
افغانی صاحب شغل راحت، با درآمد خوب و دوامدار می شود 

که می تواند از هر کجا آن را مدیریت کند. 
علی امینی در واقع به شرکت هرمی ای ان سی )ANC( در پل 
سرخ کابل دعوت شده بود. او از اولین روزهای تجربه خود در 
این شرکت می گوید: »وقتی رفتم زیاد تبلغات می کرد و یک 
نمودار زنجیری را برای مان توضیح می دادند و جمع و تقسیم 
می کردند که درآمدتان سه چند می شود. برای ما مثل یک رویا 
بود. در سه روز اول برنامه انگیزشی می گذاشتند و به اصطالح 
گل های سرخ و سبز برای ما نشان می داد. بعد از سه روز به ما 

گفتند که پول خود را بپردازید.« 
شاه ولی شایان، فارغ التحصیل دانشگاه پلیتخنیک کابل در سال 
»افغان انگیزه«  شرکت  به  نزدیکش  دوست  طریق  از   ۱۳۹۸
)ANC( دعوت شد. او می گوید که مسئوالن شرکت به او 
وعده داده بودند که در ماه اول ۱0 هزار افغانی، در ماه دوم 
این  برابر  افغانی و در ماه سوم و چهارم چندین  چهل هزار 
رقم درآمد خواهد داشت. آقای شایان می افزاید که در همان 
روزهای اول مسئوالن شرکت با وعده های اغواکننده تازه واردان 
را تشویق به خرید بسته هایی می کردند که قیمتش دوبرابر 
نرخ بازار بود و آن ها نیازی به خرید آن هم نداشتند: »اول 
انگیزه دهی می کردند. مثال با این مقدمه شروع می کردند که 
افغانستان کشوری رو به بحران است و بیکاری اوج گرفته و ما 
می خواهیم که کار را از بیرون به خانه بیاوریم و شما بیزنیس 

خود را از خانه مدیریت کنید.«
برای  عضویت  حق  شرکت  این  در  شایان،  آقای  گفته ی  به 
تازه واردها ۱0 هزار افغانی بوده است و قیمت ارزان ترین بسته 
محصوالتش که سه تا کیف کمپیوتر لپ تاب، کیف سفر و کیف 
دستی بوده، ۱۵ هزار افغانی بوده است. تازه واردها بعد از خرید 
این بسته باید چهار فرد دیگر را به شرکت دعوت می کرده اند 
تا با تشکیل زیرمجموعه برای شان، هشت هزار افغانی به عنوان 
کمیشن کسب درآمد می کردند. سپس هر کدام از این چهار 
نفر، چهار-چهار نفر دیگر را به عنوان زیرمجموعه شان باید به 

شرکت دعوت می کردند.  
هانیه کریمزاد )اسم مستعار( نیز از طریق دوستان نزدیکش 
که عضو شرکت کیونت هستند، برای عضویت در این شرکت 
از اصرار زیاد و  او حدود سه ماه قبل پس  بود.  دعوت شده 
زنگ و تماس بسیار دوستش، به شعبه قلعه ی ناظر  شرکت 
کیونت در دشت برچی مراجعه کرد. خانم کریمزاد می گوید 
که مسئوالن این شرکت به او وعده دادند در صورتی که ۱20 
نفر را به این شرکت معرفی کند و آن ها بسته های محصوالتی 
این شرکت را خریداری کند، او ماهانه 2۷ هزار دالر را به عنوان 
معاش دوامدار از طریق حساب بانکی خود دریافت خواهد کرد. 
به گفته خانم کریمزاد، بسته این شرکت شامل زیوارت، لوازم 
آرایشی، بورس تحصیلی و سفر به کشورهای خارجی است که 
قیمت آن از ۱۷00 دالر شروع می شود تا هفت هزار دالر. در 
صورتی که عضو زیردست ارزان ترین بسته را خریداری کند، 

200 دالر به عنوان کمیشن به فرد باالدست می رسد.
برخی از کسانی که تجربه فعالیت در این شرکت ها را دارند و با 
اطالعات روز صحت کرده اند، مدعی اند که روش تبلیغات این 
شرکت ها شبیه شست وشوی مغزی است و با وعده های خیالی 
تا جایی تبلیغ می کنند که جوانان و دانشجویان هیچ راهی 
جلوشان نبینند، مگر این که عضو شرکت شوند. علی مشعل 
که تجربه فعالیت در شرکت ANC را دارد و ۱0 هزار افغانی 
ضرر کرده، می گوید: »سیستم سمینار و صنف دارد که ذهن 
زیادی شست وشو  قول های  و  وعده ها  با  را  اشتراک کننده ها 
کرده و آن ها را وسوسه می کند برای این که در مدت یک سال 

دارای سرمایه خیلی زیاد می شوند.«
روایت اعضای شرکت های هرمی و نیمه  هرمی که در افغانستان 
به  شرکت ها  این  که  می دهد  نشان  هستند  یا  بودند  فعال  
تازه واردان آموزش می دهند که در صورت نداشتن پول نقد، 
می توانند با گرفتن قرض های کوچک از دوستان و نزدیکان 

مقدار مورد نیاز را تکمیل به شرکت مورد نظر بپردازند. 
نگینه )نام مستعار( عضو شرکت میگاالیف می گوید تازه واردانی 
که ۶0 هزار افغانی پول نقد نداشتند، از سوی مسئوالن شرکت 
پول قرض  نزدیکان خود  از  داده می شد که چگونه  آموزش 
بگیرند: »مشخصا من چون پول نقد نداشتم، تمامی ۶0 هزار 

افغانی را قرض گرفتم و یک وب سایت را خریدم.«
نسیمه عضو شرکت ANC می گوید که تازه واردانی که ۱۵ 
نداشتند،  را  این شرکت  برای خرید محصول  نقد  پول  هزار 
آموزش می دیدند که می توانند این مقدار پول را از افراد متعدد 
به شکل خرده-خرده قرض بگیرند. به گفته ی او، دختر خانم ها 
را وادار می کردند که جواهرات شان را بفروشند و به شرکت 

بدهند، زمانی که صاحب درآمد شدند دوباره آن را بخرند.

یا  برای محصول  تقاضا  نبود  یا  استفاده بودن  غیرقابل 
خدمات 

یکی از مشخصه های شرکت های هرمی و نیمه  هرمی این است 
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را مورد انتقاد قرار داده است.
گذشته از این که چیزی به نام حقیقت اصال وجود دارد یا نه اما 
پروسه و مفاهیمی که برای شناخت آن به کار گرفته می شود، 
را  ما  نکته  این  به  توجه  به زمان دچار تحول می شود.  نظر 
از خطرهای بی شمار مصون نگه می دارد. از مهم ترین آفتی 
که این کار ما را محافظت می کند جلوگیری از فروافتادن در 
دام دگماتیسم است. زیرا اگر نمی توان گفت اکثر مشکالت 
حداقل  است،  دینی  دگماتیسم  افغانستان  چون  کشورهای 
در  یسنا  برمی گردد.  مشکل  این  به  آن  توجه  قابل  بخش 
این مورد نوشته است »در هر دوره ای برای ابداع و تأسیس 
وجود  معرفتی ای  مناسبات  و  معرفتی  اصطالحات  معرفت، 
دارد که باید بنابه مناسبات آن اصطالحات در تعریف و بیان 

معرفت استفاده کرد.« )ص۱۳2(

خرد انتقادی
عنوان  تحت  نوشت  مقاله ی   ۱۷۸4 دسامبر  در  کانت 
»روشنگری چیست؟«. این مقاله احتماال یکی از مشهورترین 
مقاالت تاریخ فلسفه است. یکی از ادعاهای اساسی آن مقاله 
این است که می گوید »جرأت اندیشیدن داشته باشیم«. به 
باور من وارد کردن کلمه »انتقادی« در این عبارت خالصه ی 
شعار کتاب »روشنگری افسون« خواهد بود: جرأت »انتقادی« 

اندیشیدن را داشته باشیم. 
موریس بالنشو در کتاب »ادبیات و مرگ« دیدگاه انتقادی 
به وضعیت روشن فکری در جامعه فرانسه دارد. روشن فکران 
فرانسه در این کتاب این گونه مورد انتقاد قرار گرفته است: 
درباره ی  را  همه چیز  که  همه چیزدان،  نظاره گراِن  »این 
فصل  و  حل  سرعت  به  را  همه چیز  و  می دانند  همه چیز 
می کنند، به سرعت درباره ی چیزهایی که همین دقایق پیش 
بنابراین، این که ما  رخ داده اند احکام نهایی صادر می کنند. 
چیزی بیاموزیم ناممکن می شود. مردم، این جا مطلع، باهوش 
چنان  را  هرچیز  می فهمند.  را  همه چیز  جست وجوگرند.  و 
درباره ی چیزی  نمی کنند  فرصت  سریع درک می کنند که 
فکر کنند...« )ادبیات و مرگ، ص222(. بالنشو در واقع ادعای 
انتقاد قرار داده  همه چیزفهمی روشن فکران فرانسه را مورد 
را  دیدگاهی  افسون« چنین  در »روشنگری  اما  یسنا  است. 
نسبت به وضعیت روشنفکری در افغانستان دارد، دیدگاهی 

که هم راه گشا است و هم ضرورت دارد.
عموما طبقه روشن فکر و تحصیل کرده ادعای فهم همه چیز 
را دارند و کم تر پیش می آید که دانش و فهم خودشان را 
مورد انتقاد و ارزیابی قرار بدهند. به یک معنا روشن فکران 
دچار »توهم دانایی« می شوند. استیون هاوکینگ در جایی 
دانایی  توهم  بلکه  نیست،  جهل  جهان  »دشمن  بود  گفته 
است.« از این رو داشتن خرد انتقادی و نقد و بررسی چیزها 
باید به آن توجه شود. یسنا  ضروری ترین نکته ای است که 
در »روشنگری افسون« نگاه کلی به این موضوع انداخته و 
افتخارآمیز  نوشته است »جامعه های شرقی در کل گرایش 
به فرهنگ و ادبیات خود دارند که نمی خواهند نسبت به این 
گرایش، جدی و عقالنی برخورد کنند، آن را مورد نقادی و 
افسون«  قرار دهند« )ص2۵۳(. در »روشنگری  روشن گری 
مسائل گوناگون و مرسوم در جامعه افغانستان – که عموما 
بر باورهای غلط و خرافی بنا نهاده شده و سازگاری با علم 
بیان کننده  نیز  نام کتاب  است.  نقد شده   – ندارد  و منطق 
همین موضوع است. نویسنده کتاب در همین زمینه نکته ی 
و  عقاید  با  »ما  می نویسد  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  مهم 
فرهنگ جامعه ی خود بزرگ شده ایم، این عقاید و فرهنگ 
در ما درونی و ذهنی شده و ارزش فرهنگی و عقیدتی یافته 
است. این که چرا این عقاید و فرهنگ را پذیرفته ایم، مقصر 
انتقادی  اندیشه ی  این عقاید و فرهنگ  به  اما چرا  نیستیم. 
نداریم مقصریم؛ زیرا نمی خواهیم نگاه برون فرهنگی به عقاید 
تناقض  و  اشتباه  تا  باشیم  داشته  خود  جامعه ی  فرهنگ  و 
جهان،  فرهنگی  تحول  به  نسبت  را  خود  جامعه ی  فرهنگ 
)روشنگری  کنیم  درک  کنونی،  زندگی  شرایط  و  واقعیت 

افسون، ص۱۷(.
است.  قدر  قابل  گرامی  یسنای  یعقوب  تالش  و  زحمات 

برای شان آرزوی موفقیت می کنم.

به شرایط و زمانه اش معنا و مفهوم متفاوت دارد چون ادعای 
فهمیدن چیزی مشروط به درک شرایط و زمانه ی آن چیز 
است. این ادعا اصوال نسبی گرایانه است و هگل نیز در این جا 

همین دیدگاه را بیان کرده است.
افسون«  »روشنگری  کتاب  اول  بخش  در  یسنا  یعقوب 
می نویسد »پرسش این است: آیا می توان مناسبات زندگی، 
جهان، نیازهای عاطفی و رفتارهای انسان امروز را به معرفت 
آن،  بر  مبتنی  و  داد  ارجاع  و جزمی  گذشته  اندیشه های  و 
مناسبات زندگی و جهان امروز را ارزش گذاری کرد و طبق 
این ارزش گذاری، حکم درست و 
مناسبات  این  درباره ی  نادرست 
پرسشی  )ص2۵(.  کرد؟«  ارایه 
که یسنا در این جا مطرح می کند 
نسبی نگری  با  که  است  پرسشی 
این  برعالوه  می گیرد.  ارتباط 
پرسش، اکثر تحلیل هایی که یسنا 
است  کرده  ارائه  بخش  این  در 
همخوانی بیشتر با همین رویکرد 
دارد. زیرا در هیچ جایی با قاطعیت 
»حقیقت«  که  است  نشده  ادعا 
چیزی  این  از  غیر  و  است  این 

دیگر بوده نمی تواند.
تمام  گم شده ای  »حقیقت« 
بوده  دوران  تمام  در  فیلسوفان 
نسبی گرایان  استثنای  به  است. 
بقیه ادعای فهم حقیقت و خدمت به حقیقت را داشته اند. 
قرار  انتقاد  و  سرزنش  مورد  همواره  نسبی گرایان  این رو  از 
گرفته اند. اما واقعیت این است که اگر کسانی که به ایده ی 
باور  حقیقت  به  کسانی که  از  بیشتر  دارند  باور  »حقیقت« 
ندارند، باعث ویرانی نشده اند، کمتر از بی باوران به حقیقت هم 
باعث ویرانی نشده اند. اکثر جنگ هایی که در طول تاریخ رخ 
داده به این علت بوده که آدم ها چیزی را به نام »حقیقت« در 
معرض کتمان می دیدند و یا هم می خواستند دیگران را به راه 
حقیقت برگردانند. یسنا نیز در این کتاب داشتن چنین ادعاها 

این موضوعات  از  دارند  پیش فرض های ذهنِی که  و  شرایط 
تعابیر مختلف به میان می آورند. از آن جایی که در این مکتب 
حتا  اساس  براین  است  انسان  خود  همه چیز  معیار  فکری 
فهم  متفاوت  به گونه های  را  »بیرونی«  واقعیت های  می توان 
اتاقی را در نظر بگیرید که گرمای آن  کرد. به عنوان مثال، 
اتاق  اتاق دو  این  باشد. در مجاورت  صفر درجه سانتی گراد 
دیگر را، هر کدام با یک نشیمن، نیز در نظر بگیرید که گرمای 
یکی از این اتاق ها بیست درجه ی منفی است و دیگری بیست 
درجه ی مثبت. حاال اگر این دو نفر در آن اتاقی که گرمای 

است  سانتی گراد  درجه  صفر  آن 
گرمای  از  تردید  بدون  بزنند  سر 
این اتاق برداشت متفاوت خواهند 
داشت. آن که در فضای گرم به سر 
می برده دمای این اتاق را »سرد« 
به سر  سرد  فضای  در  آن که  و 
می برده دمای این اتاق را »گرم« 
اتاق –  می یابد. درحالی که دمای 
ثابت   – بیرونی  واقعیت  به عنوان 
آن  از  آدم ها  برداشت  اما  است 

متفاوت می باشد.
مکتب  مخالفان  جدی ترین 
و  افالطون  سقراط،  نسبی نگری 
فیلسوف  سه  این  بودند.  ارسطو 
ابتدای  همان  در  کردند  تالش 
از  را  آن  مکتب  این  شکل گیری 

اما موفقیت آن ها در این کار چندان تضمین  کار بیندازند، 
فکری  مکتب  این  از  نیچه  چون  کسانی  بعدها  نبود.  شده 
طرفداری کرد. قبل از نیچه هگل در درس گفتارهای فلسفه 
تاریخ گفته بود »هر دوره ی تاریخی چنان وضعیت خاصی، و 
چنان شرایط منحصربه فردی دارد که باید با ارجاع به خود 
آن تأویل شود، و فقط می تواند چنین تأویل گردد...« البته 
من ادعا نمی کنم که هگل نسبی گرا بود، و نیز هیچ ادعایی 
بیان  این جا  ندارم. ولی هگل در  در مورد فهم فلسفه هگل 
کرده که وضعیت های تاریخی، و احتماال هرچیز دیگر، نظر 

چهار  یسنا،  یعقوب  نوشته ی  افسون«،  »روشنگری  کتاب 
بخش دارد: بخش اول، در نقد ساده انگاری معرفتی؛ بخش 
در  سوم،  بخش  معرفت شناسانه؛  ساده انگاری  نقد  در  دوم، 
ساده انگاری  نقد  در  چهارم،  بخش  و  ادبی  ساده انگاری  نقد 
متعدد  و  به موضوعات گوناگون  این کتاب  علمی-آموزشی. 
پرداخته است. از این رو نقد و بررسی تمام زوایای آن به راحتی 
امکان پذیر نیست. ما در بهترین حالت می توانیم روی چند 
ویژگی برجسته ی این اثر انگشت بگذاریم و بر محور آن نکات 
کتاب را بررسی کنیم. در این میان، من دو ویژگی برجسته ی 
انتقادی«  »خرد  و  »نسبی نگری«  را  افسون«  »روشنگری 
می دانم و تالش می کنم بر محوریت این دو موضوع نکاتی 
را درباره ی کتاب بنویسم. منظورم این است که در این کتاب 
داشتن رویکردهای نسبی نگرانه به مسائل مهم معرفت شناسانه 
و داشتن رویکرد انتقادی به مسائل و اندیشه های موجود در 
جامعه افغانستان بیشتر از همه برجسته است. البته این نکات 
نظر  مورد  کتاب  ویژگی های  بقیه  نادیده گرفتن  معنای  به 

نیست و وجوه اندیشگانی آن را انکار نمی کند.

نسبی نگری
از  حکایت  یک  »تردید«  کتاب  درآمد  در  احمدی  بابک 
روایت می کند: »یک روز چوانگ تزو همراه  را  باستان  چین 
با دوستش هویی تزو بر فراز پل زیبای رودخانه ی هائو گردش 
قشنگ  چقدر  ماهی ها  این  ‘ببین  گفت:  چوانگ  می کردند. 
آن هاست’.  شادی  نشانه ی  این  می جهند،  بیرون  به  آب  از 
هویی گفت: ‘تو که ماهی نیستی، چگونه می توانی از شادی 
آن ها خبر داشته باشی؟’ چوانگ در پاسخ گفت: ‘تو هم که 
آن ها  شادی  از  من  که  بدانی  می توانی  نیستی، چگونه  من 
خبر ندارم؟’ هویی گفت: ‘بله، من تو نیستم، و نمی توانم به 
درستی از دل تو خبر داشته باشم. اما در این نکته هم هیچ 
شکی نیست که تو ماهی نیستی. به خوبی روشن است که 
باشی’. چوانگ گفت:  باخبر  از شادی ماهی ها  تو نمی توانی 
من  که  پرسیدی  تو  برگردیم.  بحث  آغاز  به  بگذار  ‘پس 
این که  با  و  باشم،  باخبر  ماهی ها  شادی  از  می توانم  چگونه 
فکر می کردی که پاسخ را می دانی، باز این را پرسیدی. اما 
من از شادی ماهی ها به خاطر شادی خودم باخبرم، شادی 
دیدن آن ها از فراز پل هائو«. احتماال این حکایت پرمایه ترین 
نوشته شده  تا حاال  نسبی نگری  درباره ی  باشد که  قطعه ای 
ادعای  نمی توانیم  ما  که  شده  بیان  حکایت  این  در  است. 
قاطعیت و فهم یک چیز از جانب کسی دیگر را داشته باشیم، 
زیرا جهان های ما از همدیگر تفاوت دارد. این حکایت ما را 
به یاد سه گزاره معروف سوفسطائیان می  اندازد که گفته اند 
»اول، حقیقت وجود ندارد. دوم، اگر وجود داشته باشد قابل 
شناخت نیست. سوم، اگر قابل شناخت باشد قابل انتقال به 
دیگری نیست.« البته بررسی این سه گزاره کار آسان نیست 

و ما در این جا در مورد آن حرف نمی زنیم.
نسبی نگری اگرچند همانند بی شمار مکاتب فکری و فلسفی 
اکثر موارد  پرفراز و نشیب را طی نموده، و در  دیگر مسیر 
به نظر می رسد در جهان  اما  با مخالفت همراه شده است، 
معاصر بیش از آن که زمینه و زمانه برای مخالفت با این مکتب 
مساعد باشد همخوانی  و توجه داشتن به اهمیت آن اولویت 
جهان های  که  است  نسبی نگرانه  رویکردهای  با  زیرا  دارد. 
دیگران به رسمیت شناخته می شود و قلمرو حقیقت محدود 
و منحصر به فرد یا گروه خاص نیست. نتیجه های انضمامی، و 
شاید هم مهم ترین نتیجه ی که با وضعیت ما ارتباط می گیرد، 
این رو من  از  می دهد.   کاهش  را  که »خشونت«  است  این 
گمان می کنم نویسنده »روشنگری افسون« به خوبی اهمیت 
این نکته را درک کرده و با توجه به این امر در تحلیل مسائل 
معرفتی و بین االذهانی رویکرد نسبی نگرانه اتخاذ نموده است.

نسبی نگری در یونان باستان، و خصوصا در عصر سوفسطائیان، 
سوفسطائیان  بود.  تأثیرگذار  و  پرطرفدار  فکری  مکتب 
بوده  تاریخ  تبلیغ گران مکتب سوفیسم در طول  بزرگ ترین 
است. آناکساگوراس در شهر آتن مدام تبلیغ می کرد »انسان، 
معیار همه چیز است.« طبق این آموزه هیچ حقیقت مطلق 
دروغ  حقیقت،  زشتی،  زیبایی،  بدی،  خوبی،  ندارد.  وجود 
براساس  و  است  آدم ها  ذهن  ساخته ی  صرفا  این ها  تمام  و 
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اکثر جنگ هاییی که در طول 
تاریخ رخ داده به این علت 

بوده که آدم ها چیزی را به نام 
»حقیقت« در معرض کتمان 

می دیدند و یا هم می خواستند 
دیگران را به راه حقیقت 

برگردانند. یسنا نیز در این 
کتاب داشتن چنین ادعاها را 

مورد انتقاد قرار داده است.


