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د هلمند وايل وايي، د دې والیت د خانشین ولسوالۍ په مرکز کې 

د دولت د وسله والو مخالفانو وروستۍ لویه حمله په شاه متبول 

شوې ده.

خانشین  د  چې  وویل  ته  راډیو  ازادي  شپه  تېره  حیات  حیات الله 

ولسوالۍ په څنډو کې اوس تصفیوي عملیات روان دي.

دی وايي:

»د دښمن شل مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي، یو څه وسایط يې 

هم له منځه تليل. نیم ساعت مخکې چې ماته کوم معلومات د 

زړورو  افغان  مخې  له  هغې  د  رسېديل  کرښې  لومړۍ  له  جګړې 

امنیتي ځواکونو هغه سیمې چې وسله والو نیولې وې بېرته په خپل 

کنټرول کې راوستي دي.«

د هلمند د وايل په خربه پنځه افغان رستېري په دې جګړه کې ژوبل 

دي او د خانشین په څنډو کې د تصفیوي عملیاتو د مرګ ژوبلې په 

اړه به وروسته جزئیات خپاره يش.

له  او  قاچاق  او  تولید  موادو  مخدره  د  وايي،  حیات  حیات الله 

د دوام  امنۍ  نا  د  په هلمند کې  پاکستان مالتړ  د  وسله والو څخه 

اصيل سببونه دي.

هلمند والي:

 پر خانشین ولسوالۍ وروستۍ 

حمله په شامتبول شوې

چرا جنگ 
در شمال 

پایان 
نمی یابد؟
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مقام 
محمد

صعود با پرچم 
افغانستان بر 
بلندترین کوه 

دنیا

در برگ ها

چیستِی 
حقیقت 

و اریک وگلین

بشر امروزي هنور نتوانسته به آن چه كه بايد باشد و مي تواند باشد، دست 
يابد و اين تنها به دليل قانع بودِن انسان به آن قسمتي از سعادت است كه به 

نظرش كافي مي آيد.
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ناشران به دولت:

مالیات سنگین کتاب را بردارید

رییس جمهور غنی:

استادان 
دانشگاه های دولتی 

حق تدریس را 
در دانشگاه های 
خصوصی ندارند

ن اقتصادی:
آگاها

افغانستان به معیارهای سازمان تجارت 

جهانی برابرشود

دیده بان حقوق بشر:

ط نیروهای 
 کشتار غیرنظامیان توس

وابسته به جنرال دوستم پی گیری شود

رییس شورای والیات مشرقی:

گروه های تروریستی منابع طبعی و معدنی 

ن قاچاق می کنند
والیات مشرقی را به پاکستا

اختيـار  در  كـه  اسـنادی  بنيـاد  بـر 
روزنامـۀ مانـدگار قـرار گرفتـه اسـت، در 
عرصـۀ  در  ناشـر  سـی  حـدود  حال حاضـر 
تحصيـات  مؤسسـات  درسـی  كتاب هـای 
دولتـی  و  شـخصی  دانشـگاه های  و  عالـی 
ناشـر  پنجـاه   از  بيـش  فعال انـد و حـدود 
و  عمومـی  كتاب هـای  بخـش   در  ديگـر 
در  و  فعاليت انـد  بـه  مصـروف  مطالعاتـی 
چهارصـد  از  بيـش  افغانسـتان  سراسـر 

دارنـد. فعاليـت  كتاب فروشـی 
كـه  باورانـد  ايـن  بـه  فرهنگـی  آگاهـان 
وضـع ماليات سـنگين بر نشـر كتاب سـبب 
می شـود كـه پيامد هـای ناخوشـايندی برای 
ايـن صنعـت نوپـا در كشـور در حـال حاضر 

و در آينـده در پـی داشـته باشـد

فراميـن  اسـت،  شـده  تصريـح  مـاده  ايـن  در 
تقنينـي بعـد از توشـيح رييـس جمهـور حکـم قانـون را 
حايـز مي شـود. فراميـن تقنينـي بايـد در خـال سـي روز 
از تاريـخ انعقـاد در نخسـتين جلسـه شـورای ملـي به آن 
تقديـم شـود و در صورتـي كـه از طـرف شـورای ملـي رد 

شـود، از اعتبارسـاقط مـي گـردد«.
از  كـه  گزارش هايـی  اسـاس  بـه  افـزود:  عاكفـی  آقـای 
اسـت  قـرار  اسـت،  كـرده  درز  بيـرون  بـه  مسـووالن 
حکومت گام هـای بديـل بـرای آوردن اصاحـات در نظـام 

بـردارد انتخابـات 
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کندز در شمال کشور، به یکی از آسیب پذیرترین 
والیت های کشور تبدیل شده و پس از سقوط 
آن در سال گذشته به دست طالبان، این والیت 
اسـت.  ندیده  خود  به  هم  خوش  روزِ  یک 
هرچند پس از پس گیری کندز از سلطۀ طالبان، 
دولت وعده سـپرد که برنامه های پیش گیرانه را 
به  منطقه  این  در  صـلح وثبات  تحکیم  به هدف 
که  می رسد  نظر  به  ولی  گذاشت،  اجرا خواهد 
مشکل بزرگ تر از آن است که دولت موفق شود 
والیت  این  به  را  کامل  امنیِت  زودی ها  این  به 

برگرداند.
که  می گویند  کندز  در  مستقر  امنیتِی  نیروهای 
ندارد،  را  کندز  دوبارۀ  سقوط  توانایی  دشمن 
ولی در عیِن حال آن ها تأکید می ورزند که برای 
مقابله با تحرکاِت دشمن، به نیروِی بیشـتر نیاز 
امنیتی  اوضاِع  که  می رسانند  گزارش ها  است. 
بیِم  و  نیست  رضایت بخش  چندان  والیت  این 
آن وجود دارد که با سقوط چند ولسوالِی مهم، 
زمینۀ تکرارِ فاجعۀ ساِل پار مساعد گردد. ساِل 
وارد  سناریو  همین  با  دقیقًا  دشمن  گذشته، 
شهر کندز شد؛ نخست برخی ولسوالی ها را از 
کنترول دولت خارج کرد و پس از آن، خود را 
به شهر کندز که از نظر روانی آمادۀ سقوط شده 

بود، رساند.
بود.  سختی  تجربۀ  دولت  برای  کندز  تجربۀ 
دولت وحدِت ملی با انتقـادهای تندی از سوی 
مخالفاِن سیاسـِی خود و به ویژه جناح سابق که 
قدرت سیاسی را در اختیار داشت، روبه رو شد. 
برخی از سران دولت پیشـین، به دنبال سقوط 
این  از  و  کردند  شایعه پراکنی  به  شروع  کندز، 
جـدید  دولت مرداِن  که  آوردند  میان  به  سخن 
را هم  مهم  امنیِت یک شهِر  تأمین  توانایی  حتا 

ندارند.
آن چه  دشمن  کندز،  سقوط  با  گذشته  سال  در 
انجام  شهر  این  شهرونداِن  با  خواست،  که  را 
داد. گزارش هایی که از کندز در آن روزها نشر 
گذاشـت  نباید  بودند.  تکان دهنده  واقعًا  شدند، 
سوال  اما  شود.  تکرار  گذشته  ساِل  فاجعۀ  که 
اندازۀ  به  نمی تواند  دولت  چرا  که  این جاست 
کافی نیروهای دشـمن را پس بزند؟... در یک 
که  داشت  وجود  کافی  فرصِت  گذشته  سال 
و  شود  ارزیابی  و  تحلیل  به درستی  وضعیت 
انجام  امنیت  تأمین  برای  پیش گیرانه  اقدام های 
پذیرد. اما دولت در یک سال گذشته چه کرده 
است؟ آیا تدابیر جـدی برای امنیِت کندز گرفته 

است؟
قراین و شواهد چنین چیزی را تأیید نمی کنند، 
ولی با آن هم باید امیدوار بود که »توطیه »یی در 
کار نباشد تا یک بارِ دیگر کندز به دوزخ تبدیل 
شود. بسـیاری حرف ها در مورد سقوط کندز در 
هاله یی از ابهام باقی مانده و اصِل گزارشی که از 
سوی کمیسیون حقیقت یاب تهیه شده، تا هنوز 

نشر نشده است. 
و  بررسی  به  شمال،  وضعیت  ُکل،  در  و  کندز 
شود  فهمیده  تا  دارد  نیاز  جدی  آسیب شناسِی 

چگونه  و  اند  کی ها  نفوذ  و  ناامنی  عوامِل  که 
توانسته اند که همچنان در منطقه حضور داشته 

باشند.
کشور،  شمال  نبردهای  و  حوادث  عقِب  در 
بدون شک مسایِل سیاسی نهفته است و عده یی 
به صورِت تعمدی، در پی ویرانِی این منطقه اند. 
حاال این که این افراد چه کسانی اند و هدف های 
پاسـخ  قاطعیت  با  نمی توان  اصلی شان چیست، 
داد ولی این مسأله دیگر واضح شده که مسایِل 
شمال فراتر از گسترِش چند گروهِ تروریست و 

جنایتکار است. 
به حکومِت وحدت ملی به ویژه ریاست جمهوری 
پیــدا  زاویه های  و  پهلوها  که  می شود  توصیه 
جدی  را  کشور  شماِل  ناامنی های  در  پنهان  و 
برنامه های  و  بازی ها  مدارِ  از  را  خود  و  بگیرد 
استخباراتِی جهان و منطقه بیرون بکشد و زمامِ 
سرنوشِت افغانستان را صادقانه به دست گیرد و 
به  قیمتی  و  بها  هیچ  به  را  میهن  علیاِی  مصالح 
و  جنگ  انتقاِل  و  توسعه  مسلمًا  نگذارد.  قمار 
ناامنی از جنوب به شمال، یک پروژۀ استخباراتی 
در جهان است که صرفًا در خدمِت قدرت های 
حافِظ  و  حامی  هرگز  و  دارد  قرار  دنیا  بزرِگ 
منافِع هیچ گروه و جریاِن سیاسی در افغانستان 
نخواهد بود. آن هایی که گمان کرده اند می توانند 
از این آبشارِ خون آلود ماهِی دلخواهِ خویش را 
صید کند، ره به خطا رفته اند و آخراالمر، خود 

قربانی خواهند شد.  
حکومت وحدت ملی یا بر اثِر ضعِف مدیریت 
و یا هم به دلیِل فقداِن ارادۀ سیاسی در سرکوِب 
امکانات  داشتن  اختیار  در  علی رغِم  ـ  طالبان 
طرِح  به  موفق  کنون  تا  ـ  بین المللی  و  ملی 
استراتژی مبارزه با تروریسم نگردیده است. این 
جنِگ  استراتژِی  دارای  طالبان  که  درحالی ست 
ساحۀ  ساختن  وسیع  چنان که  فرسایشی اند؛ 
عملیاتی، جلب وجذب افراد جدید، وارد کردن 
تلفات و خسارات و طوالنی ساختن جنگ، از 
شمار  به  آن ها  فرسایشِی  جنگ  عمدۀ  اجزای 
چنین  به کارگیری  با  توانستند  طالبان  می آید. 
به  جنوب  از  را  عملیاتی شان  ساحۀ  راهکاری، 
شماِل کشور گسترش دهند و حاکمیِت دولت 

را با چالش های جدی مواجه کنند.
و  مک کریستیال  جنرال  که  را  استراتژی یی 
در  تروریسم  علیه  مبارزه  در  پتریوس  جنرال 
کردند  اجرا  و  طرح  مأموریت شان  دورۀ  مدِت 
نیز به دلیِل عدمِ تعهِد آقای کرزی به حاکمیِت 
قانون و مبارزه با فساد و همچنین به دلیِل عدم 
همکاری پاکستان ـ که هر دو شامل استراتژی 
ناتو در مبارزه علیه تروریسم می شدند ـ به ثمر 
نرسید و ما شاهد بودیم که طالبان در موجودیِت 
به صحنه های  دوباره  نظامی،  سازوبرِگ  آن همه 
جنگ برگشتند و با استفاده از استراتژی جنگ 
فرسایشی، سکتورهای امنیتی و نیروهای ائتالف 

بین المللی را به چالش کشیدند.
اگرچه آقای کرزی رییس جمهور دولت پیشیِن 
افغانستان، تداوم جنگ را به عدمِ توجه امریکا 

در  تروریسم  اصلی  النه های  به  ناتو  سازمان  و 
و  او  خود  اما  می داد،  نسبت  پاکستان  خاک 
انحصارِ  در  را  تروریسم  با  مبارزه  که  حلقه یی 
خود گرفته بودند، نخواستند و نتوانستند راهکار 
موثر و عملی یی را در جنگ با تروریسم طرح 
کنند. آن  ها طالبان را با اعطای ده ها نوع امتیاز، 
برنامۀ  انداختن  راه  با  و  کردند  خطاب  »برادر« 
خام و ناکامِ صلح، به این گروه و بیدادگری شان 

مشروعیت بخشیدند. 
و  قومی  عالیِق  مدارِ  در  فقط  صلح  پروژۀ 
»برادران  با  بی حدوحصر  دست ودل بازی های 
به صلح  نه  ناراضی« چرخید و دسِت آخر هم 
و  طالبان  روزافزوِن  تقویِت  به  بلکه  ثبات،  و 
گردید.  منجر  پاکستان  بیشتِر  دست اندازی های 
نرم  ابزاری  را  پروژۀ صلح  اگر  حتا  رو،  هر  به 
برای رسیدن به ثبات تلقی کنیم، وقایِع سال های 
اخیر به  وضوح ثابت کرد که ابزارهای نرم نیز در 
جهِت جلِب گروه طالبان به مذاکره و همکاری 
صادقانۀ پاکستان در این راستا موفقیت و کارایی 

الزم را نداشته و ندارد. 
با این حساب، با توجه به ناکارایِی برنامۀ صلح و 
نیز جنگ های مقطعی با طالبان، یگانه راهبردی 
جنگ  با  می تواند  نظامی  منطِق  لحاِظ  از  که 
محاصره  راهبرد  کند،  مقابله  طالبان  فرسایشِی 
استراتژی،  این  از  استفاده  است.  سرکوب  و 
سکتورهای امنیتی را قادر خواهد ساخت که از 
حالِت دفاع به حالِت تعرض گذار کنند و ابتکار 
در جنگ را از دسِت دشمن بگیرند. محاصره و 
سرکوب برخالف جنِگ فرسایشی در ساحه یی 
ساحۀ  ساختِن  تنگ  با  و  می شود  آغاز  وسیع 
در  را  دشمن  ظرفیت های  دشمن،  عملیاتی 
جلب وجذِب افراد و وارد کردن تلفاِت جانی و 
خساراِت اقتصادی و مهم تر از همه تداومِ جنگ 
که هدف اصلِی جنگ فرسایشی می باشد، از بین 

می برد. 
امنیتِی  سکتورهای  این که  به  توجه  با  اکنون 
درصد  هفتاد  از  بیش  ملی  وحدت  حکومت 
اراضِی کشور را در کنترول دارند و همچنان به 
لحاظ تعداد افراد و تجهیزاِت جنگی و مهم تر از 
بسیار  بین المللی در سطِح  همه حمایِت ملی و 
تطبیق  دارند؛  قرار  طالبان  به  نسبت  باالتری 
راهبرد محاصره و سرکوب می تواند بسیار سریع  

ما را به پیروزِی قاطع برساند. 
خواهد  میسر  صورتی  در  پیروزی  این  یقینًا 
ارادۀ  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  شد 
سرکوِب طالبان را داشته باشند و پیش از تطبیق 
و  دفاعی  سکتورهای  در  عمیق  اصالحاتی  آن، 
که  تروریسم  علیه  مبارزه  تا  وارد سازند  امنیتی 
پیشیِن  دولت  ناکامِ  و  غلط  سیاست های  اثِر  بر 
افغانستان به انحراف کشانیده شده، مسیر اصلِی 
خود را دنبال کند. در غیر آن، هر نوع استراتژی 
طالبان  مهارِ  در  موثریتی  امکانات،  هرنوع  با 

نخواهد داشت.
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روح اهلل يوسف زاده

چرا جنگ در شمال پایان نمی یابد؟  

منابـع طالبـان روزِ یکشـنبه دهِم اسـد اعالم کردنـد که هیأتی 
از ایـن گـروه، اوایِل ماه جـارِی میالدی به چین سـفر کرده و 
در خصـوِص شـرایِط افغانسـتان بحث  و گفت وگـو کرده اند. 
ایـن هیأت بـه رهبری عباس اسـتانکزی، رییس دفتر سیاسـِی 
بـه دعـوِت  ـ ۲۲ جـوالی  تاریـخ ۱۸  در  قطـر،  در  طالبـان 
مقام هـای چیـن بـه پکن سـفر کرده اسـت. یـک مقـام طالبان 
کـه نخواسـته نامـش فـاش شـود، گفتـه اسـت: مـا مقام های 
وحشـی گرِی  و  مهاجـم  نیروهـای  اشـغال گرِی  از  را  چیـن 
آن هـا علیـه مردم افغانسـتان مطلـع کردیم. مـا از رهبری چین 
خواسـتیم به مـا کمک کند که این مسـایل را در نشسـت های 

جهانـی مطـرح کنیـم و از نیروهـای اشـغالگر رهایـی یابیم. 
امـا هنـوز دولـت افغانسـتان در مـورد ایـن سـفِر مقام هـای 
طالبـان، واکنشـی از خـود نشـان نداده انـد. مقامـاِت دولـت 
وحـدِت ملـی از مدت هـا قبـل در ادامـۀ تالش هـای آقـای 
صـورت  صلـح  تحقـِق  به هـدِف  را  فعالیت هایـی  کـرزی، 
دادنـد امـا همـۀ ایـن کوشـش ها به دلیـل نبـودِ یـک سـاختار 
اسـتراتژیک و هدف منـد، نـاکام ماند. نشسـت های چهارجانبه 
هـم هیـچ راهـی بـه سـمِت صلـِح در افغانسـتان نگشــود و 
گذشـِت زمان نیز نشـان داد کـه پادرمیانِی چیـن در مذاکراِت 
به جـا  پاکسـتان  سیاسـِت  در  را  تأثیـِر خاصـی  چهارجانبـه، 
نگذاشـته اسـت. البته اکنـون دولـت افغانسـتان از روند صلح 
سـخن نمی گویـد، وقتـی هیـچ برنامه یـی بـرای از سـرگیرِی 

نشسـِت پنجـِم چهارجانبـه روی دسـت نیسـت. 
بـه هـر رو، سـفِر مقام های طالبـان به چین می توانـد در جهِت 
تثبیـِت هویـِت طالبـان بـه عنـوان یـک گـروهِ سیاسـی، موثر 
قلمـداد شـود. طبیعی سـت کـه چینایی ها نمی خواهند مسـایل 
افغانسـتان را از منظـِر طالبـان بـه بحـث گیرنـد، امـا این کـه 
پاکسـتان تـالش دارد کشـورهای منطقـه را بـا طالبـان آشـتی 

دهـد، یقینـًا بـرای دولِت افغانسـتان مفیـد تمام نمی شـود.
این کـه گـروه تروریسـتِی طالبـان بتوانـد همانند یـک دولت، 
نماینده گانـی را بـه یک کشـور بفرسـتد و با سـراِن آن کشـور 
بـه رای زنـی بپـردازد، اصـوالً نبایـد به مـذاِق دولت مـرداِن ما 
خـوش بخـورد. امـا تعلل در ابـرازِ واکنش در برابـِر این عمِل 
طالبـان و دولـِت چیـن از سـوی حکومـت افغانسـتان، برخی 
گمانه هـا و تردیدهـا را بـه میـان مـی آورد. بیِم آن مـی رود که 
ارگ بـه سیاسی شـدِن هرچـه بیشـتِر طالبـان رضایـت داده  و 
می خواهـد طالبـان بـا این مانورهـا، مورد پذیرِش کشـورهای 

همسـایه و قدرتمنـِد منطقه قـرار گیرند.
بایـد یـادآوری کنیــم که سـفِر هیأت های گـروهِ تروریسـتِی 
طالبـان بـه کشـورهای منطقـه و گفت وگـو بـا آن هـا از نـام 
و نشـاِن افغانسـتان، به شـدت اقتــدار و مشـروعیِت دولـت 
افغانسـتان را صدمـه می زنـد و بایـد حکومـت وحـدِت ملی 
در برابـِر چنیـن حرکت هایی واکنِش قاطع نشـان دهــد. ولی 
بـه نظـر می رسـد که دولـت افغانسـتان تاهنـوز ایـن بصیرت 
و توانایـی را نیافتـه اسـت کـه کشـورهای حامِی طالبـان مثِل 
پاکسـتان و برخی کشـورهای عربی را وادار سـازد که حرمت 
و پرسـتیِژ نظـامِ سیاسـِی مشـروِع کشـور را در برابـِر طالبـان 
حفـظ کننـد و از راه انـدازِی ایـن مانورهـای تحریک کننـده 
دوسـت  کشـورهای  بـه  بایـد  افغانسـتان  دولـت  بپرهیزنـد. 
گوشـزد کنــد کـه از مالقات هـای رسـمی، آن هـم در سـطح 
خـودداری  طالبـان  تروریسـِت  گـروهِ  بـا  کالن،  هیأت هـای 
کننـد، در غیـر آن برخـورد دیپلماتیـِک مـا روبـه رو خواهنـد 

. شد
بـدون شـک سـفِر طالبـان بـه چیـن و یا هر جـای دیگـر، به 
نفـِع تحقـِق صلح در افغانسـتان نیسـت و چین هـم نمی تواند 
بـا ایـن حرکت ها به برنامۀ صلح در افغانسـتان یاری رســاند. 
مسـلمًا تنهـا حکومـِت پاکسـتان اسـت کـه از ایـن حرکت ها 
سـود می بـرد و طالبـان را گروهی سیاسـیـ  نظامـِی خارج از 
کنتـروِل خـود می نمایانـد که با کشـورهای بـزرگ و کوچک 

در ارتبـاط انـد و مسـتقل از آی اس آی تصمیـم می گیرند. 
دولـت چیـن  باید به عنواِن دوسـِت افغانسـتان ایـن نکته های 
ظریـف را دریابـد و درک کنـد کـه ایـن نـوع رابطـه داشـتن 
بـا طالبـان نه تنهـا بـه سـودِ دو کشـور نیسـت، بلکـه اعتمـاد 
افغانسـتانی ها را نسـبت بـه ایـن همسـایۀ خـوب خدشـه دار 

می سـازد.

سفِر طالبان 
به چین و سکوِت دولت
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آگاهان اقتصادی:

افغانستان به معیارهای سازمان تجارت 
جهانی برابر شود

رییس شورای والیات مشرقی:

گروه های تروریستی منابع 
طبعی و معدنی والیات مشرقی 

را به پاکستان قاچاق می کنند

عضویـت افغانسـتان در سـازمان تجـارت جهانـی در 
کنـار مزایـا، چالش هایـی را نیـز بـرای افغانسـتان به بار 

خواهـد آورد.
ایـن مطلـب  ابـراز  بـا  اقتصـادی  آگاهـان  از  شـماری 
می گوینـد کـه بـا توجه به شـرایط موجـود، افغانسـتان 
در کوتاه مـدت نمی توانـد از ایـن سـازمان بهـره ببرد و 
اگـر در دراز مـدت خـود را بـا معیارهـای بین المللـی 

برابـر سـازد، بـرای افغانسـتان سـودمند خواهـد بود.
آگاهـان اقتصـادی بـا بیـان این کـه حکومت افغانسـتان 
بایـد جوانـب تعامـل را بسـنجد تأکیـد می کننـد، برای 
جلوگیـری از تبدیل شـدن افغانسـتان بـه اقتصـاد تحت 
تسـلِط کشـورهای عضو سـازمان تجارت و کشورهای 
منطقـه، دولـت بایـد در جلـب سـرمایه گذاری ها تالش 

. کند
ایـن گفته هـا درحالی ابراز می شـوند که افغانسـتان روز 
جمعـه )۸مرداد/اسـد( به عنوان ۱۶۴ مین عضو رسـمی 

سـازمان تجارت جهانی شـناخته شد.
پیـش از ایـن افغانسـتان بـه عنـوان عضـو ناظـر ایـن 
گذشـتۀ  سـال  دسـامبر  هفدهـم  در  و  بـود  سـازمان 
عضویـت  سـازمان،  ایـن  مدیـرۀ  هیـأت  میـالدی، 
افغانسـتان را پذیرفـت و امـا ۲۹ جـوالی ۲۰۱۶ را بـه 

کـرد. تعییـن  آن  رسـمی  کار  شـروع  زمـان  عنـوان 
بـه ایـن صـورت، اکنـون دروازۀ تجـارت ۱۶۳ عضـو 
سـازمان تجـارت جهانی به روی افغانسـتان باز اسـت.
سـازمان تجـارت جهانـی به افغانسـتان ۵ سـال فرصت 
داده اسـت تـا تمامـی قوانین خـود را مطابق بـه قوانین 

این سـازمان عیار سـازد.

هم زمـان بـا ایـن، سـفارت ایـاالت متحـدۀ امریـکا در 
کابـل نیـز بـا نشـر اعالمیه یـی، پیوسـتن افغانسـتان بـه 
سـازمان تجـارت جهانـی را »یـک دسـت آورد بزرگ و 

تاریخـی« برای افغانسـتان دانسـته اسـت.
صنایـع  و  تجـارت  پیشـین  وزیـر  فرهنـگ،  امیـن 
افغانسـتان در گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: 
کسـب عضویت رسـمی سـازمان جهانی تجـارت برای 
امـا در عین حـال  افغانسـتان یـک گام خـوب اسـت، 
نیـز  را  چالش هایـی  عمـل،  سـاحۀ  در  آن  پیاده کـردن 

دارد.
می کنـد:  تأکیـد  صنایـع  و  تجـارت  پیشـین  وزیـر 
»عضویـت افغانسـتان از یـک جهـت اگـر مزایایی برای 
را  دیگـر می توانـد مشـکالتی  از سـوی  دارد،  کشـور 
نیـز ایجـاد کنـد. به گونـۀ مثـال، حکومت سـهولت های 
ترانزیتـی کـه بـرای تجـارت بسـیار مهـم اسـت را در 
اختیـار نـدارد؛ بنـًا مسـووالن بخـش اقتصـادِ حکومت 
بایـد تمـام جوانـب ایـن تعامـل را سـنجیده و بعد قدم 

بگذارنـد.«
حـل مشـکالِت ترانزیتـی افغانسـتان بـا همسـایه ها بـه 
کمـک سـازمان تجـارت جهانـی مـورد دیگـری اسـت 
کـه بـه باور آقـای فرهنـگ، حکومـت در قسـمت رفع 

آن اقـدام عمـل، جـدی و سـریع کند.
کـه   صورتـی  در  داشـت:  بیـان  فرهنـگ  آقـای 
مارکیـت  بـرود،  میـان  از  تجارتـی  محدودیت هـای 
مقابـل  در  نتوانـد  حکومـت  و  شـود  بـاز  افغانسـتان 
واردات کشـورهای عضو و کشـورهای منطقه تولیدات 
افغانسـتان  داخلـی و صـادرات خـود را رشـد دهـد، 

دسـت خوش ناهنجـاری کشـورهای دیگر خواهد شـد.
بـا  افغانسـتان  اقتصـاد  او اظهـار داشـت: عیـار شـدن 
شـرایط و معیارهای سـازمان جهانی تجـارت، زمانی را 
در بـر خواهـد گرفـت، در جریان این مـدت، حکومت 
در قسـمت تولیـدات اجناس و خدمـات کارهایی انجام 
دهـد تـا بتوانـد حداقل بـا کشـورهای منطقه یـی که در 

آن قـرار داریـم، رقابـت کند.
بـه گفتۀ آقـای فرهنگ: بـرای جلوگیری از تبدیل شـدن 
افغانسـتان بـه اقتصـاد تحـت تسـلِط کشـورهای عضو 
سـازمان تجـارت جهانی و کشـورهای منطقه، حکومت 

بایـد در جلـب سـرمایه گذاری ها تـالش کند.
هم چنان، سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـکدۀ اقتصاد 
دانشـگاه کابـل بر ایـن باور اسـت که سـازمان تجارت 
جهانـی یک صدوشـصت عضـو دارد و در کنار این همه 
کشـورها بـودن مزایایـی دارد به ویژه در قسـمت تعرفۀ 
سـهل، مقرراِت سـادۀ تجارتـی و اسـتفاده از تجارب و 
تخصـص یک دیگـر، امـا بـا توجه بـه شـرایط موجود، 

افغانسـتان نمی توانـد از این سـازمان بهـره ببرد.
آقـای سـیحون می افزایـد: عضویت در سـازمان جهانی 
تجـارت بـرای دراز مـدت اسـت، اگـر افغانسـتان در 
ایـن مـدت تـالش کنـد خـود را بـا معیارهـای جهانی 
را  خـود  زیرسـاخت های  و  مقرره هـای  سـازد،  برابـر 
احتمـال  سـازد،  هم سـان  بین المللـی  معیارهـای  بـا 

بهره بـردن از ایـن فرصـت وجـود دارد.
ایـن آگاه اقتصـادی بـا اشـاره بـه بـازار آزاد اقتصـادی 
گفـت: »سـازمان تجـارت جهانـی، صنـدوق بین المللی 
پـول و بانـک جهانـی، مؤسسـات اقتصـاد بـازار لیبرال 
یـا آزاد دارنـد، مولفه هـا و مشـخصات ایـن سـازمان ها 
کارآمـد بـرای اقتصادهـای پیشـرفته و صنعتـی اسـت، 
ایـن  بـا  تعامـل  وارد  عقب مانـده  کشـورهای  اگـر 
رقابـت  اقتصـادی   توانایـی  بایـد  شـوند،  کشـورها 
داشـته باشـند، مقررات تجارتی شـان را اصـالح کنند و 
زیرسـاخت های الزم را برای پیشـرفت اقتصادی داشـته 

» شند. با
ایـن اسـتاد دانشـگاه اذعـان کـرد: افغانسـتان در مـوارد 
تولیـدات  ماننـد مـواد خـام و  و زمینه هایـی مزایایـی 
خـوِب میوه هـای خشـک و تازه را دارد، اما در قسـمت 
بسـته بندی و صـادرات ایـن مـوارد نیـاز بـه همـکاری 

دارد.
سـازمان تجارت جهانی درسـال ۱۹۹۵ تشـکیل شـده و 
تـا اکنون به شـمول افغانسـتان دارای ۱۶۴ عضو اسـت 

و مقـر آن در شـهر ژنیف سـویدن می باشـد.
بـه جـز ایـران سـایر همسـایه های افغانسـتان عضویت 

ایـن سـازمان را دارند.

ابوبکر صديق
ـــنبه )۱۵  ـــک ش ـــروز ی ـــرقی دی ـــات مش ـــری والی ـــورای سراس ش
ـــرقی،  ـــات مش ـــردم والی ـــن از م ـــا ت ـــان صده ـــِت می ـــد( نشس اس
ـــاز  ـــت آغ ـــه فعالی ـــاره ب ـــا دوب ـــیون و علم ـــه، سیاس ـــای کابین اعض

ـــرد.  ک
ـــن نشســـت  ـــت در ای ـــورای امنی ـــاور ش ـــر مش ـــف اتم ـــد حنی محم
ـــی و  ـــارزات انتخابات ـــوار مب ـــای دش ـــورا در روزه ـــن ش ـــت: ای گف
ـــازی  ـــم را ب ـــش مه ـــور نق ـــس جمه ـــانیدن ریی ـــدرت رس ـــه ق ب

ـــت. ـــرده اس ک
آقـــای اتمـــر افـــزود: جنگ هـــای تروریســـتی کـــه امـــروز در 
ـــی در آن  ـــع دولت ـــۀ مناب ـــان دارد هم ـــتان جری ـــردم افغانس ـــر م براب
ـــروف  ـــود مص ـــه خ ـــت را ب ـــه دول ـــتر توج ـــود بیش ـــرف می ش مص
کـــرده اســـت و دســـت آوردهای اخیـــر دولـــت در مبـــارزه بـــا 
گروه هـــای تروریســـتی و رســـیده گی بـــه مشـــکالت داخلـــی 

ـــت. ـــنده نیس ـــردم بس ـــرای م ب
ـــت  ـــان دول ـــل می ـــرقی پ ـــردم مش ـــری م ـــورای سراس ـــت: ش او گف
و مردم شـــان هســـتند و خواســـت مردم شـــان را می تواننـــد 

ـــانند. ـــت برس ـــوش دول ـــه گ ب
مشـــاور شـــورای امنیـــت تصریـــح کـــرد کـــه خواســـت شـــما 
امنیـــت، صلـــح و ثبـــات اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
مـــردم در والیـــات مشـــرقی به خصـــوص ننگرهـــار در حالـــت 
ـــه  ـــم گرفت ـــت تصمی ـــرار دارد و دول ـــش ق ـــروه داع ـــا گ ـــگ ب جن
ـــروه  ـــات مشـــرقی را از وجـــود گ ـــام ســـاحات والی ـــه تم اســـت ک

ـــد. ـــاک کاری کن ـــش پ داع
بـــه گفتـــۀ او، حکومـــت وحـــدت ملـــی در مراحـــل ابتدایـــی 
بـــرای حفـــظ نظـــام و بهبـــودی ارتـــش کشـــور تـــالش کـــرد، 
ســـپس اجرایـــی کـــردن مبـــارزه بـــا گروه هـــای تروریســـتی در 

ــود. ــال می شـ ــت دنبـ ــت به جدیـ ــن دولـ ــای ایـ برنامۀ هـ
آقـــای اتمـــر بـــا بیـــان این کـــه دروازۀ صلـــح بـــه روی همـــۀ 
ـــت،  ـــاز اس ـــند ب ـــح باش ـــو صل ـــت  وگ ـــان گف ـــه خواه ـــراد ک اف
گفـــت: گروه هـــای پنجابـــی کـــه به نـــام هـــای مختلـــف وارد 
ـــانند،  ـــل می رس ـــه قت ـــان را ب ـــودکان و زن ـــوند و ک ـــور می ش کش

ـــد. ـــرگ ندارن ـــز م راه ج
ـــه  ـــان داد ک ـــش نش ـــتی داع ـــروه  تروریس ـــت: گ ـــر گف ـــای اتم آق
ـــی  ـــراض مدن ـــه اعت ـــه ب ـــدارد و در حمل ـــردی رحـــم ن ـــچ ف ـــه هی ب
ـــاد  ـــمار زی ـــون ش ـــد خ ـــور در دوم اس ـــزی کش ـــهروندان مرک ش

ـــت.  ـــن ریخ ـــه زمی ـــان را ب هموطن
در همیـــن حـــال، خالـــق حســـینی پشـــه یی رییـــس شـــورای 
ـــای  ـــت: بازی ه ـــخنرانی گف ـــی س ـــرقی ط ـــات مش ـــری والی سراس
ــان دارد و در طـــول  ــان امـــروز در کشـــور جریـ جهانـــی گونـ
ــا بوده انـــد. ــتان قربانـــی ایـــن بازی هـ تاریـــخ مردمـــم افغانسـ

آقـــای حســـینی افـــزود: والیـــات مشـــرقی بـــا داشـــتن بیـــش 
ـــرای  ـــه ب ـــرژی دارد ک ـــگاوات ان ـــوس ۳۰ می ـــون نف ـــه میلی از س

ــد. ــنده نمی کنـ ــردم بسـ مـ
ـــی  ـــرف خراب ـــه روزه به ط ـــار هم ـــی ننگره ـــت امنیت ـــت: حال اوگف
ـــت  ـــن والی ـــالم در ای ـــت داری س ـــی رود و از حکوم ـــی م و بی امن
ـــر  ـــبز کن ـــاحات س ـــگالت و س ـــتان جن ـــت؛ تروریس ـــری نیس خب
و نورســـتان را قطـــع کـــرده بـــه پاکســـتان قاچـــاق می کننـــد و 
ـــر  ـــکل غی ـــه ش ـــتان ب ـــروج نورس ـــرد و بی ـــادن زم ـــان مع هم چن
ـــول  ـــانند و از از پ ـــروش می رس ـــه ف ـــرده ب ـــتخراج ک ـــی اس قانون

آن خـــود را تمویـــل و تجهیـــز می کننـــد. 
رییـــس شـــورای سراســـری والیـــت مشـــرقی تصریـــح کـــرد 
ـــت  ـــرک در والی ـــر س ـــک کیلومت ـــته ی ـــال گذش ـــزده س ـــه در پان ک
ـــردم  ـــور م ـــای صعب عب ـــبت راه ه ـــده و نس ـــاخته نش ـــتان س نورس
ســـاحات شـــرقی و غربـــی نورســـتان بـــه کلینـــک، مکتـــب و 

غیـــره خدمـــات اولیـــه دسترســـی ندارنـــد.
هم چنـــان، میرویـــس یاســـینی عضـــو مجلـــس نماینـــده گان در 
ایـــن نشســـت گفـــت: وجـــود گروه هـــای تروریســـتی داعـــش  
ـــد دورۀ  ـــه در چن ـــی ک ـــاد اداری و سیاس ـــش فس ـــب، افزای و طال
انتخابـــات بـــه وضاحـــت معلـــوم شـــد، کشـــور را بـــه طـــرف 

بحـــران ســـوق داده اســـت.
ــر  ــی در برابـ ــش ملـ ــای ارتـ ــارزۀ نیروهـ ــینی، مبـ ــای یاسـ آقـ
ــت: در  ــده گفـ ــتایش خوانـ ــل سـ ــتی قابـ ــای تروریسـ گروه هـ
برخـــی از ادارات دولتـــی والیـــات مشـــرقی در کاهـــش فســـاد 

اداری تغییـــر رو نمـــا شـــده اســـت.
از ســـویی هـــم، امیـــن وقـــاد رییـــس پیشـــین شـــورای علمـــا 
ــار را  ــی ننگرهـ ــاع امنیتـ ــت، اوضـ ــن نشسـ ــتان در ایـ افغانسـ
ـــده گان  ـــا ش ـــرای بیج ـــت ب ـــزود: دول ـــرده اف ـــف ک ـــکننده توصی ش
و مهاجریـــن کـــه از پاکســـتان بـــه والیـــات مشـــرقی عـــودت 

ــد، بایـــد توجهـــی جـــدی کنـــد. می کننـ

روح اهلل بهزاد

دیده بان حقوق بشر:

 کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای وابسته به جنرال دوستم پی گیری شود
دیده بـان حقـوق بشـر روز یکشـنبه، ۱۰ اسـد طـی 
اعالمیه یـی از حکومـت افغانسـتان خواسـته اسـت 
دیگـر  و  کشـتار  مرتکـب  کـه  شـبه نظامیانی  تـا 
بدرفتاری هـا بـا غیرنظامیـان در اواخر مـاه جون در 

والیـت فاریـاب گردیده انـد، پی گیـری شـوند.
بـا  مصاحبـه  نتیجـه  در  بشـر  حقـوق  دیده بـان 
پاکسـازی  عملیـات  ختـم  از  پـس  روستانشـینان 
نیروهـای دولتـی و جنبـش ملی در ایـن والیت، به 

ایـن  کشـتار و بدرفتاری هـا پـی بـرده اسـت.
شـبه نظامیان  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
دوسـتم،  عبدالرشـید  جنـرال  بـه  وفـادار  جنبـش، 
معـاون اول رییـس جمهـوری افغانسـتان اسـت و 
افـراد او متهـم به قتـل صدها زندانی طالبـان در ماه 

می باشـند. نیـز  نوامبـر ۲۰۰۱ 
گفتـه شـده اسـت کـه رییـس جمهـور غنـی در رابطـه 
بـه ایـن حمـالت شـبه نظامیان جنبـش، دسـتور تحقیـق 
داده و شـماری از آنها به ظن دسـت داشـتن در کشـتار 

غیرنظامیـان بازداشـت نیـز شـده اند.
پاتریشـیا گوسـمن، پژوهشـگر ارشـد دیده بـان حقـوق 
بشـر در افغانسـتان گفتـه اسـت: »کشـتارهای اخیـر در 
قصاوت گری هـای  مـوارد  تازه تریـن  فاریـاب،  والیـت 
این کـه  اسـت.  دوسـتم  بـه  وابسـته  نیروهـای  دیرینـۀ 
هیـچ وقتـی ایـن نیروهـا و شـخص معـاون اول رییـس 
جمهـور، به خاطـر اعمال شـان پی گیری و حسـاب دهی 
نشـده اند، امنیـت شـمال افغانسـتان را تحـت تاثیـر قرار 

داده اسـت«.
در ایـن گـزارش از معاونت سیاسـی سـازمان ملل متحد 
در افغانسـتان نقـل شـده اسـت کـه شـبه نظامیان جنبش 
در عملیاتـی کـه بـه تاریخ ۲۶ جـون همراه بـا نیروهای 
افغـان بـر علیه طالبـان در والیـت فاریاب انجـام دادند، 
زخمـی   را  دیگـر  تـن   ۳۲ و  کشـته  را  غیرنظامـی   ۱۳

کرده انـد.
هم چنـان در ادامـه گـزارش آمـده اسـت پـس از این که 
شورشـیان طالبـان سـاحه را تخلیه کرده انـد، جنگجویان 
جنبش وارد چهار قریه شـده و با حمله به روستانشـینان 
کـه متهـم بـه حمایت از طالبـان بوده اند، پنج تـن آنها را 

کشـته و ۱۲ تـن دیگر را زخمـی کرده اند.

جنـرال دوسـتم در مـاه سـپتامبر ۲۰۱۴ بـه عنـوان 
و  گردیـد  انتخـاب  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
در اواخـر سـال ۲۰۱۵ اعـالم کـرد کـه در حـال 
فعال سـازی نظامیـان جنبـش بـرای جلوگیـری از 
پیـش روی شورشـیان طالبان در والیـات فاریاب و 

می باشـد. سـرپل 
جنـرال  بـه  وفـادار  نظامـی  شـبه  نیروهـای  ایـن 
برعلیـه  را  عملیـات  چندیـن  کنـون  تـا  دوسـتم، 

کرده انـد. راه انـدازی  طالبـان  جنگجویـان 
تعـدادی از ایـن روستانشـینان بـه دیده بـان حقـوق 
بشـر گفته انـد که نیروهـای دولتی افغانسـتان زمانی  
ایـن قریه هـا حملـه  بـه  کـه شـبه نظامیان جنبـش 
بـدون  و  نکـرده  اشـتراک  در حملـه  می کرده انـد، 
قریه هـا  کنـار  در  جنبـش،  نیروهـای  جلوگیـری 

شـده اند. ایسـتاد 
گوسـمن گفته اسـت: »شـبه نظامیانی مانند جنبـش، باید 
بسـیار پیـش منحـل می شـدند. امـا به خاطـر ایـن کـه 
ایـن نیروهـا پشـتیبان های بسـیار قدرتمنـدی دارنـد، به 
صـورت مـداوم بـه جنایات شـان بـا دریافـت معافیـت، 
بایـد وعـده اش  غنـی  رئیـس جمهـور  داده انـد.  ادامـه 
نظامـی  گروه هـای  چنیـن  سـالح  خلـع  بـر  مبنـی  را 
غیرقانونـی، بـرآورده کـرده و اطمینـان بدهـد کـه این ها 
دیگـر هیـچ نقشـی را در نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 

نمی کننـد«. بـازی 

ACKU



محمدرضا نوروزی
در شناسـایی میـزان اثرات هر سـلول بر سـلول های کناری، بایسـتی 
همـۀ عوامـْل مـورد نظـر قـرار گیرد. ولـی این مشـکل اسـت؛ چون 

مـا همـۀ داده های مربـوط به یـک سـلول را نداریم. 
سیسـتم های طبیعـی، سیسـتم های بسـیار پیچیده یـی هسـتند و مـا 
تـوان بررسـِی همـۀ جنبه هـای ایـن سیسـتم ها را نداریـم. ایـن عدم 
توانایـی هـم از بُعـد فنـی )یعنـی ابزارهـای ایـن فعالیـت( اسـت و 
هـم از بُعـد دانایـی )یعنـی دانـش تأثیرات ایـن عوامل بـر همدیگر(. 
دانشـمندان امـروزه بـرای آن کـه بتوانند این مشـکل را رفـع کنند، به 
شـیوه های گوناگونی متوسـل می شـوند. رشـد و گسـترش دانایی را 
شـاید بتـوان مهم تریـن و تنهاتریـن شـیوۀ رفع این مشـکل دانسـت. 
امـا دانایـی و رشـد آن یـک شـیوۀ منحصـر بـه فـرد نـدارد. توسـعۀ 
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن، بخـش مهمـی از مشـکالت فنـی مـا 
را رفـع و رجـوع کـرده اسـت. مثـاًل در پیش بینی اوضـاع آب و هوا، 

ایـن ماهواره هـا هسـتند کـه مشـکالت مـا را حـل کرده اند. 
در بعـد دیگـر، دانشـمندان بـا نفـوذ در حیطه ها و داالن هـای تاریک 
دانـش، تـالش می کنند تا سررشـتۀ امـور جدید را در دسـت بگیرند 
یـا روابـط نامکشـوِف طبیعت را روشـن و شناسـایی پذیر کنند. آن ها 
هـر روز بـا اسـتفاده از روابـط علـت و معلولـی، دری جدیـد را بـه 
روی ناشـناخته های علـم بـاز می کنند تا سـواالت جدیـد را بیافریند 
یـا پاسـخ دهـد. امـا هم چنـان مشـکل اصلـی، یعنـی کمبـود دانایـی 
ایـن را می تـوان مهم تریـن  از سیسـتم های پیچیـده وجـود دارد و 
دانسـت.  پیرامون مـان  دنیـای  کـردِن  پیش بینی پذیـر  برابـر  در  سـد 
شـاید آخریـن ترفنـد دانشـمندان بـرای شـناخت پدیده هـای طبیعی 
انـدازۀ  از  کاسـتن  طبیعـت،  رفتارهـای  کـردِن  پیش بینی پذیـر  و 

سـلول های دانایـی اسـت. 
بـه عبـارت بهتـر، زمانـی کـه دانشـمندان و متخصصـان رشـته های 
گوناگـون علمـی، تصمیـم می گیرنـد تصویـری از دنیا ترسـیم کنند، 

از یـک شـبکۀ شـطرنجی اسـتفاده می کننـد. 
بی شـک شـما هـم قبـول داریـد که هـر چـه خانه هـای ایـن صفحۀ 
شـطرنجی کوچک تر و ریزتر باشـند، تصویری که سـاخته می شـود، 
بـا جزییات بیشـتری ترسـیم شـده و در نهایـت، تصویـری واضح تر 
ایجـاد می شـود. در دنیـای واقعـی نیز اوضـاع به همین منوال اسـت. 
دانشـمندان درسـت اسـت کـه بـا دنیایی بـه غایـت پیچیـده روبه رو 
هسـتند، امـا آن هـا برای آن کـه بتواننـد بخشـی از ایـن پیچیده گی را 
کاهـش دهنـد و سـر از اسـرار عالم درآورند، شـبکۀ دانایـی را ریز و 
ریزتـر می کننـد. بـا ایـن روش، آن هـا سـاده گی را برای سیسـتم های 
پیچیـده بـه ارمغـان می آورنـد و در نتیجـه، بهتـر و دقیق تـر و البتـه 
سـریع تر می تواننـد ایـن سیسـتم ها را تحلیـل کننـد. بازهـم بـرای 
کنیـم.  مراجعـه  هواشناسـی  شـبکه های  بـه  اسـت  خـوب  نمونـه 
هواشناسـان بـرای آن کـه بتواننـد با دقـت باالتـری به تعیین شـرایط 
آب و هـوا بپردازنـد، شـبکه یی از ایسـتگاه های آب وهواشناسـی در 
سراسـر سـرزمین برپـا می کننـد و هرچـه که فاصلـۀ این ایسـتگاه ها 
کم تـر باشـد، بی گمـان نتایـج دقیق تـری می تـوان از آن هـا انتظـار 

داشت. 
شبکه های دانایی چه قدر کوچک، چه قدر بزرگ؟ 

امـا آیـا واقعـًا می دانیـم کـه برای تأسـیس یـک شـبکۀ دریافت دانایـی به چه میـزان دقت 
در انـدازه نیازمندیـم؟ آیـا معلـوم اسـت کـه شـبکه های دانایـی را تا چـه میـزان باید ریز 
و ظریـف طراحـی کـرد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش، یکـی از ظریف تریـن و پیچیده تریـن 
کارهایـی اسـت کـه دانشـمندان علـوم گوناگـون بایسـتی بتواننـد انجـام دهنـد. انـدازۀ 
سـلول های دانایـی را خـود موضـوع می توانـد تعییـن کنـد. مثـاًل زمانـی کـه مـا دربـارۀ 
سـلول های سـرطانی و تاثیرشـان بـر سـلول های سـالم پژوهـش می کنیـم، بایسـتی اندازۀ 
سـلول های دانایی مـان را هـم در ابعـاد سـلول طراحـی و احـداث کنیـم. امـا هنگامـی که 
شـبکه یی بـرای سـنجش آب و هوا می سـازیم، بایسـتی ابعـاد شـبکۀ دانایی مان را بـا اندازۀ 
جریان هـای آب وهواشـناختی مقایسـه کنیـم. امـا جـدا از ایـن اندازه ها )که شـاید در نگاه 
نخسـت امـری طبیعـی و حتـا بدیهی به نظـر می رسـند(، آیا عامـل محدودکننـدۀ دیگری 

هـم در تبییـن و تعییـِن تعـداد و اندازه هـای سـلول های دانایـی وجـود دارد؟ 
آیـا اگـر مشـکالت اقتصـادیـ  تکنالوژیکـی سـر راه مـان قـرار نمی گرفـت، می توانسـتیم 
بـا افزایـش تعـداد ایسـتگاه های سـنجش دنیا و کوچک تـر کردن سـلول های دانایـی، دنیا 
را از یـک سیسـتم پیچیـده بـه یـک سیسـتم سـاده تبدیـل کنیـم و نظـم موجـود در آن را 
درک کنیـم و رفتـار دنیـا را پیش بینـی کنیـم؟ شـاید نـگاه نخسـت به مـا بگوید کـه آری، 
می تـوان ایـن کار را انجـام داد و این کـه می تـوان بـا افزایـش ایـن شـبکه های سـنجش 
طبیعـت، بـر طبیعـت چیره شـد؛ اما کهنه عـروِس ۴۰۰۰میلیون سـالۀ طبیعت هنـوز رموزی 
را بـرای خـودش نگـه مـی دارد، رمـوزی کـه شـاید بـه ایـن سـاده گی ها نتـوان بـه آن هـا 

دسـت پیـدا کرد.
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بخش نخســت

مرتضی شيرودی
زاده  آلمان  در   ۱۹۰۱ در  وگلین«  »اریک 
در  زیست.  جا  همان  در   ۱۹۳۸ تا  و  شد 
تحقیق  و  تدریس  تحصیل،  به  مدت،  این 
دوران  پژوهشِی  حاصل  و  پرداخت 
متعددی ست  کتاب های  آلمان،  در  اقامتش 
»تاریخ  آن ها،  معروف ترین  جملۀ  از  که 
 ۱۹۳۸ در  او  است.  سیاسی«  اندیشه های 
در  و  امریکا گریخت  به  از دست گشتاپو 
تدریس  به  امریکا  حاشیه یی  دانشگاه های 
پرداخت. وگلین علی رغم تأثیر از »مارکس 
شمار  به  هم  او  اصلِی  منتقدان  از  وبر«، 
می رفت. وگلین را به اعتبار حجم و کیفیت 
با »ویل دورانت« مقایسه  تاریخی  کارهای 
فیلسوف را در قلمرو فلسفۀ  این  می کنند. 
بی«  »توین  و  »هگل«  هم ردیف  تاریخ، 
را  وی  فلسفی،  مسایل  زمینۀ  در  می دانند. 
می دانند.  »برگسون«  و  »هیدگر«  هم عرض 
فیلسوف قرن ۲۱  بزرگ ترین  را  او  بعضی 
پایان بخش  را  او  هم  عده یی  دانسته اند. 
نوین،  تاریخ  در  کوپرنیکی  انقالِب 
انگلیسی،  زبان های  به  او  می کنند.  قلمداد 
ایتالیایی، فرانسوی، روسی، عبری و یونانی 
»اندیشۀ  کتاب  آرنت«،  »هانا  بود.  مسلط 
در  تحلیل  بهترین  را  وگلین  نژادپرستی« 
این زمینه دانسته است. کتاب »علم جدید 
پُرفروش ترین  فهرست  در  وی  سیاست«ِ 
کتاب های سیاسِی ثبت شده است. وگلین 
در ۱۵ هزار صفحه  کتاب  در مجموع ۳۳ 
دارد که مهم تریِن آن ها کتاب چند جلدی و 

سخت فهم »نظم و تاریخ« است. 
 

  مفاهیم اصلی نظریات وگلین
حل  و  چاره جویی  در  مقدس:  اعادۀ   )۱
بحران حقیقت تجددی، باید وجودشناسی 
تاریخی  واقعیت های  مبنای  را  افالطون 
نزد  در  وگلین،  نظر  از  دانست.  انسانی  و 
باب  در  نظریه پردازی  هرگونه  افالطون، 
انسان یا تأسیس اصولی عام و بدیهی که از 
درون تجربه یی اصیل و واقعی سربرآورد، 
آغاز می گردد. االبته وگلین هشدار می دهد 
که منظورش از اعاده و بازگشت به کارهای 
و  نوشته ها  و  ادبیات  یا  لفظی  احیای  او، 
به  رویکرد  بلکه  نیست،  اقوالش  دیگر 

اصول آن است. 

تعادل  مقصود، حفظ  آگاهی:  موازنۀ   )۲  
تجربۀ  مختلِف  قطب های  میان  آگاهی 
وجودی است. منظور از قطب های مختلف 
تجربۀ وجودی، دو جهان حسی و ماورای 
تجربۀ  از  ممانعت  هرگونه  است.  حسی 
تعادل  عدم  به  متعالی،  تجربۀ  یا  و  حسی 
از  منتهی می شود.  آگاهی و مسخ واقعیت 
تجربه های  باب  داشتِن  نگاه  باز  رو،  این 
مختلف، شرط دست یابی به حقیقِت وجود 

و معرفت درست است. 
گفته  تصویری  به  ثانویه:  واقعیت   )۳
می شود که حقیقت تجددی از واقعیت ارایه 
نیست.  ناب  واقعیِت  واقع،  در  که  می کند 
با  تجددی  حقیقت  که  است  آن  واقعیت 
ایجاد واقعیتی ثانویه، در چالش با حقیقِت 
هستی قرار می گیرد و تولید بحران می کند، 
به علم حسی و  زیرا محدود کردن دانش 
کنار گذاشتن متافیزیک، در صورت اصیل 
به  جنبی  واقعیت  جابه جایی  اشکال  آن، 

جای واقعیت اصیل را فراهم آورده است.
 ۴( هستی برزخی: وجود یا همان آگاهی 
و  مادی  وجود  میان  که  است  برزخ  در 

وجود ماورایی قرار دارد. 
۵( تجربۀ متعالی: همان روح برزخی است 
نمادسازی  و  واقعیت  تجربه،  کانون  که 

است.
نماد  و  دوگانه گی: وجود  در  ۶( وحدت   
یادآور دو قطب اند، اما مانند ریشه و ساقه 
اند، یعنی رابطۀ بین این دو، ثنویت نیست، 

بلکه وحدت در دوگانه گی است. 
مسیحایی  انحراف  از  صورتی  تجدد:   )۷
است. در حقیقت، تصویری از دنیوی شدن 

مسیحیت به شمار می رود.
 ۸( تاریخ: امری فرای تجربۀ انسانی است. 
پس، معنای آن برای تجربۀ انسان غیرقابل 
دسترسی است و انسان تنها می تواند معنای 
تاریخ را از طریق وحی از خدایی بیاموزد 

که ابتدا و انتهای تاریخ است. 
 

حقیقت پیشینی در نگاه وگلین
در نگاه وگلین، سیر تاریخ آگاهی بشر، سه 

مرحله دارد:
۱( آگاهی اساطیری که در آن وجه متعالی 
انسان جدا ناشده است و  و وجه فیزیکی 
آدمیان با خدایان یکسان اند. این آگاهی تا 

۸۰۰ سال قبل از میالد را در بر می گیرد.
نوع  دو  آن  در  که  متافیزیکی  آگاهی   )۲  
و  می گیرد  فلسفی شکل  و  مذهبی  آگاهی 
در نتیجه، انسان خود را در تماس با قطب 
الهی می بیند. این دوره از آگاهی بشر تا قبل 

از تجدد ادامه داشته است. 
۳( آگاهی غنوسی که در آن، آدمیان خدایان 
را از جهان بیرون می کنند و مرز مشخصی 
سامان  فیزیکی  و  قدسی  جهان  دو  بین 

می یابد و عصر تجدد پدید می آید. 
 در واقع در عصر تجدد، حقیقت و آگاهی 
بر دوآلیسم من و جهان، ذهن و عین و مثال 

و واقع استوار می گردد. 
به  نگاه  تجدد،  دورۀ  در  وگلین  عقیدۀ  به   

حقیقت دو گونه است: 
حقیقت،  از  معرفت شناسانه  تفسیر  الف(   
مثل نظر »آگوست کنت« که در آن حقیقت 
در پرتو عقل و بر پایۀ آن، شکل می گیرد و 
حاصل آن، تجدد است. به عبارتی تجدد، 

حاصل کوشش حقیقت یابی عقل است.
مثل  حقیقت،  از  وجودشناسانه  تفسیر  ب( 
نظریۀ »میشل فوکو« که در آن تجدد به هیچ 
وجه به عقل مربوط نمی شود، بلکه آن چه 
واقع می شود، تحول در ذهن معرفتی است.
 وگلین سپس نتیجه می گیرد: نقد از تجدد 
تجدد،  از  برخاسته  حقیقِت  و  آگاهی  یا 

دوگونه بوده است: 
تجدد  بحران  بازنمایی  به  دسته  یی   )۱
تجدد  از  برآمده  حقیقت  و  آگاهی  و 

برخاسته اند، مانند مارکس وبر. 
آگاهی  به عمق بخشی تجدد،   ۲( دسته یی 
و حقیقت برآمده از تجدد برخاسته اند، مثل 

میشل فوکو. 
خالصه این که در دوران تجدد، دوآلیسم بر 
فضای معرفت شناسی حاکم است که در آن، 
بیرون قطعیت دارد و از اصالت برخوردار 
است و در واقع، درون، موضوعیِت خود را 

از دست می دهد.
 

وگلین و ناکامی های حقیقِت تجددی
وگلین اشکاالت اساسِی زیر را بر حقیقِت 

مدرنیته و تجدد وارد کرده است:
تقابل هایی  و  دوپاره گی  از  گفتن  سخن   
چون من، جهان و سنت و مدرنیسم موجب 
انحراِف اندیشه و مانع تفکر سازنده است. 
انحراف و انحطاط غرب، تنها به دلیل فساد 
سیاست  و  اقتصاد  در  بحران  یا  اخالق  در 
معرفِت  بر  غرب  بحران  بلکه  نیست، 

دوآلیسم استوار است. 
حقیقت  شناخت  روش های  اصلی  مشکل 
و  متافیزیک  با  آن  مقابلۀ  تجدد،  عصر  در 

بیرون بردن آن از علم واقعی است.
موجب  دوپایه یی،  معرفت شناسی 
بحران های جدی، از جمله جنگ، فروپاشی 

و فساد اخالقی در غرب شده است. 
 

چیستِی حقیقت 
و اریک وگلین

ACKU
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چهار: جهاني بودن
اقبـال زنده گـِي محمـد را حـد فاصلـي میـاِن دنیـای کهـن 
و دنیـاي جدیـد مي دانـد. بـه عقیـدۀ وي در دنیـای کهـن، 
بشـر دوران کودکِي خود را پشـت سـر مي گذاشـت، نیروي 
عقـِل او رشـد نکرده بـود، به یـاري غریـزه اش راه زنده گي 
را مي پیمـود؛ لـذا در هـر دوره پیامبري از جانـب پروردگار 
مأموریـت مي یافـت کـه قومـي را رهنمایي کنـد و راه نیک 
و بـد را بـه آن هـا بنمایانـد. محمـد کـه درود و سـالم بـر 
او بـاد، زمانـي پـا بـه عرصـۀ گیتـي نهـاد کـه بشـر دوران 
کودکـِي خویـش را طـی کرده بـود، عقلش به کمال رسـیده 
و تـوان رفتـن بـه پـاي خویـش را یافتـه بـود؛ از ایـن رو با 
رسـالت محمـد، سلسـلۀ پیامبري پایان یافـت و دیگر جایي 
بـه فرسـتادۀ بعـدی باقـي نمانـد. بدیـن ترتیـب، محمـد از 
رهگـذر زمانـي در جایـي ایسـتاده اسـت کـه جهـاِن قدیـم 
و دنیـای جدیـد را پیونـد مي زنـد و میـان غریـزه و عقـل 

هماهنگـي بـه میان مـي آورد. 

از نظـر اقبـال، ختـم نبوت به معنـي بي نیازي انسـان به دین 
و دسـتورهای الهـي نمي باشـد، بل ایـن نیازمنـدي همچنان 
پابرجاسـت؛ اما بشـر بـه آن حـد از توانایـي و بالنده گي در 
زنده گـي خویش رسـیده اسـت کـه خـود مي تواند بـر پایۀ 
اصـول پیـام الهـي، در مسـایل فرعـي از عقِل خویـش بهره 
گرفتـه، دسـت بـه اجتهـاد بزنـد و راه خـود را پیـدا کند؛ از 
همین رو اسـت کـه در قرآن بـه عقل اعتماد صـورت گرفته 
و اجتهـاد در اسـالم بـه عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه شـده 
و بدیـن وسـیله، نبـود پیامبـراِن حـي و حاضـر در اجتمـاع 

بشـري جبران شـده است. 
نظـر اقبـال در بـاب رسـالت محمـد، یکـي از عمیق تریـن 
سخناني سـت کـه تـا هنـوز در مـورد ختم نبوت گفته شـده 
اسـت. در ایـن نظریـه، فـرا زمانـي و جهاني بودِن رسـالت 
محمـد تبییـن می شـود، کـه یکـي دیگـر از ویژه گي هاي آن 
مي باشـد. عبدالکریـم سـروش بـراي آن که مقصـد و غایت 
اصلـي ختـم نبـوت را روشـن کنـد، شـرحي دلکـش زیـر 
عنـوان »بسـط تجربـۀ نبـوي« ارایـه داشـته اسـت. از دیـد 
او، فـرا زمانـي و جهانـي بـودِن پیـام محمـد، آن گاه حفـظ 
راه  ادامه دهنـدۀ  زمانـي مي تواننـد  اجتهادگـران  و  مي مانـد 
و رسـِم محمـد باشـند کـه بـا همـۀ پیـام برخورد یک سـان 
نداشـته باشـند، عرضیـات را از ذاتیـاِت دیـن تفکیک کرده 
بـاور  بـه  بپردازنـد.  دیـن  پیـام  فرهنگـي«  »ترجمـۀ  بـه  و 
سـروش، اصـرار و پافشـاري بـراي تحمیـل زبـان عربـي، 
عـادات و سـنِن عهـد بعثـت بـر همـۀ مسـلمانان، کاري در 
واقـع خـالف روح رسـالت محمد اسـت؛ به سـخن دیگر، 
چشم پوشـي از زبان هـا، عـادات و سـنن طوایـف گوناگون 
و همـه را غیراسـالمي شـمردن و تنهـا بـه یـک زبـان و 
فرهنـگ چسـپیدن، با همه شـمولي پیام محمـد منافات دارد 
و محمـد را در حـِد پیامبـِر یـک قـوم و محـدود بـه زمـاِن 

معیـن فـرو می کاهـد.

قـرآن شـهادت مي دهد کـه پیامبران گذشـته، مأموریت شـان 
رهبـري و هدایـت یـک قـوم بـود، از همـان جهـت بـه نام 
پیامبـراِن قـوم خاصـي شـهرت یافتنـد؛ امـا محمـد همـۀ 
بشـریت را در نظـر دارد، تنـوع و تعـددِ گروه هـاي قومـي 
نهـاد،  ارج  ُخرده هویت هـا  همـۀ  بـه  و  شـمرد  محتـرم  را 
ولـی معیـار برتـري را در میـان آن هـا، تقـوا و پرهیـزگاري 
دانسـت. محمـد بـه جـاي قومیـت، از امـت سـخن گفـت، 
همـۀ مـردم را مخاطـب قرار داده کـه خود مصـداق جهاني 
بـودِن رسـالِت آن جنـاب اسـت. پیامبـران دیگـر، معجزاتي 
از جنس عصا، شـتر، گشـوده شـدن دروازه هاي بسـتۀ قصر 
فرعون مصر، سـرد شـدن آتش و کشـتي نجات و نظایِر آن 
داشـتند کـه بـراي مـردم همـان محل، مفیـد و قابـل رویت 
بـود. محمـد کـه رسـالتي جهانـي دارد، و رسـالتش همـۀ 
زمانه هـا را فـرا مي گیـرد، معجزه یـی از جنـس کتـاب آورد 
کـه از یک سـو همـۀ نسـل ها پیامـش را به طـور یک سـان 
درمي یابنـد و هـم ارزیابی آن، بسـي سـهل و آسـان اسـت. 

در مـدح حضـرت ایشـان سـعدي گوید:

کلیمي که چرخ فلک طور اوست 
همـه نـورها پرتو نور اوســت

یتیمي که ناکرده قرآن درســت 
کتب خانۀ هفت ملت بشست

پنج: واقع نگري
مـراد از واقع نگـري در ایـن بحث، نـه واقع بیني )ریالیسـم( 
در امـور سیاسـي اسـت کـه نسـبت بـه ذاِت انسـان نـگاهِ 
بدبینانـه دارد و پایـۀ کارِ خویـش را بـر قـدرت و توانایـي 
مـادي اسـتوار مي سـازد، و نـه هـم تجربه گرایـي اسـت که 
جهـان هسـتي را بـه جهان مـاده تقلیـل مي دهد. منظـورِ من 
از واقع نگـري، سـه ویژه گـي اسـت کـه بـه اسـالم انعطاف 

مي بخشـد و از جمـود و تحجـر بـر حـذر مـي دارد.
آسـان گیري و رفـع حـرج: در نـگاه محمـد،   .۱
انسـان موجودي داراي دو بُعد آسـماني و زمیني اسـت، که 
یـک پهلـوي او مملـو از قـوت و نیـرو مي باشـد، و پهلـوي 
دیگـرش به ضعف و کاسـتي میـل دارد؛ از این رو در احکام 
درمانده گـي  و  ضعـف  حـاالت  اسـالمي،  دسـتورهای  و 
انسـان ها رعایت شـده اسـت، مانند سـن و سـال، مسافرت، 
بیمـاري، حالـت مدنـي و نظایـر آن هـا. در نبـود آب، تیمـم 
جاگزیـن وضـو مي شـود و در حالـت سـفر و بیمـاري، بـه 
اداي نمازهـاي فـرض اکتفـا مي گـردد. ایـن ویژه گـي پیـام 
محمـد در مـورد ادای روزۀ مـاه رمضـان و سـایر احـکام 

اسـالمي عمومیـت دارد. 
در پیـام محمـد، تکلیـف هـر کسـي در حد تـوان و طاقتش 
اسـت و باالتـر از آن، بـر کسـی تکلیف مقرر نشـده اسـت. 
انسـان موجـودي عـاري از سـهو و خطـا فرض نشـده، بل 
محمد از مومنان خواسـته اسـت که در صـورت انجام خطا، 
بـه توبـه رو آرنـد و از کردۀ خویـش اظهار پشـیماني کنند. 
کوتـاه این کـه محمـد چنان سـخت گیري را منع مـي دارد که 

حتـا بـراي رعایت حـال ضعیفـان، از قرائت آیـات طوالني 
در نمـاز، اصحـاب خویـش را نهی کـرد و در همۀ جوانب، 

آسـان گیري و سـهولت را مورد تشـویق قـرار داد. 
رعایـت شـیوۀ مرحله یـی و تدریجـي: پیـام   .۲
آسـماني محمـد در مـدت ۲۳ سـال از منبع وحـي به تدریج 
صـادر گردیـد؛ نخسـت مباحـث مربـوط عقیـده از جملـه 
توحیـد، نبـوت و معـاد و سـپس مسـایل مربوط بـه حقوق 
بشـر و رفـع تبعیـض میـان آن هـا مطـرح شـد، تـا نوبت به 
احـکام عبـادي ماننـد نمـاز، روزه و زکات رسـید. حرمـت 
شـراب،  مراحلـي را پیمـود و مدتـي بـه طـول انجامیـد تـا 
حـرام گردیـد؛ بـه گونه یـی کـه نخسـت نفـِع آن از زیانش 
کمتـر خوانـده شـد، سـپس در حیـن مسـتي، اداي نمـاز 
ممنـوع قـرار گرفـت و در مرحلـۀ سـوم، شـراب، نجـس و 
عمـل شـیطاني اعـالن گردید و نوشـیدن آن قدغن شـد. در 
مـورد اعـادۀ حقـوق زنـان و برده هـا نیـز شـیوۀ مرحلـه به 
مرحلـه و تدریجـي بـه کار رفـت و در واقـع، تهدابـي براي 
کسـب حقـوق و آزادي هاي شـان نهـاده شـد تـا در آینـده 

گـردد.  تقویت 

کسـاني هسـتند که چندهمسـري در اسـالم را یک دسـتورِ 
زن سـتیزانه وانمـود مي سـازند. امـا بـه عقیدۀ نویسـنده، این 
نظریـه از عـدم واقع بینـي آن هـا نشـأت مي کنـد و در حـد 
یـک شـعارِ میـان تهي باقـي مي ماند؛ زیـرا چندهمسـري در 
اسـالم یـک فریضـۀ دیني نیسـت، بل اصل بر تک همسـري 
اسـت و اسـالم هرگز دسـتور حرمسراسـازي نداده اسـت، 
فقـط در حـاالت اسـتثنایی به جـای افتـادن بـه دام گنـاه یـا 
محـروم بـودن از فرزند، و بـرای سرپرسـتي از زناِن محروم 
و  گذاشـته  باقـي  بیرون رفـت  بـراي  راهـي  درمانـده،  و 
چندهمسـري را مباح کرده اسـت. همین دسـته بـر قوامیِت 
مـرد بـاالي زن نیـز ُخـرده مي گیرند و آن را خـالِف عدالت 
مي شـمارند، امـا این عـده غافـل از این اند کـه قوامیت مرد 
بـر زن در طـول سـده ها به دسـت آمده اسـت و بـراي تغییر 
نظـام اجتماعـی سـال هاي مدیـدي در کار بـود تـا نظامـی 
جدیـد جاگزیـِن آن می شـد. از طـرف دیگر، نادیـده گرفتن 
واقعیـت اجتماعی، بـه فروپاشـِي خانواده هـا مي انجامید که 
در نتیجـه بـه جـاي آرامـش و سـعادت در خانواده هـا، بـه 
فروپاشـي آن هـا منجـر مي گردیـد و طعـم تلِخ آن را بیشـتر 
زنـان مي چشـیدند. افـزون بـر آن در قـرآن مجیـد، قوامیت 
مـرد بـر زن در خانـواده به دلیـِل نقشي سـت کـه او در تهیۀ 
نفقـۀ خانـواده ایفـا مي کنـد، هـرگاه ایـن نقـش بـه دوش 
زن افتـد، نتیجـۀ آن نیـز تغییـر مي یابـد. در همیـن ردیـف 
منتقـدان، وضعیـت فرهنگـي و اجتماعي حاکم بـر آن زمان 
از سـر عیب جویـی مي گوینـد »چـرا  نادیـده گرفتـه و  را 
اسـالم نظـام بـرده داري را لغو نکـرد؟« درحالي کـه واقعیت 
ایـن اسـت کـه اسـالم نظـام بـرده داری را ایجاد نکـرد، بل 
بـرده داری بـر اسـالم تحمیـل گردیـد و اسـالم در واقعیت 
امـر، بـرده داري را لغـو کـرد، ولـي به دلیـل مسـاعد نبودن 
وضعیـت اجتماعـي، مـدت اجـراي آن بـه طـول انجامیـد. 
یـوغ  از  برده هـا  آزادي  بـراي  را  زیـادي  راه هـاي  محمـد 

اسـارت بـاز کـرد و مسـلمانان را بـدان امر ترغیب داشـت. 
یـک بـار بیــندیشید کـه اگـر نظـام بـرده داري ماننـد ایمان 
بـه بتـان ممنـوع می شـد، رهایـي به یک بـارۀ آن همـه بـردۀ 
بي نان ونـوا آیـا آشـوب برپـا نمي کـرد و مصایـِب سـنگینی 

بـر برده هـا به بـار نمـي آورد؟
کوتـاه آمـدن از آرمان هـاي بلنـد و پذیرفتن   .۳
واقعیـِت موجـود بـه هنـگام ضـرورت: محمـد پیامبـِر 
عـدل و داد اسـت، او بـه رسـیدن بـه بلندتریـن قله هـاي 
عدالـت دسـتور داد، ولـي در صورتـی کـه یـک مسـلمان 
میـاِن دو زیـان قـرار گیـرد، دسـتور محمـد ایـن اسـت کـه 
جانـب زیـاِن کمتـر را برگزینـد و یا اگـر در وضعیتـی قرار 
گیـرد کـه یک سـو آشـوب و بي نظمـِي سراسـري باشـد و 
جانـب دیگـر قبـول حاکم فاسـد قـرار داشـته باشـد، براي 
این کـه از خونریـزي و کشـتار پیش گیـری صـورت گیـرد، 
از فسـاد شـخص حاکـم چشم پوشـي مي شـود و سـکوت 
در برابـر حاکـم فاسـد ترجیح می یابد. مسـلمًا تـالش براي 
وجایـب  از  کشـور  یـک  در  عدالـت صددرصـدي  اقامـۀ 
اسـالمي هـر مسـلمان اسـت، امـا اگـر شـرایط بـه گونه یی 
باشـد کـه تـا رسـیدن بـه عدالـت صددرصـدي، عدالـت 
بیسـت درصدي بایـد پذیرفتـه شـود. دسـتور محمـد همین 
اسـت کـه ایـن نقـد رد نگـردد و براي دسـتیابي بـه اهداف 
بهتـر تـالش ادامـه یابـد. بـر اسـاس همیـن اصل اسـالمي، 
تـالش آن هایـي کـه در سراسـر جهـان در پي اسـتقرار نظام 
اسـالمي به یکباره گی انـد و اندکـي از آن پاییـن نمي آینـد، 

غیرواقع بینانـه و خـالف روِح پیـام محمـد اسـت. 
واقع نگـري پیـام محمـد بدیـن معنـي اسـت کـه آن جنـاب 
دارد؛  نظـر  مـد  را  انسـان  غریـزي  خواسـت هاي  و  میـل 
خوردن آشـامیدن، تفریـح کردن را مبـاح مي خواند، به ذوق 
و سـلیقه هاي مختلـِف انسـان هـا قـدر مي نهـد و هیـچ گاه 
در خـوردن، آشـامیدن و پوشـیدن و امثـال آن، چیـزي را بر 
همـه گان تحمیـل نمـي دارد. در چهارچـوب رعایـت اصـل 
اجتنـاب از حـرام، مسـلمانان را مي گـذارد کـه سـرگرمي و 
تفریـح مباح داشـته باشـند و بدون اسـراف، اسـباب آرایش 
و زینـت را بـه کار بندنـد. عـالو بـر آن، بـر اسـاس اصـل 
واقع نگـري در حـق زنـان تبعیـض مثبـت بـه کار مـي رود و 
زنان در اسـتعمال آسـباب آرایش و زیورات دسـِت بازتری 

نسـبت بـه مـردان می یابنـد.
محمـد بـه امنیـت و آشـتي دل بسـته اسـت، قتـل را پس از 
شـرک بـه خداوند متعـال، بزرگ تریـن گناه مي دانـد،  عزت 
و آبـروي هـر انسـاني را بـه قـدرِ خونـش مهـم مي انـگارد. 
امـا زنده گـي بشـر نشـان مي دهـد کـه عده یـی جنایـت کار 
و حق ناشـناس در هـر جامعه یـی وجـود دارد و ایـن عـده 
در پـي آن انـد کـه نظـم و آرامـِش اجتمـاع را بر هـم بزنند؛ 
از ایـن رو بـراي حراسـت از امنیـت و ثبـات جامعـه،  حکم 
اجـرای تعزیـر و قصـاص را صـادر کـرده اسـت. ایـن همه 
بیانگـر ایـن اسـت کـه اسـالم، یک طرح فیلسـوفانه نیسـت 
کـه از آرمان هـای دسـت نیافتنی سـخن گویـد؛ بـل دینـی 
اسـت سـازگار بـا واقعیت هـای بشـری کـه در هـر مـورد 

راه حلـی در نظـر گرفته اسـت.
بگـردان،  محمـد محشـور  لـواي  زیـر  در  را  مـا  بارالــها! 

اسـت: سـروده  او  مـدح  در  جامـي  کـه  حضرتـي 
 

یا صاحب الجمال و یا سید البشر 
من وجهـک المنیر لقــد نور القمر

                   ال یمکن الثنا کمـا کــان حقک 
                   بعد از خدا بزرگ تویي قصه مختصر 

شش: اعتدال و میانه روي
او  مي دانـد،  رذیلـت  دو  وسـِط  حـد  را  فضیلـت  ارسـطو 
در اخـالق نیکوماخوسـي در ایـن بـاب به تفصیـل سـخن 
گفتـه اسـت. بسـیاری از دانشـمندان این سـخِن ارسـطو را 
پذیرفته انـد و بـا مقیـاِس او بـه بررسـي و ارزیابـِي ارزش ها 
مبـادرت ورزیده انـد. ارسـطو مي گوید: شـجاعت بـه عنوان 
یـک فضلیـت اخالقـي در میانـۀ جبـن و تهـور قـرار دارد، 
سـخاوت در وسـط ول خرچـي و خساسـت و قناعـت در 

بیـن حـرص و کاهلـی واقع اسـت...،
در قـرآن کریـم، امـت محمـد »امتـه وسـطًا« توصیف شـده 
اسـت. سـید قطب در شرح آن می نویسـد: »... ملت مسلمان 
ملِت وسـطی اسـت بـا تمـام معانی یی کـه وسـط دارد، چه 
وسـاطت بـه معنی حسـن  و فضل باشـد یا بـه معنی اعتدال 
و میانـه روی و یـا به معنی وسـط مـادی حسـی... میانه روی 
اسـت در جهان بینـی و اعتقاد... میانه روی اسـت در اندیشـه 
و احسـاس... میانـه روی اسـت در این کـه زنده گـی را در 
دسـت قانون سـازی  و تنبیه سـازی رهـا نمی سـازد، بلکـه 
قلـوب و ضمایـر را نیـز به وسـیلۀ رهنمـود کـردن و پاکیزه 
داشـتن بـاال می بـرد... و میـان ایـن و آن آمیـزش و اختالط 
بـه میـان مـی آورد... ملـت میانه یـی در مـکان، در نـاف کرۀ 
زمیـن و در میانه تریـن سـرزمین های آن... ملـت میانه یی در 
زمـان... بـه گونه یـی که بشـر روزگار کودکی را پشـِت سـر 
می نهد و دورۀ رشـد عقالنی را می یابد و در وسـط گذشـته 

و آینـده می ایسـتد...« 

قـام           
م

حمد
م

ACKU
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                      ناجيه نوری 
عالـی  تحصیـالت  وزارت  بـه  غنـی  رییس جمهـور 
دسـتور داده کـه از ایـن بـه بعـد هیچ یک از اسـتادان 
دانشـگاه های دولتـی حـق تدریـس در دانشـگاه های 

خصوصـی را ندارنـد.
وزارت تحصیـالت بـا فرسـتادن مکتوبـی بـه تمـام 
اسـاتید  کـه  داد  هدایـت  خصوصـی  دانشـگاه های 
دانشـگاه های دولتـی نمی تواننـد در وقت رسـمی در 

کننـد. تدریـس  دانشـگاه های خصوصـی 
امـا شـماری از اسـتادان دانشـگاه کابـل در واکنش به 
ایـن دسـتور رییس جمهـوری می گویند: اشـرف غنی 
حـق نـدارد بگوید اسـتادان دانشـگاه ها حـق مطالعه، 
سـخنرانی، تحقیـق و تدریـس در بخـش خصوصـی 

ندارند را 
آنـان تاکیـد می کننـد: ایـن اقـدام حکومـت بـرای ما 
هیـچ اهمیتـی نـدارد و اسـتادان آزادانـه و آگاهانه  به 
تدریـس خـود درهر دانشـگاه خصوصی که خواسـته 

باشـند، ادامـه می دهند.
سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـگاه کابل، این اقدام 
حکومـت را یک خیانـت بزرگ خوانـده و آن را غیر 

می داند. عملـی 
اسـتاد سـیحون می گویـد: حکومت اشـرف غنی برای 
خدمـت به مردم ایجاد نشـده؛ بل ایجاد شـده تا برای 
مـردم محدویـت خلق کننـد و بی خردی های شـان را 

برمـردم تحمیل کنند.
وی تاکیـد کـرد: ایـن اقـدام حکومـت برای مـا هیچ 
اهمیتـی نـدارد و باوجـود مخالفـت اشـرف غنـی و 
سـایر افـراد تیـم اش اسـتادان آزادانـه و آگاهانـه  بـه 
تدریـس خـود درهر دانشـگاه خصوصی که خواسـته 

باشـند، تدریـس می کننـد.
او بـا انتقـاد از ایـن اقـدام گفت: از یک سـو اسـتادان 
دانشـگاه را در سـن ۶۵ سـالگی کـه اوج قـدرت و 
از  و  می دهنـد  تقاعـد  اسـت،  فکری شـان  توانایـی 

سـوی دیگـر سـد می شـوند بـرای تدریـس آنـان در 
خصوصـی. دانشـگاه های 

ایـن اسـتاد دانشـگاه، این فرمـان را غیرعملی دانسـته 
و تاکیـد کـرد کـه ایـن فرمـان به هیـچ عنـوان عملی 
نخواهـد شـد و اسـتادان در اوقـات فراغـت شـان به 
تدریـس خـود در بخـش خصوصـی ادامـه خواهنـد 

داد.
بگویـد  نـدارد،  رییس جمهورحـق  کـرد:  تاکیـد  وی 
اسـتادان حـق مطالعـه، سـخنرانی، تحقیـق و تدریس 
در بخـش خصوصـی را در زمان فراغـت خود ندارد.
اسـتاد سـیحون، تدریس اسـتادان متقاعد در دانشـگاه 
کابـل بـه طـور حق الزحمـه ی را نهایـت بی خـردی 
حکومـت دانسـته گفت: همین اکنون اسـتادان متقاعد 

حق الزحمـه ی در دانشـگاه کابـل تدریـس می کنند.
افـزود: اسـتادان متقاعـد هـم معـاش تقاعـدی  وی 
در  حق الزحمـه ی  هـم  و  می کننـد  دریافـت 
دانشـگاه های دولتـی تدریـس می کننـد و ایـن نهایت 

حماقـت  حکومـت را نشـان می دهـد کـه بـرای یک 
می هـد.  معـاش  دو  اسـتاد 

بـا این حال موسـی فریور اسـتاد دیگر دانشـگاه کابل 
بـه روزنامـه مانـدگار می گویـد: عملـی شـدن ایـن 
دسـتور یـا فرمـان غیـر ممکـن اسـت و بـدون هیـچ 

شـک و شـبیه یی عملـی نخواهـد شـد.
این اسـتاد دانشـگاه دلیل عملی نشـدن ایـن فرمان را 
تدریس اکثریت اسـتادان دانشـگاه کابل در موسسات 
و دانشـگاه های خصوصـی که فاقد اسـتادان با تجربه 

و کادر انـد، می داند.
اسـتاد فریـور می گویـد: دانشـگاه های خصوصی یک 
تجربـه تـازه در افغانسـتان اسـت و بـدون شـک بـه 

کادرهـای دانشـگاه کابل نیـاز دارد.
او عملـی شـدن ایـن فرمـان را مصـادف بـا رکـود 
ایـن  اگـر  افـزود:  دانسـته  دانشـگاه های خصوصـی 
فرمـان عملـی شـود، قریب بـه اکثریت دانشـگاه های 

خصوصـی بـا رکـود مواجـه خواهنـد شـد.
وی تاکیـد کـرد: چـون اکثریـت اسـتادان دانشـگاه 
انـد  کابـل در بخـش خصوصـی مشـغول تدریـس 
و اگـر ایـن اسـتادان اجـازه تدریـس نداشـته باشـند، 
سرنوشـت اکثریـت جوانـان که بـه دالیل نتوانسـتند 
نامعلـوم  کننـد؛  پیـدا  راه  دولتـی  دانشـگاه های  بـه 

خواهـد شـد.
وزارت تحصیـالت عالـی با تایید این خبـر می گوید: 
رییس جمهـور در نشسـتی کـه بـا وزیـر تحصیـالت 
عالـی داشـته، هدایـت داده کـه پـس از ایـن نبایـد 
و  موسسـات  در  دولتـی  دانشـگاه های  اسـتادان 

کننـد. تدریـس  خصوصـی  دانشـگاه های 
فیصـل امیـن سـخنگوی وزارت تحصیـالت عالـی 
هـدف رییس جمهـور از ایـن اقـدام را ظرفیت سـازی 

در دانشـگاه های خصوصـی عنـوان می کنـد.
بلندبـردن  رییس جمهـور  منظـور  کـرد:  تاکیـد  او 
ظرفیت در دانشـگاه های خصوصی اسـت و از جانبی 
هـم طبـق مقـرره دانشـگاه های خصوصـی، بایـد این 
دانشـگاه ها اسـتادان دایمـی داشـته و ظرفیت سـازی 

. کنند
روزنامـه  بـه  عالـی  تحصیـالت  وزارت  سـخنگوی 
در  خصوصـی  دانشـگاه های  بایـد  گفـت:  مانـدگار 
پـی ظرفیت سـازی و داشـتن اسـتادان دایمی باشـند، 
زیرا یکی از شـرایط دانشـگاه های خصوصی داشـتن 

اسـت. دایمی  اسـتادان 
بـه بـاور او: زمانیکـه اسـتادان دانشـگاه های دولتـی 
در زمـان رسـمی در دانشـگاه  خصوصـی تدریـس 
می کنـد، هـردو طـرف هـم بخـش خصوصـی و هم 
دولتـی، آسـیب می بینـد؛ بنابرایـن رییس جمهـور از 

ایـن بابـت نگران اسـت.
ایـن  در  رییس جمهـور  نگرانـی  امیـن،  اسـتاد 
خصـوص را برجـا دانسـته افـزود: زمانیکـه اسـتادان 
در سـایر دانشـگاه ها تدریـس می کننـد، وقـت کافـی 
بـرای تدریـس در دانشـگاه های دولتـی را از دسـت 
هدایـت  رییس جمهـور  دلیـل  بـه همیـن  می دهنـد؛ 
دادنـد کـه اسـتادان دانشـگاه های دولتـی نمی تواننـد 

کننـد. تدریـس  خصوصـی  دانشـگاه های  در 
وی افـزود: مـا هم بـه تمـام دانشـگاه های خصوصی 
مکتـوب فرسـتادیم کـه اسـاتید نمی توانـد در وقـت 
رسـمی  در دانشـگاه های خصوصـی تدریـس کننـد.
و  دانشـگاه  از صدهـا  بیـش  کـه  درحالیسـت  ایـن 
موسسـه تحصیالت عالی خصوصی در کل افغانستان 
و بیـش از ده هـا دانشـگاه در کابـل فعـال هسـتند و 
مخلتـف  بخش هـای  در  جوانـان  از  زیـادی  تعـداد 
و  دانشـگاه ها  درایـن  تحصیـل  فراگیـری  مصـروف 

موسسـات تحصیـالت عالـی انـد.

                     هارون مجيدی
سنگین  مالیات  وضع  از  انتقاد  با  ناشران  از  شماری 
مالیات  باید  دولت  کتاب می گویند،  نشر  و  بر چاپ 

سنگین کتاب را بردارد. 
و  همسایه  کشورهای  در  ناشران  که  می گویند  آنان 
مالیه  پرداخت  از  جهان  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
دریافت  نیز  بالعوض  کمک های  حتا  و  معاف اند 
این تسهیالت  از  کابل  در  کتاب  ناشران  اما  می کنند؛ 
دچار  سخت  مالیات  فشار  بار  زیر  و  بوده  بی بهره 

مشکل شده اند.
صنعت چاپ و نشر در افغانستان نوپا است و تنها در 
سال های اخیر در این عرصه سرمایه گذاری محدودی 

صورت گرفته است.
قرار  ماندگار  روزنامۀ  اختیار  در  که  اسنادی  بنیاد  بر 
در  ناشر  سی  حدود  حال حاضر  در  است،  گرفته 
عرصۀ کتاب های درسی مؤسسات تحصیالت عالی و 
دانشگاه های شخصی و دولتی فعال اند و حدود بیش 
ناشر دیگر در بخش  کتاب های عمومی و  پنجاه   از 
مطالعاتی مصروف به فعالیت اند و در سراسر افغانستان 

بیش از چهارصد کتاب فروشی فعالیت دارند.
آگاهان فرهنگی به این باوراند که وضع مالیات سنگین 
بر نشر کتاب سبب می شود که پیامد های ناخوشایندی 
برای این صنعت نوپا در کشور در حال حاضر و در 

آینده در پی داشته باشد. 

و  رکود  شامل  می تواند  پیامدها  این  آنان،  باور  به 
ایستایی در عرصۀ نشر کتاب شود که تفکر و تولید 

اندیشه را در تمام زمینه ها، زمین گیر می کند.
شیراحمد سعیدی، مدیر انتشارات سعید در گفت و گو 
با روزنامۀ ماندگار با بیان این که پرداخت مالیات یکی 
از چالش های عمدۀ فرا راه کار ناشران در افغانستان 
وارداتی  افغانستان  در  کتاب ها  اکثر  می گوید:  است، 
ارزان  به صورت  کتاب  این که  خاطر  به  و  می باشد 
دولت  تا  است  نیاز  برسد،  شهروندان  به  مناسبت  و 

مالیات وضع شده باالی کتاب را بردارد.
مالیات عاید، مالیات فروش، مالیۀ مصرف و مالیۀ کرایه 
پرداخت  سال  هر  در  ناشران  که  است  مالیاتی  انواع 
می کنند، به گفتۀ آقای سعیدی: این کار سبب بلند رفتن 

قیمت کتاب می شود.
این ناشر می افزاید: »ناشران توانایی پرداخت مالیات 
را  کتاب  یک  می توانیم  زیاد  مشکالت  با  ندارند،  را 
به چاپ برسانیم و این کتاب احتماالً طی چند سال 
ما  کار  اندازۀ حجم  به  اما دولت  به فروش می رسد، 

مالیات سنگین وضع می کند.« 
آقای سعیدی باور دارد که دولت با وضع این مالیات 
بر ناشران، به چاپ و نشر کتاب به عنوان محصول 
فرهنگی، علمی و دانشی توجه ندارند و برخوردی که 
با »بوت«، »پوقانه« و »پاپر« می کنند همان برخورد را با 

محصوالت فرهنگی نیر در پیش گرفته اند.  

ناشران  وضعیت،  این  می کند:  تأکید  سعیدی  آقای 
افغانستانی را از کار بازداشته است، چون تمام امکانات 
ناشران مصرف مالیه دهی به دولت شده و این وضع، 
کار چاپ کتاب را از رشد می ماند و ناشران مجبور 
درگیر  و  ببندند  را  نشراتی خود  کار  تا  خواهند شد 

کارهای درآمدزا شوند تا برای دولت پول بپردازند.
در این مدت ناشران به مراجع مختلف جهت رفع این 
که  را  پیشنهاداتی  میان،  آن  از  کرده،  مراجعه  مشکل 
نقلی از آن در اختیار روزنامۀ ماندگار نیز قرار گرفته، 
از  و  فرستاده اند  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  عنوانی 
و  مالیه، دزدی  زمینۀ  در  توجه  این وزارت خواستار 
قاچاق کتاب، مکان، خرید کتاب، نمایشگاه و جواز 
شده اند؛ اما به گفتۀ ناشران، هیچ گونه ترتیب اثری به 

این پیشنهادات داده نشده است.
بازار چاپ و  باورند که ممکن است  این  به  آگاهان 
نشر کتاب در افغانستان، با توجه به وضعیت کنونی، 

روزهای سخت تر از این را هم در پیش داشته باشد.
از  ندارند.  را  کتاب ها  از  بسیاری  مردم قدرت خرید 
این رو، باید دولت بکوشد تا مالیات بر  این بخش از 
بازار را کمتر کند تا قیمت کتاب در بازارها متعادل تر 

شود و مردم بتوانند آن را بخرند.
به  کتاب  به عرضۀ  آگاهان، هرگونه توجهی  به گفتۀ 
در  و  می کند  درمان  را  جهلی  و  دردی  جامعۀ  مردم 

نتیجۀ آن، درد جامعه کمتر می گردد.
پیش از این و در دهم حوت سال ۱۳۹۲، شماری از 
اعضای اتحادیۀ کتاب فروشان و ناشران افغانستان، در 
مالیات صنعت چاپ، نشر و  لغو  اعتراضی خواستار 
نیز  اعتراضات  این  به  که  بودند  شده  کتاب  واردات 

توجه نشد.
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                     ابوبکر صديق
مجبور  را  ملی  وحدت  دولت  رهبران  بروکسل  نشست 
انتخابات  نظام  در  اصالحات  آوردن  برای  تا  است  ساخته 

افغانستان تالش های جدی به خرچ دهند.
نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  پیشین  مسووالن  از  برخی 
روزنامۀ  به  مطلب  این  بیان  با  مدنی  فعاالن  و  انتخاباتی 
ماندگار می گویند: هرگاه حکومت برای آوردن اصالحات 
در نظام انتخاباتی تالش نکند، تحت فشار جامعۀ جهانی و 

جامعۀ مدنی افغانستان قرار خواهد گرفت.
آنان هم چنان باور دارند که شورای ملی با به توافق نرسیدن 
بر سر فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی به آوردن اصالحات 
در نظام انتخاباتی، یک بار دیگر حق مشارکت سیاسی مردم 

را به گروگان گرفته است.
این درحالی است که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد 
اصالحات انتخاباتی، پس از رد شدن در مجلس نماینده گان 
همزمان در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت، پس از آن  
کمیسیون مشترک برای تأیید آن تعین شد؛ اما این کمیسیون 

نیز بی نتیجه پایان یافت.
نظام  اصالح  پیشین  کمیسیون  رییس  عاکفی  سلطان  شاه 
انتخاباتی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: به اساس 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  کشور،  اساسی  قانون   7۹ ماده 
انتخاباتی که از طرف  در مورد آوردن اصالحات در نظام 
مجلس سنا تأیید شده نافذ است و دولت افغانستان مکلف 

به عملی کردن  آن می باشد.
در ماده 7۹ ذکر شده است که »حکومت مي تواند در حالت 
ضرورت  درصورت  جرگه(  لسي  ملی)و  شورای  تعطیل 
عاجل به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامین 

تقنیني را ترتیب کند. 
در این ماده تصریح شده است، فرامین تقنیني بعد از توشیح 
رییس جمهور حکم قانون را حایز مي شود. فرامین تقنیني 
نخستین جلسه  در  انعقاد  تاریخ  از  باید در خالل سي روز 
از طرف  به آن تقدیم شود و در صورتي که  شورای ملي 

شورای ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد«.
آقای عاکفی افزود: به اساس گزارش هایی که از مسووالن 
به بیرون درز کرده است، قرار است حکومت گام های بدیل 

برای آوردن اصالحات در نظام انتخابات بردارد.
ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  ماده های  بیشتر  او،  گفتۀ  به 
اصالح نظام انتخاباتی از طرف دولت پذیرفته شده است؛ 
تنها دو الی سه مورد پیچیده و تعدیل قانون اساسی که از 
در  است،  لویه جرگه(  ملی)  بزرگ  صالحیت های شورای 
فرمان رییس جمهور به نظر نمی خورد که احتماالً بعداً در 

مورد تصمیم گرفته خواهد شد.
او گفت: ۱۱ مواردی پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 

انتخاباتی در فرمان تقنینی رییس جمهور دیده می شود.
ملی  مدنی، می گوید: شورای  فعال جامعۀ  نظری  نعیم  اما، 
افغانستان با رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصالح 
نظام انتخاباتی حق مشارکت سیاسی مردم افغانستان را به 

گروگان گرفت است.
به  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  افزود:  نظری  آقای 
انتخاباتی  نظام  در  را  اصالحات  جدید  راه کار  یک  اساس 
ایجاد خواهند کرد؛ اما نگرانی مردم از روشن نبود ماهیت 

اصالحات در نظام انتخاباتی است. 
حکومت  دیگر  هفته  یک  تا  که  کرد  تصریح  نظری  آقای 
وحدت ملی از اصالح نظام انتخاباتی برای مردم وضاحت 
اصالح  کمیسیون  پیشنهادی  بسته های  اگر  داد،  خواهد 
نظام انتخاباتی را حکومت در اصالحات انتخابات در نظر 
بگیرد اصالحات انتخاباتی مورد قبول جامعۀ مدنی و مردم 

افغانستان خواهد بود.
دولت  رهبران  بروکسل  نشست  مدنی،  فعال  این  باور  به 
وحدت ملی را مجبور ساخته است تا برای آوردن اصالحات 
در نظام انتخابات افغانستان تالش جدی کنند. اگرحکومت 
تالش های خود برای آوردن اصالح نظام انتخاباتی به خرچ 
ندهد، تحت فشار جامعۀ جهانی و جامعۀ مدنی افغانستان 

قرار خواهد گرفت.
معاون  مرتضوی  حسین  شاه  که  است  حالی  در  این 
سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: پس از بی سرنوشت 
ماندن فرمان تقنینی رییس جمهور در شورای ملی رایزنی ها 
برای آوردن اصالحات درنظام  در سطح رهبری حکومت 

انتخاباتی جریان دارد.
رییس  تقنینی  فرمان  ماندن  بی نتیجه  افزود:  مرتضوی  آقای 
پروسۀ  باالی  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  جمهور 

اصالحات تأثیر نداشته و روند را متوقف نمی کند.
با دوهفتۀ جزیأت  به گفتۀ آقای مرتضوی: در جریان یک 
در مورد پروسه انتخابات از طرف دولت اعالم خواهد شد. 

رییس جمهورغنی:

استادان دانشگاه های دولتی حق تدریس را در دانشگاه های خصوصی ندارند
رییس کمیسیون پیشین اصالحات انتخاباتی:

فرمان رییس جمهوری دربارة 

اصالحات انتخاباتی نافذ است

ناشران به دولت:

ACKUمالیـات سنگین کتـاب را برداریـد
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ورزش

ــۀ  ــه گفــت: از یکشــنبۀ هفت رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــوری ترکی
آینــده تجمعــات شــبانه کــه بــرای دفــاع از دمکراســی آغــاز شــده اســت، 

ــود. ــان داده می ش پای
ــی  ــا شــبکۀ تلویزیون رییس جمهــوری ترکیــه در گفت وگــوی اختصاصــی ب
ــزود: پیشــنهاد می دهــم کــه یکشــنبه  ــن مطلــب اف ــوان ای ــا عن ــر( ب )آ-حاب
ــی  ــۀ »ین ــزرگ در محل ــی ب ــک گردهمای ــا ی ــت( ب ــده )7/آگیس ــۀ آین هفت

ــود. ــان داده ش ــا پای ــن گردهمایی ه ــه ای ــتانبول  ب ــی« در اس کاپ
ــرکت  ــرای ش ــت اندرکاران ب ــت مداران و دس ــه سیاس ــوت از هم ــا دع او ب
ــو  ــت وزیر گفت وگ ــا نخس ــاره ب ــن ب ــزود: در ای ــی اف ــن گردهمای در ای

خواهــد کــرد.
ــی  ــری و ورزش ــهور هن ــای مش ــش، چهره ه ــرای ارت ــت: ام ــان گف اردوغ
نیــز در ایــن گردهمایــی شــرکت کننــد و نشــان داده شــود کــه بزرگ تریــن 

گردهمایــی علیــه کودتاگــران اســت.
تجمعــات ده هــا هــزار تــن از هــواداران دولــت ترکیــه در شــهرهای مختلــف 
ــان از  ــوت اردوغ ــه دع ــی ب ــاع از دمکراس ــوان دف ــت عن ــور تح ــن کش ای

ــه دارد. ــان ادام ــاز شــده و هم چن ــا آغ شــب کودت
ــا اســتقرار  بامــداد شــنبه ۲۶ تیــر مــاه شــماری از نظامیــان ارتــش ترکیــه ب
در ورودی پل هــای موســوم بــه »بوغــاز ایچــی« و »ســلطان محمــد فاتــح« 
اســتانبول، ســعی در اشــغال نقــاط راهبــردی زیــادی ماننــد مرکــز فرماندهــی 
ــی در شــهرهای  ــا و ایســتگاه های تلویزیون ــه، فرودگاه ه ــش ترکی ســتاد ارت
مختلــف ایــن کشــور و اجــرای یــک کودتــای تمــام عیــار را داشــتند کــه بــا 
حضــور مــردم در ســطح شــهرها بــه ســرانجام نرســید و ایــن کودتــا پــس 

از چنــد ســاعت بــه شکســت انجامیــد.
ــزار  ــر کشــته و دو ه ــش از ۲۴۰ نف ــای نافرجــام  بی ــن کودت ــان ای در جری

نفــر زخمــی شــدند.

مقامــات اقتصــادی و بازرگانــی هنــد بــا اعتــراض بــه زورگویــی امریــکا در 
ســازمان تجــارت جهانــی اعــالم کردنــد، دهلی نــو راه هــای مقابلــه بــه مثــل 

بــا ایــن رفتــار امریــکا را بررســی می کنــد.
ــی،  ــی در ســازمان تجــارت جهان ــا تشــکیل کمیته ی ــکا در نظــر دارد ب امری
ــرغ از  ــت واردات م ــت ممنوعی ــه عل ــد را ب ــاری هن ــم تج ــای تحری راه ه

ــرار دهــد. ــورد بررســی ق ــکا، م امری
ــا  ــد ب ــی، هن ــن کمیته ی ــکیل چنی ــورت تش ــان، در ص ــۀ کارشناس ــه گفت ب

ــود. ــه می ش ــری مواج ــن دال ــرر ۴۵۰ میلی ض
ــت واردات  ــوص ممنوعی ــی در خص ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــکا ب امری
محصــوالت کشــاورزی و مــرغ ایــن کشــور بــه هنــد، شــکایت کرده اســت.
ــد،  ــوی هن ــده از س ــای وضع ش ــه محدودیت ه ــت ک ــد اس ــنگتن معتق واش
ــور  ــن کش ــادرات ای ــه ص ــی و ب ــارت جهان ــازمان تج ــن س ــالف قوانی خ

ــه زده اســت . ضرب
دادگاه اســتیناف ســازمان تجــارت جهانــی نیــز اعــالم کــرد کــه محدودیــت 
هنــد در واردات مــرغ تبعیض آمیــز و تخطــی از ضوابــط ســازمان تجــارت 

جهانــی اســت .
امریــکا مدعــی اســت کــه هنــد نتوانســته در مــدت تعییــن شــده از ضوابــط 
ــی پیــروی کنــد، امــا ایــن ادعــا از ســوی هنــد رد  ســازمان تجــارت جهان

شــده اســت .
ــرای وضــع  ــالش ب ــکا و ت ــی امری ــی از زورگوی ــا نگران ــدی ب ــات هن مقام
ــد  ــه و چن ــای دوجانب ــه در دیداره ــد ک ــالم کردن ــد اع ــه هن ــم علی تحری

ــد. ــی کنن ــالش م ــم ت ــۀ تحری ــکیل کمیت ــری از تش ــرای جلوگی ــه ب جانب
ــد  ــی بای ــارت جهان ــازمان تج ــم س ــۀ تحری ــه کمیت ــت ک ــد اس ــد معتق هن
ــرد. ــر بگی ــرغ را در نظ ــوص واردات م ــور در خص ــن کش ــای ای نگرانی ه
بــه گفتــه مقامــات هنــدی، ایــن کشــور ۱۴ پرونــده علیــه امریکا در ســازمان 
ــد  ــا و تأکی ــاری ایالت ه ــت های تج ــوص سیاس ــی در خص ــارت جهان تج
ــکا در ســازمان تجــارت  ــد داخلــی کــه خــالف تعهــد امری ــر تولی آن هــا ب

ــد. ــری می کن ــی اســت، را پیگی جهان
ــالم  ــن اع ــش از ای ــد پی ــی هن ــت و بازرگان ــر صنع ــیتاراما، وزی ــا الس نیرم
کــرده بــود کــه کشــاورزان هنــدی نگــران واردات محصــوالت کشــاورزی 

ــکا هســتد. ــرغ از امری و م
ــکا اعــالم  ــه امری او افزود:ایــن نگرانــی کشــاورزان هنــدی پیــش از ایــن ب
ــکا وجــود  ــم تجــاری ایــن کشــور از ســوی امری ــرای تحری و ضرورتــی ب

نــدارد.

یاســمین حســن، کوهنــورد افغانســتانی پرچــم ملــی افغانســتان را بــر 
شــانه انداختــه و بــه دنبــال تحقــق رویــای بلنــد پروازانه   یــی اســت 
تــا روزی بــا پرچــم ســه رنگ کشــورش بــه قله هــای بلندتریــن کــوه 

دنیــا در کشــور نپــال رســیده و بــرای افغانســتان افتخــار بیافرینــد.
به رغــم آن کــه افغانســتان یــک کشــور کوهســتانی اســت و زنده گــی 
بیشــترین ســاکنان ایــن ســرزمین بــا کوه هــا گــره خــورده اســت، امــا 
ــژه  ــرده، به وی ــاز نک ــا ب ــردم ج ــن م ــم در بی ــوز ه ــوردی هن کوهن

ــران کار دشــواری پنداشــته می شــود. ــرای دخت ب
یاســمین حســن، دختــر ۱۹ ســاله کــه در والیــت ننگرهــار در جنوب 
ــرۀ  ــش از دای ــال پی ــت، دو س ــده اس ــا آم ــه دنی ــتان ب ــرق افغانس ش
ــرون گذاشــت و  ــا بی ــم در محــل زنده گــی خــود پ ســنت های حاک

ناگهــان ســر از فدراســیون کوهنــوردی در کابــل در آورد.
ــتاها  ــا از روس ــد، کوه ه ــی می کن ــه او زنده گ ــی ک ــه در جای گرچ
خیلــی فاصلــه دارد، امــا او شــنیده بــود کــه کوهنــوردان در دنیــا بــه 
ــا خــود فکــر می کــرد کــه  قله هــای کــوه ســفر می کننــد و او هــم ب

ــا برســد. ــدی کوه ه ــه بلن روزی ب
کوهنوردی در ابتدا نوعی دیوانه گی تلقی می شد

ــد  ــی می کن ــه زنده گ ــی ک ــه در محل ــد ک ــن می گوی ــمین حس یاس
در اوایــل کســی نمی پذیرفــت کــه کوهنــوردی یــک ورزش اســت؛ 
ــا  ــی می شــد. ام ــوع دیوانه گــی تلق ــک ن ــوردی ی ــا کوهن ــرای آن ه ب
بــا گذشــت دو ســال، بــه گفتــه او اکنــون بــه یــک فرهنــگ تبدیــل 
ــر  ــا ســیزده دخت ــدا م ــد. در ابت ــا اســتقبال می کنن شــده و آن هــا از م

بودیــم، امــا حــاال تعــداد مــا بــه ۲۱ نفــر رســیده اســت.
ــی در  ــاه آماده گ ــک م ــس از ی ــتانی پ ــوان افغانس ــورد ج ــن کوهن ای
ــفر  ــت س ــیر رخ ــت پنجش ــه والی ــه ب ــتین تجرب ــرای نخس ــل ب کاب
بســت و عــزم و اراده اش او را تــا بلنــدی کوه هــای هندوکــش 

ــاند. رس
او گفــت: پــس از یــک مــاه تمریــن در کابــل، بــه پنجشــیر رفتیــم و 
در کوه هــای پنجشــیر بــه بلنــدی ۵هــزار متــر بــاال رفتیــم. ایــن ســفر 

بــرای مــن خیلــی هیجان انگیــز بــود.
صعود با پرچم افغانستان بر بلندترین کوه دنیا

یاســمین حســن، پرچــم ملــی افغانســتان را بــر شــانه انداختــه و بــه 
ــرق  ــا بی ــا روزی ب ــت ت ــد پروازانه یی س ــای بلن ــق روی ــال تحق دنب
ــور  ــا در کش ــوه دنی ــن ک ــای بلندتری ــه قله ه ــورش ب ــه رنگ کش س

ــد. ــرای افغانســتان افتخــار بیافرین ــال رســیده و ب نپ
ــام  ــن پی ــران افغانســتان ای ــرای دخت ــوردی ب ــا کوهن ــد ب او می  خواه
را برســاند کــه هیــچ کاری دشــوار نیســت، امــا بــرای انجــام آن بایــد 

عــزم و اراده و تــالش کــرد.
کوهنــوردی در افغانســتان در والیــات نورســتان و ننگرهــار در 
شــرق، والیــات مرکــزی غزنــی، میــدان وردک، بامیــان و کابــل نیــز 

عالقه منــدان خــود را دارد
ــرق،  ــار در ش ــتان و ننگره ــات نورس ــیمن از والی ــاران یاس هم قط
ــتند. ــل هس ــان و کاب ــدان وردک، بامی ــی، می ــزی غزن ــات مرک والی

یــک زن فعــال خارجــی وســایل و امکانــات ســفر کوهنــوردان دختــر 
در افغانســتان را تأمیــن می کنــد، او تــالش دارد کــه تعــداد دختــران 

کوهنــورد در افغانســتان بیشــتر شــود.
ــوزش ورزش  ــغول آم ــوردی، مش ــار کوهن ــن در کن ــمین حس یاس
ــی  ــابقات منطقه ی ــار در مس ــت و چندین ب ــم اس ــدو ه ــی تکوان رزم

ــرده اســت. شــرکت ک
ــه روزی  ــن اســت ک ــم ای ــی از آرزوهای ــد: یک ــو حســن می گوی بان
در عرصــۀ کمک رســانی بــرای نیازمنــدان کار کنــم، حتــا اگــر بــرای 
تحقــق ایــن هــدف نیــاز بــه ســفرهای دشــوار و ســخت در کوه هــا 

را داشــته باشــم.

اردوغان:

کشور به حالت عادی در می آید

اعتراض هند به زورگویی امریکا 
در سازمان تجارت جهانی

صعود با پرچم افغانستان 
بر بلندترین کوه دنیا

احمدذكی خاورنيا

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم!
در سالهای اخیر یکی از اتفاقات هاس میمون، رواج یافتن 
معرفت شناسـانه  اندیشـه های  و  افـکار  ُمدشـدن  یـا  و 
در میـان جوانـان اسـت. ایـن اتفـاق فی نفسـه تحـول مثبـت به سـوی 
عقل گرایـی و عقل محـوری اسـت. امـا آن چـه نگران کننـده اسـت، این 
اسـت کـه کسـانی به این امـر مهم توجـه دارند که بضاعت علمی شـان 
کمتـر بـوده و از علوم فلسـفه، منطـق و کالم چیزی نمی داننـد، این امر 
سـبب می شـود تـا این هـا چیزهایی را کـه دیگـران نوشـته اند، بخوانند 
و توانایـی تفکـر و تحلیـل گفته های دیگران را نداشـته باشـند، این کار 
منجـر بـه تقلیـد در حـوزۀ معرفت شناسـی شـده و خطـر گمراه شـدن 

جوانـان را هم بیشـتر می سـازد.
بـه همیـن لحـاظ در گذشـته ها یکـی از مالهای پنجشـیر کـه بضاعت 
علمـی کمـی داشـت، گفتـه بـود: »مـن عقیده یـی خوبـی داشـتم، امـا 
زمانی کـه شـرح عقایـد نسـفی را خوانـدم، همه چیـزم درهـم و برهـم 

» . شد
بـه نظـر من، برای نجات اندیشـۀ اسـالمی از ُدگم اندیشـی سـلفی ها و 
تکفیـر گروه هـای افراطـی و بهتریـن راه حل در حوزۀ کالمـی و فقهی، 
پیـروی از راه و رسـم امـام ابوحنیفـه و امـام ماتریـدی اسـت؛ زیـرا 
امـام ابوحنیفـه در حـوزۀ فقـه بـه عقالنیـت بیشـتر اعتمـاد دارد و امام 
ماتریـدی کـه خـود پیرو امـام ابوحنیفـه اسـت، در حوزۀ کالمـی. این 
دو مذهـب فقهـی و کالمـی کـه در میـان مردم مـا نیز جا افتاده اسـت، 

بهتریـن راه بـرای اصـالح فقـه و فکر خواهـد بود.
این کـه بیاییـم طـرز تفکـر جدیـدی را رواج دهیـم کـه حتـا فهمیـدن 
آن بـرای مـردم دشـوار اسـت، بـه نظـر مـن کار بیهوده یـی خواهد بود 
و نتایـج مثبتـی هـم در پـی نخواهـد داشـت. راه عاقالنـه ایـن اسـت 
کـه بـرای پیشـرفت و ترقـی فکـری و فقهـی و... بایـد از مـواد خـام 
دسـت داشـتۀ خـود اسـتفاده کنیـم و اگـر توانایـی داریم، بـه غنامندی 
فقهـی و کالمـی خودمـان بپردازیم... فقـه و فکری که دامنـه اش خیلی 

گسـترده تر از تمـام اندیشـه های کالمـی وارداتـی اسـت.

كام بخش نيکويی

رسانه ها و تحمیق مردم!
سـرمایه داری  سـنت  برپایـه  کـه  خبـری  نظام هـای 
کـه  می کننـد  عمـل  گونه یـی  بـه  باشـند،  سـازمان یافته 
می تـوان بـرآن احمق شـمردن مـردم نـام نهاد. غـرض این رسـانه ها از 
پخـش و نشـر، آگاهی دهی و خبررسـانی، نشـر اطالعات خودسـاخته 
و کاذبـی اسـت کـه افـکار مـردم را در جهـان کودکانه با سـطح فکری 
پاییـن نگهدارنـد. در ایـن زمینـه هیچ چیـزی جالب تـر از ایـن نیسـت 
کـه بـه افسـانه های عشـقی و جنگ هـای هالیـوودی شـاخ و برگ های 
گونه گـون دهنـد و از آن هـا داسـتان های شـورانگیز و مردم فریب خلق 
کننـد. اگـر بـه گذشـتۀ تاریـخ افـکار بشـری و توجیـه ادیـان و وجود 
شـاهان در جامعـه نگاه کنیـم، دقیقًا بـه چنین قضایایی سـر می خوریم 
کـه بـه قصه های پریـان، مارهـای دریایی-کوهی و آژدهایی هفت سـر 
روبـه رو می شـویم کـه اذهـان خلـق اهلل را بـه غلیـان وا می داشـتند و 
چگونـه وجـود و ماهیـت خـود را و روایت هـای خـود از موجـودات 
فـوق طبیعـی را توجیـه می کردنـد و افکارعامـه را در چنیـن فضـای 
ابرآلـود و پرازیـت گونـه نـگاه می کردنـد تـا پرسشـی و شورشـی و 

طغیانـی علیـه نظـم خود سـاخته یی نداشـته باشـند.
در دنیایـی امـروزی، شـیوه های کـه می توانـد دامنـۀ تحمیـق توده ها را 
فربه و گسـترده سـازد، چندین شـیوه اسـت کـه می شـود از بنگاه های 
این هـا  گرفـت؛  نـام  ورزشـی  نمایش هـای  و  سـینما  خبررسـانی، 
ابزارهـای هسـتند کـه بـه کمک این هـا مـردم را در محیط غیـر واقعی 
و خودسـاخته قـرار می دهنـد و فضـای مصنوعـی و اعجاب انگیـز و 
پـوچ را خلـق می کننـد و توده هـای یـک جامعـه را در چنیـن جهـان 
مصنوعـی مشـغول می سـازند تـا توده هـا مسـوولیت شـهروندی خود 
را فرامـوش کـرده و بی خیـال در مسـیر آفریده شـده را برونـد! با بیان 
ایـن پیش فـرض، می تـوان رسـانه های امروز جامعـۀ افغانسـتان را در 

چنیـن وضعیتی قـرار داد.
دنیایـی  و  افغانسـتان  امـروزی  روزنامه هـای  رادیوهـا،  تلویزیون هـا، 
فیسـبوکی، در چنیـن وضعیتـی قـرار دارنـد و به حدی دسـت به نشـر 
و پخـش اطالعـات خودسـاخته و دم و دسـتگاهی می پردازنـد کـه 
شـهروندان را از مسوولیت شـهروندی و سیاسی دور ساخته و مشغول 
فضـای مصنوعـی سـاخته اند کـه تنهـا و تنها بـه همان فضا مشـغول و 
مصروف انـد. ایـن وضعیت اسـفناک و دردآور اسـت کـه دامنۀ تحمیق 
و کودن سـازی توده ها را بیشـتر و گسـترده تر می سـازد، بسـاط ذهنیت 
نقـادی و اندیشـه انتقـادی را بـر می چینـد، یـک ذهنیـت مصرفـی و 
سـبک سـر را جایگزیـن ایـن روند می سـازد )کـه چنین هم شـده(، تا 

نظـم حاکـم بـر جهـان برپایـۀ برنامه هـای خـود را به پیـش ببرند!
یادداشـت: شـما تنهـا چنـد نمونـه از روزنامه هـای چاپ کابـل، پخش 
خبرهـای ۵:۳۰ دقیقـه تلویزیون یـک، پخش خبرهـای ۶:۰۰ تلویزیون 
طلـوع و چنـد نمونـه از اطالعات پخش شـدۀ فیسـبوک را نمونه گیری 
و برمبنـای جامعه شناسـی رسـانه یی ایـن اطالعـات را تحلیـل و تبیین 
کنیـد کـه چـه وضعیتـی برفضـای رسـانه یی و پخـش اطالع دهـی این 

رسـانه ها حاکم اسـت؟

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU
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وارد  افغانستان  امنیتی  نیروهای  هنگامی که  پیش،  هفته 
ولسوالی »کوت«، نزدیک مرز پاکستان شدند خانه های 
زیادی را خالی یافتند که بر روی دیوارهای شان پوستر 

و پرچم های سیاه داعش نصب بود.
مقامات می گویند که در حمله تهاجمی اردوی افغانستان، 
با پشتیبانی نیروهای ویژه امریکایی و حمالت هوایی، 
هفته  داعش طی  یا  اسالمی«  »دولت  صدها جنگجوی 
نظر می رسد که حضور  به  گذشته کشته شدند. حاال 
در  ولسوالی  چهار  یا  سه  در  فقط  داعش  جنگجویان 

شرق افغانستان محدود شده است.
حمله  از  پس  می گویند  امنیتی  نیروهای  فرماندهان 
هوایی سنگین، هنگامی که آنها به منطقه »کوت« حمله 
روبرو  داعش  جنگجویان  اندک  مقاومت  با  کردند، 

شدند. شورشیان به کوه های اطراف گریخته اند.
شیرین آغا، یک سخنگوی اردو به خبرگزاری رویترز 
گفته است: »ما پیش از این کمپ های آموزشی آنان را 
در »کوت« نابود کرده ایم و عملیات در دیگر ولسوالی 

ها نیز گسترش می یابد«.
عطاء اهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته است 
داعش  جنگجوی   7۸ افغان،  نیروهای  عملیات  در  که 
اند. او گفته است که بسیاری از اجساد به  کشته شده 
تلفات  تا شمار  اند  برده و مخفی شده  داخل خانه ها 

آنها نمایان نشود.
در این عملیات تهاجمی، پنج سرباز نیروی ویژه امریکا 

عملیات  مشغول  افغانستان  ویژه  نیروی  با  همراه  که 
بودند، زخمی شده اند.

و  ملی  اردوی  سربازان  توفان«  »خشم  عملیات  در 
عملیات  این  اند.  داشته  اشتراک  یکجا  ویژه  نیروهای 
هفته گذشته دقیقا هنگامی جریان داشت که در نتیجه 
حمله انتحاری بر تظاهرکنندگان در کابل، کم از کم ۸۰ 

تن کشته و ۲۳۰ نفر زخمی شدند. مسئولیت آن حمله 
را گروه تروریستی »دولت اسالمی« بر دوش گرفت.

استراتژیک  و  تهاجمی  حمله  اولین  که  عملیات  این 
حمالت  از  پیش  بود،  تابستان  در  افغانستان  اردوی 
سبب  انتحاری،  حمله  اما  بود.  شده  طراحی  کابل 
به  که  شد  تهاجمی  عملیات  این  به  بخشیدن  سرعت 

گفته مقامات نظامی، جنگجویان داعش را به کوه های 
جنوب والیت ننگرهار فرار داده است.

به  محتاطانه  منطقه  باشندگان  از  یکی  عبدالحکیم، 
نیروهای افغان خوشآمد می گوید. او می گوید: »بسیار 
را  داعش  دولتی  نیروهای  بینم  می  که  هستم  خوش 
نجات  آنها  ترور  و  قساوت  از  را  ما  و  دادند  شکست 
دادند«. سربازان بعد از پاکسازی، پوسترها و پرچم های 

سیاه داعش را از در و دیوار ولسوالی کندند.
با این هم، مقامات ائتالف تحت رهبری ناتو که نیروهای 
پاکسازی مناطق  به  احتیاط  با  یاری می کنند،  افغان را 
از جنگجویان داعش می نگرند. هرچند که اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان در ماه جنوری وعده سپرده بود 

که داعش در افغانستان »دفن« می شود.
ویژه  بازرس  اخیر  گزارش  در  که  است  حالی  در  این 
امریکا در امور افغانستان )سیگار(، نیروهای افغانستان 
خود  کنترول  در  را  افغانستان  خاک  سوم  دو  از  کمتر 
دارند. اما مقامات غربی می گویند که اردوی افغانستان 
شمول  به  شورشیان  علیه  را  تهاجمی  استراتژی  اخیرا 
است  گرفته  پیش  )داعش(  اسالمی  دولت  و  طالبان 
جلوگیری  والیات  مراکز  و  ها  ولسوالی  سقوط  از  و 
 ۲۰۱۵ سال  آغاز  در  بار  نخستین  داعش  است.  نموده 
در افغانستان ظهور کرد و به گفته مقامات امریکایی 7۰ 
پاکستان«  طالبان  »تحریک  گروه  از  آن  اعضای  درصد 
هستند و از منطقه »اوروکزی«، واقع در آن سوی مرز 

در خاک پاکستان به افغانستان می آیند.
افغانستان  در  امریکایی  فرمانده  نیکلسون،  جان  جنرال 
هفته گذشته گفت که شمار جنگجویان داعش در ماه 
اما  شد،  می  زده  تخمین  تن  هزار  سه  حدود  جنوری 
اکنون به نیم کاهش یافته و حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن 

می باشند.

در  کـه  انکشـاف سـریع  و  امـداد  موسسـه 
رابطـه به قاچاق انسـان در افغانسـتان تحقیق 
کـرده، می گویـد ایـن کشـور در سـال های 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دومیـن مقـام را در رابطـه بـا 

قاچاق انسـان داشـته اسـت.
براسـاس یافته هـای ایـن موسسـه، در سـال 
۲۰۱۶ نیـز افغانسـتان همچنان در ردیف دوم 
قاچـاق انسـان قـرار دارد و بهبـودی در این 
عرصـه به وجود نیامده اسـت. تنها در سـال 
۲۰۱۵ حـدود ۲۵۰ هـزار افغـان کشورشـان 
را تـرک کردنـد و در کشـورهای اروپایـی 

درخواسـت پناهندگـی داده اند.
ایـن موسسـه  اعضـای  از  ناصـری  شـعیب 
روز شـنبه در یـک کنفرانـس خبـری گفت: 
»امـروز خواسـت مـا از حکومت این اسـت 
که اقدامات بسـیار جدی و واضح را شـروع 
کنـد تـا بدبختـی ناشـی از قاچاق انسـان در 

افغانسـتان از بیـن برود«.
بـه  را  متعـددی  برنامه هـای  می گویـد  حکومـت  امـا 
منظـور مبـارزه بـا قاچـاق انسـان بـه راه انداخته اسـت. 
و  اطالعـات  وزارت  جوانـان  معیـن  سـادات،  کمـال 
فرهنـگ گفـت کـه تـالش می شـود تـا از طریـق راه 
انـدازی برنامه هـای مختلف، وطندوسـتی در دل جوانان 
جـا داده شـود و از فـرار آن هـا بـه کشـورهای دیگـر 

گـردد. جلوگیـری 
ندهنـد  اجـازه  تـا  خواسـت  مـردم  از  سـادات  آقـای 
از  »مـا  شـود:  انسـان  قاچـاق  قربانـی  شـان  فرزنـدان 
فامیل هـای محتـرم خواهـش می کنیـم کـه بـه اعضـای 
فامیـل خـود اجـازه ندهند کـه بـه راه قاچاقبـران بروند. 

راه قاچـاق مصـوون و قانونـی نیسـت«.
بدتـر شـدن اوضـاع امنیتـی و اقتصـادی در سـال ۲۰۱۵ 
سـبب شـد تا ده ها هزار افغان کشورشـان را ترک کنند. 
تحریـک  انسـان  قاچاقبـران  توسـط  افغان هـا  بسـیاری 

را  قاچـاق خـود  راه  از  تـا  شـدند و تصمیـم گرفتنـد 
بـه کشـورهای اروپایـی برسـانند. مهاجـرت از راه هـای 
غیرقانونـی و پرخطـر، قربانی هایـی نیـز در پـی داشـته 
اسـت چنانچـه صدهـا تـن در دریـا غـرق شـدند، یا در 

مسـیر سـفر ناپدید شـدند.
ایـن موسسـه تاکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان بایـد 
زمینـه مجـازات قاچاقبـران انسـان را فراهـم سـازد. این 
در حالـی اسـت کـه تاکنون قانونـی در رابطه بـه قاچاق 
انسـان وجود ندارد. وزارت عدلیه سـال گذشـته مسوده 
ایـن قانـون را آمـاده کـرده ولی هنـوز از سـوی پارلمان 

تصویب نشـده اسـت.
احمـد شـبیر صافـی یـک تـن از اعضـای این موسسـه 
گفـت: »پارلمـان افغانسـتان بایـد بـرای تصویـب قانون 
دولـت  نمایـد.  تـالش  انسـان  قاچـاق  شـده  اصـالح 
افغانسـتان بعـد از تصویـب ایـن قانون در جهـت ایجاد 
یـک پالیسـی دقیق برای برنامـه عمل ملی اقـدام نماید«.

ایـن موسسـه از حکومـت خواسـت تـا برای 
کمـک بـه قربانیـان قاچاق انسـان اقـدام کند. 
زیـرا ایـن قربانیان به سـرپناه و سـایر خدمات 
بشـری نیـاز دارنـد و بیشـتر آن هـا تقریبا همه 
چیـز خـود را از دسـت داده و قربانـی فریـب 

انسـان شـده اند. قاچاقبران 
کـه  کردنـد  تاکیـد  موسسـه  ایـن  اعضـای 
مامـوران پولیـس معلومـات اندکـی در مـورد 
و  دارنـد  انسـان  قاچاقبـران  فعالیـت  شـیوه 
ضـرور اسـت تـا ایـن نیروهـا راه هـای مبارزه 
بـا قاچاقبـران و جلوگیری از قاچاق انسـان را 

ببیننـد. آمـوزش 
خواسـت دیگر این موسسـه بـرای جلوگیری 
زمینه هـای  کـردن  فراهـم  انسـان،  قاچـاق  از 
آمـوزش بـرای جوانان بـه خصـوص دختران 
جـوان اسـت. اعضای ایـن موسسـه می گویند 
آسـیب  انسـان  قاچـاق  از  بیشـتر  دختـران 
پذیرنـد و صدمات جبـران ناپذیـری می بینند.

آقـای صافـی نقـش رسـانه ها و خبرنـگاران را نیـز در 
جلوگیـری از قاچـاق انسـان مهـم خواند: »سـازمان های 
رسـانه ای ملـی و بین المللـی باید نقش شـان را از طریق 
برنامه هـای آموزشـی مبـارزه علیه قاچاق انسـان افزایش 
دهنـد. ژورنالیسـتان مردمـی باید در جهـت آگاهی عامه 
صفحـات  طریـق  از  انسـان  قاچـاق  علیـه  مبـارزه  در 

اجتماعـی فعالیـت و آگاهی دهـی نماینـد«.
براسـاس اظهـارات مسـووالن ایـن موسسـه، در هر ۳۰ 
ثانیـه یک نفر قربانی قاچاق انسـان می شـود. افغانسـتان 
را  پناهجـو  بیشـترین  از سـوریه  در سـال ۲۰۱۵ پـس 
در کشـورهای اروپایـی داشـت. بـا وجـودی کـه رونـد 
قاچـاق در سـال جاری نسـبتا کاهـش یافته امـا هنوزهم 
بـه سـوی  را  مـردم  تـا  کننـد  مـی  تـالش  قاچاقبـران 

سرنوشـت نامعلـوم در غـرب ترغیـب کننـد.

معین جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ:

 فرزندان تان را به چنگ قاچاقچیان نسپارید

شرکت برشنا: 

دومین توربین 
بند برق کجکی نصب می شود

شرکت برشنا اعالم کرده است که به خاطر نصب دومین توربین برق 
بند کجکی باشندگان کندهار و هلمند به مدت ۴۵ روز با کمبود برق 

رو به رو خواهد شد.
این شرکت در بیانیه یی که امروز منتشر کرده، نگاشته است: »برای 
نصب توربین نمبر دوم بند برق کجکی، این فابریکه برای حدود ۴۵ 
روز پرچاو می گردد، که به تاریخ ۸ اسد، یک توربین و از ۲۵ اسد 

الی ۲۵ سنبله تمام فابریکه پرچاو خواهد بود.«
در اعالمیه آمده است که در این مدت برای باشندگان والیت هلمند 

و کندهار از جنراتورهای دیزلی موجود، برق تهیه خواهد شد.
این شرکت از مشترکین هلمند و کندهار خواسته است که در ایام 

ذکره شده در مصرف برق صرفه جویی کنند.
شرکت برشنا می گوید که با نصب دومین توربین و تکمیل پروژه 
میگاوت   ۵۱.۵ به  میگاوات   ۳۳ از  کجکی  برق  بند  تولید  متذکره، 
افزایش خواهد یافت که افزایش ۱۸.۵ میگاوات برق را نشان می دهد.

ولسوالی کوت تصفیه شد
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