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 Political  سياسی

  
  نادر نظری

 ٢٠١۶ می ٢٢

  

  "محمد ظريف امين يار"مکثی بر نوشتۀ استاد 
  

جنبش " ۀدر بارمعرفی می نمايد، تا کنون دو نوشته " استاد محمد ظريف امين يار"شخصی که در مقاالتش خود را 

اين دو ". ئیچگونگی و برآيند جنبش روشنا"و " سقوط افغانيت در لندن. "در سايت ھا به نشر رسانده است" ئیروشنا

که تحليل و ارزيابی از موضوع باشد، نوعی بيانيه و يا موضع گيری سياسی است که از جانب  جای اينه نوشته ب

 .ه می گرددارائنويسنده 

 خرد ۀاز زاوي.  لندن از دو محور مورد بحث قرار گرفته استۀ ولت و واقع٥٠٠ برق ألۀنيتی، مسدر رسانه ھای انتر

 ۀزيرا در نوشت.  از نوع دوم آن است"ظريف" آقای ۀنوشت. ئیورزی و فرا قومی، و از منظر تعصب قومی و قبيله گرا

ًمثال .  علمی و منطقی برخورد کرده باشد،ايشان ھيچ اثری از کاوش و تحليل سياسی ديده نمی شود که در قبال قضايا

 مسألۀ ايران ميداند و نه مربوط به ۀ توتاب توسط ھزاره ھا را تحريک و توطئۀايشان عامل اساسی ضديت با پروژ

 !داخلی

، اشاره می کنم و پس از آن "محمد ظريف امين يار" به پاره ای از سطحی نگری سياسی جناب ءمن درين نوشته، ابتدا

 .می پردازم"ارزش و اخالق" ديدگاه فلسفی وی به مسايل ۀم در بارمطلبی ھ

می را و برخی از مسايلی که جناب ايشان طرح و تعريف کرده است، " اصوليت افغانيت"، "ئیملی گرا"مسايلی مثل 

 سطحی زيرا در نوشته ھای ايشان ؛ تحليل ھای سياسی نادرست و ساده انگاری ھای. گذارم به سلسله جواب ھای بعدی

اکنون می پردازم به پاره ای از تحليل ھا، استدالالت و . زياد ديده می شود که نبايد از کنار آن بسادگی عبور کرد

  .ئیگزارش ھای غلط و نادرست وی از جنبش روشنا

 

 تحريف واقعيت ھا و پريشان گوئی ھای امين يار

ام يک تيم قابل اعتماد می زند که ليست اکثريت سران وی نوشته است که ايران در پيوند به اين پروژه، دست به استخد

  !سياسی ھزاره ھا و بعضی سياستمداران ديگر تاجک و پشتون نيز شامل اين تيم بوده اند
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 رسيده و اسامی "ظريف"ًکه ايران مستقيما دست به استخدام چنين تيم قابل اعتمادی زده و حتا ليست آن نيز به جناب  اين

 ھم يکی از اعضای سازمان "ظريف"ًتون در آن ليست سری درج بوده است، البد خود استاد ھزاره و تاجيک و پش

شد، ما  ه میئاستخباراتی اطالعات ايران است، وگرنه از کجا به چنين اسنادی دست يافته است؟ با آنھم اگر اين اسناد ارا

ما اکنون چنين حدس نزده بلکه ايشان را  با اطالعات ايران دارد ائی زد و بند ھا"ظريف"گمان می کرديم که جناب 

 .نويسنده پريشان گو می پنداريم

 در کابل می زند، با آنھمه امکاناتی که "امام خمينی"جالب اين است که وقتی ايران دست به سازماندھی سالگرد مرگ 

 چند ئیرات جنبش روشنابرای اين امر پخش می کنند، قادر نيستند چند صد نفر را برای تظاھرات بکشاند، اما در تظاھ

  !ليون نفر را به جاده ھا سوق می دھنديم

 در کابل، يکی از منظم ترين و مسالمت آميز ترين تظاھرات در تاريخ ئیکه تظاھرات جنبش روشنا با وجودی

تھاماتی گی داشته و چنين ا که با ھزاره ھا پدر کشت، مثل اين"محمد ظريف امين يار"تظاھرات کابل بوده است، اما آقای 

 :ندببينيد ايشان چه نوشته ا. ه کنندگان می کندمظاھرنثار را 

در حين تظاھرات حضور معتادين و اوباشان باعث شد عده ای از مظاھره کنندگان باالی خانه ھای مردم حمله  "...

ی خانه ھا را قطع لوايح ترافيکی را خراب و تکه تکه کنند ، لين ھای برق باال. کنند و شيشه ھای آنھا را بشکنانند

کنند، صندوق ھای برق خانه ھای مردم با سنگ ھای بزرگ تکه تکه شوند، جاده ھا با کلوخ و سنگ پر شود، برای 

تاجک ھا و پشتونھا دشنام داده شود، چند تن خبرنگاران داخلی و خارجی لت و کوب گردد، کمره ھايشان چور شود، 

ھمچنان نيروھای امنيتی را زخمی و از آنان با .  بيش نبودند ويران کنندو دار وندار کنار جاده را که غريب کارانی

اين موضوعات در کل تأثير منفی برجنبش . سنگ ھا استقبال شود و به دھا جنايت و آشوب ديگری دست زده شود

 ".روشنائی و ھزاره ھا دارد

زيرا . و ساده لوحی آن آشکار و ھويدا است نه تنھا تعصب و عقده می بارد، بلکه حماقت "امين يار" آقای تازين جمال

نوشته است که شرکت معتادين و اوباشان در تظاھرات باعث شد تا عده ای از مظاھره کنندگان باالی خانه ھای مردم 

ليون معتاد و اوباش سبب شد تا مظاھره کنندگان نتوانند تظاھرات را کنترول ييعنی شرکت بيش از چند م. حمله کنند

، تعداد معتادان و اوباشان بيش از شرکت کنندگان تظاھرات بوده است و "محمد ظريف امين يار"تحليل طبق . کنند

 !دست گرفته استه عاقبت کنترول را معتادين و اوباشان ب

ه کنند ئ وردک ، نتوانسته اند دليل منطقی ارا-  ولت، از باميان ٥٠٠ لين ۀ نوشته است که حاميان پروژ"امين يار"آقای 

در قبال . ه گرديده استئ علمی اقتصادی اراۀاز جانب کارشناسان شرکت برشنا، معلومات تخصصی و کارشناساناما 

امين "چه خوب بود که آقای .  عکس استهًر، ما که رسانه ھا را دنبال می کنيم، موضوع کامال ب"امين يا"اين ادعای 

 . سياسی نمی نوشت و شعار نمی دادۀنيً، ما را ازين معلومات تخصصی آگاه می ساخت و صرفا بيا"يار

 وردک کابل، يکسره توطئه - ولت، از مسير باميان٥٠٠ لين ۀ، کار حاميان پروژ"محمد ظريف امين يار"از نظر آقای 

 و ضد کمک به افغانستان از جانب ھزاره ھا در لندن "غنی"زيرا وی نوشته است که تظاھرات ضد داکتر . بوده است

ًنام سجاد است، راه اندازی شده و سجاد قبال با ه که يک انگليس پاکستانی االصل ب (RUSI) تتوسط مدير انستيتو

 معتقد است که ھمين پنج معترض در کنفرانس لندن "امين يار"جناب . سازمان استخباراتی پاکستان کار کرده است

 !توسط سجاد پاکستانی سازماندھی گرديده است

 را ی چنين کنفرانسۀھم زمين (RUSI)زيرا مدير اين انستيتوت . نه شاخ در می آوردراستش آدم ازين تحليل ھای کودکا

  .فراھم می کند و ھم از جانب ديگر پنج نفر را برای مختل کردنش سازمان می دھد
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 می کند اما از جانب ديگر پای ء افشائی از يک جانب ليست تيم ايران را برای جنبش روشنا"ظريف امين يار"آقای 

خدا عاقبت ما را بخير کند با اينگونه نويسندگان و استادان .  و پاکستان را نيز به اين کيس عالوه کرده استانگليس

 !سياست مدار و جامعه نشناس

 

 درک نادرست از مبارزات مدنی و ارزشھای اخالقی

وی ارزش . نيست اين است که ميان ارزش و اخالق تفاوت قايل "محمد ظريف" نادرست ديگر آقای ھای يکی از درک

گو اينکه ھر چه ارزش بوده، ھم اخالقی است و ھم . را مترادف با اخالق معرفی نموده و ھر دو را مردمی می خواند

زيرا اخالق و ارزش بستگی به بينش جوامع . که ممکن است يک چيز ارزشی باشد ولی اخالقی نباشد در حالی. مردمی

 سنتی و غير خرد ۀکه در جامع در حالی. الق ھمواره رشد و تکامل می نمايد اخۀ عقل گرا، حوزۀدر جامع. انسانی دارد

از  .يعنی ممکن است يک چيز ارزشی باشد اما اخالقی نباشد. مند، ارزش ھا؛ اخالقی باقی می ماند و رشد نمی کند

اخالق در شرايط . جمله حفظ آبروی قبيله و عدم افشای آن خارج از قبيله ارزشی است اما به ھيچ وجه اخالقی نيست

 پنھان کردن يک سلسله ًبناء. ۀ انسانی قرار بگيردفعلی به پديده ھای گفته می شود که آن پديده ھا در امر خدمت به جامع

  .که آبروی فالن شخص و فالن قوم برده نشود، ارزشی است اما اخالقی نيست مسايل مضر و منفی؛ با توجيه به اين

گرانه می زند تا از دل آن مشکالتی سلسله مسايل افشار جوامع مدرن، اين آزادی ھای بيان است که دست به يک د

آزاری در درون خانواده، قانون ًمثال از دل افشاگری ھای کودک . بيرون بيايد که حل آن برای جامعه کمک کند

 زنان، ز دل افشاگری ھای آزار و اذيت جنسی برا. وجود آمد و به اخالق بدل شده ونيت کودکان در سطح جھان بمص

بتازگی در فرانسه، دست به افشاگری زده اند که ادارات دولتی و ادارات .  شده استقانون منع خشونت بر زنان بيرون

اين افشاگری سبب شده که زنان بعد ازين در ادارات دولتی  .خصوصی زنان کارمند را مورد اذيت جنسی قرار می دھند

 خشن و جبری آن شناخته شده بود اما آزار ۀزيرا تا کنون آزار جنسی به شيو. ون بماننديت و آزار جنسی مصاز اذ

 .جنسی غير خشن و جبری آن نا شناخته باقی مانده بود

 انسانھا قرار بگيرد و نه در خدمت ۀدر جوامع مدرن، به پديده ھای اخالقی گفته می شود که آن پديده ھا در خدمت ھم

ھمين دليل امروز نه تنھا مسايل سياسی و اجتماعی از درون کشور ھا به بيرون کشانده ه ب.  خاصۀو مجمع و قبيلفرد 

ی شده در انظار عمومی مطرح می شود تا جامعه در قبال آن ئمی شود، بلکه مسايل خانوادگی و خصوصی نيز رسانه 

ًمثال حفظ و پوشيده . ز ارزشھا را به اخالق بدل کندآگاھی کسب نموده بخشی از ارزشھا را از ميان ببرد و برخی ا

 مدرن ۀگذاشتن اختالف ميان يک خانواده و عدم افشای آن در افغانستان ممکن است يکی از ارزشھا باشد؛ اما در جامع

 بر زن و کودکش ستم کرده آنھا را مورد لت و کوب و يا خشونت ی ديگرۀاگر ھمسايه ببيند که ھمساي. چنين نيست

 هکه در افغانستان ب در حالی. می قرار می دھد، اخالق اين است که سکوت نکرده و موضوع را به بيرون بکشاندکال

 .زيرا عدم افشای اختالف خانواده ھا؛ يکی از ارزشھای اخالقی محسوب می گردد. عکس است

اع ھستد، اخالق ھمسايه داری  او در پغمان و يا ھر جای ديگر، مشغول جنگ و نزۀ ببيند که ھمساي"ظريف"اگر جناب 

اما ھمين موضوع ناديده گرفتن در جوامع . به وی چنين حکم می کند که از کنار آن گذشته موضوع را ناديده بگيرد

زيرا درينجا، جان انسانی که شکنجه می شود، مھم است و نه سنت . مدرن، يک عمل غير اخالقی محسوب می گردد

جمعی تلويزيون و راديو ھا؛ مسايل و مشکالت خانودگی و از جمله ضعف و امروز در رسانه ھای . مخفی کردن

 .حل و عالج برای عموم در نظر گرفته شودی ًمشکالت جنسی علنا توسط مردان و زنان مطرح می شود تا راه ھا
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، به کندی به زيرا ارزشھا در ميان جوامع سنتی. با توجه به مبحث فوق، پديده ھای ارزشی و اخالقی از ھم تفاوت دارد

ًمثال حفظ .  ارزشی، اخالق گفته نمی شودۀاما در جوامع مدرن، به ھر پديد. ضد ارزش و ضد اخالق بدل می شود

حجاب در جوامع سنتی اسالمی؛ ھم ارزش است و ھم اخالق اما ھمين حجاب در ميان مسلمانان ساکن در غرب، ارزش 

زيرا آزادی در . ن، آزادی در پوشش و انتخاب برای زنان استچرا که اخالق در جوامع مدر. است اما اخالق نيست

 . زنان را در بر می گيردۀپوشش و انتخاب، ھم

 تقدس بدھد، ۀ، پديده ھای ارزشی، اخالقی و مردمی را پشت سر ھم قطار می کند تا به آن صبغ"امين يار"که جناب  اين

. يده مردمی باشد، اما در عين حال بسيار منفی و زشت باشدممکن است يک پد. مبين بيگانه بودن او به اين پديده ھاست

 ارزشی و مردمی ۀ ما از ھر پديدًبناء. مر بسيار ناپاک و پلشت باشديک پديده ممکن است، ارزشمند باشد، اما يک ا

اشد حمايت و  جھانی بۀ ھمگانی با استاندارد شدۀما بايد از اخالق انسانی که جنب. حمايت نمی کنيم و نبايد حمايت کنيم

خواه اين انتقاد .  جھانی به ما الھام می دھد که انتقاد از ھر فرد حق يک شھروند استۀاخالق استاندارد شد. پشتيبانی کنيم

  .از فرد عادی باشد و خواه از يک رئيس جمھور

پشتونھا بار ھا در  را نه تنھا ھزاره ھا، بلکه تمامی شھروندان افغانستان و از جمله "اشرف غنی"دروغھای شاخدار 

 اولين بار وی در حضور " اشرف غنی" عليهاعتراض . افغانستان و در سطح جھان توسط رسانه ھا مطرح کرده اند

  .مابايد ازين تاکتيک فشار استفاده کنيم. توسط چند تن از معترضين ابتکار جديد است

، مخفی نگھداشتن امور، ديگر دورانش در مسايل سياسی، چه در سطح گروه ھا و احزاب و چه در سطح کشور ھا

 خوبی برای جلو گيری از ھرگونه فساد و نا بسامانی از نھاد ھا، دواير ۀی شدن و شفافيت امور، گزينئگذشته و رسانه 

مھار ُامروز رسانه ھای جمعی اھرم خوبی برای کنترول و . دولتی و در سطح کل جامعه محسوب می گردد

.  گرفته شده است،، اختالس و دست بردن به اموال دولتیءدودی جلو فساد اداری، ارتشامداران گرديده و تا حسياست

ی مثل ويکيليکس و ئی شدن و افشاگری از فساد و باند بازی ھا چه توسط رسانه ھای رسمی و چه سايت ھائرسانه 

آگاه و انسان متعھد بايد ازين ھر عنصر .  و غيره، دست و پای مفسدين دولتی و غير دولتی را می گيرندئیاد پاناماناس

 در لندن را بايد جناب "غنی" رئيس جمھور مقابلاعتراض . مدارن استفاده کنندتيک ھا برای کنترول و مھار سياستتاک

زيرا مقامات دولتی اگر فشار جھانی و ترس از محاکمه ھای بين . ، حمايت و پشتيبانی کند"محمد ظريف امين يار"

 بايد به يک تاکتيک مبارزاتی در سطح "غنی" مقابل اعتراض ًبناء. د روزگار مردم در می آورنالمللی نباشد؛ دمار از

 .بين المللی بدل شود تا وی و باقی مقامات دولت برحال و آينده احساس پاسخ دھی نمايند

توم نگھداشتن سياست حفظ و مک.  کنيمئینام ارزش در جامعه جا باز کرده شناساه که برا  ئیما بايد سعی کنيم، پديده ھا

ارزش اين است که ما اين سياست ھا را به شکلی از اشکال .ھای غلط و نادرست توسط رئيس جمھور، ارزش نيست

 کنيم اما اگر در سطح کشوری کار ءاگر افشای آن در سطح کشوری کار برد داشت، در سطح کشوری افشا.  کنيمءافشا

ا در سطح جھانی ھرگونه مظالم اجتماعی که بر ھر فرد و شھروند برد نداشت، تمام سعی و تالش ما اين باشد ت

 .فزائيمشار مضاعف خود مان را بر دولت بي بنمائيم و ازين طريق فءافغانستان توسط عمال دولتی اعمال می گردد، افشا

  

  :يادداشت

و به دنبال آن تنی چند از برای ما فرستاده بود " وطن دوست"ًما قبال با اعالم حمايت سياسی از نوشته ای که آقای 
متصديان و ھمکاران قلمی پورتال نظرات شان را به صورت کتبی و شفاھی بيان داشتند، با قاطعيت و شفافيت کامل 

و " صندوق بين المللی پول"، "بانک جھانی"ابراز داشتيم که پروژه ھائی از نوع پروژۀ انتقال برق که به وسيلۀ 
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ل می گردد، به ھيچ وجه منافع عليای مردم و کشور را نمايندگی ننموده، در کل با ؤسسات مشابه بر مردم ما تحميم
  .مستحکمتر ساختن جای پای استعمار، کشور ما را به يک مستعمرۀ مقھور مبدل می سازد

ای اسارت بر ھمين مبنا نه تنھا به خود ھيچ گاھی اجازه نمی دھيم تا آگاھانه و يا ھم غير آگاھانه لب به دفاع از پروژه ھ
آور امپرياليستی بگشائيم، از تمام ھمکاران قلمی ما نيز صميمانه خواھش می نمائيم تا توانائی ھای قلمی شان را در 
جھت افشای ماھيت استعماری و اسارت آور چنين پروژه ھائی به کار برده، از اين طريق ضمن کوبيدن مشت محکمی 

وضاع دھۀ ھفتاد خورشيدی شھر کابل را بر تمام افغانستان گسترانيده از آن بر دھان تمام آنھائی که می خواھند باز ھم ا
اين کشور را بريزانند، امپرياليسم جھانی را نيز در تطبيق ... طريق خون ھزاره، ازبک، تاجيک، پشتون، بلوچ و 

  .برنامه ھايش ناکام بسازند
 AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 
 


