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رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود:

امسال هفتة شهید زیرنام هفتة وحدت
 و هم دلی گرامی  داشته می شود

با دست های خالی
به سوی بروکسل

جنـــرال عبدالـــرازق خســـروی، معـــاون لـــوای 
ـــوزة  ـــر ح ـــان آم ـــید زم ـــاع، س ـــه وزارت دف حمای
ــادق  ــا صـ ــل، موالنـ ــی پولیـــس كابـ دوم امنیتـ
ـــۀ  ـــد پای ـــام بلن ـــت شـــهری ســـه مق رییـــس امنی
امنیتـــی در میـــان كشـــته شـــده  گان انـــد. 
ــوزه دوم  ــی حـ ــده تولـ ــاون فرمانـ ــان معـ همچـ

امنیتـــی نیـــز كشـــته شـــده اســـت. 
معـــاون  خســـروی  عبدالـــرازق  جنـــرال 
لـــوای حمایـــه وزارت دفـــاع فرزنـــد حاجـــی 
عبدالمتیـــن، از قریـــۀ دشـــت ریـــوت والیـــت 

پنجشـــیر اســـت
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رهبــران دولــت وحــدت ملــی در حالــی 
ــرای شــرکت در نشســِت بروکســل  خــود را ب
ــه در اوِج  ــد ک ــاده می کنن ــتان آم ــرای افغانس ب
سیاســِی خــود  و ســردرگمی های  تنش هــا 
قــرار دارنــد. در نشســِت بروکســل قــرار 
اســت رهبــران دولــت وحــدت ملــی، از 
ــارزه  ــای مب ــور در عرصه ه ــرفت های کش پیش
ــا فســاد، حکومــت داری خــوب، اصالحــات  ب
ــایلی  ــان و مس ــِت زن ــر وضعی ــی، تغیی انتخابات
از ایــن قبیــل، بــه تمویل کننــده گان مالــِی 
ــد و کمک هــای  ــه کنن افغانســتان گــزارش ارای
بیشــتری را بــرای ســال های آینــده بــه دســت 

ــد.  آورن
افغانســتان  دولــت  منظــور،  همیــن  بــه   
برگــزارِی  حــال  در  سراســیمه گی  بــا 
در  شــرکت  بــرای  مقدماتــی  نشســت های 
کنفرانــس بروکســل اســت. روز یکشــنبه گــروه 
ــترک بــرای انســجام و هماهنگــِی  کارِی مش
نشســت بروکســل در کابــل، همایشــی را بــرای 
ــرد.  ــزار ک ــور برگ ــرفت های کش ــح پیش توضی
ــور  ــای کش ــد مقام ه ــت، هرچن ــن نشس در ای
رییس جمهــوری  اشــرف غنی  شــمول  بــه 
تــالش کردنــد کــه دســتاوردهای دوسالۀشــان 
را برجســته نشــان دهنــد، ولــی مشــخص بــود 
ــه  ــبت ب ــوز نس ــی هن ــای بین الملل ــه نهاده ک
دســتاوردهای دولــت وحــدت ملــی بــا تردیــد 
ــل متحــد  ــدۀ ســازمان مل ــد. نماین ــگاه می کنن ن
ــه صــورِت واضــح اظهــار  در ایــن نشســت، ب
ــده  ــت باقی مان ــه در فرص ــرد ک ــدواری ک امی
رهبــران  بروکســل،  نشســت  شــروع  بــه 
دولــت وحــدت ملــی موفــق شــوند بخشــی از 
ــی را تحقــق  ــه جامعــۀ جهان تعهــداِت خــود ب
بخشــند. امــا مشــخص اســت کــه تــا آن زمــان، 
دولــت افغانســتان در هیــچ عرصه یــی موفقیــت 

ــد آورد. ــت نخواه ــه دس ب
ــد  ــه بتوان ــی در شــرایطی نیســت ک ــای غن  آق
ــا  ــل حت ــت بروکس ــزاری نشس ــان برگ ــا زم ت
ــق  ــش را محق ــی از  وعده های ــِش کوچک بخ
ســازد. او در حــال حاضــر، اگــر تــا برگــزاری 
نشســت بروکســل موفــق شــود کــه اختالفــات 
ــد،  ــش ده ــپیدار را کاه ــان ارگ و قصــر س می
بســیاری  اســت.  داده  انجــام  بزرگــی  کارِ 
دســتاوردهای  بــه  توجــه  بــا  آگاهــان  از 
کامــاًل ناچیــِز دولــت وحــدت ملــی در دو 
ســال گذشــته می گوینــد، آقــای غنــی بــا 
دســت های خالــی وارد نشســت بروکســل 

می شــود. بــه گفتــۀ ایــن آگاهــان، در دو ســال 
گذشــته، آقــای غنــی موفــق نشــد کــه کارِ در 
خــورِ توجهــی در یکــی از مــواردی کــه تعهــد 
ــی  ــۀ جهان ــد. جامع ــام ده ــود، انج ــپرده ب س
حداقــل انتظــار دارد کــه رهبــران دولــت 
ــارزه  وحــدت ملــی در عرصه هــای امنیــت، مب
ــت  ــوب، وضعی ــت داری خ ــاد، حکوم ــا فس ب
اصالحــاِت  و  پــرورش  و  آمــوزش  زنــان، 
انتخاباتــی در نشســِت بروکســل، حرفــی بــرای 
ــن  ــًا در ای ــا واقع ــا آی ــن داشــته باشــند. ام گفت
ــتاوردی  ــی دس ــدت مل ــت وح ــا دول عرصه ه

دارد؟

وضعیت امنیتی
 دســتاوردهای دولــت وحــدت ملــی بــه هیــچ 
قناعت بخــش  امنیــت  عرصــۀ  در  صــورت 
ــد. در ظــرف دو ســال گذشــته،  ــوده نمی توان ب
ــی را  ــِت بزرگ ــی، اف ــد امنیت ــتان از بُع افغانس
ــورِت  ــه ص ــا ب ــت. جنگ ه ــرده اس ــه ک تجرب
گروه هــای  و  یافتــه  گســترش  سرســام آور 
مســلِح مخالــف تــا دروازه هــای برخــی از 
ــن  ــته، بدتری ــال گذش ــیده اند. س ــهرها رس ش
اتفــاق بــرای دولــت وحــدت ملــی در شــماِل 
ــتین بار در  ــرای نخس ــورد و ب ــم خ ــور رق کش
ــدند  ــق ش ــان موف ــته طالب ــال گذش ــزده س پان
کنتــرول یکــی از شــهرهای اســتراتژیِک کشــور 
دســت  در  روز  چنــد  بــرای  را  شــمال  در 
ــای  ــگ در بخش ه ــاال جن ــن ح ــد. همی بگیرن
دارد و هیــچ  ادامــه  افغانســتان  از  وســیعی 
امیــدی نیســت کــه بــه زودی نیروهــای امنیتــی 
قــادر شــوند تغییــری در وضعیــت امنیتــی 
ــای مســتمری  ــان تالش ه ــازند. طالب ــا س رونم
را روی دســت گرفته انــد تــا خــود را بــه 
ــا  ــانند و حت ــور برس ــهرهای کش ــی از ش برخ
ــِی  ــوراهای نظام ــن ش ــی از مهم تری ــز یک مرک
ــل  ــور منتق ــل کش ــه داخ ــارج ب ــود را از خ خ
ــته،  ــه گذش ــبت ب ــان نس ــات نظامی ــد. تلف کنن
و  می دهــد  نشــان  را  تکان دهنده یــی  آمــار 
ــف،  ــه شکســت نیروهــای مخال ــردم ب ــاور م ب
به صــورت کم ســابقه کاهــش یافتــه اســت.

مبارزه با فساد
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی در مب ــدت مل ــت وح  دول
نــاکام بــوده اســت. آقــای غنــی بــه جــز چنــد 
ــن عرصــه  ــِت نمایشــی و ســطحی در ای حرک
ــدارد. در دوســال گذشــته  ــچ دســتاوردی ن هی
ــِت  ــور در دس ــی در کش ــدۀ بزرگ ــچ پرون هی

ــک،  ــث کابل بان ــت و بح ــرار نگرف ــی ق بررس
وزارت شهرســازی و مقام هــای متهــم بــه 
فســاد معلــق باقــی مانــد. مرکــز عدلــی و 
ــا  ــس از ماه ه ــه پ ــا فســاد ک ــارزه ب ــِی مب قضای
گفت وگــو بــه کارِ خــود آغــاز کــرد، نــه تنهــا 
تــا بــه حــال دســتاوردی نداشــته، بــل در 
همــان نخســتین روزهــای گشــایش، بــا چنــان 
افتضــاِح بزرگــی بــر ســِر پرونــدۀ رییــس 
شــورای والیتــی هــرات مواجــه شــد کــه تمــام 

ــف داد. ــبه از ک ــود را یک ش ــارِ خ اعتب

حکومت داری خوب
ــه  ــت ک ــرورت نیس ــا ض ــه حت ــن عرص در ای
چیــزی گفتــه شــود؛ چــون بــه هیــچ صــورت 
نمی تــوان بــه مــوردی از کارکردهــای دوســالۀ 
دولــت وحــدت ملــی اشــاره کــرد کــه دال بــر 
حکومــت داری خــوب باشــد. آقــای غنــی 
ــی،  ــگ قوم گرای ــه فرهن ــه ب ــای این ک ــه ج ب
نقطــۀ  کــرزی  دوران  بی کفایتــی  و  رابطــه 
ــم  ــتری ه ــای بیش ــت، چیزه ــان می گذاش پای
بــر آن هــا اضافــه کــرد. دولــت وحــدت ملــی 
در گزینــش افــراد شایســته در پســت های 
نــاکام بــوده و بســیاری  دولتــی به شــدت 
از گزینش هــا هــم نــه بــر اســاِس اصــل 
بــرای  بــل  تخصــص،  و  شایسته ســاالری 
اقنــاع و رضایــت خاطــِر اعضــای تیــم و 
ــه اســت کــه به صــورت  ــوم صــورت پذیرفت ق
ــور را  ــت داری در کش ــد دول ــف باری رون اس

ــت.  ــه اس ــره انداخت ــه مخاط ب

اصالحات انتخاباتی
 آقــای غنــی در ایــن عرصــه هــم هیــچ 
ــه  ــی ب ــدارد. اصالحــات انتخابات دســتاوردی ن
ــده و  ــق مان ــی معل ــای غن ــِی آق ــِل بی میل دلی
ــه  ــا ب ــون ت ــالِف قان ــی، خ ــات پارلمان انتخاب
ــس  ــرار دارد. مجل ــتی ق ــروز در بی سرنوش ام
ــود  ــال کارِی خ ــن س ــده گان وارد هفتمی نماین
شــده و گمــان نمــی رود کــه ظــرف ســال های 
ــه  ــت ب ــن وضعی ــری در ای ــم تغیی ــده ه آین

ــد.  ــود آی وج
در دیگــر عرصه هــا هــم کــه مشــخص اســت 
دســتاوردهای دولــت وحــدت ملــی چــه 
بــوده اســت. پــس بــا ایــن وضعیــت، رهبــران 
ــد  ــه می خواهن ــی چگون ــدت مل ــت وح دول
از  در نشســِت بروکســل شــرکت کننــد و 

ــد؟!  ــخن بگوین ــود س ــتاوردهای خ دس
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بعد از ظهِر روزِ گذشـته، دو انفجارِ شـدید در شـهِر کابل ٌرخ 
داد و دسـت کم باعـِث کشـته شـدِن 24 نفـر و زخمـی شـدِن 
90 نفـر گردیـد. البتـه ایـن آمـار را سـخنگوی وزارت صحِت 
عامـه در نخسـتین اظهاراتـش پس از این رویـداد اعالم کرد و 
مسـلمًا شـمارِ قربانیـان در گزارش های بعـدی افزایش خواهد 

یافت. 
محمـد رادمنـش، معـاون سـخنگوی وزارِت دفـاع افغانسـتان 
گفتـه اسـت کـه یـک بمب گـذارِ انتحـاری در نزدیکـی پُلـی 
موسـوم بـه "یـک پیسـه گی" کـه تنها چندصـد متر بـا ورودی 
وزارت دفـاع فاصلـه دارد، کمربنـد انتحـارِی خـود را منفجـر 
کـرده و زمانـی کـه نیروهـای امنیتی و مـردم برای رسـیده گی 
بـه قربانیـاِن ایـن انفجار جمع می شـوند، بمب گـذارِ دومی نیز 
کمربنـد انتحـارِی خـود را در میـاِن جمعیـت منفجـر می کند. 
دفـاع  و  داخلـه  وزارت  سـخنگویاِن  اظهـاراِت  اسـاِس  بـر 
کشـور، یـک جنـرال دوسـتارۀ وزارت دفـاع و نیـز مسـووِل 
حـوزۀ امنیتـی دومِ پولیـس کابـل و معـاوِن او نیـز در میـاِن 
کشته شـده گاِن ایـن رویـداد قرار دارنـد. احتماالً به غیـر از این 
افـراد، صاحب منصبـاِن دیگری هم کشـته و مجروح شـده اند. 
بـه یـاد داریم کـه چندی پیـش نیـز یـک کارواِن پنجصدنفرِی 
دانشـجویاِن پولیـس کـه از اکادمـی نظامـی والیـت میـدان به 
کابـل آمـده  بودنـد، در ورودِی شـهر بـه گونـۀ مرمـوز، طعمۀ 
انتحـار و انفجـار شـدند و جامعـه را بـه سـوگ نشـاندند. این 
نـوع حـوادِث دلخـراش، هـر روز در گوشـه یی از کشـور بـه 
آن،  پیرامـون  تعمـق  تأمـل و  بـار  وقـوع می پیوندنـد و هـر 

پرسـش های فراوانـی را بـه اذهـان متبـادر می سـازد. 
تجـارب نشـان داده کـه حـوادِث امنیتی در چهارطرِف کشـور 
هماننـِد  کابـل،  شـهر  در  انفجـاری  رویدادهـای  به ویـژه  و 
دانه هـای تسـبیح به ریسـماِن توطئـه و تبانی وصل می باشـند. 
در اکثـِر ایـن حـوادث، ردِ پایـی از تعمد و سـازش را می توان 
میـاِن حلقاتـی در دروِن دولت و یا سـتون پنجم با تروریسـتان 
مشـاهد کرد. در حمله به کاروان دانشـجویاِن پولیس و نیز در 
حملـۀ وحشـتناک به قطعۀ محافظت از رجال برجسـته، شـیوۀ 
ورود تروریسـتان بـه داخـِل قطعه و سـطِح نازِل تدابیـِر امنیتی 
بـرای بس هـای حامـِل دانشـجویان، مـا را قویًا بـه مفهومی به 
نـامِ »سـتون پنجـم« راهنمایـی می  کردنـد و صـد پرسـِش ریز 
و درشـت را ـ بـا ایـن ترجیع بنـد که »چـرا مقامـاِت دولتی از 
ریشـه به مسـایِل امنیتـی نگاه نمی کننـد و عالج واقعـه را قبل 

از وقـوع حادثـه نمی کننـد؟« ـ بـه میـان می  آوردند!  
در رویـداد روزِ گذشـته نیـز کاماًل معلوم اسـت کـه چند کادرِ 
ورزیـدۀ نظامـِی کشـور، موردِ هدِف تروریسـتان بـوده و آن ها 
بـا تجارِب گذشـتۀ خویش، توانسـته اند کارِ خـود را به راحتی 

برسـانند.  انجام  به 
ایـن حـوادث، گِپ سـاده یی نیسـتند که بـا چند اظهارِ تأسـف 
و تأثـر جبـران گردنـد؛ مسـلمًا دسـت های پلیـدی از دروِن 
نظـام نیـز بـه کشـتِن پاسـداراِن راسـتیِن میهـن کمر بسـته اند. 
ریاسـت جمهوری  ارگ  اظهـاراِت  بـار  هـر  متأسـفانه  امـا 
در قبـاِل ایـن حـوادث نشـان می دهـد کـه ارگ  تمایلـی بـه 
بررسـِی ریشـه یِی رویدادهـای امنیتـی نـدارد. گویی ایـن نهادِ 
عالـی دولتـی، کاری به جـز تقبیـِح حمـالت و اعـالمِ تسـلیت 
نمی توانـد انجـام دهد. حـال آن که مـردم انتظار دارنـد خاینین 
و سـتون پنجمی ها کـه اسـباِب و مقدمـاِت حمـالت را بـرای 
تروریسـتان فراهـم می دارنـد، گرفتـار و به پنجۀ قانون سـپرده 

 . ند شو
مـردم قبـل از آن کـه طالبان را قاتالِن پاسـداراِن صدیِق کشـور 
بداننـد، آن عـده از مسـووالنی که لبـاِس دولت به تـن کرده اند 
را  می ریزنـد  نقشـه  نظـام  زدِن  زمیـن  بـر  بـرای  در خفـا  و 
عامـِل اصلـِی رویدادهـای امنیتـی در جنوب و شـمال و مرکِز 
کشـور می داننـد. در غیـر آن، چطـور ممکـن اسـت کـه هـر 
روز قریه هـا و ولسـوالی ها در اطـراف و اکنـاف دچـار فتـح و 
سـقوط شـوند و هـر روز ده هـا و صدهـا تُـن مـواد انفجـاری 
از ایست  بازرسـی های پایتخـت بگذرنـد و در النۀ تروریسـتان 

در کابـل جـا بگیرند؟ 
اگـر رهبـرِی دولـت وحـدت ملـی و وزارت هـای  مسـلمًا، 
داخلـه و دفـاِع کشـور نیـت و ارادۀ قاطع برای قطـِع حمالِت 
تروریسـتان داشـته باشـند، می تـوان تدابیـِر ویژه یـی سـنجید 
تـا نه تنهـا دامـِن انفجـار و انتحار از شـهرهای کشـور برچیده 
گـردد، بلکـه با شناسـایی و طـردِ سـتون پنجمی ها و جاگزینِی 
افـراد کارکشـته و متعهـد، شـاهد برقـراری ثبـاِت پایـدار در 

باشیم.  افغانسـتان  سراسـِر 

دو انفـجاِر شدید
 و صـد سـؤاِل درشت

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1858   سه     شنبه         16سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   3ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   6 سپتمبر  2016

با دست های خالی
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تیل نیروهای امنیتی دزدی می شود

------- روح اهلل بهزاد
ــازه انجــام شــده نشــان  یــک پژوهــِش ت
ــد  ــر  در رون ــا دال ــه میلیون ه ــد ک می ده
ــل ســبب  ــی حیف ومی ــواد نفت واردات  م
شــده تــا مــواد نفتــی بی کیفیــت بــه 

ــود. کشــور وارد ش
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه فروش 
ــی  ــت مالیات ــا معافی ــی ب ــای واردات تیل ه
در بــازار آزاد، خســارات زیــادی را بــرای 
ــای  ــه از کمک ه ــتان ک ــت افغانس حکوم
ــرده  ــود، وارد ک ــل می ش ــی تموی خارج

اســت.
تــازه  پژوهشــی  گــزارِش  ایــن  در 
هم چنــان گفتــه شــده کــه برخــی از 
ــی  ــت مالیات ــا معافی ــی ب ــای واردات تیل ه
می رســد. فــروش  بــه  آزاد  بــازار  در 
ــی  ــۀ امنیت ــۀ دو جانب ــاس توافق نام براس
ــت  ــت حمای ــتان و مأموری ــان افغانس می
ــای  ــرای نیروه ــی ب ــل واردات ــع، تی قاط
ــات  ــی و مالی ــو از محصــوالت گمرک نات

ــتند. ــاف هس مع
تیل هــای  تمــام  اســاس،  برهمیــن 
ــه و  ــای داخل ــرای وزارت ه ــی ب واردات
دفــاع نیــز از محصــوالت گمرکــی و 

هســتند. معــاف  مالیه دهــی 
در  غنــی  رییس جمهــور محمداشــرف 
ــه کرســی  ــای رســیدن ب نخســتین روزه
ریاســت جمهــوری، هیأتــی را بــرای 
ــت  ــه ریاس ــل ب ــای تی ــی قرارداده بررس
حمیــداهلل فاروقی)فعــاًل رییــس دانشــگاه 
کابــل( گماشــت کــه تــا ایــن پرونــده را 
بررســی کنــد، امــا تــا هنــوز از نتایــج کار 
ــانه ها  ــه رس ــی ب ــن کمیســیون اطالعات ای

ــردم داده نشــده اســت. و م
ریاســت جمهــوری افغانســتان بــه تاریــخ 
12 دلــو 1393 در یــک عمــِل شــتاب آلود 
ــل وزارت  ــرارداد تی ــه ق ــرد ک ــالم ک اع
دفــاع بــه نســبت نبــود شــفافیت دوبــاره 

ــود. ــی می ش بررس
ــه  ــش ک ــن پژوه ــای ای ــاد یافته ه ــر بنی ب
توســظ کمیتــۀ نظــارت و ارزیابــی مبارزه 
بــا فســاد اداری انجــام شــده اســت، 
ــل 15 ادارۀ  ــدان، دخی ــالت زورمن مداخ
حکومتــی در رونــد واردات ایــن مــوارد، 
ــف  ــری، ضع ــع بش ــن مناب ــت پایی ظرفی
ــدان  ــاالی کارمن ــرل ب ــای کنت میکانیزم ه
ــده  ــبب ش ــه س ــد ک ادارات از مواردی ان
اســت، قاچــاق مــواد بی کیفیــت بــه 

ــد. ــش یاب کشــور افزای
کــه  اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
بــرای واردات تیل هایــی بــا معافیــت 
ــو  ــی و نات ــای امنیت ــرای نیروه ــی ب مالیات
شــرکت های معینــی بــا ایــن نهادهــا 
 1394 ســال  در  کــه  می بندنــد  قــرار 
ــل  ــرای تموی ــرکت ب ــداد 20 ش ــه تع ب
ــرارداد  ــی ق ــای امنیت ــو و نیروه ــل نات تی

ند. داشــته ا
قــرارداد  و  گمــرکات  قانــون  طبــق 
معافیــت مالیاتــی، شــرکت هایی کــه تیــل 
نهادهــای نظامــی را تأمیــن می کننــد، 
داشــته  معافیت نامــه  مکتــوب  بایــد 
باشــند، امــا در ایــن گــزارش آمــده 
ــتر  ــۀ بیش ــا زمین ــن مکتوب ه ــت: "ای اس
ــی  ــای واردات ــروش تیل ه ــاد را در ف فس
ــا  ــازار آزاد، مهی ــی در ب ــت مال ــا معافی ب
می ســازد. برخــی از راننــده گان ایــن 
مکتــوب را جعــل می کننــد و بــدون 
و  گمرکــی  محصــوالت  تحویل دهــی 
ــه فــروش  ــد و ب ــل وارد می کنن ــه، تی مالی

" نند. می رســا
در بخشــی از گــزارش ایــن پژوهــش 
ــت  ــام به دس ــه ارق ــت ک ــده اس ــه ش گفت
نشــان  گمــرگات  معینیــت  از  آمــده 
از 0.۷5۸192  دهنــدۀ اخــذ محصــول 
میلیــون تــن مــواد نفتــی در ســال 1394 
ــدۀ  ــت ش ــم ثب ــه رق ــی ک ــت، درحال اس
در  شــده  وارد  تجارتــی  نفتــی  مــواد 
ــواد  ــدی م ــت تص ــال جاری، در ریاس س
نفتــی و گاز مایــع 1.495291 میلیــون 

ــت. ــن اس ت
ــا  ــارزه ب ــی مب ــارت و ارزیاب ــۀ نظ کمیت
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــاد اداری تأکی فس
ــال  ــام، در س ــن ارق ــاوت ای ــاس تف براس
ــی  ــول گمرگ ــا از درک محص 1394 تنه
 ۷0 از  بیشــتر  تجارتــی  نفتــی  مــواد 
ــل  ــف و می ــی حی ــر امریکای ــون دال میلی

ــت. ــده اس ش
ایــن کمیتــه بــه نقــل از رییــس ریاســت 
ــته  ــی نوش ــواد نفت ــدی م ــی تص عموم
ــودآور در  ــی س ــاد انتفاع ــن نه اســت: ای
یــک دهــۀ اخیــر نتوانســته مصــارف 
ــش  ــی خوی ــع عایدات اداری اش را از مناب
ــون 4  ــن اکن ــاورد و همی ــت بی ــه دس ب

ــت. ــکار اس ــی بده ــارد افغان میلی
ارقــام ذکــر شــده در گــزارش ایــن کمیته 
نشــان می دهــد کــه تنهــا در ســال 1394 
ــون  ــد 21.3 میلی ــات بای ــۀ خدم از عرض
دالــر بــه حســاب ریاســت تصــدی مــواد 
ــان  ــن می ــا از ای ــز می شــد، ام ــی واری نفت
ــادل 3.43  ــون افغانی)مع ــط 229 میلی فق
ــت  ــده اس ــع آوری ش ــر( جم ــون دال میلی
ــن  ــر در همی ــون دال ــغ 1۷.96 میلی و مبل

ســال حیــف و میــل شــده اســت.
و  نظــارت  کمیتــۀ  گــزارش  بربنیــاد 
ــران  ــورای وزی ــاد اداری، ش ــی فس ارزیاب
در مصوبــۀ شــمارۀ 45 شــان مبنی بــر 
اســترداد مــواد نفتــی بی کیفیــت، فقــرۀ 2 
مــاده 21 قانــون اســتندرد ملــی را نقــض 
کــرده اســت، زیــرا در مــادۀ مذکــور 
محــو مــواد بی کیفیــت را پیشــبینی کــرده 
ــن  ــا ای ــران ب ــورای وزی ــا ش ــت، ام اس
مصوبۀ شــان، پروســۀ وارادت مــواد نفتــی 

را در معــرض آســیب قــرار داده و زمینــه 
ــت. ــاخته اس ــم س ــاد فراه ــرای فس را ب

ــته  ــزارش نوش ــن گ ــر ای ــش دیگ در بخ
ــت  ــدان ریاس ــت کارمن ــه اکثری ــت ک اس
گاز  نفتــی و  مــواد  عمومــی تصــدی 
مایــع افــراد غیرواجــد شــرایط هســتند و 
ــواده  ــا بیــش از 10 عضــو یــک خوان حت

ــتند. ــن اداره هس ــد همی کارمن
در ایــن گــزارش گفتــه شــده اســت کــه 
مکانیســم کنونــی معافیــت از محصــوالت 
ــی،  ــی و مل ــای بین الملل ــی نیروه گمرک
فرصــت سوء اســتفاده را بــرای مافیاهــای 

مــواد نفتــی فراهــم کــرده اســت.
نیروهــای  تجهیــز  و  آمــوزش  پــول 
امنیتــی افغانســتان توســط کشــورهای 
ــدۀ  ــاالت متح ــژه ای ــه وی ــده ب کمک کنن
ــای  ــود و نهاده ــت می ش ــکا پرداخ امری
ــاد در  ــود فس ــا از وج ــز باره ــی نی بیرون
ــزارش  ــی گ ــای امنیت ــای نهاده قرارداده

ــد. داده ان
ــاالت  ــژۀ ای ــا ادارۀ بازرســی وی ســیگار ی
ــو،  ــه ب ــکا در گزارشــی گفت متحــدۀ امری
کانگــرس ایــاالت متحــدۀ امریــکا تــا 31 
دســمبر 2014 بیــش از 65 میلیــارد دالــر 
را بــرای نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

ــت. ــاص داده اس اختص
ــه  ــت ک ــده اس ــیگار آم ــزارش س در گ
ــال 2014  ــان س ــا پای ــدۀ ت ــاالت متح ای
متعهــد بــه پرداخــت 34.۸ میلیــارد دالــر 
بــه ارتــش ملــی افغانســتان شــده و 33.۷ 
میلیــارد دالــر را در بخــش ســاختن، 
آمــوزش، تجهیــز و مراقبــت از ارتــش آن 

ــت. ــانده اس ــرف رس ــه مص ــور ب کش
ــت  ــزارش داده اس ــان گ ــیگار هم چن س
کــه ایــاالت متحــدۀ تــا 31 دســمبر 
ــول  ــر از پ ــارد دال ــغ 11.5 میلی 2014 مبل
اختصاص یافتــه بــه صنــدوق تمویــل 
ــرف  ــتان را ص ــی افغانس ــای امنیت نیروه
فراهــم آوری تجهیــزات و ترانســپورت 
ــرده  ــور ک ــن کش ــی ای ــش مل ــرای ارت ب

ــت. اس
ــدی  ــی چن ــرف غن ــم، اش ــویی ه از س
قبــل در کنفرانــس وارســا بــه ســران ناتــو 
ــا فســاد اداری را  ــارزۀ جــدی ب تعهــِد مب
داده اســت، کشــورهای حامــی حکومــت 
افغانســتان در نشســت بروکســل کــه 
ــج  ــد روز بعــد برگــزار می گــردد نتای چن
عملکــرد رهبــران حکومــت وحــدت 
ملــی را در ایــن زمینــه خواهنــد پرســید.
ــود  ــر می ش ــی نش ــزارش درحال ــن گ ای
ــی  ــه مســووالن حکومــت وحــدت مل ک
در اولیــن روزهــای کاری شــان، بــه مــردم 
ــو  ــد مح ــپرده بودن ــد س ــتان تعه افغانس
فســاد و مبــارزه بــا مفســدین را داده 

ــد. بودن

کـه  کـرده  اعـالم  افغانسـتان  داخلـه  وزارت 
کنتـرل منطقـه "قلعـه زال" در والیت شـمالی 
قنـدوز را از گـروه طالبـان پس گرفته اسـت.
ایـن وزارت در اعالمیه یـی گفته کـه عملیات 
نظامـی بـه همیـن منظـور از روز یـک شـنبه 
از  پیـش  و  آغـاز شـد  سنبله/شـهریور(   14(
ظهـر دیـروز این منطقـه به تصـرف نیروهای 

درآمد. امنیتـی 
پلیـس  فرمانـده  بـاغ،  جنـگل  محمدقسـیم 
مرکـز  کـه  گفـت  بی بی سـی  بـه  قنـدوز، 
ولسـوالی قلعـه زال به کنتـرل نیروهای دولتی 
درآمـده، ولـی عملیـات در اطـراف آن ادامـه 

دارد.
آقـای جنگل بـاغ افزود که پـس از پس گیری 
مرکـز قلعـه زال، عملیـات نظامی بـه عملیات 
جسـتجو و پاکسـازی تغییـر کـرده تـا مناطق 
روسـتایی از حضـور شورشـیان گـروه طالبان 

"پاک" شـود.
در  هـم  و  داخلـه  وزارت  اعالمیـه  در  هـم 
تاکیـد  قنـدوز  پلیـس  فرمانـده  اظهـارات 
شـده کـه بـه گـروه طالبـان تلفـات سـنگینی 
وارد شـده، امـا آمـاری در ایـن مـورد ارائـه 

نـد. نکرده ا
اظهـار  مـورد  ایـن  در  هنـوز  طالبـان  گـروه 

اسـت. نکـرده  نظـری 
گـروه طالبـان آخـر مـاه سـرطان )تیـر( اعالم 
دسـت  از  را  زال  قلعـه  کنتـرل  کـه  کـرد 

نیروهـای دولتـی بیـرون کـرده و یـک عضـو 
شـورای والیتـی قنـدوز هم این خبـر را تایید 

. د کر
از  قنـدوز  شـهر  غـرب  در  واقـع  زال  قلعـه 
قنـدوز  اسـتراتژیک والیـت  و  مهـم  مناطـق 
اسـت کـه بـا والیـت سـمنگان مرز مشـترک 

دارد.
ایـن تحـول بـه دنبـال یـک رشـته تحـوالت 
پی هـم در والیـت نـاآرام والیت قنـدوز روی 
داده اسـت. دو هفتـه پیـش طالبان بـرای چند 
شـرق  در  خان آبـاد  منطقـه  کنتـرل  سـاعتی 

قنـدوز را بـه دسـت گرفتنـد.
ایـن گـروه در مناطـق شـمالی والیـت قندوز 
هـم بـه فعالیت هـای خود شـدت بخشـیدند.

ارشـد  مقام هـای  تحـوالت،  ایـن  دنبـال  بـه 
ارتـش به قنـدوز رفتند تـا مدیریـت عملیات 
نیروهـای مسـلح را علیـه گـروه طالبـان بـه 
دسـت گیرنـد. از جمله جنـرال مرادعلی مراد 
معـاون رییـس سـتاد ارتـش در همـان روز 
سـقوط خان آبـاد بـه قنـدوز رفت که تـا حال 

در قنـدوز اسـت.
بـه  ارتـش دیـروز  ایـن جنـرال چهارسـتاره 
بـه  را  امیـد و زندگـی  رسـانه ها گفـت کـه 
گـروه  شورشـیان  و  می گردانـد  بـاز  قنـدوز 
طالبـان در حـال از دسـت دادن موقعیت خود 

هسـتند.

24 شهید و 91 مجروح

قلعه زال از اشغال طالبان آزاد شد

------- ابوبکر صدیق
ســخنگوی وزارت صحــت عامــه بــه 
دو  در  کــه  مانــدگار گفــت  روزنامــۀ 
ــه در  ــاری ک ــی انتح ــی در پ ــار پ انفج
نزدیــک درب ورودی وزارت دفــاع 24 
تــن شــهید و 91 تــن مجــروح شــده اند.

ــروی، معــاون  ــرازق خس جنــرال عبدال
لــوای حمایــه وزارت دفــاع، ســید زمــان 
ــل،  ــس کاب ــی پولی ــوزۀ دوم امنیت ــر ح آم
ــهری  ــت ش ــس امنی ــادق ریی ــا ص موالن
ــان  ــی در می ــۀ امنیت ــد پای ــام بلن ــه مق س
ــاون  ــان مع ــد. همچ ــده  گان ان ــته ش کش
ــز  ــی نی ــوزه دوم امنیت ــی ح ــده تول فرمان

ــت.  ــده اس ــته ش کش
جنــرال عبدالــرازق خســروی معــاون 
فرزنــد  دفــاع  وزارت  حمایــه  لــوای 
قریــۀ دشــت  از  عبدالمتیــن،  حاجــی 
ــرال  ریــوت والیــت پنجشــیر اســت. جن
رازق از جملــه فرماندهــان و ســنگرداران 
ســابقه دار جهــاد و مقاومــت بــوده اســت. 
ســخنگوي  معــاون  رادمنــش  محمــد 
پــی دو  دفــاع مي گویدکــه در  وزارت 
ــن  ــي درب ورودي ای ــار در نزدیک انفج
ــروح  ــته و مج ــاد کش ــمار زی وزارت ش

ند. شــده ا
انفجارهــا زمانــی بــه وقــوع پیوســته کــه 
کارمنــدان وزارت دفــاع ملــی بــا نزدیــک 
ــال  ــی در ح ــاعت رخصت ــه س ــدن ب ش

ــد. ــن از وزارت بوده ان ــرون رفت بی
ــن دو  ــه ای ــد ک ــی می گوین ــاهدان عین ش
ــی  ــیار کم ــی بس ــه زمان انفجــار در فاصل

ــوع پیوســت. ــه وق ب
بــه گفتــۀ شــاهدان عینی،ابتــدا یــک 
نزدیکــی  انتحــاری خــود را در  فــرد 
انفجــار  دفــاع  وزارت  ورودی  دروازه 
بــر  داد کــه چنــد زخمــی و کشــته 
ــه نیروهــای  ــی ک جــای گذاشــت و زمان
ــای  ــه زخمی ه ــک ب ــرای کم ــی ب امنیت
رویــداد بــه محــل رســیدند؛ مهاجــم دوم 
ــر  انتحــاری کــه لبــاس ارتــش ملــی را ب
ــرد.  ــر ک ــودش را منفج ــت خ ــن داش ت
گفتــه می شــود کــه شــمار بیشــتر شــهدا 
و مجروحــان ایــن رویــداد منســوبان 
وزارت دفــاع ملــی هســتند. اتتحــاری 
دوم لبــاس ارتــش بــه تــن داشــت. 
ــه  ــه را ب ــن حمل ــوولیت ای ــان مس طالب

ــت. ــه اس ــده گرفت عه
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روش دیگــری بــرای رفــع اســترس بیابیــد، زیــرا دخانیــات هیــچ کمکــی 
ــری  ــک س ــات، ی ــی اوق ــیدن، بعض ــگرت کش ــد. س ــما نمی کن ــه ش ب

ــرد. ــن می ب ــا را از بی چیزه
ــات خشــونت  ــی اوق ــه ســگرت کشــیدن گاه ــه نظــر برســد ک ــاید ب ش
ــیدن،  ــگرت کش ــای س ــه ج ــد ب ــن می توانی ــد. بنابرای ــت می کن را هدای
شــیپور بزنیــد، خمیــر نــان را در دســت تان ورز بدهیــد و یــا یــک ســاجق 
ــا  ــوان ب ــیدن می ت ــگرت کش ــای س ــه ج ــه ب ــد ک ــگاه می بینی ــد. آن بجوی

ــرد. روش هــای دیگــر هــم برخــی معضــالت را از بیــن ب
ــن رو،  ــند. از ای ــگرت می کش ــی س ــر تنهای ــراد به خاط ــات اف ــی اوق برخ
ــی از  ــه یک ــیدن، ب ــگرت کش ــای س ــه ج ــتید ب ــا هس ــه تنه ــی ک وقت
دوســتان تان تلیفــون کنیــد. بــا ایــن کار احســاس تنهایــی کمتــری 

برگزیده ایــد. هــم  را  مناســب تری  روش  و  می کنیــد 
 

آیا سگرت کشیدن، آرامش بخش است؟
گــوش دادن یــک موســیقی 2 یــا 3 دقیقه یــی هــم می توانــد شــما را آرام 

کنــد؛ پــس چــرا ســگرت؟
هــر کســی می توانــد دنبــال چیــزی بگــردد کــه متناســب بــا شــخصیت و 
روحیــات اوســت. مثــاًل "آلیــس" وقتــی کــه عصبــی اســت، یــک تــوپ 
ــده دار  ــد: »خن ــودش می گوی ــد. خ ــتانش ورز می ده ــری را در دس خمی
ــز  ــن" نی ــد.« "هل ــن می ده ــه م ــی ب ــس خوب ــن کار ح ــا ای ــت، ام اس
ــر کار،  ــد: »س ــاره می گوی ــد! او در این ب ــواک می زن ــش را مس دندان های
ــواک  ــه مس ــی را ب ــم، زمان ــگرت بکش ــد س ــم می خواه ــه دل ــی ک زمان
ــن کار باعــث خوشــبوتر شــدن  ــم اختصــاص می دهــم. ای زدِن دندان های
دهانــم نســبت بــه زمانــی کــه ســگرت بکشــم، می شــود! حداقــل 4 بــار 
در روز ایــن کار را انجــام می دهــم، ایــن کار باعــث کــم شــدن دفعــات 

ســگرت کشــیدن خواهــد شــد.«

برای کم تر مضطرب بودن، سگرت کشیدن را متوقف کنید!
ــر از ســگرتی ها مضطــرب  ــد، کمت ــرک کرده ان ــه ســگرت را ت کســانی ک
ــه  ــریع متوج ــی س ــد، خیل ــرک کنی ــگرت را ت ــر س ــن اگ ــتند. بنابرای هس
فوایــدش خواهیــد شــد. ایــن فوایــد زمانــی بیشــتر خواهــد شــد کــه یــاد 
بگیریــد اضطراب تــان را بشناســید و قبــل از تــرک ســگرت، راه حل هــای 

دیگــری بــرای آن بیابیــد.
بــرای این کــه کمــک بیشــتری بــه خودتــان بکنیــد، می توانیــد بــه 

ــد. ــه نمایی ــد، مراجع ــت دارن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــاورانی ک مش
ــد شــد  ــرک ســگرت، متوجــه خواهی ــس از ت ــه پ ــد از حــدود 4 هفت بع
ــته اســت.  ــش چشــم گیری داش ــل کاه ــه قب ــان نســبت ب ــه اضطراب ت ک

 
ــرده  ــما را افس ــد ش ــیدن می توان ــگرت کش ــه س ــتید ک ــا می دانس آی

کنــد؟
ــزان  ــتند و می ــاری هس ــگرتی های قه ــه س ــرادی ک ــده در اف ــاهده ش مش
ــه افســرده گی را در  ــال ب ــال ابت ــن احتم ــاال اســت، نیکوتی ــان ب مصرف ش
ــرک ســگرت، افســرده گی کاهــش  ــوارد ت ــش می دهــد. در م ــا افزای آن ه

می یابــد.
احتمــال خودکشــی در بیــن ســگرتی ها باالتــر از دیگــران اســت. احتمــال 
تمایــل بــه خودکشــی در بیــن ســگرتی هایی کــه کم تــر از 25 نــخ 
ســگرت در روز می کشــند، دو برابــر دیگــران و بیــن کســانی کــه بیشــتر 

ــراد اســت. ــۀ اف ــر بقی ــخ می کشــند، 4 براب از 25 ن
امــا در مــوارد تــرک ســگرت، افســرده گی بیــن 3 هفتــه تــا 3 مــاه کاهــش 

می یابــد و ســقوط قابــل توجهــی در میــزان آن مشــاهده می شــود.
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بخش دوم و پایانی
بخش نخسـت

------- سید علی اصغری 
ــت  ــن اس ــی ای ــکاف معرفت ــور از ش منظ
کــه میــان دو دیــدگاه )یــا بیشــتر( نتــوان 
ــتراکی  ــۀ اش ــچ نقط ــی هی ــاظ مبان از لح

ــت.  یاف
اگــر دو دیــدگاه، از لحــاظ بنیادهــا نتواننــد 
موضــع اتفاقــی بیابنــد، نخواهند توانســت 
از مراحــل بعــدی و نتایجــی کــه بــر 
بنیادهــا مترتــب می شــود، بهره گیــری 
موجــه کننــد. از دیگــر ســو، اگــر چنیــن 
ــد،  ــه باش ــورت پذیرفت ــی ص بهره گیری ی
ــش  ــه از پی ــت ک ــه اس ــرطی موج ــه ش ب
نشــان داده شــده باشــد. موضــع همســانی 
ــتفاده  ــه اس ــا وجــود دارد، وگرن در بنیاده
از ثمــرات در دیــدگاه مقصــد، چــون 
ــی نخواهــد  ناموجــه اســت، ارزش معرفت
ــی  ــرف باق ــای ص ــد ادع ــت و در ح داش
می مانــد. بــا توجــه بــه بحــث ایــن 
ــای  ــه دیدگاه ه ــت ک ــازی نیس ــته، نی نبش
غیرعرفانــی را تحــت عنــوان خاصــی 
ــر  ــد نظ ــه م ــون آن چ ــم، چ ــرد آوری گ
ــت  ــنخ و خصل ــن س ــًا همی ــت، دقیق اس
ــی آن هاســت. دســت کم ادعــای  غیرعرفان
ــن  ــی ای ــای غیرعرفان ــی دیدگاه ه تلویح
اســت کــه بــر »فهــم و اســتدالل و نظــر« 
یــا  »باطن گرایــی«.  بــر  نــه  مبتنی انــد 
ــدگاه  ــی دی ــۀ قطع ــا الزم ــاز ی ــۀ آغ نقط
ــس،  ــی ح ــا نف ــق ی ــن، تعلی ــت باط اصال
ــه، فهــم، اســتدالل و نظــر متعــارف  تجرب
اســت. در آثــار مربــوط بــه نگــرش 
ــای  ــر پ ــه در ظاه ــم ک ــی هرجــا ه عرفان
ــان نظــری(،  ــد )عرف ــان می آی ــه می نظــر ب
ــی  ــن معن ــت؛ بدی ــر نیس ــا نظ ــت ب اصال
ــتدالل  ــم و اس ــه و فه ــا تجرب ــه هرج ک
ــارض  ــن در تع ــت باط ــا اصال ــارف ب متع
افتــد یــا متعــارض از آب درآیــد. بــه 
ــور  ــن ام ــرای درک باط ــه ب ــل این ک دلی
نفــی  حکم شــان  ندارنــد،  اعتبــاری 
ــر  ــر و عریض ت ــکافی ژرف ت ــود. ش می ش
از ایــن، بیــن معرفــت عرفانــی و معــارف 
از  نیســت.  تصــور  قابــل  غیرعرفانــی 
همیــن رو بهره گیــری معــارف غیرعرفانــی 
وصله یــی  جــز  عرفانــی،  معرفــت  از 
ــار حاضــر در  ــود. گفت ــد ب ناجــور نخواه
واقــع می خواهــد نســبت ایــن اصــل کلــی 
ــان  ــرت ادی ــدت و کث ــالۀ وح ــا مس را ب
ــر  ــای ه ــکافی معن ــد. بازش ــی کن بررس
ــان« و  یــک از دو اصطــالح »وحــدت ادی
ــه  ــی مقال ــزِو ذات ــم ج ــان« ه ــرت ادی »کث
اســت. بــا طــرح چنــد پرســش ســخن را 

پــی می گیریــم: 
-1 مفهــوم دیــن بــا کثــرت ســازگار 

ــدت؟  ــا وح ــا ب ــت ی اس
ــوءتعبیر  ــا س ــوءفهم ی ــان س ــا ادی -2 آی

ــت؟  اس
-3 آیــا ادیــان قابــل فروکاســتن بــه 

هســتند؟  »دیــن« 
-4 موضــع ادیــان نســبت بــه وحــدت یــا 

ــد باشــد؟  کثــرت چــه می توان
دقیقــًا  ادیــان  وحــدت  از  منظــور   5-

؟  چیســت
ســعی خواهــم کــرد کــه دو پرســش 
ــن«،  ــوم دی ــوان »مفه ــل عن نخســت را ذی
دو پرســش 3 و 4 را ذیــل عنــوان ادیــان و 
وحــدت ادیــان، و پرســش اخیــر را ذیــل 
ــازکاوی مفهــوم وحــدت بررســی کنــم.  ب

مفهوم دین
اگــر میــان »ادیــان« وحدتــی قابــل تصــور 
باشــد، در میــان ادیــان بــه معنــای متعارف 
نیســت. از زاویه یــی دیگــر، دســت کم 
ــه  ــی ک ــه در صورت ــن البت ــه از دی آن وج
انســانی  »وجــه  دیــن  از  تعریف مــان 
ــه  ــد ک ــق« نباش ــت مطل ــا حقیق ــاط ب ارتب
ناظــر و معطــوف بــه انســان اســت، امــری 
بس گانه گــی،  دســت خوش  اســت 
در  آن چــه  و...  کثــرت  گونه گونــی، 
ــم  ــارف، فه ــان متع ــی، زب ــۀ تاریخ تجرب
بشــر و...، دربــارۀ دیــن وجــود دارد و 
اســت  مفهومــی  برمی آیــد،  این هــا  از 
کــه در عیــن داشــتن وجــوه همســان 
ــدۀ  ــه توجیه کنن ــن ک ــی ممک ــیار کل بس
ــر مصادیــق مختلــف اســت،  اطــالق آن ب
ــوم را  ــن مفه ــاوت دارد. ای ــق متف مصادی
ــد،  ــالق کرده ان ــدد اط ــق متع ــر مصادی ب
نــه یــک قالــب بــوده باشــد و از رویــش 
نمونــه زده باشــند. وجــوه مشــترک بســیار 
کلــی ممکــن هــم یــک بســته نیســت کــه 
میــان همــۀ ادیــان مشــترک باشــد و از آن 
ــا  ــی ب ــر دین ــرد. ه ــورت نگی ــی ص تخلف
ــد  ــترک می توان ــی مش ــن دوم در برخ دی
باشــد. بــا دیــن ســوم در برخــی و... 
ــت  ــت نیس ــم ثاب ــوه ه ــن وج ــمار ای ش
ــه و  ــر و توجی ــع نظ ــت تاب ــری اس و ام
اســتدالل. بدیــن لحــاظ )لحــاظ مفهومــی( 

ــت.  ــرار اس ــرت برق ــان کث ــان ادی می

ادیان و وحدت ادیان
هیــچ دینــی ذاتــًا نمی توانــد خــود را 
ــد.  ــی بدان ــر یک ــان دیگ ــا ادی ــن ی ــا دی ب

وگرنــه جلــب پیــروان و دعــوت بی معنــا 
ــور  ــل تص ــن قاب ــز ای ــا ج ــود. آی می ش
ــر  ــا ه ــن ی ــر دی ــه ه ــی ک ــت در حال اس
ــرا  ــود ف ــه خ ــه« را ب ــی »هم دین داری ی
الدیــن  »ان  مثــل  عباراتــی  می خوانــد. 
عنــداهلل االســالم« هــم نمی رســاند کــه بــه 
ــه وحــدت  ــال اســالم معتقــد ب ــوان مث عن
ادیــان اســت، بلکــه برعکــس ایــن را 
ــت کم از  ــم دس ــالم ه ــه اس ــاند ک می رس
ــا  ــع ب ــل جم ــش، قاب ــن« بودن ــث »دی حی
ــا  ــر ب ــان دیگ ــت و ادی ــر نیس ــان دیگ ادی
وجــود اســالم، نــزد خــدا جایــی ندارنــد؛ 
اســالم  در  دیــن  اســالم،  وجــود  بــا 
ــن  ــکار دی ــوه آش ــود. وج ــر می ش منحص
ــکار  ــوه آش ــر از وج ــه غی ــم ک ــالم ه اس
ــن اســالم  ــر اســت، جــزو دی ــان دیگ ادی
هســت. آن تفســیر معــروف هــم کــه 
معنــای اســالم را در ایــن عبارت »تســلیم« 
معرفــی می کنــد، هرچنــد می توانــد بنایــی 
بــرای وحــدت ادیــان در قــرآن باشــد، بــا 
ــان  ــالم و ادی ــن اس ــی دی ــۀ تاریخ تجرب
دیگــر چنــدان همخوانــی نــدارد. بــر 
گفــت  می تــوان  تفســیر  ایــن  مبنــای 
قــرآن جوهــر دیــن داری را تســلیم در 
ــم  ــا می توانی ــا آی ــد، ام ــدا می دان ــر خ براب
همیــن یــک جملــه را بگیریــم و بگوییــم 
ــارۀ  ــالمی درب ــنت اس ــاب و س ــر کت نظ
دیــن داری همیــن اســت؟ ظاهــراً نــه. 
ــور  ــۀ مذک ــر جمل ــان از منظ ــدت ادی وح
یکــی بــودن متعالــی ادیــان کثیــر نیســت، 
بلکــه بدیــن معناســت کــه دیــن )بــا 
ــم  ــت و آن ه ــی اس ــالم( یک ــود اس وج

ــت.  ــالم اس اس
در  »وحــدت«  مفهــوم  بــازکاوی 

ادیــان وحــدت 
در فلســفۀ اســالمی قاعده یــی هســت 
ــام »قاعــده صــرف الشــیء«: صــرف  ــا ن ب
آن چــه  الیتکــرر.  و  الیتشــنی  الشــیء 
ــب را در  ــیط و ترکی ــت و بس ــرف اس ص
آن راهــی نیســت؛ دو تــا )یــا بیشــتر( 
ــی  ــدت در صورت ــی وح ــود، یعن نمی ش
ــک صــرف  ــا ی ــه ب ــد ک ــدا می کن ــا پی معن
ــرف  ــه »ص ــدت را ب ــیم. وح ــه باش مواج
تنهــا  داد.  نســبت  می تــوان  ء«  الشــی 
ــامحه  ــه بی مس ــت ک ــیء اس ــرف الش ص
می توانــد بــه وحــدت متصــف شــود. 
مرکــب ناگزیــر دو تــا یــا بیشــتر اســت و 

کثــرات ناگزیــر مرکب انــد. 

آیا کشـیدِن سگرت به کاهش 
استرس کمک می کند؟

وحدت یا کثرت ادیان؟

ACKU



ـ  آمدیـم  گفتـه  چنان کـه  ـ  سـروش  دیـِد  از   .11
زبـان قـرآن زبـان محّمـد اسـت و جـز ظرفـی کـه در آن 
روایـت  تجربه هـای وحیانی پیامبر ریخته می شـود، نیسـت. 
پرسشـی کـه به روشـنی پاسـخ نیافتـه اسـت ایـن اسـت که 
»چگونـه پیامبـر اّمـی )درس نخوانـده( کتابـی پدیـد آورده 
کمـا  اسـت،  و فصاحـت  بالغـت  از  گران بـار  کـه  اسـت 
این کـه شـعراء و فصحـای عـرب را کـه آن همه بـر خویش 
کـرده  حیـرت زده  می ورزیدنـد،  مباهـات  و  می بالیدنـد 
اسـت؟« مگـر چنیـن امکانی عقـاًل  وجـود دارد؟ اگر چنان 
باشـد کـه سـروش می پنـدارد، وانگهـان تکلیـف سـخن از 
اعجـاز لغـوی قرآن چـه خواهد بـود؟ زیرا اعجـاز لغوی و 
زبانـی قـرآن وابسـته بـه آن اسـت کـه زبـان قـرآن را نیز از 
جانـب خداونـد بدانیـم، و اال سـخن از اعجـاز زبانی قرآن 
- قطـع نظـر از بـاور بـه الهـی بـودن آن - بی محـل خواهد 
بـود. پیامبـر درس نخوانـده نمی تواند سـخنی فصیـح و بلیغ 
پدیـد آورد، چنان کـه بسـیاری از شـاعران و سخن سـرایان 

آن روزگار در برابـِر آن سـر بـه زانـوی تسـلیم بنهنـد.  
رویاهای روسـوالنه افـزون بر آن کـه زبان قرآن   .12
را مخلـوق بشـر می انـگارد، کلیّـِت ماهیّـِت وحـی را نیـز 
به صـورِت چشـم گیری امـِر بشـری در نظـر مـی آورد و بـه 
بشـریّتِ  پیامبـر نقـش تعیین کننده یـی در پدیـدۀ وحی قایل 
اسـت. از دیـِد او خـدا آفریننـدۀ پیامبـر و پیامبـر آفریننـدۀ 
قـرآن اسـت و تیـوری رویاهـای رسـوالنه هیـچ لطمه یی بر 
نبـّوت پیامبـر و عصمـِت او وارد نمی کنـد. بـر بنـای نظریّۀ 
او، تفکیکـی میـان تجربـۀ عرفانـی و نبـوی وجود نـدارد و 
از ایـن رهگـذر، هیـچ تجربـۀ عرفانی یـی نمی توانـد برخطا 
باشـد. زیـرا هر عارفـی آفریدۀ خداوند اسـت و هـر تجربۀ 
عرفانی یـی آفریـدۀ عـارف. ایـن در حالی سـت کـه چنیـن 
اسـتداللی بی پایـه می نمایـد و تجربه هـای عرفانـی خـالِف 
آن را نشـان می دهنـد و عمـاًل عارفانـی بـر خطابـرداری 

تجـارِب خویـش معترف انـد.
رؤیاپنـداری وحی توسـط سـروش، روش های   .13
نمی تـوان  را  رؤیاهـا  می سـازد.  وارونـه  نیـز  را  آن  فهـِم 
تأویـل و یـا تفسـیر کـرد، بلکـه رؤیـا بـرای گشوده شـدن 
نیـاز بـه تعبیـر دارد کـه بایسـتی خواب گـزار بـه آن همـت 
بگمـارد، نـه مفسـر و عالـم دینـی. سـروش با وجـود آن که 
قرآن کریـم کلمـۀ »تأویـل« را در بـاب رؤیاهـا بـه کار بـرده 
اسـت ]یوسـف: 44 ، 100 [ از کاربسـِت آن ابـا مـی ورزد و 
»تعبیـر« را  علی رغـم کاربـردِ شـاذ و نادر آن در قـرآن - به 
جای آن می نشـاند و متناسـب بودن روش های شـناخت را 
بـا توجـه به موضوع شناسـایی همـواره در نظـر دارد. وقتی 
پیش فـرض رؤیـا بـودن وحـی بـه میـان کشـیده می شـود، 
تحویـل  خواب گـزاری  بـه  نیـز  وحـی  فهـم  روش هـای 

می یابـد. 
تحـّول روش شـناختی فهـم قـرآن  یـا بـه تعبیر   .14
سـروش خواب نامـۀ پیامبـر - از تفسـیر بـه تعبیـر، تمامـِی 
تفسـیرهایی را کـه در طـول تقریبـًا چهـارده سـده نوشـته 
گویـی  می سـازد.  مواجـه  فراگیـری  چالـش  بـا  شـده اند، 
همـۀ مفسـران و فقیهـان دینـی برخطا نوشـته اند و بـا پندار 
نادرسـتی کـه در بـاب وحـی )قـرآن( داشـته اند، نتوانسـتند 
بـه روش های درسـِت فهـم قرآن دسـت یابند. با ایـن بیان، 
هـر چـه از جنس تفسـیر نگارش یافتـه اسـت، برخطا بوده 
اسـت و اعمـال مسـلمان ها در امتـداد تاریـخ نیـز   به دلیـل 
آن کـه بـر پایـۀ چنین تفسـیرهایی بنـا یافته اسـت - همواره 
از تفسـیر  پارادایـم سـروش  بـوده اسـت. شـیفت  اشـتباه 
بـه تعبیـر، خیرالقرونـی نمی شناسـد و بـر پایـۀ آن، تمامـی 
گام  تاریکـی  در  امـروز  تـا  اسـالم  صـدر  از  مسـلمان ها 
از همـه  پیموده انـد. عجیب تـر  را  نادرسـتی  راه  زده انـد و 
این کـه، سـروش بـرای توجیـه تیـورِی رؤیاپنـداری اش بـه 
پیمانـۀ وسـیعی از نظریّـات فلسـفی و تفسـیری فیلسـوفان 
و مفّسـران بهـره می بـرد کـه حتـا یـک مـورد نیـز بـر تعبیر 
از  نشـان  امـر  ایـن  اسـت.  نکـرده  اسـتناد  خواب گـزاری 

سـخافت روش شـناختی او در فهـم معنـای قـرآن دارد. 
بـاب  در  بسـیاری  مبهـِم  نـکات  این همـه،  بـا   .15
خواب گـزاری،  روش هـای  خواب گـزار،  ویژه گی هـای 
نتیجـه و چگونه گـی رفـع تناقضـاِت ادعایـی در قـرآن بـا 
تکیـه بـر آن به چشـم می خـورد. سـروش بـه ایـن نکته که 
چـه کسـی صالحیّـِت خواب گـزاری دارد و شـاخصه های 
یـک خواب گـزار واقعـی چیسـت، پاسـخ نمی دهـد. افزون 
بـر آن، روش هـای خواب گـزاری نیز در نظریّـۀ رویاپندارِی 
وحـی مهمـل رهـا شـده اسـت. گذشـته از این هـا، پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش کـه، نتیجـۀ خواب گـزاری چـه خواهـد 
از  واحـدی  تعبیـر  خواب گـزاران  تمـام  واقعـاً   آیـا  بـود؟ 
از  آن هـا  تعبیـراِت  یـا  و  آورد،  خواهنـد  به دسـت  قـرآن 
وحـی چونان تفاسـیر علمـای سـنتی از آن متفـاوت، و گاه 
متناقض خواهد بود، تا هنوز ناروشـن اسـت. اگر شـق اول   

خواب گـزاران تعبیـر واحـدی از آیه هـای قـرآن به دسـت 
دلیـل وحـدِت  باشـد، مکانیسـم و  نظـر  دهنـد - مطمـِح 
تعبیـر در میـان خواب گـزاران چیسـت؟ آیا چنـان دلیلی در 
رویکـردِ تفسـیری بـه قـرآن نیـز وجـود دارد؟ و اگـر ندارد 
بـه چـه دلیـل ویا علتـی؟. اگـر شـّق دوم را  خواب گـزاران 
تعبیرهـای متفـاوت و گاه متناقضی از قرآن به دسـت دهند - 
بپذیریـم و تعبیـرات خواب گـزاران را متفـاوت و حتا گاهی 
متناقـض بپنداریـم، وانـگاه کارکـردِ نظریـۀ رویاپنـداری در 
حـل تناقضاتـی کـه ادعـا می شـود، چـه خواهـد بـود؟. آیا 
نظریّـۀ رویاپنداری وحـی با گرفتار آمـدن در دام تناقضات، 
ترجیحـی بـر دیـدگاه سـنتی به وحـی خواهد داشـت؟ و یا 
خـود در دامـی که از آن مي خواسـت رها شـود، دسـت و پا 
می زنـد؟. تیـوری رویاپنـداری از پاسـخ گویی بـه ایرادات و 

مالحظاتـی کـه بیـان داشـتیم، ناتوان اسـت. 
سـروش  دکتـر  اکنـون  تـا  همـه،  بـر  افـزون   .16
نتوانسـته اسـت یـک مـورد خواب گـزاری وحـی را نشـان 
دهـد. پُرواضح اسـت کـه دکتر سـروش به عنوان فیلسـوِف 
او  رسـالِت  قـرآن  خواب گـزاری  و  می زنـد  سـخن  دیـن 
از خواب گـزاری کـه  نمونه هایـی  نشـان دهی  امـا  نیسـت، 
توسـط دیگـران انجـام یافتـه باشـد، می توانسـت امکانیّـِت 
نظریّـۀ او را تضمیـن کنـد، کـه دریغ مندانه او از نشـان دادِن 

اسـت. بـوده  ناتـوان  نمونه/نمونه هایـی  چنـان 
دینـی/ احـکام  توجیـه  از  روپنـداری  نظریـۀ   .1۷

فقهیّات ناتوان اسـت. مسـلمان ها سده هاسـت کـه به احکام 
عملـی دیـن )فقهیّـات( - بـه  میزان هـای مختلفـی - عمـل 
می کننـد و ایـن احـکام از مناکحات تـا عبـادات، معامالت، 
سیاسـت، اخالق و اقتصاد آن ها را تشـکیل داده اسـت. حاال 
خواب گـزاری چـه تعبیـر تازه یـی از ایـن احـکام به دسـت 
از نـکاح  خواهـد داد؟ آیـا ممکـن اسـت تعبیـِر دیگـری 
به دسـت دهـد، و یـا نمـاز را بـا امـر دیگـری جای گزیـن 
کنـد؟ اگر چنین باشـد، تمامی اعمال گذشـته گان بر تفسـیر 
نادرسـت اسـتوار بـوده اسـت و بـر اسـاس قاعـدۀ »بنـای 
باطـل بر باطل باطل اسـت« مسـتوجب هیچ اجر و پاداشـی 

بود. نخواهـد 
از  بخشـی  فرضیّـِت  کـه  نیسـت  تردیـدی    .1۸
فرایـض دینـی و امـور عبادی در شـِب معراج پیامبر اسـالم 
مقـرر شـد، اما آیا می تـوان تمامی احـکام دینی را ناشـی از 
رؤیـا در نظـر آوریم؟ احـکام فقهـی دارای جنبه های رؤیتی 
نیسـتند تـا نظریـۀ سـمی - بصـری بـودن وحـی از عهـدۀ 
توجیـه آن موفـق بـه در آیـد. اگـر چنان کـه ایـن احـکام بـا 
قیـاس بـر احکامی که در شـب معـراج فرضیّـِت آن ها ثابت 
شـد، ناشـی از رؤیا پنداشـته شـوند، دو اشـکال عمده پیش 
می آیـد. اول آن کـه، نـگاه یک دسـتی در رابطـه بـه روحانی 
بـودن سـفر معـراج وجود ندارد و این مسـأله میـان صحابه، 
حتـا در زمـان حیـات پیامبـر اسـالم مـوردِ اختـالف بـوده 
اسـت؛ و ثانیـًا، چنیـن نگرشـی بـه مغالطـۀ تعمیـم نابه جـا 

گرفتـار اسـت. چگونـه می تـوان از مقـرر شـدِن پاره یـی از 
احـکام در شـب معـراج   بـا پیش فـرض روحانی بـودن آن 
- نتیجـه گرفـت کـه تمامـی احـکام دینی/فقهیّـات در عالم 
رؤیـا بـر پیامبـر مقـرر شـده اند. نظریـۀ روپاپنـداری وحـی 
نمی توانـد از عهـدۀ توجیـه احـکام دینی/فقهیّـات   خـواه 
آن هـا را از عرضیّـات دیـن بدانیـم، و یـا از ذاتیـات دین - 

مؤفـق بیـرون آید.
 

مالحظات کارکردی
یکـی از شـرایطی که بـرای نظریّه  هـاي علمی برشـمرده اند، 
نقـش کارکردی آن هاسـت. نظریّۀ علمی بایسـتی به یکی از 
مشـکالت نظری و یا عملی پاسـخ گو باشـد. دکتر سـروش 
نظریّـۀ  کارکردهـای  بـه  نظریّه پـرداز،  یـک  مقـام  در  نیـز 
رؤیاهـای رسـوالنۀ خویـش توجـه دارد و بـه آن اهمیّـِت 
به سـزایی قایـل اسـت. توجه او بـه کارکردِ نظریّـه اش چنان 
اسـت کـه گاه مخاطـب گمـان می بـرد کـه گویی سـروش 
آن  حقانیّـِت  بـه  خویـش  نظریّـۀ  کارکـردِ  از  می خواهـد 
اسـتدالل کنـد. سـروش در پاره یـی از مـوارد میـان کارکرد 
و دلیـِل نظریّـه اش خلـط می کنـد، به گونه یـی کـه خواننـده 
نمی توانـد مـرز میـان آن دو را به درسـتی تشـخیص دهـد. 
مثـاًل سـروش پسـتی و بلنـدی بالغـی قـرآن را در زمـرۀ 
بـر  دلیلـی  درحالی کـه  می گنجانـد،  نظریّـه اش  کارکـردِ 
مدعـای او نیـز به حسـاب می آیـد. او التفـات از مخاطـب 
بـه غایـب را دلیلـی بـر رؤیایـی بـودن وحـی می پنـدارد و 
راه برون رفـت از چنـان بن بسـتی را در رؤیاپنـداری  وحـی 
نشـان می دهـد. بـا ایـن بیـان، پسـتی و بلندی بالغـی قرآن 
هـم دلیلی سـت بر مدعـای سـروش و هم معضلی سـت که 
ادعـای او بنـای حـل آن را در سـر دارد. چنیـن رویکـردی 
مـرز میـان دلیل و کارکرد را سـردرگم می گـذارد و خواننده 

تفکیـک روشـنی میـان ایـن دو نمی یابـد.
نظریّـه اش  بـرای  مهّمـی  و  بسـیار،  کارکردهـای  سـروش 
برمی شـمارد کـه علی الظاهر متشـتت و پراکنده اند. سـروش 
نتوانسـته ویـا نخواسـته اسـت کارکردهـای نظریّـه اش را 
به صـورِت انسـجام یافته یی دسـته بندی کنـد تـا خواننـده از 
این رهگذر دچار سـردرگمی نشـود. نویسـندۀ این سـطور، 
کارکردهایـی را کـه سـروش بـرای نظریّه اش برشـمرده، به 

دسـته های زیـر تقسـیم کرده اسـت:
۱-      کارکرد معناشناسانه:    

سـروش در ایـن مقـام در پـی آن اسـت تـا نشـان دهـد که 
در پرتـو نظریّـۀ رؤیاپنـداری وحـی اسـت کـه مـا بـه فهـم 
متفاوتـی از مجازهـا و اسـتعاره های قـرآن دسـت می یابیـم 
و معنـای واژه گان قـرآن آفتابـی می شـود. از دیدِ  او »بیشـتر 
بنابرایـن،  و  خوابنـد«  حقیقت هـای  بیـداری،  مجازهـای 
بـا روش خواب گـزاری می تـوان بـه معنـای دقیـق آن هـا 
دسـت یافـت. او از تمثیلـی و اسـتعاری بـودن زبـان وحی 
بـه رؤیاپنـداری آن نقـب می زنـد و بالعکـس، معناشناسـِی 

تمثیل هـا، مجازهـا و اسـتعاره های قـرآن را جـز بـا همـان 
روشـی کـه خواب هـا تعبیـر می شـوند، مؤجـه نمی بینـد. 

کارکردِ وصف شناسانه:  -2
اوصـاف الهـی را بـه دو دسـتۀ -1 متافیزیکی و -2 انسـانی 
تقسـیم کرده انـد. اوصافـی چـون واجب الوجـود، الیتنهاهی 
و سـرمدیّت را متافزیکـی؛ و صفت هایـی چـون شـنوا، بینا، 
معناشناسـِی  بـاب  در  انسـانی خوانده انـد.  را   ... و  متکلـم 
اوصـاف متافزیکـی جایـی برای معنـای عرفـی و غیرعرفی 
وجـود نـدارد، اوصـاف انسـانی امـا، همـواره بـا دو معضِل  
تشـبیه و تنزیـه روبـه رو بـوده اسـت. از دیـِد او، اوصافـی 
کـه در قرآن کریـم بـه خداونـد نسـبت داده شـده اسـت، 
اوصـاف انسـان وارند. نظریّۀ رؤیـا بیان می دارد کـه حقیقِت 
نامتناهـی در انسـان متناهـی )پیامبـر( تجّلی می کنـد و رنگ 
و صـورِت انسـانی بـه خـود می گیـرد. از همین جاسـت که 
اوصافـی کـه در قـرآنـ  به عنـوان تألیف محّمـد )ص( - به 
خـدا نسـبت داده شـده اند نیـز انسـان  واره اند و پیامبـر آن را 
بـا زبـان بشـری خویـش بازگـو کرده اسـت. گویـی تیوری 
رؤیاپنـداری بـه حـل نهایـی کشـاکش میـاِن تشـبیه گرایی و 

تنزیه گرایـی در مسـألۀ صفـات رسـیده اسـت.
کارکرد معرفت شناسانه  -3

کـه  بسـیاری  تناقضـاتِ   بـه  می توانـد  رویاپنـداری وحـی 
آسـمان های  بدهـد.  پاسـخ  اسـت،  آن  مدعـی  سـروش 
هفت گانـه، شـهاب های ثاقـب کـه رجـم شـیاطین خوانـده 
بدان صورتی کـه  بهشـتی  نعمت هـای  بیـان  شـده اند، 
عرب هـا می پسـندیدند، خـروج نطفه از پشـت مـرد و... که 
بـا دسـت آوردهای علـم مـدرن همخوانـی ندارنـد، در پرتو 

تیـوری رؤیاپنـداری وحـی راه حـل معقولـی می یابـد. 
کارکرد بالغی  -4

 در آیه هـای بسـیاری از مخاطـب به غایـب التفات صورت 
گرفتـه اسـت و برخـی سـوره ها، از آن جملـه سـورۀ فاتحه، 
از زبـان سـوم شـخِص مفرد اسـت و به همین سـان، پسـتی 
و بلندی هـای بالغـی قـرآن کریـم در پرتو نظریّـۀ رؤیاهای 
رسـوالنه تبییـن درسـتی می یابد. افـزون بر این ها، سـروش 
مدعـی اسـت کـه پریشـانی زمانـی و مکانـی، و نیـز نظـم 
پریشـان حاکـم بـر قرآن نیـز در روشـنایی این نظریّـه تبیین 
معقولـی بـه خـود می گیـرد. مزیـد بـر این ها، دکتر سـروش 
آیه هایـی را کـه از احوال رسـتاخیز، صراط، میزان، بهشـت، 
دوزخ و غیـره بـا صیغـه ی ماضـی خبـر می دهنـد، دلیلی بر 
رؤیاانـگارِی وحـی می دانـد. در نگـرش او، پیامبـر اسـالم 
تمامـی آن صحنه هـا را در رؤیـا دیـده اسـت و وجـه تعبیـر 
از آن هـا بـا صیغـه ی گذشـته  نیـز همیـن اسـت. از دیـِد او، 
رؤیاپنـداری وحـی، و بهره گیـری از روش خواب گـزاری 
روش هـای  بـه  نسـبت   - معقول تـری  توجیـه  می توانـد 
تفسـیری - بـه ایـن دسـته از آیه هـای قرآنی به دسـت دهد.
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------- ناجیه نوری
برنامه هـای فرهنگـی، ختم قرآن کریـم، اهـدای خون، 
برنامه هـای  از جملـه  پاک سـازی شـهر   تنظیـف و 
ویـژۀ گرامی داشـت از سـالروز شـهادت احمدشـاه 

مسـعود قهرمـان ملـی و هفته شـهید اسـت.
رییـس عمومـی بنیـاد شـهید احمـد شـاه مسـعود در 
آسـتانۀ فرارسـیدن سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی 
کشـور از برگـزاری مراسـم، برنامه های ویـژه و ختم 
قرآن کریـم در داخـل و خـارج افغانسـتان خبـر داده 
گفـت: امسـال برنامه هـای ویژه یـی خواهیم داشـت.
 بـه گفتـه رییـس بنیـاد شـهید مسـعود: برنامه هـای 
مخلتـف فرهنگـی و اجتماعـی بـه مناسـبت سـالروز 
شـهادت قهرمـان ملـی در بیـرون از افغانسـتان نیـز 

برگـزار خواهـد شـد. 
احمدولـی مسـعود رییـس بیناد شـهید مسـعود، روز 
دوشـنبه )15سـنبله( در صحبـت بـا رسـانه ها بـا بیان 
ایـن مطالـب خطـاب بـه جوانـان گفـت: بـه خاطـر 
گرامی داشـت بهتـر از هفتـۀ وحـدت در محافل ختم، 
برنامه هـای اهـدای خـون و حشـر عمومـی تنظیفـی 

شـهر کابـل شـرکت کنند.
آقـای مسـعود بـه خبرنـگاران گفـت: بـا توجـه بـه 
شـرایط و وضعیـت فعلـی قـرار بر این شـد تـا هفته 
شـهید امسـال هفتـه وحـدت ملـی نام گذاری شـود.
او تأکیـد کـرد، هفتـه شـهید بـه تازه گـی از سـوی 
کمیتـه دولتـی بزرگداشـت از ایـن هفتـه، بـه دلیـل 

همدلـی بیشـتر میـان مـردم افغانسـتان  امسـال به نام 
هفتـه وحـدت مسـما شـده اسـت. 

احمـد ولـی مسـعود  در ایـن نشسـت خبـری گفت: 
ایجـاد  کاروان هایـی کـه در سـطح شـهر بی نظمـی 
و  نیسـت  مسـعود  شـهید  بنیـاد  مربـوط  می کننـد، 
نیروهـای امنیتـی با هرگونه بی  نظمی در سـطح شـهر 

کنند. برخـورد  بایـد 
مسـعود تاکیـد کـرد: "از کاروان هایـی کـه در 2- 3 
سـال اخیـر باعـث آزار و اذیت مردم در سـطح شـهر 
کابـل شـده انـد می خواهیـم کـه بـه آرمـان شـهدا و 
بـه ویـژه آرمان شـهید مسـعود احتـرام بگذارنـد و از 
گشـت وگـذار بـدون جهـت کـه سـبب آزار و اذیت 

مـردم می گـردد، خـود داری کننـد".
کاروان هـای  کـه در پشـت  افـرادی  بـه گفتـه وی، 
گشـت زنی مسـلحانه در سـطح شـهر هسـتند، در پی 
مخـدوش سـاختن چهـره شـهید احمدشـاه مسـعود 

بـوده و بایـد از ایـن کارشـان دسـت بردارنـد.
رییـس بنیاد شـهید مسـعود، از جوانان طرفدار شـهید 
مسـعود می خواهـد کـه از گشـت و گذار مسـلحانه و 
گروهـی بـدون جهـت در سـطح شـهر کابـل خـود 

داری کننـد.
بـه گفتـه وی، کمیسـیون دولتـی بزرگداشـت از هفته 
دسـت  روی  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  وحـدت، 
می گیرنـد و نیـازی نیسـت که جوانان از سـالح های 

دسـت داشـته شـان سـوء اسـتفاده کنند.

در چنـد سـال اخیـر، کاروان هـای مسـلح در آسـتانۀ 
هفته شـهید، در سـطح شـهر کابل به تیـر اندازی های 
بی مـورد پرداخته اند که سـبب زخمی شـدن شـماری 

از شـهروندان شـده بود.
گرامی داشت از هفتة شهید در بغالن و هرات

ایـن درحالی سـت که شـهروندان والیت بغـالن هفتۀ 
شـهید و پانزدهمیـن سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی 

کشـور را گرامی داشـتند.
همچنان نماینده گی بنیاد شـهید احمدشـاه مسعود در 
شـهر هـرات، به مناسـبت فرا رسـیدن هفته شـهید و 
پانزدهمین سـالروز شـهادت قهرمان ملی افغانسـتان، 

نمایشـگاه عکـس برگزار کرده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگاران محلـی در هـرات، در ایـن 
و  جهـاد  دوران  شـهدای  از  تصاویـری  نمایشـگاه 
مقاومـت و شـهدای پس از طالبان، شـهدای خبرنگار 
و فرماندهـان ارشـد نظامـی دوران پیـش از طالبـان، 
زمـان طالبـان و پـس از آن، به نمایش گذاشـته شـده 

ست. ا
همـه سـاله از 1۸ سـنبله کـه مصـادف بـا شـهادت 
قهرمان ملی کشـور شـهید احمد شـاه مسـعود اسـت 
در شـهرهای مختلـف افغانسـتان بـه شـکل رسـمی 
بزرگداشـت می شـود و بـه خاطـر ارج گـذاری بـه 
مقـام شـهدای کشـور 1۸سـنبله رخصـت عمومـی و  
15 تـا 20 سـنبله بـه نام هفته شـهید، نام گذاری شـده 

ست. ا

------ هارون مجیدی
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی می گوید که تفکیک فاسدین به خوب و بد، کاری 

از پیش نمی برد.
در  شهریور(   15 )دوشنبه،  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
نشست شورای وزیران صحبت می کرد، مبارزه با فساد 
را رسالت همه شهروندان دانسته گفت، در افغانستان 

قهرمان مبارزه با فساد وجود ندارد.
حکومت  اساسی  مشکالت  از  یکی  اداری  فساد 
افغانستان خوانده می شود که جامعۀ جهانی همواره از 
موجودیت آن در رده های مختلف حکومت وحدت 
ملی انتقاد کرده اند. با آنکه یکی از شعارهای درشت 
پیکارهای  زمان  در  ملی  وحدت  مسووالن حکومت 
انتخاباتی و بعد از آن مبارزه با فساد بود، اما تا هنوز 
تا  دارد  تالش  دست آوردی  بی هیچ  حکومت  این 

نهادها همسو برای مبارزه با فساد را ایجاد کند.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی می گوید که مبارزه با فساد نباید رنگ سیاسی به 
خود بگیرد، بلکه باید در این راستا صادقانه عمل شود.
تأکید کرد: در  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس 
مبارزه با فساد اداری درصف اول قرار دارم و اجازه 
نمی دهم که کسی یک قدم از این مسیر منحرف شود.
آقای عبداهلل افزود: کسانی که در فساد اداری دخیل اند 

باید ناآرام و منتظر باشند که به کیفر می رسند. 
آقای عبداهلل به مردم اطمینان می دهد که توقعات آنان 
برداشته  میان  از  پشت  سیاسی  مشکالت  و  برآورده 

خواهد شد.

بردن فساد و  بین  "از  نشان کرد:  داکتر عبداهلل خاطر 
و  است  افغانستان  مردم  خواسته  اصالحات  آوردن 
به همین دلیل به من رای داده اند. اما بدانید هرچند 
اما  است،  زیاد  مشکالت  و  دارد  وجود  کوتاهی 

اصالحات در عرصه های مختلف جریان دارد".
به گفتۀ رییس اجرایی: ما همواره و در هر شرایطی 
که  بودند  مردم  این  زیرا  بود،  مردم خواهیم  کنار  در 

حکومت وحدت ملی را بوجود آوردند.
حکومت وحدت ملی برای پنج سال است

رییس اجرایی حکومت وحدت در ادامۀ سخنانش در 
به مشکالت  اشاره  با  دیروز شورای وزیران  نشست 
کشور  در  مشکالت  که  گفت  افغانستان  در  موجود 
زیاد است، اما تعهد داریم که افغانستان را در مسیری 
درست قرار دهیم که مردم ما حداقل در آینده به رفاه 

و آسایش برسند.
او سالمت و رضایت مردم را یک اصل دانسته، گفت: 
و  کرده ام  مردم  به  وقف خدمت  را  عمر خود  "تمام 

تالش داریم که تشویش مردم را از لحاظ مشکالت 
بوجود آمده سیاسی نیز کم کنیم."

توافق نامه  در  آنچه  اگر  که  این  بیان  با  آقای عبداهلل   
آن  اساس  بر  کار  و  می شد  بود، عملی  آمده  سیاسی 
مشکالت  همه  این  شاهد  امروز  می رفت،  پیش 
فرصت  افراد  که  داد  نخواهیم  "اجازه  گفت:  نبودیم، 
طلب از این فضا سوء استفاده کند. حکومت وحدت 
ملی برخواسته از آرای مردم است و تا پایان عمر به 

تعهدات خود نسبت به مردم پای بند خواهد بود."
رییس اجرایی بدون اینکه از گروه های خاصی نام ببرد 

می گوید: گروه هایی بودند که می خواستند با سر و 
زیر  را  ملی  مشروعیت حکومت وحدت  اصل  صدا 
کرد و  نخواهند  پیدا  را  این فرصت  اما  ببرند،  سوال 
به  توافق نامۀ سیاسی  و  قانون  براساس  این حکومت 

کارخود ادامه خواهد داد.
داکتر عبداهلل افزود: با وجود مشکالت فراوان ، امروز 
کار  اگر  و  است  گرفته  پیشرفت های خوبی صورت 
به همین منوال پیش برود یقیناً اطمینان مردم حاصل 

خواهد شد.
رییس اجرایی کشور در مورد حکومت وحدت ملی 
گفت که این حکومت در شرایط خاص به میان آمد و 
تمثیل رای تمام مردم افغانستان به صندوق ریخته شده 

است. این دوره طبعاً دوره پنج ساله است.
آقای عبداهلل افزود که در این میان، ما در تعهدات دو 
ساله خود کوتاه آمدیم و باید برای مردم توضیح داده 
سال  اما سه  داشته ایم.  را  کوتاهی ها  این  بتوانیم چرا 
آینده، سه سالی است که افغانستان تهداب اصلی اش 

شکل می گیرد.
به  اشاره  با  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
برگزاری نشست بروکسل برای ادامۀ کمک به مردم 
جهانی  جامعه  عمده  درخواست  گفت:  افغانستان 
کنید  آوردن اصالحات تالش  در  که شما  است  این 
مردم  بنابراین  کند،  پیدا  ادامه  نیز  ما  کمک های  تا 
افغانستان با اتحاد و همگرایی باید این مسیر را طی 

کند و توجه جامعه جهانی را جلب کند.
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د افغانســـتان دفـــاع وزارت وايـــي، پـــه ټـــول هېـــواد 

ـــخ  ـــواښ رسه مخام ـــي ګ ـــه امنیت ـــوالۍ ل ـــې ۱۶ ولس ک

ــي  ــیمه ییز چارواکـ ــو سـ ــورو والیتونـ ــو د څلـ دي خـ

ـــې ۱۹  ـــو ک ـــو والیتون ـــه دغ ـــوازې پ ـــې ی ـــي چ ـــا واي بی

ولســـوالۍ لـــه لـــوړ امنیتـــي ګـــواښ رسه مخامـــخ او 

ـــړی دی. ـــم ک ـــقوط ه ـــې س ـــو ی ځین

کـــه څـــه هـــم د افغانســـتان دفـــاع وزارت او اجرائیـــه 

رئیـــس وايـــي چـــې افغـــان ځواکونـــو د وســـله والو 

پـــراخ تهاجمـــي بریدونـــه دفـــع کـــړي خـــو د څـــو 

ــیمو  ــو سـ ــه خپلـ ــي پـ ــیمه ییز چارواکـ ــو سـ والیتونـ

کـــې د طالبانـــو د فعالـــه حضـــور خـــره کـــوي.

ــه  ــوالیو څخـ ــې د ۳۶۰ ولسـ ــي چـ ــاع وزارت وايـ دفـ

ــري او  ـــرول نه لـ ـــوالیو دوی کنټ ـــر ۹ ولس یـــوازې پ

هغـــه ولســـوالۍ چـــې لـــه لـــوړ امنیتـــي تهدیـــد رسه 

مـــخ دي شـــمېر يـــې ۱۶ تـــه رســـېږي.

د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وايي:

"۱۶ ولســـوالۍ تـــر تهدیـــد النـــدې دي خـــو مـــوږ هلتـــه 

ـــو او  ـــه ونیس ـــړو مخ ـــمن د ک ـــې د دښ ـــول چ ـــړای ش وک

ځالـــې یـــې له منځـــه یوســـو."

ـــار  ـــدز، بغـــان، ننګره ـــه وخـــت کـــې د کن ـــه ورت خـــو پ

ـــړو  ـــمېر غ ـــو ش ـــورا ی ـــي ش ـــو د والیت ـــا والیتون او پکتی

او ځینـــو ســـیمه ییزو چارواکـــو بیـــا ازادي راډیـــو تـــه 

ـــي ګواښـــونه  ـــو کـــې امنیت ـــه دغـــو والیتون ـــي چـــې پ وی

ـــي. ـــې واي ـــاع وزارت ی ـــې دف ـــات دي چ ـــې زی ـــر هغ ت

د کنـــدز والیتـــي شـــورا وکیـــل امرالدیـــن ويل وايـــي 

چـــې د کنـــدز لـــه نهـــو ولســـوالیو څخـــه درې 

ـــې دي او دوه  ـــه ک ـــه ولک ـــو پ ـــًا د طالبان ـــوالۍ عم ولس

نـــورې هـــم لـــه جـــدي ګـــواښ رسه مـــخ دي.

کـــه څـــه هـــم د افغـــان حکومـــت اجرائیـــه رئیـــس 

وايـــي چـــې حکومـــت پـــه ټـــول تـــوان لـــه امنیتـــي 

ـــتیز  ـــوی درس ـــی ل ـــو پخوان ـــوي خ ـــړ ک ـــو مات ځواکون

شـــېر محمـــد کریمـــي بیـــا د امنیتـــي ځواکونـــو پـــه 

رهـــرۍ او د اکامالتـــو پـــه برخـــه کـــې لـــه ځینـــو 

ســـتونزو یادونـــه کـــوي.

ـــې  ـــرو ک ـــه خ ـــو رسه پ ـــه ازادي راډی ـــي ل ـــاغي کریم ښ

ـــتو  ـــو میاش ـــرو درېی ـــه تې ـــې پ ـــې ول ـــړه چ ـــتنه وک دا پوښ

کـــې وســـله والو یـــو شـــمېر ولســـوالیو تـــه جـــدي 

ـــړي؟ ـــې ک ـــونه متوج ـــي ګواښ امنیت

ښاغي کریمي یې په ځواب کې وویل:

"زمـــا لـــه نظـــره درې اســـايس ټکـــي دي، اول د 

ــه  ــه ده، زه پـ ــره مهمـ ــري ډېـ ــو رهـ ــي ځواکونـ امنیتـ

ــم،  ــا وینـ ــرۍ کمزورتیـ ــې د رهـ ــو کـ ــری ځایونـ ډېـ

ــږۍ  ــته د همغـ ــږي نه شـ ــه همغـ ــه بده مرغـ ــم لـ دوهـ

نه موجودیـــت د دې المـــل کېـــږي چـــې چـــارې 

ـــامالت  ـــع رسه اک ـــه موق ـــی پ ـــم ټک ـــۍ يش او درېی ټکن

نه کېـــږي."

ـــده  ـــو بری ـــر ی ـــم ت ـــه ه ـــه څ ـــارو وزارت ک ـــو چ د کورنی

ـــو  ـــږۍ او اکامالت ـــي، د همغ ـــو واي ـــي خ ـــتونزې من س

ـــات  ـــه عملی ـــو ځک ـــړې ن ـــل ک ـــره ح ـــر ډې ـــتونزه یې ت س

ـــايل دي. بری

د دغـــه وزارت ویانـــد صدیـــق صدیقـــي ازادي راډیـــو 

ــه  ــله والو لـ ــتان د وسـ ــه افغانسـ ــې پـ ــل چـ ــه وویـ تـ

ـــه  ـــو پ ـــوالی خ ـــه يش ک ـــکار ن ـــوک ان ـــو هېڅ څ تحرکات

ـــرول  ـــر کنټ ـــو ت ـــان ځواکون ـــت د افغ ـــې وضعی ـــه ک ټول

النـــدې دی.

رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود:

امسال هفتة شهید زیرنام هفتة وحدت و هم دلی گرامی  داشته می شود
دفاع وزارت: 

د افغانستان ۱۶ ولسوالۍ

 له امنیتي ګواښ رسه مخ دي

داکتر عبداهلل:

افغانستان قهرمان مبارزه با فساد ندارد

مجله ایتالیایی در گزارشی افغانستان و پاکستان را در 
در  تروریسم  قربانی  جایگاه دوم و چهارم کشورهای 

سال گذشته میالدی قرار داد.
مجله ایتالیایی اینترنشنال اسپکتیتور در گزارشی نوشت: 
عراق، افغانستان، نیجریه و پاکستان به ترتیب در صدر 
میالدی   2015 سال  در  تروریسم  قربانی  کشورهای 

بودند.
مجله ایتالیایی افزود: کشورهای عراق با 6932 کشته، 
افغانستان با 5292، نیجریه با 4۸۸6، پاکستان با 10۸1، 
مصر 656، هند 2۸9 و فیلیپین با 25۸ کشته بیشترین 
متحمل  تروریسم  پدیده  با  رویارویی  در  را  قربانی 

شدند.
سازمان ملل متحد نیز چندی قبل گزارش داده بود که 
تعداد غیرنظامیان زخمی شده در افغانستان در سه ماه 

نخست سال جاری میالدی نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته 11 درصد افزایش داشته است.

زخمی  غیرنظامی   1343 تعداد  گزارش،  این  براساس 
شده شامل کودکان و زنان نیز می شود.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته 
بود که جنگ در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته 
و میزان تلفات نیروهای نظامی افغانستان نسبت به سال 

گذشته نیز بیشتر شده است.
در  امریکایی  نیروهای  ارشد  فرمانده  نیکلسون  جان 
افغان  امنیتی  نیروهای  افزایش تلفات  از  افغانستان هم 
در میادین جنگ در سال جاری میالدی خبر داده بود.

افغانستان در جایگاه دوم کشورهای قربانی تروریسم در سال 2۰1۵
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ورزش

ســران 20 کشــور قدرت منــد اقتصــادی جهــان موســوم بــه گــروه 20 کــه 
بــرای برگــزاری یازدهمیــن نشســت خــود در چیــن بــه ســر می برنــد، در 
بیانیــۀ پایانــی ایــن دیــدار بــر تعهــد خــود بــرای مبــارزه بــا انــواع متعــدد 

ــد کردند. تروریســم تأکی
ــر  ــا ب ــده اســت: م ــن نشســت آم ــی ای ــۀ  پایان ــن بیانی ــس مت در پیش نوی
ــم  ــف تروریس ــواع مختل ــا  ان ــارزه ب ــود در مب ــزم خ ــته گی و ع همبس
ــا  ــع، تکنیک ه ــی مناب ــا تمام ــا ب ــم. م ــد می کنی ــان تأکی ــای جه در هرج
ــاری،  ــات اجب ــه مالی ــت ها از جمل ــی تروریس ــن مال ــای تأمی و کانال ه
قاچــاق منابــع طبیعــی، دزدیــدن و اختــالس دارایی هــای بانکــی، تــاراج 
دارایی هــای فرهنگــی، کمک هــای خارجــی و آدم ربایــی مقابلــه خواهیــم 

کــرد.
در ادامــۀ متــن پیش نویــس آمــده اســت: در مقابلــه و مبــارزه بــا تروریســم 
مــا متعهــد بــه تشــریک اطالعــات، مســدودکردن امــوال تروریســت ها و 

ــای تروریســتی هســتیم. ــردن فعالیت ه کیفری ک
ــا  ــرد ت ــه کار ک ــاز ب ــنبه( آغ ــه از روز )یکش ــروه 20 ک ــران گ نشســت س

ــه داشــت. ــنبه ادام ــروز دوش ــان دی پای
ــی  ــن کشــورها همه گ ــران ای ــه، س ــن بیانی ــۀ ای ــن، در ادام ــر ای ــالوه ب ع
ــادی  ــی اقتص ــر بی ثبات ــا ب ــۀ اروپ ــس از اتحادی ــروج انگلی ــر خ ــر تأثی ب
جهــان تأکیــد، امــا ابــراز امیــدواری کردنــد کــه ایــن کشــور بــه شــریک 

ــل شــود. ــا تبدی ــۀ اروپ ــرای اتحادی ــک ب و متحــدی نزدی
در بیانیــۀ پایانــی نشســت ســال 2016 کشــورهای گــروه 20 در ایــن بــاره 
آمــده اســت: نتیجــۀ همه پُرســی عضویــت انگلیــس در اتحادیــۀ اروپــا بــه 
ــی  ــروه 20 به خوب ــورهای گ ــد. کش ــی می افزای ــاد جهان ــی اقتص بی ثبات
ــت  ــادی بریگزی ــی و اقتص ــی مال ــرات احتمال ــه تأثی ــیده گی ب ــرای رس ب
ــک  ــه شــریکی نزدی ــس ب ــده انگلی ــم در آین ــا امیدواری ــاده هســتند. م آم

بــرای اتحادیــۀ اروپــا تبدیــل شــود.
در ایــن بیانیــه هم چنیــن از ابتــکار عمــل چیــن در ایجــاد مرکــز 

ــت. ــده اس ــتقبال ش ــاد اس ــا فس ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــی ب تحقیقات
ــروه 20  ــورهای گ ــت، کش ــده اس ــه ش ــه گفت ــن بیانی ــس ای در پیش نوی
ــاد و  ــارۀ فس ــی درب ــای بین الملل ــات همکاری ه ــز تحقیق ــاد مرک از ایج
بازیابــی ســرمایه اســتقبال و بــر ضــرورت فعالیــت ایــن مرکــز براســاس 

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــد بین الملل قواع
ــرای  ــورها ب ــن کش ــران ای ــی س ــه پایان ــن بیانی ــری از ای ــش دیگ در بخ
تعمیــق هماهنگی هــا در سیاســت های پولــی، آمــاری و ســاختاری 

ــد. ــق کردن تواف
ــن  ــی بی ــود هماهنگ ــرای بهب ــورها ب ــۀ کش ــد از بیانی ــن بن ــاس ای براس
ــد. ــالش می کنن ــی ت ــتغال و اجتماع ــادی، کاری، اش ــت های اقتص سیاس

دیــداری  در  خــود  روس  همتــای  از  فرانســه  رییس جمهــوری 
ــت  ــت در جه ــن خواس ــالس 20 در چی ــیۀ اج ــه در حاش دو جانب
ــرای بحــران ســوریه تــالش کنــد. ــه راه حلــی سیاســی ب دســتیابی ب

فرانســوا اوالنــد، رییس جمهــوری فرانســه، در حاشــیۀ اجــالس 
ــود  ــی خ ــای روس ــن( از همت ــرق چی ــژو« )ش ــران 20 در »هانگ س
»والدیمیــر پوتیــن« خواســت بــرای دســتیابی بــه »راه حلــی سیاســی« 

ــد. ــالش کن در ســوریه ت
ــل  ــی عم ــون به گونه ی ــتی اکن ــا بایس ــت: »م ــن گف ــه پوتی ــد ب اوالن
کنیــم کــه نشــان دهیــم بــا راه حلــی سیاســی اســت کــه می تــوان بــا 

ــت.« ــح در ســوریه دســت یاف ــه صل همــکاری یک دیگــر ب
ــا  ــارزه ب ــر مب ــن ب ــا پوتی ــه ب ــزود ک ــه اف ــوری فرانس رییس جمه

ــد. ــد دارن ــترک تأکی ــی مش ــوان هدف ــه عن ــم ب تروریس
فرانســوا اوالنــد اظهــار داشــت: درخصــوص ســوریه، مــا بایــد بــرای 
ــم.  ــالش کنی ــان ت ــق گفتم ــی از طری ــی سیاس ــه راه حل ــتیابی ب دس
ــم  ــود، تروریس ــعله ور می ش ــی ش ــا و درگیری های ــه جنگ ه زمانی ک
ــای  ــًا اقتصاده ــت، قطع ــن وضعی ــد. ای ــی به وجــود می آین و آواره گان

ــرار می دهــد. ــر خــود ق روســیه و فرانســه را تحــت تأثی
ــورت  ــا »به ص ــت ت ــن، از او خواس ــا پوتی ــدارش ب ــدای دی او در ابت

ــد.« ــن را بررســی کن مســتقیم اوضــاع در ســوریه و اوکرای
ــن  ــن ای ــه گفت ــدار ب ــن دی ــز در آغــاز ای رییس جمهــوری روســیه نی
موضــوع بســنده کــرد کــه »بحث هــای طوالنــی دربــارۀ مســایل مهــم 
ــی او  ــت، ول ــنهاد داده اس ــول روز« پیش ــی در ط ــادی بین الملل اقتص
ــیه و  ــا روس ــط ب ــر مرتب ــایل کم اهمیت ت ــه مس ــت »ب ــن نشس در ای

ــردازد.« ــه می پ فرانس
ــت  ــود نشس ــرار ب ــه، ق ــک فرانس ــع دیپلماتی ــک منب ــالم ی ــق اع طب
پوتیــن و اوالنــد نیــم ســاعته باشــد، ولــی ایــن نشســت بیــش از ۷5 

دقیقــه طــول کشــید.
درحالــی کــه موضــوع ســوریه براجــالس 20 در چیــن ســایه افکنــده 
ــن  ــی، روز یکشــنبه در حاشــیۀ ای اســت، برخــی مســووالن امریکای
ــاره  ــوارد درب ــی م ــن از برخ ــه پوتی ــده اند ک ــی ش ــالش مدع اج

ــت.« ــرده اس ــینی ک ــوریه »عقب نش س

در  که  با ورزشکارانی  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
مسابقات یورو 2016 و مسابقات قهرمانی جنوب آسیا شرکت کرده بودند، 

در قصر سپدار دیدار کرد.
رشتۀ  در  افغانستان  نماینده گان  ظاهر  عبدالوهاب  و  یوسفی  کیمیا  هم چنان 

دوش صد متر )اتلتیک( نیز از دور رقابت ها حذف شدند.
دیدار  در  عبداهلل  آقای  که  است  گفته  خبرنامه یی  انتشار  با  اجرایی  ریاست 
امروزی از این ورزشکاران استقبال کرده و به آنان وعده یی هر نوع همکاری 

و حمایت از ورزشکاران کشور را داده است.
این درحالی است که افغانستان در جنوب آسیا در تمام بخش های ورزشی 
مدعی اصلی قهرمانی است، اما سه ورزشکار کشور که بدون سهمیۀ المیپک 
و با سه کارت افتخاری در مسابقات المپیک ریو 2016 برازیل شرکت کردند، 

بدون دست آورد به کشور بازگشتند.
در مسابقات ریو، توفیق بخشی جودوکار افغانستان در اولین دیدار خود و تنها 
در 9 ثانیه برابر حریفی از پرتگال ضربۀ فنی شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

رشتۀ  در  افغانستان  نماینده گان  ظاهر  عبدالوهاب  و  یوسفی  کیمیا  هم چنان 
دوش صد متر )اتلتیک( نیز از دور رقابت ها حذف شدند.

در همین حال، ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک در این دیدار از حکومت 
از  را  المپیک  ملی  کمیتۀ  در  موازی  اداره های  تا  است  ملی خواسته  وحدت 

مسیر این کمیته بردارد.
در  بیشتر  المپیک  ملی  کمیتۀ  دالری  میلیون   2 بودجۀ  است:  گفته  اغبر  آقای 
 10 به  آن ها  ساختمان  ماه  یک  معاش  که  می شود  مصرف  موازی  اداره های 

هزار دالر می رسد.
با  و  می کنند  ورزش  شخصی  هزینه یی  با  کشور  ورزشکاران  اما  او:  به گفته 
اختصاص  برای ورزش شان  باالی  بسیار  بودجه یی  که  قدرت مند  کشور های 

می دهند، رقابت می کنند.
رییس کمتۀ ملی المپیک گفته است، ورزشکاران کشور با دستان خالی پیام 
مردم افغانستان را به مردم جهان رساندند و توانسته اند دستاورد های بزرگ را 

در جنوب آسیا کسب کنند.
این درحالی است که اکنون دو اداره زیر نام کمیتۀ ملی المپیک، یکی تحت 
فهیم  ریاست  دیگری تحت  عبداهلل و  عبداهلل  به حمایت  اغیر  ریاست ظاهر 

هاشمی به حمایت رییس جمهور غنی فعالیت در کشور می کنند.
بر عالوه ادارات موازی، فساد اداری و تعصب نیز در اداره های ورزش کشور 

بی داد می کند.
گفته شده که بودجۀ ساالنه المپیک از سوی وزارت مالیه کشور به کمیتّۀ ملی 
المپیک شاخۀ فهیم هاشمی پرداخت می شود و بودجۀ اختصاصی المپیک آسیا 

را نیز شاخۀ اغبر به مصرف می رساند.
کارشناسان ورزش گفته اند که با ادامۀ چنین وضعیت، ورزش کشور پیشرفت 

نه، بل عقبگرد خواهد داشت.

رقابت های انتخابی تیم ملی بسکتبال بانوان کشور روز گذشته با حضور هشت 
تیم از پنج والیت در کابل برگزار شد.

این رقابت ها امروز در جمنازیوم مرکزی ریاست عمومی تربیت بدنی راه اندازه 
شده بود و برای 5 روز ادامه دارد.

این رقابت ها که با حضور 100 ورزشکار از والیت های قندهار، هرات، بلخ و 
غزنی در کابل برگزار شده بود، ورزشکاران برای راه یابی به تیم ملی بسکتبال 

بانوان باهم به رقابت می پردازند.
این رقابت ها در جمنازیوم مرکزی ریاست عمومی تربیت بدنی راه اندازه شده 

بود و برای 5 روز ادامه دارد.
گفته شده که در ختم این رقابت 12 چهره برتر به تیم ملی جوانان و 14 چهره 

برتر دیگر به تیم بزرگ ساالن انتخاب می شوند.
در  تمرین  برای  سربسته  میدان های  از  کشور  بانوان  اما  این،  از  پیش 
تمرینات  برای  که  بودند  دولت خواسته  از  و  کرده  والیت های شان شکایت 

دختران ورزشگاه های سربسته ایجاد کند.

تأکید سران کشورهای گروه 2۰ 
بر مقابله با تروریسم و فساد

درخـواست اوالند
 از پـوتین دربـارۀ سـوریه

رنـج ورزش
 از نـهادهای مـوازی

رقابت های انتخابی بسکتبال 
بانوان در کابل برگزار شد

آرش نراقی

در  اخیــر  انتقــادی  گفت وگوهــای  فضــای  در 
سمت وســوی  گــه گاه  دینــی،  نواندیشــان  حلقــۀ 
بحث هــا زیــاده از حــّد تنــد و گزنــده شده اســت. 
بــه  را  نظرهــای فکــری  اختــالف  تندگویی هــا می توانــد  ایــن 
ــار خشــونت های  ــد و در گــرد و غب ــدل کن عداوت هــای شــخصی ب
گفت وگویــی  بتــوان  دشــوار  دشــمنانه،  هیجان هــای  و  کالمــی 
ــان نوشــته هایی  ــه ســامان رســاند. در می روشــن گر و ثمربخــش را ب
ــاع از  ــام دف ــه در مق ــتان فرهیخت ــی دوس ــوی برخ ــراً از س ــه اخی ک
متأســفانه  منتشــر شده اســت،  دیگــر  دوســتان  برخــی  و  بنــده 
ــو  ــای گفت وگ ــش فض ــه آرام ــه ب ــای آن ک ــه به ج ــده ک ــی آم مطالب
ــی از  ــًا پاره ی ــد. خصوص ــا می افزای ــزان تنش ه ــر می ــد، ب ــاری کن ی
ــه  ــی ب ــایند و تعریض های ــی ناخوش ــن لحن ــا متضم ــن دفاعیه ه ای
ــه نظــر مــن، شایســته و  شــخص آقــای دکتــر ســروش اســت کــه ب
ــت.  ــادی نیس ــوی انتق ــن گفت وگ ــن ای ــک از طرفی ــچ ی ــدۀ هی برازن
ــوان  ــان اســت. می ت ــی ایرانی ــم ســروش از ســرمایه های مّل عبدالکری
ــًا  ــا مطلق ــد-، ام ــت ورزی ــّد مخالف ــد -و به ج ــت ورزی ــا او مخالف ب
شایســته نیســت کــه ســیر گفت وگــو را بــه ســمتی برانیــم کــه حــقّ  
ــاس  ــت، پ ــته اس ــه شایس ــان آن چنان ک ــزرگان فرهنگ م ــت ب و حرم
ــای  ــالف نظره ــه اخت ــازه داد ک ــد اج ــرم نبای ــه نظ ــود. ب ــته نش داش
فکــری بــه دشــمنی های شــخصی و گاه حرمــت شــکنانه بــدل شــود.

دوكتور ناصر ثنا

بیکاری و مهاجرت!
عمده یـــی  عامـــل  دو  مهاجـــرت  و  بیـــکاری 
ورشکســـته گی اقتصـــاد هســـتند. )محاســـبه یی 

ــد( ــه نماییـ ــن را توجـ ــر متـ اخیـ
بیـــکاری از باعـــث عوامـــل گوناگـــون به وجـــود میایـــد، 
ــود  ــرای کار، نبـ ــد بـ ــتراتیژی های کارآمـ ــود پالیســـی و اسـ نبـ
ـــش  ـــر واردات، افزای ـــی ب ـــاد مبتن ـــادی، اقتص ـــای اقتص ـــر بناه زی
نامتـــوازن نفـــوس، تراکـــم نفـــوس، ظرفیت هـــای پائیـــن 
ـــد  ـــار مانن ـــاالت ناهنج ـــرایط کار، ح ـــد ش ـــری واج ـــروی بش نی
ـــت  ـــتم مدیری ـــود سیس ـــوب، نب ـــت داری خ ـــود حکوم ـــگ، نب جن
ـــود  ـــا خ ـــد. ام ـــا می باش ـــال آن ه ـــوس و امث ـــات کار و نف معلوم
ــرای  ــی بـ ــبب عمده یـ ــکالت، سـ ــایر مشـ ــی سـ ــه عالوه یـ بـ

مهاجـــرت اســـت.
ـــاحات  ـــه س ـــی ب ـــاحه یی بوم ـــال از س ـــارت از انتق ـــرت عب مهاج
غیربومـــی جهـــت دسترســـی بـــه خدمـــات اولیـــه کـــه هـــر 
ـــوالً  ـــه معم ـــد ک ـــد، می باش ـــت یاب ـــه آن دس ـــق دارد ب ـــان ح انس
به منظـــور دوام حیـــات بهتـــر و ســـالمت صـــورت می گیـــرد. 
ـــی،  ـــادی، امنیت ـــل اقتص ـــه دالی ـــد ب ـــرت می توان ـــد مهاج ـــر چن ه
ـــی از  ـــکاری یک ـــا بی ـــد، ام ـــی باش ـــا صنعت ـــری و حت ـــوق بش حق

اســـباب عمده یـــی آن اســـت.
ــاز اســـت.  ــادی خطرسـ ــات اقتصـ ــرای ثبـ ــده بـ ــر دو پدیـ هـ
طـــوری کـــه هرقـــدر گـــراف بیـــکاری و مهاجـــرت افزایـــش 
پیـــدا می کنـــد، بـــه عالوه یـــی بسترســـازی بـــرای مشـــکالت 
ـــد.  ـــیر می کن ـــًا س ـــادی معکوس ـــد اقتص ـــراف رش ـــی، گ اجتماع
هم چنیـــن مهاجـــرت بـــر عـــالوۀ این کـــه فـــرار نیـــروی 
بشـــری فعـــال تلقـــی می شـــود، پـــول هنگفتـــی را به صـــورت 
ـــز  ـــر گ ـــه ه ـــاند ک ـــرف می رس ـــه مص ـــود ب ـــا خ ـــی ب غیراصول
ــور  ــادی کشـ ــی اقتصـ ــه چرخه یـ ــاره بـ ــا دو بـ ــن پول هـ ایـ

برنمی گـــردد.
ــور  ــرار از کشـ ــه فـ ــت کـ ــال اسـ ــم سـ ــک و نیـ ــدود یـ حـ
ـــه اوج  ـــدت ب ـــن م ـــاه اول ای ـــه دارد و در 6 م ـــتان( ادام )افغانس
ـــون 1 و  ـــاًل تلویزی ـــای )مث ـــاس گزاره ـــود. براس ـــیده ب ـــود رس خ
ـــا را کـــه خـــودم شـــاهد هســـتم( ماهـــوار حـــدود  ـــون آریان تلویزی
120000 تـــن از کشـــور بیـــرون می شـــوند کـــه اگـــر ضـــرب 
ـــاال  ـــدند. ح ـــرون ش ـــور بی ـــن از کش ـــدود ۷20000 ت ـــود ح 6 ش
بـــرای تخمیـــن دقیق تـــر، ایـــن رقـــم را بـــه نصـــف کاهـــش 
می دهیـــم کـــه 360000 تـــن می شـــود کـــه اکثرشـــان نیـــروی 

ـــت. ـــتان اس ـــردۀ افغانس ـــل ک ـــال و تحصی ـــری فع بش
ـــی  ـــورهای اروپای ـــی کش ـــرد ال ـــر ف ـــرف ه ـــات، مص ـــرار معلوم ق
ــی  ــر امریکایـ ــی 35000 دالـ ــی الـ ــر امریکایـ ــن ۸000 دالـ بیـ
بـــوده اســـت کـــه اوســـط آن حـــدود 21500 دالـــر می شـــود. 
حـــاال ایـــن رقـــم را بـــه حـــد اقـــل ۸000 کاهـــش می دهیـــم. 
)بـــه دلیـــل این کـــه تعـــداد هشـــت هزاری هـــا خیلـــی زیـــاد 
ـــش  ـــا در ش ـــود تنه ـــن ش ـــرب 360000 ت ـــر ض ـــه اگ ـــت(. ک اس
ـــتانی ها  ـــول افغانس ـــی پ ـــر امریکای ـــارد دال ـــه از دو میلی ـــاه اضاف م

ــده اســـت. ــران افتیـ ــا به دســـت قاچاق بـ تنهـ
پـــس دوام ایـــن حالـــت خیلـــی خطـــر نـــاک اســـت. دولـــت 
ـــه  ـــرده و ب ـــدی ک ـــه ج ـــه آن توج ـــح ی ـــی صل ـــه اندازه ی ـــد ب بای

ـــد. ـــت ده آن الوی

فیـسبـوك نـــامــه
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فارن پالسی
"روزنامـه نیویـورک تایمـز اخیـرا مقالـه جالبـی را منتشـر 

کـرد کـه نشـان می دهـد دولـت روسـیه مخالفـان، منتقـدان، 
تبعیدی هـا، مقامـات سـابق و دیگـر دشـمنان ادعـا شـده اش 
را بـه قتـل رسـانده اسـت و اغلب هـم این کار را با مسـموم 

کردنشـان انجـام داده اسـت."
اسـتفن مارتیـن والـت، اسـتاد امـور بین الملـل در دانشـکده 
جـان اف کنـدی دانشـگاه هـاروارد و نویسـنده گزارشـاتی 
بـرای مجله فـارن پالسـی در این گـزارش می گویـد: »موارد 
مشـهور و برجسـته در این مبحـث "الکسـاندر لیتویننکو" که 
در سـال 2006 بـا مـاده شـیمیایی پولونیوم در لندن مسـموم 
شـد و "الکسـاندر پرپیلیچنـی" کـه در سـال 2012 در حـال 
پیاده روی کشـته شـد اما بعدها در جسـدش شـیره یک گیاه 

سـمی نادر کشـف شـد را شـامل می شـود.
آنچـه کـه مـرا دربـاره ایـن مقاله نگـران کننـده تحـت تاثیر 
قـرار می دهـد، اسـتمرار ایـن سیاسـت بـرای چندیـن دهـه 

. ست ا
همانطـور کـه ایـن مقالـه روزنامـه نیویـورک تایمـز شـفاف 
سـازی می کنـد، قتـل سیاسـی - بـه ویـژه اسـتفاده از سـم 
بـرای آن- ظاهـرا در برخی ارگان های کلیدی روسـیه ریشـه 
دوانـده و بـه روزهـای کمیسـاریای خلـق در امـور داخلـی 
جماهیـر شـوروی )NKUD( و شـاید قبـل از آن بـه زمـان 

تزارهـا بـر می گـردد.
بـه طـور مثـال لئون تروتسـکی تا سـال 1940 میـالدی برای 
شـوروی  جماهیـر  سیاسـتمدار  و  رهبـر  اسـتالین،  ژوزف 
تهدیـدی نبـود امـا بـاز هـم او را در حالـی کـه در تبعید در 

مکزیـک بـه سـر می بـرد بـه قتل رسـاند.
رفتـار بـا مخالفـان و دیگر اعضای اپوزیسـیون به این شـیوه 
بـه یـک روال عملیاتی اسـتاندارد تبدیل شـده و بروکراسـی 
بـا دوام اختصـاص یافتـه به حفـظ ایـن توانایی ها بـه عنوان 
بخشـی از گنجینـه و کلکسـیون مسـکو محسـوب می شـود، 
حتـی زمانـی که افـراد هدف گرفتـه شـده در بدترین حالت 
محرک هـای جزئی هسـتند و کشـتار آن ها بیشـتر بـه موضع 

بین المللـی روسـیه لطمـه می زند.
بـد"  "عادت هـای  از  یکـی  رفتـاری  چنیـن  آنکـه  خالصـه 
مسـکو اسـت کـه بایـد آن را تـرک کند. امـا روسـیه در این 
مـورد تنهـا نیسـت. در حقیقـت اکثـر کشـورها و دولت هـا 

عادت هـای بـد دارنـد.
همانطـور کـه ادبیـات گسـترده درخصـوص سیاسـت های 
بروکراتیـک بـه مـا یـاد می دهـد، اغلب بـر چنیـن عادتهایی 
اصـرار ورزیـده می شـود چـرا که بخشـی از دولـت مرتکب 
آن می شـود و می خواهـد خـودش را در همـه چیـز دخالت 

دهد.
از آنجایـی کـه حـذف آژانس هایـی که مدت زمانـی طوالنی 
وجـود داشـته اند کار دشـواری اسـت، حتی اگـر آن ها دیگر 
مفیـد هـم نباشـند بـاز هم ممکـن اسـت عادت های بدشـان 

ماندگار باشـد.
از طـرف دیگـر بـه چنیـن عادتهـای بـدی اصـرار ورزیـده 
می شـود چـرا کـه آن هـا فایده هـای متعـددی دارند یـا اینکه 
گروه هـای ذی نفـع سـازماندهی شـده در داخـل جامعـه 24 
سـاعته از آنهـا دفـاع می کننـد حتـی اگـر ایـن عادت هـا بـه 
مانـع  نمی تواننـد  امریـکا  مقامـات  باشـند.  مضـر  شـخصه 
خودشـان در گسـترش خـواه ناخـواه دموکراسـی شـوند و 

مهـم نیسـت کـه چنیـن اقداماتی چقـدر نتیجه عکس داشـته 
. شد با

بخشـی از ایـن مسـاله بـه ایـن خاطر اسـت که دموکراسـی، 
آزادی، اسـتقالل و غیـره در فرهنـگ سیاسـی امریـکا گـره 
خـورده و ایـن امـر سـبب می شـود تـا منتقـدان بـه زحمت 
توضیـح دهنـد کـه اگـر دیگـر جوامـع بـه صـورت ناگهانی 
دموکراتیک شـوند، بیشـتر به ضررشـان اسـت تا به نفعشـان 

و اوضـاع چنیـن جوامعـی بـه مراتـب بدتـر می شـود.
برچنیـن سیاسـتی پافشـاری می شـود چـرا کـه آژانس هـای 
سـازمان های  و  دولتـی  غیـر  نهادهـای  دولتـی،  مختلـف 
هیبریـدی همچـون سـازمان "وقـف ملی بـرای دموکراسـی" 

اقدامـی می شـوند. مرتکـب چنیـن 
البتـه ترغیـب دموکراسـی همیشـه ایـده بـدی نیسـت امـا 
امریـکا تـالش می کنـد حتـی زمانـی کـه پیامدهای ایـن کار 
مضـر اسـت،  بـه آن ادامه دهد. ایـن یک عادت بد اسـت که 

ظاهـرا نمی توانیـم آن را تـرک کنیـم.
فکـر  کـه  دارد  اصـرار  امریـکا  دولـت  مثـال  طـور  بـه 
طریـق  از  را  سیاسـی  پیچیـده  مشـکالت  می توانـد  کنـد 
حمـالت هوایـی بـه ویـژه از طریـق ترورهـای هدفمنـد در 
سـرزمین های دور حـل کند. چنیـن ابزاری در شـرایط معین 
ممکـن اسـت مفیـد باشـند بـه طـور مثـال قـدرت هوایی به 
نابـودی داعـش در لیبـی کمـک کرده اسـت امـا اسـتفاده از 
قـدرت هوایـی در کمپین هـای مقابلـه بـا شـبه نظامی گـری 
دیگـر  کشـورهای  و  عـراق  یمـن،  افغانسـتان،  در  پیچیـده 

شکسـت خـورده اسـت.
امـا از آنجایـی کـه پنتاگـون و سـازمان سـیا بـه اسـتفاده از 
ایـن ابـزار متعهـد شـده اند و از آنجایـی کـه ایـن ابـزار بـه 
روسـای جمهـور راه آسـان و ارزانـی بـرای انجـام حمالت 
بـدون اسـتقرار نیـروی زمینـی متعـدد می دهد، ایـن واکنش 
انعکاسـی بـه مشـکالت پیچیـده در مکان هـای بسـیار ناآرام 

بـه یکـی دیگـر از عادت هـای بـد تبدیـل شـده اسـت.
قطعـا روابط ویـژه ما با کشـورهای مهـم خاورمیانه همچون 
عربسـتان سـعودی و مصـر و نیـز تـل آویـو دلیل کالسـیک 
عـادت بـدی اسـت کـه نمی توانیـم بـه راحتـی آن را کنـار 

بگذاریم.

اگرچـه هـر یـک از این روابط در گذشـته حـس خوبی را به 
وجـود آورده انـد اما منطـق و اسـاس اسـتراتژیک و اخالقی 
پشـت هـر یـک از آن هـا بـا گـذر زمـان کـم رنگ تـر شـده 

است.
بـا وجـود آنکـه پیامدهـای منفی ایـن روابط ویـژه روی هم 
انباشـته شـده، امـا همچنـان وجود دارنـد و در برخـی موارد 

توسـعه نیـز یافته اند.
اسـرائیل پـس از شـکل گیری سیاسـت سـخت گیرانـه انتقام 
و تالفـی را در رابطـه بـا فلسـطینی هایی کـه در مرزهـای 
مشـخص شـده سـال 194۸ میـالدی فعالیـت دارنـد، اتحـاذ 
نیروهـای سـوری،  بـه  ایـن سیاسـت شـامل حملـه  کـرد. 
مصـری و اردنـی بود کـه به اوایـل دهه 1950 بـاز می گردد.
همانطـور کـه جاناتـان شیمشـونی درکتابـش تحـت عنـوان 
"اسـرائیل و بازدارندگـی کالسـیک" نشـان داد، این سیاسـت 

در رابطـه بـا اردن کامـال کارسـاز بود.
متاسـفانه ایـن سیاسـت بـه تشـدید خصومت هـا بـا مصـر 
کمـک کـرد و در نتیجه نقشـی در علت جنگ هـای 1956 و 

196۷ میـالدی ایفـا کرد.
متاسـفانه امـروز این سیاسـت تالفی و انتقام شـامل اسـتفاده 
از نیروهـای دفاعـی اسـرائیل علیـه بسـیاری از گروه هـای 
ضعیف فلسـطینی اسـت که بی شـک باعث تلفات غیرنظامی 

نامتناسـبی می شـود.
خدشـه بـه تصویـر بین المللـی اسـرائیل سـنگین تر و بیشـتر 
از مزایـای اسـتراتژیکی اسـت کـه ممکـن اسـت بـه دسـت 
آورد امـا ایـن عادتـی اسـت کـه تـل آویـو نمی توانـد آن را 

کند. تـرک 
در همیـن حـال فلسـطینی ها نیـز همچنـان "عادت هـای بـد" 
داخلـی،  دشـمنی های  بـه  آن هـا  کرده انـد.  را حفـظ  خـود 
فسـاد و "انـواع مضـر مقاومـت" ادامـه می دهنـد؛ اقداماتی که 
سال هاسـت بـرای جـاه طلبی هـای ملی شـان صـورت گرفته 

ست. ا
در خصـوص آلمـان بایـد گفت کـه با توجه بـه تجربه هایش 
بـا تـورم بیـش از حـد و فاجعـه بـار 1923 میـالدی، جـای 
تعجـب نـدارد کـه آلمانی هـا پـس از جنـگ نسـبت بـه یک 
پـول رایـج بـا ثبـات حساسـیت فوق العـاده و نسـبت بـه 

مسـئولیت مالـی وسـواس دارند.
در  مسـتقر  گزارشـگر  السـی،  کریسـتوفر  کـه  همانطـور 
بـه  موسـوم  آلمـان  فـدرال  بانـک  می گویـد:  فرانکفـورت 
"بوندسـبانک" در سـال 195۷ میـالدی بـه عنـوان نخسـتین 
بانـک مرکـزی کامـال مسـتقل جهـان بـا اختیاراتی سـاده اما 
جامـع تاسـیس شـد تا بـا محدود کـردن تـورم ارزش مارک 

آلمـان را ثابـت نگـه دارد.

ایـن دورنمـا ادامـه دارد تـا بـر رویکـرد آلمـان در خصوص 
سیاسـت اقتصـادی تسـلط یابـد و بـه همین خاطر اسـت که 
پـس از بحـران مالـی 200۸ میـالدی برلیـن بر سیاسـت های 
ریاضتـی خیلی سـخت تاکیـد کرد؛ سیاسـت هایی کـه رکود 
را طوالنی تـر کـرد و بـرای تعـدادی از کشـورهای اروپایـی 

سـختی ها و مشـکالت فراوانـی را بـه وجـود آورد.
آنچـه در دهـه 1950 میـالدی منطقـی بـوده در سـال 2009 
میـالدی منطقـی و معقول نبـود، اما سیاسـتگذاران آلمان تنها 
بـر عادت هـای بـد یونانیان و دیگر کشـورها تمرکـز کرده و 
نقـش خودشـان در ایجاد بحران و تعهد سـفت و سختشـان 

نسـبت به درسـتی مالـی را کـم اهمیت جلـوه دادند.
آیـا عادت هـای بـد یـک کشـور قابـل تـرک اسـت؟ البتـه 
کـه هسـت. آلمـان و جاپـان یـک عـادت بسـیار بد داشـتند 
و آن تـالش بـرای فتـح همسایگانشـان بـود امـا بـه نظـر 
می رسـد کـه این دو کشـور بـا موفقیت ایـن عادت بـد را با 

گذاشـته اند. کنـار  انگیزه هـای خـوب 
امریـکا در گذشـته بـه بـرده داری و نـژاد پرسـتی تـوام با آن 
اجـازه مـی داد امـا گذشـته را کنار گذاشـته و بـرای خالص 
کـردن خـود از شـر این میـراث سـمی ولو ناقض به شـدت 

تـالش کرده اسـت.
لـی کـوان یـو، نخسـتین نخسـت وزیـر سـنگاپور بـا وجود 
امکانـات غیردموکراتیکـش ایـن منطقـه بنـدری بـه شـدت 
فاسـد را بـه مـدل پاکدامنـی و پیـرو دقیـق اصـول اخالقـی 

کرد. تبدیـل 
انور سـادات، سـومین رئیـس جمهور مصر عـادت بد جمال 
عبدالناصـر، رئیـس جمهوری پیشـین کشـورش را در تالش 
بـرای رهبـری جهـان عرب کنـار گذاشـت و تنها بـر تالش 

بـرای پیشـبرد منافع ویـژه مصـر تمرکز کرد.
امـا همانطـور کـه همـه مـا می دانیـم ترک عـادت بد آسـان 

. نیست
همانطـور کـه نمونه هـای آلمـان و جاپـان نشـان می دهنـد، 
گاهـی تغییـر تنهـا پـس از یـک فاجعـه ملی بـزرگ صورت 

می گیـرد هماننـد معتـادی کـه نهایتـا زمیـن می خـورد.
زمانـی کـه اقدامات و پیامدهـا از نظرها پنهـان می مانند ترک 
عادت هـای بـد بسـیار بعیـد اسـت. هنگامـی کـه عادت های 
بـد بـه شـدت در نهادهای سیاسـی موجود ریشـه دوانده اند، 

ریشـه کـن کـردن آنها تقریبـا غیر ممکن اسـت.
همـه این هـا بـه مـا خاطرنشـان می کنـد کـه بایـد دربـاره 
توانایـی جوامـع پیچیـده بـرای تغییـر ناگهانـی واقـع بیـن 
باشـیم. ایـن حقیقـت در برخـی شـرایط می توانـد اطمینـان 
تـا جایـی کـه کمـک می کنـد سیاسـت های  باشـد  بخـش 
موفـق را از مخالفانـی کـه اشـتباها قصـد نابـودی آن هـا را 
دارنـد، جـدا کنیـم. امـا ایـن بـدان معنا نیز اسـت کـه حذف 
سیاسـت هایی که بیشـتر از زمـان مفید خود وجود داشـته اند 
بـه انـدازه ریشـه کن کـردن "تیریشـه" کـه گیاهـی مهاجم و 

جـزو علف هـای زیـان بـار اسـت، دشـوار می باشـد.
رهبـر جدیـد  یـک  کنیـد  فکـر  کـه خواسـتید  بعـد  دفعـه 
کارزماتیـک می توانـد بـا رسـیدن بـه راس قـدرت همه چیز 

را درسـت کنـد؛ بیشـتر فکـر کنیـد.«

کشـورهایی با عـادت هـای بد

سخنگوی والی هرات:
2۸3 نفر به اتهام انجام جرایم جنایی در یک و نیم ماه گذشته بازداشت شده اند

ــام  ــام انج ــه اته ــن ب ــته 2۸3 ت ــان 45 روز گذش در جری
جرایــم جنایــی و ســازمان یافتــه در والیــت هــرات 

شــده اند. بازداشــت 
ــی هــرات می گویــد کــه بیشــتر ایــن افــراد  ســخنگوی وال
ــا طالبــان، انجــام فعالیت هــای تروریســتی،  ــه همــکاری ب ب
ــدر،  ــواد مخ ــاق م ــان، قاچ ــاق انس ــل، قاچ ــاف، قت اختط
ســرقت، راهزنــی و دیگــر فعالیت هــای غیرقانونــی متهــم 

هســتند.
ــگار  ــه خبرن ــرات ب ــی ه ــخنگوی وال ــاد س ــی فره جیالن
ــه قتــل و 64 تــن  جمهــور گفــت: 10 تــن از ایــن افــراد ب
ــای  ــوده و پرونده ه ــم ب ــی مته ــرقت و راهزن ــه س ــر ب دیگ

ــت. ــده اس ــتاده ش ــتانی فرس ــه دادس ــان ب آن
ــد:  ــراد می گوی ــن اف ــتگیری ای ــا دس ــه ب ــاد در رابط فره
"بازداشــت ایــن افــراد در کاهــش جرایــم جنایــِی ســازمان 
ــورد  ــا م ــا از ده ه ــده ت ــبب ش ــوده و س ــذار ب ــه اثرگ یافت
مخــدر  مــواد  قاچــاق  نیــز  و  تروریســتی  حمله هــای 

ــود.  ــری ش جلوگی

ایــن  در  هــرات  والــی  ســخنگوی  گفته هــای  بنابــر 
ــراه  ــه هم ــواد مخــدر ب ــان م ــن از ُخرده فروش ــدت 63 ت م
مقــداری مــواد مخــدر، چهــار عــراده موتــر و یــک عــراده 

شــده اند. بازداشــت  موتورســیکلت 
فرهــاد همچنیــن از دســتگیری پنــج تــن از مامــوران 
ــاذی،  ــام اخ ــه اته ــی ب ــای ملک ــدان اداره ه ــس و کارمن پلی
ــه  ــام وظیف ــی در انج ــت و کوتاه ــتفاده از صالحی سوءاس

می دهــد. خبــر 
ــی  ــتانی معرف ــه دادس ــز ب ــدان نی ــن کارمن ــه ای ــت ک او گف

گردیده انــد.

فرهــاد افــزود کــه در جریــان ایــن مــدت در پــی هماهنگــی 
ــان  ــی مخالف ــۀ تخریب ــی، 14 برنام ــالش نیروهــای امنیت و ت
مســلح دولــت برهــم زده شــده و 1۸ مایــن ضــد وســایل 

ــش از انفجــار کشــف شــده اند. ــه، پی نقلی
ــی،  ــس و اداره محل ــای پلی ــن فعالیت ه ــار ای ــون در کن اکن
هــرات امــن تریــن والیــت غــرب افغانســتان بــوده و افــراد 

زیــادی از وضــع امنیتــی آن رضایــت دارنــد.
در کنــار ایــن امــا بــه دلیــل مشــکالت موجــود در سرتاســر 
ــز در ایــن  ــی نی افغانســتان رویدادهــای تروریســتی و جنای

ــت می رســد. ــه ثب ــت ب والی
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