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مالیې وزارت:

۱۳۹۵کې مو تر ټاکيل

 هدف۳۳ میلیارده زیاتې افغانۍټولې کړي

وزارت کار و امور اجتماعی:

بـرنامۀ مصـونیت زنـان 
در محیـط کار تدوین شـده است

استقبال از شکایت افغانستان
 بر ضد پاکستان به سازمان ملل

بر بنیاد یک پژوهش تازه:
مسـووالن وزارت مـعادن 

در فسـاد گستـرده دست دارنـد

معــادن  وزارت  داخــل  از  شــبکه  ایــن  دریافت هــای 
پــول  مقــدار  حداقــل  می دهــد،  نشــان  هم چنــان 
ــا وعــده  ــرای هــر یــک از 217 پیمــان و ی رشــوه یی كــه ب
بــرای اهــدای قــرارداد داده شــده، بــه شــکل اوســط مبلــغ 
100 هــزار دالــر امریکایــی بــوده كــه مســووالن اخــذ 
كرده انــد كــه مجمــوع پــول رشــوه حــدوداً بــه 10 میلیــون 

دالــر امریکایــی می رســد.
ــکالت را  ــاد اداری مش ــا فس ــارزه ب ــبکۀ مب ــو ش ــن عض ای
ــازد  ــان می س ــد و خاطرنش ــادن نمی بین ــا در وزارت مع تنه
كــه وزارت مالیــه نیــز در اخــذ مالیــه از ســوی شــركت ها 
بی توحهــی  قصــداً  یــا  و  ســهل انگاری  قراردادی هــا  و 
یک دیگــر  بــا  وزارت  دو  ایــن  هم چنــان  و  می كنــد 

هم آهنگــی الزم نیــز ندارنــد

سـرانجام نـادر نـادری 
به کمیسیون اصـالحات اداری رسیـد

داعـش 
در افغانستان حضور دارد؟

آقـای کـرزی 
نمی داند چه می گوید!

ACKU



وقتـی به سـخناِن حامـد کـرزی رییس جمهوری 
تعجـب  می دهـم،  گـوش  افغانسـتان  پیشـیِن 
می کنـم کـه او چگونـه یـک کشـور را رهبـری 
او  سـخناِن  اکثـِر  چـون  می کـرد؛  مدیریـت  و 
هیـچ بنیـاد علمـی و اصولـی  ندارنـد و بیشـتر 
بـه شـایعاِت سـِر چـوک شـبیه انـد. شـاید گفته 
شـود که رهبری کردِن کشـوری مثل افغانسـتان، 
بـه درایـت و علـم چـه نیـاز دارد؛ مگـر رهبراِن 
پیشـین بـه اسـتثنای چنـد فـرد معـدود، آدم های 
سیاسـت دان، تحصیل کـرده و ُخبـره بودنـد کـه 
مـا از آقـای کـرزی توقع داشـته باشـیم کـه فهِم 

سیاسـی و علمـِی خـود را بـه رخ بکشـد. 
مـن همیشـه وقتـی بـا این گونـه رهبـران مواجه 
هایدگـر  مارتیـن  مشـهورِ  سـخن  می شـوم، 
کارل  کـه  می آیـد  یـادم  بـه  آلمانـی  فیلسـوف 
یاسـپرس در "زنده گی نامـۀ خودنوشـت"ِ خـود 

می کنـد. نقـل  را  آن 
یاسـپرس می نویسد که روزی از هایدگر پرسیدم 
کـه بـر کشـوری مثـل آلمـان، آدمِ بی فرهنگـی 
مثـل هیتلـر چگونـه حکومـت می کنـد. هایدگر 
در پاسـخ بـه مـن لبخنـدی زد و گفـت: »پشـِت 
فرهنـگ چـه می گـردی، بـه دسـت های زیبایش 

کن!«  نـگاه 
چـه  بـه  مـردم  مـا  کـه  نمی دانـم  مـن  ولـی 
کنیــم،  نـگاه  بایـد  رهبـران  ایـن  زیبـاِی  چیـِز 

نیسـتند! زیبـا  کـه  هـم  دست های شـان 
شبیه سـازِی  برنامـۀ  در  کـرزی  آقـای  اخیـراً   
سـازمان ملـل متحد بـرای جوانان شـرکت کرده 
بـود و در جمـع جوانـان حرف هایـی مطرح کرد 
کـه بـه صـورِت حیـرت آوری، فهـم نادرسـِت 
نشـان  جهـان  وضعیـِت  از  را  کشـور  رهبـراِن 
مـی داد. آقای کـرزی می گوید که "سـازمان ملل 
آن گونـه که ما در کشـور خـود تجربـه کرده ایم، 
قدرت هـای  تأثیـر  تحـت  مـوارد  بسـیاری  در 

بـزرگ قـرار دارد". 
ایـن سـخن شـاید سـخِن گزافـی نباشـد، ولـی 
وقتـی از زبـاِن آقـای کـرزی بیـرون می شـود، 
می توانـد حیـرت آور به نظر رسـد. آقـای کرزی 
نـه یـک چپی اسـت که نسـبت بـه سـازمان ملل 
متحـد چنـان دیـدگاه انتقـادی داشـته باشـد و 
نـه هـم یـک افراطـِی راسـتی کـه سـازمان ملل 
را برآمـده از نیـاِت مسـیحیت و یهودیـت بداند. 
او خـود بارهـا در نشسـت های همیـن سـازمان 
شـرکت جسـته و بارهـا از نقـش مثبـِت آن در 

افغانسـتان تمجیـد کـرده اسـت. 
آقـای  حکومـت داری  نخسـِت  سـال های  در 
کـرزی، دسـت سـازمان ملـل متحـد چنـان در 
بـود  شـده  گذاشـته  بـاز  افغانسـتان  قضایـای 
کـه یونامـا یـا دفتـر سیاسـی سـازمان ملـل در 

ارگ  تصمیم گیری هـای  در  عمـًا  افغانسـتان، 
شـرکت می ورزیـد. حـاال آقـای کـرزی بـا چـه 
انگیزه یـی ایـن سـازمان را آلۀ دسـت قدرت های 
در  کـه  زمانـی  چـرا  می کنـد؟  معرفـی  بـزرگ 
قـدرت بـود و بـه محِض برخورد با یک مشـکل 
جزیـی به این سـازمان مراجعه می کـرد، از نقش 
آن در افغانسـتان و یـا در قبـال کشـورهای دیگر 

نمی کـرد؟  انتقـاد 
انتقـاد آقـای کرزی از نقش سـازمان ملل، بسـیار 
شـبیه بـه انتقادی سـت کـه زمانـی در حاکمیـِت 
ببـرک کارمل، شـاه  محمد دوسـت وزیر خارجۀ 
وقـت پـس از شـرکت در یکـی از جلسـه های 
سـازمان ملل، از این سـازمان کرد. آقای دوسـت 
وقتـی از جلسـۀ سـازمان ملـل بیـرون می آمـد و 
بـه سـمت میـدان هوایی می رفـت، در پاسـخ به 
پرسـِش یـک خبرنـگار در مـورد سـازمان ملـل 
گفـت: "سـازمان ملـل شـعبۀ روابـط خارجـی 
وزارت دفـاع امریکاسـت". آیـا آقـای کـرزی از 
نظـر فکری با شـاه  محمد دوسـت شـباهت دارد 
کـه چنیـن در مـورد سـازمان از سـخناِن او وام 

می گیـرد؟

سـخناِن  از  دیگـری  بخـش  در  کـرزی  آقـای   
خـود در ایـن نشسـت، یـک بـارِ دیگـر گرفتـار 
آن  از  و  شـد  گذشـته  افتخـاراِت  نوسـتالوژِی 
بـه شـکلی یـادآوری کـرد کـه بسـیار خنـده آور 
"مـردم  گفـت:  کـرزی  آقـای  باشـد.  می توانـد 
افغانسـتان در شـجاعت مثل شـیر اند. اگر جنگ 
بـا شمشـیر باشـد، بیـرِق مـا در واشـنگتن بلنـد 

شـد".   خواهد 
مـن نمی دانـم کـه چـرا آقـای کـرزی همـواره 
می خواهـد مـردم افغانسـتان را بـه شـیر تشـبیه 
کنـد و جنگجـو بـودِن آن هـا را بـه رخ بکشــد.

 پسـرکاکای آقـای کـرزی کـه دو سـال پیش در 
یـک حملۀ انتحـاری در قندهار جـان باخت، در 
خانـه اش شـیر نگـه داری می کرد و به داشـتن آن 
افتخـار می ورزید. شـاید شـیر در خانـوادۀ آقای 
کـرزی معنـای خاصـی دارد و بـه همیـن دلیـل، 
اعضـای ایـن خانـواده شـیر را در زنده گی شـان 
بـه عنـوان نشـانۀ قـدرت معرفـی می کننـد. امـا 
ایـن  روحیـات و این گونـه مقایسـه ها، می توانـد 
از باهـتِ محض و عدم شـناخِت جهـان امروز 

ناشـی  شود. 
جهـان امـروز، نـه جهـاِن شمشـیر و نیزه اسـت 
و نـه جهانـی کـه بـه زور بتـوان بـر آن حکومت 
هـم  هنـوز  قدرتمنـد  کشـورهای  شـاید  کـرد. 
و  باشـند  کشـورهای ضعیـف  تسـخیر  پـی  در 
شـاید هنـوز هـم رسـم اسـتعمار از جهـان واقعًا 
برنیفتـاده باشـد؛ ولـی بـه هیـچ صـورت هیـچ 
کشـور قدرتمنـدی چون گذشـته بر کشـورهای 
دیگـر یـورش نمی بـرد و آن هـا را تحـِت انقیـادِ 

نمی گیـرد.  خـود 
فنـاوری اسـت.  امـروز، جهـاِن علـم و  جهـان 
جهاِن اندیشـه و فلسـفه اسـت. جنگ های امروز 
نیـز بـر پایۀ همیـن ابزارهـا صـورت می گیرند و 
نـه این کـه کشـوری بـا شمشـیر بـه کشـورهای 
دیگـر یـورش ببرد. چرا آقای کـرزی از وضعیت 
اسـف بارِ کشـور نمی نالـد و از این کـه مـا هیـچ 
محـِل اعرابـی در پیشـرفت های صنعتـی، علمی 
و فنـاوری نداریـم، انتقـاد نمی کنـد؟ چـرا آقای 
کـرزی نمی گویـد کـه جوانـان درس بخواننـد 
و بـا یافته هـای علمـی و فکری شـان بـا جهـاِن 

امـروز برابـری کنند؟
و  شـجاعت  مـورد  در  کـرزی  آقـای  سـخناِن 
افتخـارات گذشـته، غلط اندازی هایی انـد کـه بـه 
هیـچ صـورت بـه دردِ امـروزِ مـا نمی خورنـد و 
نـه هـم مـا را از مصیبتـی کـه بـه آن دچاریـم، 
نجـات می بخشـند. آقـای کـرزی نمی دانـد کـه 
حتـا اگـر در دنیـا هنـوز مـردم بـا شمشـیر بـا 
یکدیگـر می جنگیدنـد، ما توانایی آن را نداشـتیم 
کـه کشـتی بسـازیم و تـا قـارۀ امریـکا خـود را 
برسـانیم. آقـای کـرزی بـه جـای این کـه چنیـن 
فرصتـی  در  اسـت  خـوب  بزنـد،  حرف هایـی 
کـه در اختیـار دارد، کتـاب بخوانـد و حداقـل 
امـروز  جهـان  از  مناسـبی  درِک  و  تشـخیص 
و مناسـباِت آن پیـدا کنـد. حرف هایـی از ایـن 
دسـت، افزون بـر این کـه می تواند به شـخصیِت 
او صدمـه وارد کنـد، جامعـه را نیـز نسـبت بـه 

سـامِت فکـرِی او دچـار تردیـد می سـازد.
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احمــد عمران

آقـای کـرزی 
نمی داند چه می گوید!

 

ــد  ــفاخانۀ چهارص ــردم در ش ــامِ م ــه  و قتل ع ــد از حمل بع
بســتر کــه مســوولیِت آن را گــروه داعــش در افغانســتان بــه 
ــا  ــه آی ــت ک ــده اس ــرح ش ــوال مط ــن س ــت، ای ــده گرف عه
ــه  ــا این ک ــود دارد و ی ــی وج ــتان داعش ــتی در افغانس به راس

ــام اســت؟  از داعــش فقــط یــک ن
قرایــن و شــواهِد زیــادی دال بــر ایــن شــکل گرفتــه اســت 
ــام داعــش در افغانســتان فعالیــت  ــه ن کــه گروه هایــی کــه ب
ــاِن  ــان و کارشناس ــتند. آگاه ــش نیس ــًا داع ــد، اص می کنن
سیاســی بــاور ندارنــد کــه رویدادهایــی کــه بــه نــامِ داعــش 
صــورت می گیرنــد، به راســتی کارِ ایــن گــروه باشــد. آن هــا 
می گوینــد این هــا )آن چــه "داعــش" خوانــده می شــود( 
همــان شــبکه های طالبــان انــد کــه برخــی فعالیت های شــان 
ــد.  ــامِ داعــش انجــام می دهن ــه ن ــه دســتور پاکســتان، ب را ب
ــه  ــی ک ــت داعش ــن اس ــه ممک ــت، چگون ــن نیس ــر چنی اگ
ــد  ــه، بتوان ــن رفت ــراق و ســوریه از بی ــِز خــود در ع در مرک
ــترده  ــاِت گس ــا حم ــه ب ــورِ قدرتمندان ــتان حض در افغانس
ــارج  ــد خ ــی می توان ــش زمان ــور داع ــد؟ حض ــته باش داش
ــود  ــرح ش ــی مط ــکِل جبهه ی ــه ش ــی ب ــۀ عرب از خاورمیان
ــد.  ــال باش ــوت فع ــان به ق ــاختار در خاستگاه ش ــه آن س ک
ــوند و  ــه  ش ــت مواج ــه شکس ــان ب ــه در زادگاه ش ــا این ک ام
شــاخه هایش در کشــورهای دور، نیرومندانــه رهبــری و 

ــد.  ــی را برنمی تاب ــچ منطق ــوند، هی ــت ش هدای
بنابریــن واضــح اســت کــه پاکســتان بــه دالیلــی و حلقــاِت 
ــی  ــر، پروژه ی ــِل دیگ ــه دالی ــم ب ــا ه ــِت م ــاص در دول خ
مشــترک بــرای بزرگ نمایــی داعــش را روی دســت دارنــد. 
ــی  ــه حلقه های ــت ک ــرح اس ــتر مط ــدگاه بیش ــن دی ــاال ای ح
ــش را  ــد داع ــه می خواهن ــتند ک ــتان هس ــِت افغانس در دول
ــدل  ــا در ب ــد ت ــان بدهن ــگ در کشــور نش ــا حضــور پُررن ب
ــی و  ــم از کشــورهای غرب ــا آن،  ه ــارزه ب ــرای مب ــا ب آن و ی
هــم از روســیه و آســیای مرکــزی پــول بــه دســت بیاورنــد 
ــازی  ــه، ب ــان و منطق ــای جه ــان قدرت ه ــه در می و این گون
ــه  ــی ک ــم آنان ــوش نکنی ــد. فرام ــه راه اندازن ــودی را ب پُرس
ــراد  ــا اف ــد، ی ــام داعــش حضــور دارن ــر ن ــا زی در کشــورِ م
ــم  ــا ه ــد ی ــامی ان ــزب اس ــتۀ ح ــا گذش ــی ب و گروه های
ــای برخــی  ــا هــم بقای ــان و ی ــی از طالب حلقه هــا و گروه های
ــان  ــه همۀش ــتانی ک ــاِن پاکس ــل طالب ــر مث ــاِی دیگ گروه ه
توســط حلقاتــی در دروِن افغانســتان و پاکســتان مــورد 
ــتفاده  ــی اس ــداِف خاص ــه اه ــد و ب ــرار می گیرن ــت ق حمای

می شــوند. 
از طــرف دیگــر، حمله هایــی کــه بــه نــامِ داعــش در 
هدایــت  مجراهایــی  از  می گیرنــد،  افغانســتان صــورت 
ــت  ــا هدای ــز از آن جاه ــان نی ــاِت طالب ــه حم ــوند ک می ش
و عملــی شــده و می شــوند. ایــن بــرای مــردم واضــح 
ــط  ــده را توس ــدِف تعیین ش ــک ه ــتان ی ــه پاکس ــت ک اس
ــر  ــد و ه ــق می کنـ ــتان تطبی ــف در افغانس ــای مختل گروه ه
روز گروهــی را بــه هــر نامــی کــه بخواهــد، بــرای پیشــبرد 
ــن  ــار ای ــد. در کن ــق می کن ــه اش خل ــتراتژِی منفعت طلبان اس
ــر روی  ــِل نام گــذارِی داعــش ب مســأله، یکــی دیگــر از دالی
ــگ  ــِد جن ــِر عوای ــر س ــا ب ــان، اختاف ه ــی از طالب گروه های
ــن  ــت. ای ــان اس ــان و شرکای ش ــاِن طالب ــدر می ــواد مخ و م
ــا  ــد ت ــتقل  ان ــف و مس ــای مختل ــاِل نام ه ــه دنب ــا ب گروه ه

ــد.  ــیاه بیابن ــای س ــن درآمده ــتری از ای ــهِم بیش س
و  منطقه یــی  تــازۀ  مناســبت های  بــازار  شــدِن  گــرم 
ــد  ــکل گرفته ان ــان ش ــن می ــه در ای ــی ک ــای پیچیده ی بازی ه
نیــز در تغییــر بیــرِق طالبــان بــه بیــرِق داعــش نقــش داشــته 
اســت. دولــت افغانســتان بایــد ایــن نکتــه را درک کنــد کــه 
مــردم امــروز بــه آگاهــِی تمــام در ایــن زمینه هــا رســیده اند 
ــرده اســت و  ــه و رشــد ک ــان تحــول یافت و خــرد جمعی ش

ــت.  ــا را فریف ــوان آن ه ــر نمی ت دیگ
ــد  ــد و نبای ــورد کن ــه برخ ــردم صادقان ــا م ــد ب ــت بای دول
افغانســتان فــدای بازی هــای ســیاهی شــود کــه فقــط بــرای 
ــر و  ــردم، فق ــرای م ــی آورد و ب ــول و ســرمایه م ــا پ برخی ه
مصیبــت. طالبــان و داعشــیان نــزد افغانســتانی ها یــک گــروه 
ــت  ــوند. دول ــه می ش ــه کار گرفت ــروژه ب ــک پ ــه در ی ــد ک ان
نبایــد از ایــن حقیقــت چشــم بپوشــد و بــر جداســازِی آن هــا 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــام داعــش ب ــردِن ن ــزرگ ک ــاش ورزد. ب ت
ــه از  ــد، بلک ــک نمی کن ــان کم ــرۀ طالب ــازِی چه ــه سفیدس ب
ــدت  ــردم به ش ــگاه م ــی در پیش ــدِت مل ــت وح ــارِ دول اعتب

می کاهــد.

داعـش 
در افغانستان حضور دارد؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1982  یک   شنبه      22حو ت    /   ا  سفند          y    1395   13 جما د ی الثا نی   y 1438   12ما ر چ    2017

سخناِن آقای كرزی در مورد 
شجاعت و افتخارات گذشته، 

غلط اندازی هایی اند كه به 
هیچ صورت به درِد امروِز ما 
نمی خورند و نه هم ما را از 
مصیبتی كه به آن دچاریم، 

نجات می بخشند. آقای كرزی 
نمی داند كه حتا اگر در 

دنیا هنوز مردم با شمشیر 
با یکدیگر می جنگیدند، ما 
توانایی آن را نداشتیم كه 

كشتی بسازیم و تا قارة 
امریکا خود را برسانیم. آقای 

كرزی به جای این كه چنین 
حرف هایی بزند، خوب است 

در فرصتی كه در اختیار 
دارد، كتاب بخواند و حداقل 

تشخیص و درِک مناسبی 
از جهان امروز و مناسباِت 
آن پیدا كند. حرف هایی از 
این دست، افزون بر این كه 

می تواند به شخصیِت او 
صدمه وارد كند، جامعه را 
نیز نسبت به سالمِت فکرِی 

او دچار تردید می سازد

ACKU
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سـرانجام نـادر نـادری 

به کمیسیون اصـالحات اداری رسیـد
احمــد نــادر نــادری مشــاور رییــس جمهــور 
اســتراتیژیک  و  عامــه  ارتبــاط  امــور  در 
امــروز رســمًا بــه عنــوان رییــس کمیســیون 
خدمــات  و  اداری  اصاحــات  مســتقل 

ــد. ــته ش ــی گماش ملک
دکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی 
ــی  ــم معرف ــدر مراس ــدت ملی ــت وح دول
و  اداری  اصاحــات  کمیســیون  رییــس 
ــات  ــاداره خدم ــت که ــی گف ــات ملک خدم
ملکــی بایــد بــدون تبعیــض در عرصــۀ 
ــل  ــهروندان عم ــرای ش ــات ب ــه خدم ارای

ــد.  کن
او گفــت: هرچنــد در کوتاه مــدت توقــع 
تغییــرات و اصاحــات بســیار "بــاال و بلنــد" 
ندارنــد؛ امــا ادارۀ خدمــات ملکــی بایــد بــه 

اســاس قانــون مســتقل عمــل کنــد.
ــی و  ــای ملک ــزود: نهاده ــداهلل اف ــای عب آق
متأثــر  افغانســتان  از جنگ هــای  دولتــی 
ــل  ــرای ح ــات ب ــاد اصاح ــه ایج ــده ک ش
ــان بیشــتر دارد. ــه زم ــاز ب مشــکات آن  نی

او گفــت کــه  مــا تنهــا یــک اداره خدمــات 

ملکــی داریــم، در حالــی کــه خدمــات 
می شــود؛  ارایــه  کشــور  در   متفــاوت 
ارایــه خدمــات ترابــری تــا ســایر خدمــات 
حل چالش هــا  روی   اســت،  متفــاوت 
ــم  ــا بتوانی ــه ت ــود دارد ک ــی وج برنامه های
آنچــه بــه احــوال کشــور مناســب باشــد را 

ــم. ــاده کنی پی
ــش  ــاه پی ــت م ــدود هف ــادری ح ــای ن آق
ــوری  ــس جمه ــوی ریی ــی از س ــی فرمان ط
ــات  ــیون اصاح ــس کمیس ــوان ریی ــه عن ب
ــا  ــود؛ ام ــده ب ــی ش ــات معرف اداری و خدم

ــه دلیــل اختافــات میــان رهبــران دولــت  ب
وحــدت ملــی بــا هفــت مــاه تاخیــر دیــروز 
از ســوی عبــداهلل عبــداهلل رییــس  بــه حیــث 
رییــس ایــن کمیســیون معرفــی و بــه گونــه 

ــرد. ــاز ک ــمی کارش را آغ رس
در فرمــان رییــس جمهــور کــه هفــت 
ــه ”  ــده اســت ک ــش صــادر شــد آم ــاه پی م
ــر  ــم و انســجام هرچــه بهت ــه منظــور تنظی ب
امــور مربــوط و اســتفاده از تجــارب علمــی 
اشــخاص خبــره، تقــرر احمــد نــادر نــادری 

بــه حیــث عضــو و رییــس کمیســیون 
خدمــات  و  اداری  اصاحــات  مســتقل 
ملکــی و بــا حفــظ مســوولیت هــای قبلــی 

ــت.” ــور اس ــه منظ ــارج رتب ــت خ در بس
ــم  ــادری در مراس ــادر ن ــد ن ــان، احم هم چن
ــیون  ــس کمیس ــوان ریی ــه عن ــی اش ب معرف
خدمــات  و  اداری  اصاحــات  مســتقل 
ــا  ــی ورزد ت ــاش م ــه ت ــت ک ــی گف ملک
ــتقالیت کمیســیون اصاحــات اداری را  اس
حفــظ کنــد و بــا جدیــت بــا درنظــر داشــت 
آوردن  زمینــۀ  اصــل شایســته ســاالری، 
اصاحــات در اداره هــای ملکــی افغانســتان 

ــد. ــم کن را فراه
آقــای نــادری تصریــح کــرد کــه بــا توجــه 
بــه مشــکاتی کــه در حــال حاضــر دامنگیــر 
اداره هــای دولتــی اســت؛ بــا رعایــت اصــل 
شایســته ســاالری، در جــذب نســل جــوان 
در رهبــری اداره هــای ملکــی کشــور تــاش 

خواهــد کــرد.
ــود را در  ــانس  خ ــات لیس ــادری تحصی ن
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه 
کابــل و تحصیــات عالــی را در مقطــع 
ماســتری در رشــته روابــط بیــن الملــل 
ــام  ــه اتم ــنگتن ب ــورج واش ــگاه ج در دانش

ــت. ــانده اس رس
 آقــای نــادری تــا کنــون در پســت های 
مختلــف در اداره هــای ملــی و بیــن المللــی 
ــی  از جملــه عضــو شــورای آجنــدای جهان
مجمــع  در  شــکننده  دولت هــای  بــرای 
اقتصاســدی جهــان، مشــاور دولــت انتقالــی 
لیبیــا، رییــس هیــات مشــورتی بیــن المللــی 
بــرای حاکمیــت قانــون بــرای لیبیــا، رییــس 
نهــاد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان و اخیــراً 
ــوان مشــاور ارشــد رییــس جمهــور  ــه عن ب
ــتراتیژیک کار  ــه و اس ــط عام ــور رواب در ام

کــرده اســت.

هدف  به  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
جلوگیری از تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت 
زنان در محیط کار، برنامه ویژه یی را تدوین و 

به ریاست جمهوری فرستاده است.
 ۲۱( شنبه  روز  کار،  وزیر  اویاخیل،  نسرین 
حوت( در محفلی که به مناسبت بزرگداشت 
از روز جهانی همبستگی زنان در کابل سخن 
و  ادارات  از  برخی  در  داشت،  بیان  می گفت 
مورد  گسترده  طور  به  زنان  دولتی،  نهادهای 

تبعیض جنسیتی قرار می گیرند.
خانم اوریاخیل گفت، زنان افغانستان در یک 
و نیم دهه گذشته دستاوردهای قابل توجهی 
های  چالش  با  آنان  هم  هنوز  اما  اند  داشته 

زیادی روبرو اند.
وی تصریح نمود:"هم اکنون در برخی مناطق 
کشور ۹۰ درصد زنان به خدمات الزم صحی 
و آموزشی دسترسی ندارند وآنان در ادارات 
تبعیض  مورد  گسترده  طور  به  نیز  ها  ونهاد 

جنسیتی قرار می گیرند".
برای  او خاطر نشان ساخت که وزارت کار، 
زنان،  برابر  در  تبعیض جنسیتی  از  جلوگیری 
مصوونیت  که  کرده  تدوین  را  ایی  برنامه 
کار  محیط  در  مخصوصا  را  زنان  اجتماعی 

تضمین می کند.
وزیر کار گفت:" این برنامه از سوی وزارت 
وبه  گردیده  تدوین  اجتماعی  وامور  کار 
به  که  است  شده  فرستاده  جمهوری  ریاست 

زودی نهایی خواهد شد".
خانم اوریاخیل همچنان بیان داشت، وابستگی 
اقتصادی زنان یکی دیگر از چالش های آنان 
در افغانستان است که روند ظرفیت سازی و 
مشارکت شان را با کندی مواجه ساخته است.

توانمند  ساله   ۱۰ برنامه  داشت،  اظهار  وی 
مارچ  هشتم  در  که  زنان  اقتصادی  سازی 
توسط رییس جمهورکشور درارگ افتتاح شد، 
کاهش  را  آنان  اقتصادی  وابستگی  تدریج  به 
داده و زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر 
زنان در ادارات و نهاد های دولتی و خصوصی 

در کشور مساعد خواهد ساخت.
تمرکز  درصد   ۸۰ که  نشان ساخت  او خاطر 
این برنامه ملی- برنامه ۱۰ ساله توانمندسازی 
کشور  روستایی  زنان  بر  زنان-  اقتصادی 

خواهد بود.
رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حال،  همین  در 
اجرایی کشور نیز در پیامی گفت که حکومت 
در راستای افزایش مشارکت زنان در ادارات 
تاش  این  از  بیش  تصمیم گیری  نهادهای  و 

خواهد کرد.
که حکومت وحدت  است  آمده  پیام  این  در 
ملی در نظر دارد که روند پیگیری پرونده های 
بخشیده،  تسریع  را  زنان  علیه  خشونت 
روستاهای  در  را  آموزشی  و  امکانات صحی 
کشور برای زنان فراهم سازد ودر راه افزایش 

مشارکت زنان گام های بلندتری بردارد.
تدوین  از  حالی  در  کار  وزیر  که  گفتنی ست 
تبعیض  از  جلوگیری  راستای  در  ایی  برنامه 
جنسیتی در برابر زنان در محیط کار سخن می 
گوید که پیش از این رییس اجرایی نیز گفته 
بود که هنوزهم در محیط کار تبعیض و آزار و 

اذیت در برابر زنان وجود دارد.
رییس اجرایی به تمام نهادهای ذیربط دولتی 
وظیفه سپرده بود که برای ایجاد محیط امن و 
دولتی  ادارات  در  زنان  برابر  در  تبعیض  رفع 

تاش های جدی و عملی نمایند.

وزارت کار و امور اجتماعی:

برنامۀ مصونیت زنان در محیط کار تدوین شده است

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
شــبکۀ مبــارزه بــا فســاد اداری دیــروز )شــنبه، ۲۰ حــوت( 
ــای وزارت  ــاد در پیمان ه ــه »فس ــد ب ــی را در پیون گزارش
ــر  ــه نشــر ســپرد. ب ــا شــرکت های اســتخراجی« ب معــادن ب
ــماری از  ــبکه، در ش ــن ش ــووالن ای ــای مس ــاد یافته ه بنی
شــرکت هایی که مســوول اســتخراج معــادن هســتند، فســاد 
گســترده یی وجــود دارد کــه برخــی از مســووالن در وزارت 

ــان هم دســت هســتند. ــا آن ــز ب ــادن نی مع
مســووالن شــبکۀ مبــارزه بــا فســاد اداری در ایــن گــزارش 
ــه  ــلیقه یی ب ــورت س ــه ص ــا ب ــه پیمان ه ــد ک ــی دارن نگران
ــکان  ــران و نزدی ــا وزی ــان و حت ــان پارلم ــدان، وکی زورمن

ــود. ــپرده می ش ــران س وزی
ــا فســاد اداری  ــارزه ب ــس شــبکۀ مب ــل، ریی ــح اهلل امرخی ذبی
هم زمــان بــا نشــر یافته های شــان گفــت: در شــماری 
قــرارداد  معــادن  وزارت  ســوی  از  شــرکت هایی که  از 
ــیار  ــاد بس ــد، فس ــت آورده ان ــه دس ــادن را ب ــتخراج مع اس
ــا  ــن پیمان ه ــدادی از ای ــرا تع ــود دارد، زی ــترده یی وج گس
ــز خودســرانه  ــان نی ــد داده شــده و آن ــه اشــخاص زورمن ب

ــد. ــادن می زنن ــتخراج مع ــه اس ــت ب دس
ــت در  ــه ظرفی ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــل هم چن ــای امرخی آق
وزارت معــادن بســیار پاییــن اســت و مســووالن ایــن 
ــا  ــت وزارت و پیمان ه ــۀ درس ــه گون ــد ب وزارت نمی توانن

ــد. ــت کنن را مدیری
ــزات  ــود تجهی ــاد اداری نب ــا فس ــارزه ب ــبکۀ مب ــس ش ریی
پیشــرفته و مــدرن را در امــر اســتخراج معــادن یــک مشــکل 
ــتخراج  ــه اس ــد ک ــح می کن ــد و تصری ــیار جــدی می دان بس
ســنگهای قیمتــی در معــادن بــا وســایل ســاده انجــام 
می شــود کــه در بســیاری از مــوارد، موجــب کاهــش بهــای 
ــردم  ــم بزرگــی" در حــق م ــه "ظل ــی شــده ک احجــار قیمت

افغانســتان اســت.
او بیــان داشــت کــه قــرار اســت ۲۱7 پیمــان تــازه از ســوی 
وزارت معــادن بــه داوطلبــی گذاشــته شــود، امــا مــا نگــران 
ــدان،  ــه زورمن ــا ب ــن پیمان ه ــم ای ــادا بازه ــه مب ــتیم ک هس
ــران  ــه وزی ــتقم ب ــا غیرمس ــتقیم و ی ــان، مس ــان پارلم وکی

ــات  ــان در اوق ــرا آن ــران ســپرده شــود، زی ــکاِن وزی و نزدی
ــت را در  ــرده و حکوم ــتخراج ک ــادن را اس ــخص مع مش

جریــان نمی گذارنــد.
معــادن  وزارت  داخــل  از  شــبکه  ایــن  دریافت هــای 
ــوه یی  ــول رش ــدار پ ــل مق ــد، حداق ــان نشــان می ده هم چن
ــرای  ــده ب ــا وع ــان و ی ــک از ۲۱7 پیم ــر ی ــرای ه ــه ب ک
ــغ ۱۰۰  ــه شــکل اوســط مبل ــرارداد داده شــده، ب ــدای ق اه
ــد  ــوده کــه مســووالن اخــذ کرده ان ــر امریکایــی ب هــزار دال
ــر  ــون دال ــه ۱۰ میلی ــدوداً ب ــوه ح ــول رش ــوع پ ــه مجم ک

امریکایــی می رســد.
ــکات را  ــاد اداری مش ــا فس ــارزه ب ــبکۀ مب ــو ش ــن عض ای
ــازد  ــان می س ــد و خاطرنش ــادن نمی بین ــا در وزارت مع تنه
ــه از ســوی شــرکت ها  ــه نیــز در اخــذ مالی کــه وزارت مالی
بی توحهــی  قصــداً  یــا  و  قراردادی هــا ســهل انگاری  و 
یک دیگــر  بــا  وزارت  دو  ایــن  هم چنــان  و  می کنــد 

هم آهنگــی الزم نیــز ندارنــد.
ــا  ــه ی ــرکت مالی ــرارداد ۱4 ش ــۀ ۹۰5 ق ــت: "از جمل او گف

ــول آن  ــدار پ ــه مق ــد ک ــن را نپرداخته ان ــطح زمی ــه س کرای
ــرکت  ــن، ش ــار ای ــود. در کن ــر می ش ــدود ۸55334۲ دال ح
ــه حکومــت  ــر را ب ــک دال دیگــری اســت کــه ۱۲6۲37۹ ل
نپرداخته انــد. شــرکت ســمنت غــوری نیــز میلیون هــا دالــر 
ــه  ــال آن را نپرداخت ــا ح ــت و ت ــکار اس ــت بده از حکوم
اســت و بــه بــا اســتفاده از زور از پرداخــت آن طفــره 

ــی رود." م
ایــن مســوول شــبکۀ مبــارزه بــا فســاد اداری، شریک نشــدن 
ارقــام و مقــدار مــواد اســتخراج شــده از ســوی شــرکت ها 
را بــا مــردم و حکومــت، یکــی از مشــکات دیگــر 
می دانــد کــه بــه گفتــۀ او، شــماری از شــرکت ها در 
ــم  ــام را ک ــن ارق ــادن ای ــووالن وزارت مع ــا مس ــی ب تبان
ــۀ مالیۀشــان  ــه ایــن وســیله، هــم هزین ــد و ب نشــان می دهن
ــروش  ــه ف ــیاه ب ــازار س ــواد را در ب ــم م ــود و ه ــم می ش ک

می رســانند.
ــادن  ــه اگــر در پیمان هــای اســتخراج مع ــی دارد ک او نگران
شــفافیت بــه وجــد نیایــد، مفــاد ایــن معــادن بــه گروه هــای 

مســلح و ضــرر آن بــه مــردم افغانســتان خواهــد رســید.
ــد  ــی می خواهن ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم ــان از مس آن
ــال،  ــن ح ــد و در عی ــی نکنن ــادن را سیاس ــا وزارت مع ت
از  عــده  آن  مربــوط  معــادن  اســتخراج  پیمان هــای 
نماینــده گان مجلــس کــه بــه دولــت و حــق امتیــاز پرداخــت 
ــان، امــر  ــاور آن ــه ب ــه تعلیــق درآورد کــه ب نمی کننــد نیــز ب
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــود وضعی ــادن در بهب ــتخراج مع اس

ــت. ــی اس ــم وحیات ــی مه خیل
مســووالن شــبکۀ مبــارزه بــا فســاد اداری در بخــش دیگــری 
از ســخنانش بیــان کــرد کــه مــا امیــدوار بودیــم در مناطقــی 
کــه بایــد اســتخراج صــورت می گیــرد، شــهروندان آن 
مناطــق مصــوون خواهنــد بــود، امــا برعکــس کســانی کــه 
معــادن را اســتخراج می کننــد، قصــداً مناطــق را ناامــن 
ــت  ــه حکوم ــد، ب ــره برون ــی طف ــا از مالیه ده ــازند ت می س
مــواد کمتــر بدهنــد و در نهایــت، عایــد بیشــتر بــه دســت 

ــد. آورن
ــال ۱3۹4، ادارۀ  ــو س ــاه ح ــه در م ــت ک ــی اس ــن درحال ای
بــازرس ویــژۀ امریــکا بــرای بازســازی افغانســتان )ســیگار( 
بــا نشــر گزارشــی از وجــود فســاد گســترده در پروژه هــای 
ظرفیت ســازی وزارت معــادن خبــر داده و گفتــه بــود 
ــتخراجی  ــع اس ــرای مناب ــازی ب ــه ظرفیت س ــه دو برنام ک
امریــکا تمویــل می شــود و  افغانســتان کــه از ســوی 
ــه شــده اســت،  ــر در آن هــا هزین ــون دال بیــش از 5۰۰ میلی
ــاورده و  ــود نی ــن وزارت به وج ــای الزم را در ای ظرفیت ه
ــز  ــل نی ــف و می ــا حی ــن برنامه ه ــای ای ــی از پول ه بخش

شــده اند.
در گــزارش ســیگار هم چنــان گفتــه شــده بــود کــه 
ــه  ــادن ک ــازی وزارت مع ــای ظرفیتس ــی از پروژهه در یک
ــش از 43  ــود، بی ــی ش ــر عمل ــزار دال ــا 3۰۰ ه ــد ب می ش
میلیــون دالــر هزینــه شــده و در نهایــت، نتایــج الزم را بــرای 
ــی  ــع معدن ــتخراج مناب ــرای اس ــای الزم ب ــاد ظرفیت ه ایج

ــت. ــته اس ــی نداش ــتان در پ افغانس
درحالــی  اداری  فســاد  بــا  مبــارزه  شــبکۀ  پژوهــِش 
ــور  ــش رییس جمه ــاه پی ــد م ــه چن ــرد ک ــورت می گی ص
محمداشــرف غنی، کمیســیونی را جهــت بررســی پیمان هــا 
و موضــوع اســتخراج از معــادن، در وزارت معــادن تشــکیل 
ــاالی  ــیون ب ــن کمیس ــۀ کار ای ــون نتیج ــه اکن ــود ک داده ب
ــن مــورد  ــوز در ای ــا هن ــرار دارد و ت ــت ق ــز رییــس دول می

ــت. ــده اس ــاذ نش ــی اتخ تصمیم

بر بنیاد یک پژوهش تازه:

ACKUمسووالن وزارت معادن در فساد گسترده دست دارند



ــر  ــا حضــور ســه نفــر و در اث ــه وحشــت از دســت دادِن شــخص مــورد عاقــه ایجــاد می شــود. حــس حســادت معمــواًل در یــک موقعیــت ب ــاص ب ــای خ ــه موقعیت ه ــته ب ــدرت و بس ــه ن ــر ب ــادت، اگ ــد در یــک رابطــه، حس ــد، حســی طبیعــی اســت و می توان ــا بیای ــل مثبــت هــم واقــع شــود. امــا اگــر حســادت شــدید و نامعقــول شــود، ســراغ م ــقانه، تبدی ــتانه و عاش ــۀ دوس ــرای رابط ــل ب ــن عام ــه مخرب تری ب
می شــود. 

ــز )Ayala Malach Pines( مختلــف، در مرحله یــی از زنده گــی خــود حــس حســادت را تجربــه همــۀ مــا، بــه دالیــل متفــاوت و بــا مجموعه یــی از احساســات حسادت چیست؟  ــاالک پاین ــاال م ــۀ آی ــه گفت ــم. ب ــاص روان شــناس بالینــی، "حســادت، واکنشــی پیچیــده اســت کــه در زمــان کرده ای ــت خ ــا کیفی ــا ارزش ی ــه ب ــک رابط ــه ی ــرایطی ک ــاهدۀ ش ــر موجــود در آن را تهدیــد می کنــد، در شــخص ایجــاد می شــود." مش ــا حضــور ســه نفــر و در اث ــود. حســادت معمــواًل در یــک موقعیــت ب ــاد می  ش ــه ایج ــورد عاق ــخص م ــت دادِن ش ــت از دس ــت، وحش ــان دانس ــه یک س ــا غبط ــک ی ــس رش ــا ح ــد ب ــادت را نبای ــه کســی حســودی حس ــه ب ــود دارد ک ــح وج ــط مصطل ــن غل ــد ای ــت یــا هرچن ــتن مــال، موقعی ــه معنــای آرزوی داش ــد ب ــی کــردن، می توان ــادت، در زمان ــه حس ــی ک ــد؛ در حال ــرد باش ــن ف ــات ای ــت خصوصی ــال، موقعی ــه شــخص نگــران از دســت دادن م ــق دارد. ایجــاد می شــود ک ــودش تعل ــه خ ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــردی اس ــا ف ــد. حســادت از ایــن جهــت واکنشــی پیچیــده اســت کــه طیــف وســیعی ی ــر می کن ــا را درگی ــکار و رفتاره ــات، اف ـ احساســاتی چــون رنــج، عصبانیــت، خشــم، انــدوه، غبطــه، تــرس، از احساس
ــود. ـ افــکاری چــون رنجیده گــی، عیب جویــی، مقایســه بــا رقیــب، حــزن، تحقیــر.  ــه خ ــم ب ــود و ترح ــر خ ــی از ظاه ــونت. مــداوم از خــود و جســت وجوی دلیلــی بــرای اطمینــان یافتــن، ـ رفتارهایــی از قبیــل احســاس ضعــف، تــب و لــرز، تردیــد و پرســش نگران ــه و خش ــای پرخاش جویان ــی حسادت چه گونه از عشق محافظت می کند رفتاره ــه زوج ــد، ب ــروز کن ــدرت ب ــف و به ن ــه خفی ــادتی ک ــس حس ــیر ح ــه اس ــد ک ــادآوری می کن ــند، ی ــی باش ــۀ عاطف ــک رابط ــه در ی ــراز ک ــیرینی و اب ــد ش ــان فاق ــد روابط ش ــده و نگذارن ــی نش ــادت روزمره گ ــود. حس ــان ش ــِت آشنایی ش ــای نخس ــۀ روزه ــه و عاق ــا توج ــد و آن ه ــویق می کن ــر تش ــی از یکدیگ ــه قدردان ــف زوج را ب را بــه کوشــش بــرای جلــب رضایــت و ایجــاد حــس ارزشــمندی در خفی

ــی دارد.  ــر وا م ــر و یکدیگ ــط عاشــقانه را قوی ت ــش داده و رواب ــرل حســادت، عواطــف را افزای ــل کنت ــد. حســادت در اندازه هــای کوچــک و قاب ــن و پرشــورتر می کن ــدت یافت ــا ش ــا ب ــد؛ ام ــه باش ــی در رابط ــرژی مثبت ــد ان ــدازه حسادت چه گونه عشق را از بین می برد غیرمنطقــی شــدن، ماجــرا بــه کلــی تغییــر خواهــد کــرد.  می توان ــد از حــد و ان ــات احساســات حســادت آمیز می توانن ــت گاهــی اوق ــر صحب ــردی به خاط ــه م ــی ک ــال هنگام ــرای مث ــوند. ب ــا یکــی از خــارج ش ــا ب ــک دوســت قدیمــی ی ــا ی ــه و احوال پرســِی همســرش ب ــی ب ــا زن ــد ی ــاد می کن ــواری ایج ــۀ ناگ ــک، صحن ــته گان نزدی ــت بس ــک زن اس ــرش ی ــس همس ــود ریی ــه می ش ــه متوج ــر این ک ــن معناســت کــه خاط ــه ای ــز حســادت می شــود، ب ــۀ جنون آمی ــواِن شــخص خــارج شــده اســت. دچــار حمل ــرل ایــن حــس از ت ــاس چنیــن واکنش هایــی می توانــد آســیب ســختی بــر رابطــه وارد کنت ــدت احس ــام م ــر در تم ــر دو نف ــه ه ــود ک ــب ش ــرده و موج ــان دو حــس حــس حســادت دیگــری را تحریــک کننــد. شــخص حســود نیــز کــه بی ثباتــی کــرده و مــدام در حــال نگرانــی و احتیــاط باشــند تــا مبــادا ک ــر اســت، پیوســته در می ــواًل از مشــکل خــود باخب ــارش، ســرگردان اســت. معم ــه رفت مقصــر دانســتِن خــود و توجی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1982  یک   شنبه      22حو ت    /   ا  سفند          y    1395   13 جما د ی الثا نی   y 1438   12ما ر چ    42017 www.mandegardaily.com
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درآمــد
معـروف  واندیشـمند  ادیـب  هرچنـد 
کتـاب  در  محمودالعقـاد  مصری،عبـاس 
درقـرن  خویش،اسـام  گران سـنِگ 
اصاحـی  وجنبـِش  حرکـت  بیستم،نخسـتین 
بـه  سـلفیت  جنبـش  را  مسـلمانان  درمیـان 
رهبری شـیخ محمد بـن عبدالوهـاب )-۱7۹۲
۱7۰3( درقـرن هجدهـم میـادی می خواند که 
هم زمـان بـا آن، جنبـش سنوسـی ها بـه رهبری 
سنوسـی)۱۲75-۱۲۰6هـ  علـی  بـن  محمـد 
ق( درشـمال افریقـا، به ویـژه لیبـی، وحرکـت 
اصاحِی شـاه ولـی اهلل دهلـوی)۱76۲-۱7۰۲( 
درشـبه قارۀ هنـد سـر برآوردند.امـا برخـاف 
آن چـه مرحـوم عقـاد گفته انـد، ردپـای تجدید 
ازغبـار  اسـامی  اندیشـۀ  وپیراسـتن  دیـن 
ازآن  پیشـتر  بسـی  بایـد  را  واوهـام  خرافـات 
مرزهـای  گرفت.زمانی کـه  جسـت وجو  بـه 
جغرافیایـی اسـام روبـه توسـعه نهاد،تـوأم بـا 
آن اسـام نیـز مـورد اسـتقباِل اقشـار مختلـف 
در  آن  از  پیـش  کـه  گرفـت  قـرار  کسـانی  و 
قرارداشـتند  وساسـانی  روم  تمدن هـای  سـایۀ 
و سـایۀ سـنگیِن عقایـد و فلسـفۀ آن دوتمدن، 
باگذشـت  از یک سـو  داشـت.  برآنـان سـلطه 
روزگاری چنـد ازوفـات پیامبر اسـام وانقطاع 
ازعقایـد  پاره یـی  حمـل  جانبـی  واز  وحـی، 
توسـط  ناهمخـوان  و  نامأنـوس  وباورهـای 
چالـش  بـادو  اسـامی  تازه مسلمانان،اندیشـۀ 
عمـده مواجه گردید:نخسـت، چالشـی که باید 
آنرا داخلی خواند وگسـترۀ وسـیعی ازمسـایلی 
چـون انحرافـات سیاسـی و دگرگونی خافت 
گوناگـوِن  نحله هـای  ظهـور  نبـوت،  ازمنهـج 
فکـری که نصـوص دینی را برمبنـای باورهای 
می نمودنـد؛دوم،  تأویـل  و  توجیـه  خویـش 
چالـش بیرونـی کـه ازیک طـرف آبشـخور آن 
عقانیـت  کـه  بـود  یونانـی  فلسـفۀ  و  منطـق 
اعتقادیـات  به خصـوص  و  اسـامی  اندیشـۀ 
آنـرا بـه چالـش می طلبیـد، واز جانـب دیگـر، 
پیدایـش زنادقـه کـه بـه علت هـای گوناگـون،  
برنمی تابیدنـد. را  اسـام  توحیـدی  باورهـای 
مسـیر  روزهـا  درهمـان  فـوق  هردوچالـِش 
نمـوده  انحـراف  دچـار  را  اسـامی  اندیشـۀ 
بودند.بااین وصف،نخسـتین کسـی که درتاریخ 
اسـام، اندیشـۀ اسـامی را ازمیـان غبارهـای 
بـرآن  تازه یـی  روح  و  کـرد  بیـرون  انحـراف 
دمیـد وگویـا مصـداق ایـن حدیث نبـوی قرار 
گرفـت»ان اهلل یبعـث لهـذه االمـۀ علـی رأس 
کل مأیـه سـنه مـن یجـدد لهـا دینها«.بنـا بـه 
گفتـۀ ابواالعلـی مـودودی، عمربـن عبدالعزیز 
خلیفـۀ امـوی بود که دسـتگاه سیاسـی خافت 
را بـارِ دیگـر برمنهـج نبـّوت اسـتوار نمود.بعد 
ازعمـر بـن عبدالعزیز،چهـار امـام اهـل سـنت 
نیـز  حنبـل(  )ابوحنیفه،مالک،شـافعی،احمدبن 
مصلحـاِن  تعبیـری،  وبـه  مجددیـن  ازجملـۀ 
اندیشـۀ اسـامی وپیشـگامان حرکـِت تجدیـد 
در  حرکـت،  ایـن  شـمارمی روند.درامتداد  بـه 
قـرن پنجم هجری، بار دیگر ابرسـیاه برآسـمان 
تفّکراسـامی پیچیـد و انحرافـات بی شـماری 

آمـد  پدیـد  احـکام  و  عقیده،اخـاق  درابعـاد 
کـه درچنیـن شـرایطی حجت االسـام محمـد 
عقـل  بـر  ومتکـی  فراگیـر  مبـارزۀ  بـا  غزالـی 
عرصه هـای  در  پدیدآمـده  خرافـاِت  ونقـل، 
داد.  پاسـخ  را  واحـکام  تصوف،کام،فلسـفه 
چنیـن حرکتـی، باردیگـر درقـرن هفتم توسـط 
ابـن تیمیـه و شـاگرد ایشـان ابـن قیـم به گونـۀ 
متفاوت تـر از پیـش بـه ظهـور پیوسـت.ازقرن 
میـادی،  هجدهـم  قـرن  الـی  هجـری  هفتـم 
سـردی  بـه  اسـامی  اندیشـۀ  اصـاح  رونـد 
گراییـد که البتـه در فاصلۀ آن، شـخصیت هایی 
"نیـل  کتـاب  صاحـب  شـوکانی  امـام  چـون 
کتـاب  صاحـب  شـاطبی  االوطار"وامـام 
"الموافقـات" ظهورنمودنـد. اولـی در احیـای 
سـنت نبـوی ودومـی در احیـای فقـه مقاصـد، 
درقـرن  دادند.تنهـا  انجـام  شـایانی  کارهـای 
هجدهـم میـادی بودکه سـه جنبـش اصاحی 
بااصـول وقواعـد خـاص ورویکردهـای نسـبتَا 
متفاوتی دسـت به اصـاح باورهای مسـلمانان 
بـه  وحجـاز  درنجـد  سـلفیت  زدند.جنبـش 
شـعار  کـه  عبدالوهـاب  بـن  محمـد  رهبـری 
بازگشـت بـه عقیـدۀ نـاِب اسـامی وپیـروی 
قرآن وسـنت بر روش سـلِف امـت را در صدر 
کارِ خود قـرار داد.جنبش دوم،جنبش سنوسـی 
ازاصـول  مسـلمانان  انحرافـاِت  کـه  اسـت 
وعقب مانده گـی  پراکنده گـی  ریشـۀ  را  اسـام 
سـلفیت،  برخـاف  امـا  نمـود؛  قلمـداد  آنـان 
سنوسـی ها عمدتـًا رویکردی صوفیانه داشـتند.

حرکـت سـوم، حرکـت شـاه ولـی اهلل دهلـوی 
اسـت کـه احیاگـرِی او ترکیبـی ازتصـوف و 
بـه  احیاگـر  بایـد  اورا  تفکرشـریعت محوربود. 
ازمنظـر  عامـه  منفعـت  یـا  مصلحـت  مفهـومِ 
حرکـت،  درهرسـه  خواند.امـا  مالکـی  فقـه 
دیـده  اعتـزال  نـوع  از  شـدید  عقانیـِت  نـه 
می شـود، ونـه تاثیـری از تمدن حاکـم برغرب. 
درواقـع، هرسـه بینـِش فوق به گذشـته بیشـتر 
آینده.بـا  چگونه گـی  تحلیـل  تـا  متمایل انـد 
ایـن توضیـح، چنیـن برمی آیدکـه حرکت هـای 
نجات بخـش درتفکراسـامی، درطـول حیـاِت 
اسـام همـواره وجود داشـته وغـرض مرحوم 
عقـاد شـایدچنین باشـد کـه حرکـت سـلفیت، 
نخسـتین حرکـت بـرای اصـاح اندیشـۀ دینی 
اسـت کـه بـه گونـۀ منسـجم وبـه شـکل یـک 
مکتـب فکـری عـرض انـدام نمـوده اسـت.اما 
حرکـت اصاحـِی سـیدجمال الدیـن ومریداِن 
مسـلمانان  رهایـی  بیسـتم،برای  درقـرن  وی 
ازاسـارت تقلید و تـاش برای پویایی اندیشـۀ 
اسـامی، راهـی متفـاوت ازسـه جریـاِن فـوق 
را پیمـود و در راه احیـای اندیشـۀ اسـامی و 
مبانـی  بـا  اسـامی  باورهـای  همخوان کـردن 
عقلـی و مدرنیتۀ غـرب، تعامِل آنـان بانصوص 
زیربارِعقانیـت ازنـوع اعتزالـِی آن قرارگرفت.

درایـن جسـتارکوتاه، تـاش برایـن اسـت کـه 
تأثیـر مدرنیسـم غربـی و عقانیـت افراطی آنرا 
بـر اصاح گـران قرن بیسـتم نشـان دهی نماییم.

احیای اندیشۀ اسالمی و گردنۀ مدرنیسـم
پژوهش گـران  اتفـاِق  بـه  قریـب  اکثریـِت 

معاصر،سـیدجمال الدین افغانی)۱۸۹7-۱۸3۸( 
جنبـش  وپیش قـراوِل  سلسـله جنبان  را 
اصاحـی جدیـد در قـرن بیسـتم می داننـد که 
ازآن  وسیاسـی  دینـی  حرکت هـای  اکثریـت 
واصاحـِی  سیاسـی  اندیشـه های  از  پـس، 
حسـاِس  درشـرایط  گرفته اند.سـید  الهـام  وی 
یک طـرف  از  کـه  اسـام  درجهـان  تاریخـی 
ازخرافـات  هاله یـی  در  اسـامی  اندیشـۀ 
به سـرمی برد  بی پیشـینه  وجمـود  وخمـود 
غـرب  قدرت منـد  تمـدن  دیگـر،  وازطـرف 
بامبانـی فکـری ومعرفتـی جدیـد و پیشـرفت 
اعجاب انگیـز مـادی، هـم جغرافیـای سیاسـِی 
جهـان اسـام را تهدیـد می نمـود وهـم مبانـی 
آنـرا می زیسـت. معنـوی  وارزش هـای  دینـی 

سـید ازیک سـو خورا میـراث دارِ فکر اسـامی 
نمی توانسـت  دیگـر  ازجانـب  می دانسـت،اما 
تحـوالِت جدیـد ورویکردهـای تـازۀ علمـی 
اسـامی  اندیشـۀ  درجهت دهـی  را  وفکـری 
بـه سـوی جهـاِن جدیـد نادیـده بگیرد.بدیـن 
لحـاظ، اودرمواجهـه بایورش مدرنیسـم غربی 
-بـه گفتـۀ دکترقرضـاوی- به عقانیـت ازنوع 
اعتـزال پنـاه بـرد. درواقـع مدرسـۀ اصاحـی 
میـان نصـوص  تکاپـوی هماهنگـی  در  سـید 
ایـن  کـه  اسـت  وفکرغربـی  وتمـدن  دینـی 
عمـل را از مجـرای تأویل هـای نامأنـوس کـه 
درسـلف امت سـابقۀ چندانی نداشـت، -بدون 
درنظرداشـت ایـن امـر کـه نصـوص مذکـور 
ازنـوع عقیدتـی باشـند یـا احـکام ویـا اخبار– 
به سـر می رسـاند. هرچنـد ازسـید جمال الدیـن 
آثـار زیادی در دسـت نیسـت؛اما اوهمـواره بر 
قرآن کریـم به عنـوان یگانه مرجع وسـتون دین 
کـه بایسـتی درکلیۀ شـئون بـه آن اسـتناد کرد، 
می نگـرد وازایـن نـگاه، دید حداقلی نسـبت به 
سـنت نبوی داشـته و درتبیین اندیشـۀ اسامی 
تـا آن جا بـه احادیث اسـتناد می کند کـه موافق 
ظاهرقـرآن باشـد.این رویکرد سـید به احادیث 
از یک جهت مشـابِه دیدگاه سرسـید احمدخان 
هندی اسـت کـه درمواجهـه بامدرنیسـم غربی 
تفسـیِر نـو وتاحـدی ناشـناخته از قـرآن ارایـه 
آموزه هـای  کوشـید  سـیداحمدخان  نمـود. 
دینـِی ارایه شـده درقـرآن را درپرتـو کشـفیات 
علمـی مـدرن توجیـه کنـد. ایـن دیـدگاه کـه 
بایـد جایـگاه محـوری در جهت دهـی  قـرآن 
بـود  دیدگاهـی  ایفاکنـد،  رفتارمسـلمانان  بـه 
نوزدهـم  قـرن  روشـن فکران  درمیـان  کـه 
واوایـل قـرن بیسـتم درحـال کسـب مقبولیـت 
بـود.در واقـع، نظریـۀ فـوق درمقابـل بینشـی 
قرارداشـت کـه نقـش اساسـی را بـه احادیـث 
عمومـًا پذیرفتـه شـده توسـط علمـا مـی داد.
هـدف اساسـی ایـن طـرح دروهلـۀ نخسـت، 
ایجـاد فضـا بـرای تفسـیر قـرآن بااصطاحات 
مـدرن، و همچنیـن ریشـه کن کردنِخرافاتی بود 
کـه درمیان جوامع مسـلمان رایـج گردیده بود.
ازنظـر احمدخـان، اصـول تفسـیر نبایـد متکی 
برحدیـث باشـد؛ زیـرا ایـن امـر جنبـۀ ابـدی 
وجهان شـمولِی قـرآن را بـه خطـر می انـدازد.

ایـن دیدگاه سـید احمد خان درمصـر نیزدارای 
پیروانـی شـد کـه اصالـت و وثاقـِت احادیـث 
تاریخـی وطـرح  ارایـۀ شـبهاتی  بـا  را  نبـوی 
سـواالتی راجـع بـه عـدم نقـد متـون احادیث 
برخـاف سـند،مباحث پیرامـون راویانی چون 
کعـب االحبار،وهـب بن منبـه وحتـا ابوهریره، 
به چالـش کشـیدند.ازنامدارترین ایـن چهره ها 
می تـوان بـه محمـود ابوریـه صاحـب کتـاب 
کـرد. اشـاره  سـنۀالمحمدیه«  علـی  »اضـواء 
باایـن حال -بـه گفتـۀ حمید عنایـت- هرچند 
سـید درکتـاب حقیقـت مذهـِب نیچـری بـر 
سـید احمـد خـان مـی تازد؛امـا از چندجهـت 
بـاوی مشـابهت دارد:نخسـت این کـه هـردوی 
این کـه  بودنـد؛دوم  خرافـات  مخالـف  آنـان 
قر ن هـا  مسـلمانان  عـوام  کـه  هردوباعقایـدی 
ولـی  می گرفتنـد  مسـلم  را  آن هـا  درسـتی 
مسـلمانان  پیشـرفت  دومانـع  نظـرآن  بـه 
هـردو  این کـه  می کردند؛سـوم  مبـارزه  بـود، 
بـرای مسـلمانان  را  امـروزی  علـوم  آمـوزش 
هـردو  این کـه  وچهـارم  می دانسـتند؛  الزم 
عقلی مشـرب بودند،جـدا از این کـه مـودودی 
کارنامۀ سـیداحمدخان را تاشـی برای آشـتی 
رویکـرد  می دانـد،  وجاهلیـت  اسـام  میـان 
هـردو پیرامون سـنت نبـوی ومشـرب عقانی 
ایشـان بی گمـان زیـر تأثیـر مدرنیسـم غربـی 
سـیداحمدخان  ماننـد  سـیدنیز  زیـرا  اسـت. 
بـرای عقانـی جلـوه دادِن آموزه های اسـامی 
وتـاش بـرای هماهنگ سـازی نصـوص دینی 
با دسـتاوردهای تمـدن غربی، ناچـار ازپاره یی 

می کنـد. کناره جویـی  سـنتی  مواضـع  از 

تجدید اندیشۀ
اسالمی

و چالش مدرنیســم
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آشـنایان بـا کاروبـارِ فرهنگـي و قلمـِي مـن مي داننـد که من 
چهـل سـال اسـت با مسـایِل زباِن فارسـي در رابطه بـا علومِ 
انسـاني و فلسـفۀ مـدرن سـروکّله مي زنم. مـن این جا نه یک 
مسـألۀ دشـوار که دشـوارترین مسـأله را در کارِ انتقاِل فکر و 
فرهنـِگ مـدرن بـه فضاِي معنـوِي زیسـتِي خودمـان مي بینم 
و در ایـن راه بـه انـدازۀ تـواِن خـود بـراِي روشـن کـردِن 
مسـأله و بازگفتـِن آن و هم چنیـن بـراِي گره گشـایي، بـراِي 
تولیـِد مایـه و سـرمایۀ زباني، کوشـیده ام. براِي منـی با چنین 
حّساسـیِت بي نهایـت بـه کارِ زبـان، آن چـه بسـیار دردناک و 
غم انگیـز اسـت آن اسـت کـه، به رغـِم جنب وجوشـی که در 
ایـن سـال ها در فضـاِي زبـاِن فارسـي هسـت و نوشـته هاِي 
به نسـبت بهتـری که بـا قلم هاِي روان تـر و تواناتر و سـالم تر 
و نوآورتـر مي بینـم، هنـوز، اي بسـا، دسـِت بـاال بـا قلم هاِي 
پیکـر، کـژ و کوژ نویسـي هاِي  و  بـي در  زبان هـاِي  ناپختـه، 
ذهن هـاِي واپس مانـده اسـت؛ ذهن هایـی کـه نـه از دسـتور 
و منطـِق زبـان خبـر دارنـد نـه از منطـق و روِش اندیشـه. 
این همـه ترجمه هـا و مقاله هـا و »تألیف«هـاي بي سـروته و 
گنـگ، تـا سـرحِد بي معنایـی مطلـق، بـراِي ایـن اسـت کـه 
مـا بـا مسـألۀ زبـان بسـیار سـاده انگارانه رو بـه رو شـده ایم و 
هرگـز آن را چنـان کـه باید طـرح نکرده ایـم. هنوز بـه وجِه 
تاریخـي و فرهنگـِي زبـان نیندیشـیده ایم. هنوز نپرسـیده ایم 
کـه بازبـردِن ایده هـا و مفهوم هـا و اندیشـه هاِي مـدرن با آن 
درازا و پهنـاِي شـگفت انگیز، از زبان هایـی بـا آن توانایـي 
و کارامـدي، بـه زبانـی کـه هنـوز در قـروِن وسـطاِي خـود 
دسـت وپا مي زنـد، و در نوشـتار گرفتـارِ بیماري هـاِي دیرینۀ 
خویـش اسـت، چه گونـه ممکـن اسـت. ایـن »مدرنیتـه« و 
»پسـت مدرنیته« را چه گونـه مي شـود بـه چنین زبانـی فهمید 
و فهمانـد، اگـر بناسـت کـه به راسـتي بفهمیـم و بفهمانیـم و 

اداِي فهـم در نیاوریم؟ 
کارِ زبـاِن مـا هنـوز در دسـِت ادیبـان اسـت، بـا آن خـوي و 
پسـنِد بسـیار محافظه کارانۀ سـنّتي کـه خوب با آن آشـناییم. 
زبان شناسـاِن مـا، همچـون دیگـر دانش آموختـه گاِن مـا در 
علـومِ انسـاني، هنـوز پاي شـان را چنـدان از تکـرارِ نظریاِت 
آن طرف تـر  می کننـد  تدریـس  کـه  علمـی  پایه گـذاراِن 
نگذاشـته اند و بـه مسـألۀ زبانـِي مـا از دیدگاهـی تاریخـي 
دیـِد  از  چـه  زبان شناسـي،  نشـده اند.  نزدیـک  فرهنگـي  و 
علمـي چه فلسـفي، بـا همۀ حرف هایـی که از دوسوسـور و 
چامسـکي یا ویتگنشـتاین و هایدگر و دریدا، یا هر دانشـور 
و فیلسـوِف دیگـر، نقـل و قرقـره مي کنیـم، هنـوز از آِن مـا 
نشـده اسـت، زیرا نتوانسـته ایم در پرتِو آن ها مسـألۀ خود را 
ببینیـم.  ایـن مسـأله ها هنـوزِ مسـأله هاِي آن "از مـا بهتـران" 
اسـت کـه مـا، مثِل همـۀ مسـأله هاي دیگـر، از سـِر تقلید، از 
سـِر نمایـش، یـا براي خـوردِن یک لقمـه نان مي بایـد قرقره 
و تکـرار کنیـم، آن هـم چـه بسـا بـه زبـاِن گنـگ، بـه زبانـی 

بسته . ـ  شکسـته 
دلیـِل آن شـاید ایـن باشـد کـه زبـان از رِگ گـردن بـه مـا 
نزدیک تـر اسـت. درگیـر شـدن بـا زبـان، از ایـن دیـدگاه، 
یعنـي درگیر شـدن با خـود، با تمامـِي عادت هاِي بـه میراث 
بـرده، بـا تاریـخ و فرهنِگ خود؛ یعنـي در برابِر چشـم غّره ها 
بسـیاری  پیـِه  یعنـي  دادن؛  بـه خـرج  جـرأت و جسـارت 
چیزهـا را بـه تـن مالیـدن؛ یعني بـا تمامـِي رسـوِب تنبلي ها 
و آسـان گیري هاِي صوفیانه یـی کـه »پشـت قباله« ِي تاریخـِي 
مـا و ارث و میـراِث »گران بهـا«ِي نیـاکاِن ماسـت، درافتـادن 
)کـه سـخت ترین جـاِي کار چه بسـا همیـن جـا باشـد(؛ و 
»یعني« هـاِي دیگـر هـم…. بـاري، من دلـم به هـم مي خورد 
و گاهـی سـخت بـه خـود مي پیچـم وقتـی کـه در مجّله هـا 
دکتـري  عنوان هـاِي  آن  بـا  قلم هایـی  از  کتاب های مـان  و 
کتـاِب  یـا  مقالـه   نـامِ  بـه  هذیان نامه  هایـی  پروفسـوري  و 
»علمـي« و »فلسـفي« مي بینـم. )البتـه، همچنـان کـه مقاله هـا 
ذهن هـاِي  دسـت پخِت  درسـت،  و  خـوب  کتاب هـاِي  و 
فرهیختـه، و وجدان هـاِي بیـدار، که شمارشـان بسـیار کم تر 
اسـت، مـرا خوشـحال مي کنـد.( گذشـته از دیگـر عوامـِل 
اجتماعـي و فرهنگـي، آن چـه چنیـن ذهن هایـی را »تربیـت« 
مي کنـد فقـر و بـي در و پیکـرِي زبـاِن ماسـت. سـالیانی در 
فرنـگ بـودن و بـا مـدرِک دکتـري برگشـتن هم بـه خودِي 
عادت هـاِي  و  زبانـی  چنیـن  بـا  کـه  کّله هایـی  در  خـود 
زباني یـی بـزرگ شـده اند و هرگز بـه تنگناهـا و گیرهاِي آن  

نیندیشـیده اند، هیـچ چیـزی را عـوض نمي کنـد.
همۀ مـان مي دانیـم کـه کار از یـک جـاِي عمیـق و ریشـه دار 
خـراب اسـت، اّمـا از کجـا؟ اگـر نخواهیـم بـا پاسـخ هاِي 
سـطحي گرفتاري های مـان را از سـر بـاز کنیـم، مي خواهـم 
خدمـِت سـروراِن عزیـز عرض کنم کـه جدي ترین پرسـِش 
علمي و نیز »فلسـفي« که ما دانشـوران و »فیلسـوفاِن« جهاِن 
سـّومي بـا آن روبـه رو توانیـم شـد، همین اسـت کـه »کارِ ما 
از کجـا خراب اسـت؟« مـن روِي زبان انگشـت مي گذارم و 
مي گویـم کـه یـک بخـِش اساسـِي خرابـي در خانـۀ فرهنِگ 
مـا این جاسـت. چه گونـه مي شـود بـا ایـن زبـاِن نوشـتارِي 
تُنُک مایـه و لنـگ و بیمـار، علـم و فلسـفه و فرهنـِگ مـدرن 
را در کل فهمیـد و فهمانـد؟ مـا در روزگاری هسـتیم کـه 
همـۀ روزنامه هـاِي مـا نیـز، از هـر رنـگ و هـر بي رنگـي و 
نیرنگـی - اسـتثناها بـه کنـار - اغلـب بـا همیـن زبـان هـر 
روز صفحه هـاِي اندیشـه و هنـر و ادبیـات و نقـد دارنـد که 
خوانـدِن بسـیاری از مقاله ها ی شـان، بـه دلیـِل همین مشـکِل 
زبانـي  سـرگیجه آور و گاه از شـدِت پریشـاني و بي معنایـي، 
تهـوع آور اسـت. زباِن گنگ و بي سروسـامان، گیجي و گولي 
و حماقـت هـم با خـود مـي آورد. این خانـۀ کهنـۀ ویرانه را 
چه گونـه مي تـوان بازسـازي کـرد کـه بشـود بـه عنـواِن آدمِ 
قـرِن بیسـت ویکمي در آن زنده گـي کرد؟ خرابي هـاِي آن از 

کجاسـت؟)براِي پاسـخ هاِي مـن به ایـن پرسـش مي توانید نگاه 
کنیـد بـه کتاِب مـن، بازاندیشـِي زباِن فارسـي.(

بـاري، مـا بایـد بـه ایـن مشـکل بیندیشـیم ـ اگـر بناسـت که از 
ایـن چالـه یـا چـاهِ واپس مانده گـِي ذهنـي و زبانـي بـه در آییـم. 
مـن بـه انـدازۀ تـواِن اندیشـه گي و علمـي ام بـه آن مي اندیشـم 
و هنـوز در پـِي فهـِم ژرف تـِر مسـأله و چاره جویي بـراِي آن ام. 
زیـرا که به راسـتي مسـألۀ مـن اسـت و گریبانم را رهـا نمي کند. 
مقاله یـی کـه در دنبـال مي آیـد، تّکه یی سـت از کارِ تازه یـی کـه 
در ایـن زمینـه در دسـت دارم. ایـن را براِي آن ذهن هـاِي جوان 
و جوینده و فرهیخته، آن هایی که سرشـان براي مسـایِل دشـوار 
درد مي کنـد، می نویسـم؛ کسـانی کـه به خـود زحمـِت خواندِن 
را  مـال آور  چه بسـا  و  سـنگین  و  خشـک  حرف هـاِي  ایـن 
مي دهنـد، مثـِل من مشـکل و مسـأله یی دارنـد و در پـِي آگاهي 

بـه مسألۀشـان اند!
فراسوِي زباِن طبیعي

ایـن پرسـش کـه جهـاِن مـدرن توانایي هـاِي زبانِي خـود و مایۀ 
عظیـِم واژه گانـِي خـود و امکانـاِت توسـعۀ بي پایـاِن زبانِي خود 
را چه گونـه و از کجـا فراهـم آورده اسـت، ناگزیـر مي بایـد مـا 
را بـه پرسـش از ماهیّـِت مدرنیّـت و شـیوۀ نگرش و رفتـارِ آن، 
از سـویی نسـبت بـه طبیعت و از سـوِي دیگر، نسـبت بـه زبان 
برسـاند. زیـرا ایـن دو مسـأله بـا یکدیگـر ارتبـاِط جدایي ناپذیر 
دارنـد. این جـا بـاز بـا همـان مسـأله یی رو بـه رو هسـتیم کـه 
جامعه شناسـي بـه عنواِن رویارویـِي »جامعه ِي سـنّتي« و »جامعۀ 
مـدرن« پیـش کشـیده اسـت. تمامـِي ویژه گي هایـی کـه جامعـۀ 
مـدرن را بـه عنـواِن جامعـۀ صنعتـي از ’جامعـه ِي سـنّتي‘ جـدا 
مي کنـد، در کار ِ  زبـان نیـز بـي چون وچـرا بازتـاب دارد. جامعۀ 
و  دارد  چیره گي خـواه  رهیافتـی  طبیعـت  بـه  نسـبت  صنعتـي 
مي کوشـد با یـارِي شـناخِت علمـي و دسـت کارِي تکنولوژیک 
ایـن رهیافـت بـر  بنیـادِ  اّمـا  آن را در خدمـِت خـود درآورد. 
آن انقابـی در نگـرش بـه طبیعـت قـرار دارد کـه از طبیعـت 
جادوزدایـي کـرده و هاله هـاِي رمـز و رازِ متافیزیکـي را از آن 

سـترده و آن را عریـان در  اختیـارِ  انسـان قـرار داده اسـت.
امـا، هـر کشـورِ صنعتـي کـه علـِم کاربـردي و تکنولـوژي را از 
کشـورهاِي مـادرِ مدرنیّـت و صنعـت آموخته و به بـازارِ جهانِي 
تولیـد و فـروِش کاالهـاي صنعتـي وارد شـده باشـد، بـه معناِي 
دقیـق و کامـِل کلمـه مـدرن نیسـت. جامعه هـاِي دسـِت دّومِ 
صنعتـي همـواره دنبالـه رِو جامعه هاِي مـادر اند. آن ها نـه تنها از 
نظـِر علـوم و تکنولـوژي که از نظـِر زباني نیـز ناگزیـر دنباله رو 
قلمـرِو  در  چـه  جامعه هـا،  ایـن  زبان هـاِي  وام گیرنده انـد.  و 
علـومِ انسـاني و ادبیـات و هنـر، چـه در گسـترۀ علـومِ طبیعـي 
و تکنولـوژي، ناگزیـر وام گیرنده انـد و نمي تواننـد در پهنه هـاِي 

بنیـادِي نظـري بـا زبان هـاِي اصلـي رقابـت کنند.
آن  عظیـِم  دسـتاوردهاِي  و  مدرنیّـت  کـه  اساسـي  نکتـۀ  ایـن 
بـدوِن یـک بسـتِر زبانـِي کارامـد و توسـعه پذیر، و بي نهایـت 
توسـعه پذیر، بـدوِن یـک زبـاِن بـاز، نمي توانسـت بـه آن چـه 
رسـیده اسـت  برسـد، مي بایـد مـا را بـه درنگـی جـدي در 
»بسـته«  زبان هـاِي  و  بـاز  زبان هـاِي  اساسـِي  فرق هـاِي  بـاِب 
برسـاند. مـرادِ مـن از زبـاِن بسـته همـان چیـزی سـت کـه در 
اصطـاح بـه آن »زبـاِن طبیعـي« مي گویند. درنگی در بـاِب زباِن 
طبیعـي و چه گونه گـِي  کارکـردِ آن بـراِي بحثـی کـه در آن ایـم، 

ضروري سـت.
زبـاِن طبیعـي چیسـت؟ زبـاِن طبیعـي واسـطۀ ارتباطـي در یک 
جامعـۀ طبیعي سـت. جامعـۀ طبیعـي جامعه یی سـت پایـدار در 
یـک محیـِط جغرافیایـِي خاص کـه خـود را بـا زادآوري )تولیِد 
مثـل( در زمـان دوام مي بخشـد. جامعـۀ طبیعـي جامعه یی سـت 
داراِي تاریـخ و حافظـۀ تاریخـيـ  خواه اسـاطیري یا مدرنـ  که 
بـا زبانـی، که زباِن ویژۀ آن اسـت، جهـاِن فرهنگـي و زنده گانِي 
مـاّدي و معنـوِي خـود را شـکل مي دهـد و خـود را بـه نامـی 
مي نامـد کـه آن را در برابـِر جامعه هـاِي دیگر هویّت مي بخشـد. 
در این جـا مجـاِل ورود بـه بحث دربـارۀ پیچیده گي هـاِي جامعۀ 
طبیعـي از نظـِر سـاختاري و الیه بنـدي و نیـز پیچیده گي هـاِي 
درونـِي زبانـِي آن در رابطه با آن سـاختار و الیه بندي ها نیسـت. 
بـراِي بحثـی کـه در آن ایـم، مي بایـد بـه سـاده ترین طـرح از آن 

بسـنده کـرد. براِي مثـال، زباِن فارسـي را در یک بُرِش 
زمانـي و یـک محـدودۀ مکاني بـه عنواِن زبـاِن طبیعِي 

جامعـۀ طبیعـِي فارسـي زبان در نظـر مي گیریم.
هـر زبـاِن طبیعـي خودجـوش از دِل یـک زنده گانـِي 
واژه گانـي،  واجـي،  سـاختارهاِي  و  برآمـده  قومـي 
زبان هـاِي  از  را  آن  کـه  دارد  ویژه یـی  دسـتورِي  و 
بـه  بنـا  طبیعـي،  زبان هـاِي  مي کنـد.  جـدا  دیگـر 
طبیعـي بودن شـان، یعنـي بـودِش خـود بـه خـود و 
ناخودآگاه شـان، از سـاختارهاِي واجـي، واژگانـي، و 
دسـتوري  خـود شـکل مي گیرند، و همین شـکل گیري 
بـر آن هـا حد نیـز مي گـذارد. مایـۀ واژه گانِي هـر زبان 
بیانـِي آن هـا، در عیـِن حـال،  و امکانـاِت معنایـي و 
وابسـته به بسـتِر فرهنگي یی سـت که زبـان در آن قرار 
دارد. در نتیجـه ، به خـاِف سـخِن رایـج، هـر چیزی را 

بـه هـر زبانـی نمي تـوان گفـت.
دسـت یازِي  و  مـدرن  جهـاِن  پیدایـِش  از  پیـش  تـا 
ـ  زبانـي  جهان هـاِي  طبیعـت،  بـه  آن  بي حدو مـرزِ 
فرهنگـِي بشـري در یک بسـتر کمابیش طبیعي به سـر 
مي بردنـد، بـا دسـت یازِي محـدود یا بسـیار محدود به 
طبیعـت بر پایـۀ تکنولوژي یـی ابتدایي در قالـِب فنوِن 
کشـاورزي و معمـاري و صنعت گـرِي سـنّتي. بدیـن 
»زبان هـاِي  را  طبیعـي  جامعه هـاِي  زبان هـاِي  سـان، 
بسـته« مي توانیـم بنامیـم کـه، از سـویي، از قالب هـاِي 
طبیعـِي خود و از سـوِي دیگـر، از سـنّت هاِي فرهنِگ 
وابسـته بـه خـود پیـروِي بي چون وچـرا مي کننـد. در 
گمـاِن مردمـاِن جامعه هـاِي سـنّتي صـورِت دیگری از 
زنده گـِي اجتماعـي و رفتارِ زبانـي نمي گنجد. به همین 
دلیـل، تـا پیش از جهان گیر شـدِن مدرنیّـت، دگرگوني 
سـاختارهاِي  و  اجتماعـي  زنده گـِي  صـورِت  در 
زبانـي  بسـیار ُکنـد و ناخـودآگاه بوده اسـت. بـا علومِ 
انسـانِي مدرن اسـت که بشـر بـه سـاحِت خودآگاهِي 
اجتماعـي و تاریخـي و نیـز زبانـي پـا نهـاده و با اصِل 

تغییرپذیـرِي آن ها آشـنا شـده  اسـت.
همـۀ  همچـون  بسـته،  جامعه هـاِي  در  زبـان 
بـه عادت هـا  وابسـته  آن هـا،  در  زنده گـي  وجه هـاِي 

و سنّت هایی سـت کـه در نظـِر مردمـان تقـّدس یافته انـد. در 
نهادهـا  کنونـِي  صورت هـاِي  جامعه هایـی  چنـان  در  نتیجـه، 
و سـنّت ها، از جملـه زبـان، همخـوان بـا یـک صـورِت ازلـي 
انگاشـته مي شـود کـه سـرپیچي از آن گناهی سـت کـه سـبِب 
کیفـِر اجتماعـي یـا الهـي مي شـود. بـا ایـن همـه، به خـاِف 
ایـن گمـان، در واقعیّـت، عادت هـاِي زبانـي، همچـون همـۀ 
عادت هـاِي دیگـر، ثابـت و همیشـه گي نیسـتند و با گـذر زمان 
دگرگـون مي شـوند. یعنـي، اهِل زبـان دگرگوني هـا را رفته رفته 
مي پذیرنـد و عادت هـاِي تـازه پیـدا مي کننـد. بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه زبان هـاِي طبیعـي، همچـون هر چیـِز طبیعـِي دیگر، 
تاریـخ دارنـد و تاریخ شـان حکایـت از دگرگوني هـاِي بنیـادي 
در سـاختارِ آوایـي، واژه گاني، و دسـتوري و معنایي شـان دارد.
 زبـان، چنان کـه اشـاره کردیم،  در خود فروبسـته نیسـت، بلکه 
گشـوده اسـت بـه روی فرهنـگ. آن چـه دربـارۀ فروبسـته گِي 
بـه  نسبي سـت.  بسـیار  گفتیـم،  پیش مـدرن  جامعـۀ  در  زبـان 
عبـارِت دیگـر، فروبسـته گِي زبان هـا بـه نسـبِت فروبسـته گِي 
فرهنگ هـاِي وابسـته بـه آن هاسـت.  در کل، مي تـوان گفـت که 
dif� )همان گونـه کـه در طبیعـت بـا فراینـِد ُجدایش پذیـري 
از دروِن   بـا کارکردهـاِي گوناگـون  اندام هـا   )ferentiation
تخمـۀ  موجـودِ زنـده پدیـدار مي شـوند، زبان هـا نیز همـراه با 
رشـِد فرهنـگ و دگرگوني هـاِي شـکِل زنده گانـِي انسـاني، از 
درون جدایـش مي پذیرنـد و »اندام«هـا و الیه هـاِي گوناگون، با 
ارزش هـا و کارکردهـاِي گوناگـون، از درون شـان پدید مي آید. 
زبـاِن پیش نوشـتاري »طبیعي تـر« از زبـاِن نوشتاري سـت. زیـرا 
در زبـاِن پیش نوشـتاري، کـه همان زبـاِن گفتاري سـت، به دلیِل 
طبیعـِت خودبه خـودِ گفتـار، دسـت کارِي آگاهانـه یـا گزینـِش 

آگاهانـه بسـیار کمتر اسـت. 

ش آشوریبخش نخسـت
داریو

ACKU
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رحمت اهلل بیگانه -ماندگار
قـرار اطاعات و چشـم دیدهای شـاهدان عینی، ییش 
از ۲5۰ تـن در حادثۀ خونبار شـفاخانه سـردار داوود 
دقیـق زخمی هـا خبـری  تعـداد  از  کشـته شـده اند. 

 . نیست
بـه گفتـه شـاهدان: تروریسـتان، هفت سـاعت وقت 
داشـتند، هـر جنبنده یـی را بـه رگبـار بسـته کننـد. به 
گفتـه شـاهدان؛ افـراد ویژۀپولیـس که بـا چرخبال ها 
آسـانی  بـه  بودنـد،  ایـن شـفاخانه رسـیده  بـام  بـه 

نتوانسـتند راه عبـور بـه منـزل هفتـم را پیـدا کننـد.
حضـور  محـل  در  کسـانی که  مـن-  همـکاران   
داشـته اند- چشـمدیدهای خود را ایـن گونه حکایت 
کردنـد: اولیـن انتحـاری، بـدون هیـچ مزاحتمـی بـا 
اول  از تاشـی  پایـوازی،  نشـان دادن کارت هویـت 
گذشـته و نزدیـک تاشـی دوم کـه کارمنـدان اردو 
جهـت ثبـت نـام نشسـته اند، می ایسـتد و بـا فیـر دو 
مرمـی در ناحیـۀ سـر، آن هـا را شـهید سـاخته و بـه 
مجـرد متوجه شـدن دیگـر محافظـان از ایـن حادثـه، 
شـخص مذکـور، خـود را انفجـار می دهـد. همزمـان 
بـا ایـن انفجـار انتحـاری، یـک موتـر کروال کـه قبًا 
بـود،  کـرده  توقـف  شـفاخانه  موترهـای  پـارک  در 
انفجـار می کنـد. وحشـت عجیبی در داخل شـفاخانه 
در  نظامیـان موظـف  از  تعـدادی  ایجـاد گردیـده و 
شـفاخانه چارصـد بسـتر بـه طـرف دروازه ورودی 
می دونـد، در همیـن اثنـا صـدای زد و خـورد و فیـر 
مرمـی از منـزل دوم شـفاخانه بـه گـوش می رسـد. 
ایـن شـاهد عینی، از معـاون شـفاخانه سـردار داوود 
ایـن گونـه نقـل قـول می کنـد: "جلسـه گزارش دهی 
هـر  چاشـت،  از  قبـل   ۹.3۰ الـی   ۸.3۰ سـاعت  از 
حـوت   ۱۸ تاریـخ  بـه  امـا  می داشـت،  ادامـه  روز 
بـه نسـبت نبـودن تعـدادی از جنـراالن اردو کـه در 
محفـل یـاد بـود مارشـال فهیم شـرکت کـرده بودند، 
جلسـه سـاعت ۸.45 صبـح خاتمـه یافت. بـا صدای 
اولیـن انفجـار، تروریسـت های انتحـاری کـه مجهـز 
بـا اسـلحه کلشـنکوف، بـم دسـتی و برچـه بودنـد، 

درسـت سـاعت ۹ صبـح به صـورت فوری خـود را 
دهـن دروازه جلسـه می رسـانند؛ امـا اتـاق را خالـی 
می یابند.قـرار اطاعـات، ایـن دوتـن انتحاری که قبًا 
در منـزل دوم شـفاخانه چارصد بسـتر جابجـا بودند. 
در حالی کـه بـرق شـفاخانه می باشـد، امـا کامره هـای 
امنیتـی، یکسـاعت قبـل خاموش می شـود. حـدود 7 
سـاعت عملیـات تروریسـتان ادامـه می یابـد و همـه 
افـراد حاضـر در دسـترس، قتـل عـام می شـوند. این 
درحالی اسـت کـه در منـزل اول پهره دارهای مسـلح 
وجـود داشـت و تروریسـتان بـه آن منـزل نرفتنـد. 
تروریسـتان از منـزل دوم بـه بـاال بـه کشـتار خـود 
ادامـه می دهنـد، آنها برای کشـتن مریضـان، پایوازها، 
نرس هـا و داکتـران از مرمـی، بـم دسـتی و برچـه 
اسـتفاده می کننـد. در منـزل هفتـم شـفاخانه چارصد 
بسـتر، بـه صـورت کل ۲۲ تـن از افـرادی کـه در 
جنگ هـا بـا تروریسـتان معیـوب شـده بودنـد، بنا بر 
مشـکات اقتصـادی و اجتماعـی بـه خانه هـای خود 

نرفتـه بودنـد، یـکا یـک کشـته می شـوند."
در عیـن حـال، یکتـن از همـکاران مـن کـه بـرای 
جسـتحوی فرد گمشـدۀ خـود به تهکوی یـا زیرخانۀ 
ایـن شـفاخانه رفتـه بود، قصه کـرد: زیرخانه یا سـرد 
خانـه ایـن شـفاخانه از خـون آدم هـا رنگیـن شـده 
بـود، بوت هـای مـا پـر از خون شـد، هر طـرف بوی 
خـون بـود. وی گفـت: مرده خویشـاوند جـوان خود 
را درحالـی یافتیـم کـه نصـف کردنـش بریـده شـده 
بـود. وی گفـت: مریضـان زنانـه وقتی که صـدای فیر 
را می شـنوند، پایوازهاهمـراه با مریضان به تشـناب ها 
خـود را پنهـان می کنند، وقتـی تروریسـتان وارد اتاق 
شـان می شـوند، کسـی را بـرای کشـتن نمی یابنـد و 
دروازه هـا را یکـی پی دیگر باز می کننـد، دروازه های 
بسـته را بـه رگبار می بندند. در تشـنابی کـه این زنان 
خـود را مخفـی کـرده بودنـد، یکتـن از پایوازهـای 
آن هـا کـه از تـرس خـود را پشـت دروازه گرفته بود، 
بـا اصابـت یـک مرمـی کشـته می شـود و تعـدادی 
از زنـان بـا دیـدن ایـن حادثـه بـه شـوک رفتـه و از 

حـال بیرون می شـوند. تروریسـتان در اتـاق همجوار 
ایـن زنـان، بـا انداختـن بم دسـتی تمـام مریضـان و 

همراهانشـان را می کشـند. 
هم چنـان یکـی دیگـر از همکاران من کـه مادرش در 
ایـن شـفاخانه بسـتر بود، گفـت: وقتی سـاعت ۹:3۰ 
صبـح از ایـن حادثـه خبـر شـدم، بـه خواهـرم که با 
مـادرم بـود، زنـگ زدم و خواهرم تیلیفـون را گرفت 
و کوتـاه گپ زد. بـار دیگر زنگ زدم، تشویشـم زیاد 
شـد؛ گـف:  زنـگ نـزن حالـی مـا کشـته می شـویم. 

بعـد تیلیفونش خاموش شـد. 
وی گفـت: از دفتـر با سراسـیمگی به طرف شـفاخانه 
حرکـت کـردم، سـاعت ۱۲ بـه چهارراهـی مسـعود 
رسـیدم، هیـچ کسـی را بـه شـفاخانه راه نمی دادنـد، 
تـا سـاعت 5:3۰ انتظار مانـدم و سـاعت 5:3۰ داخل 
شـفاخانه شـدم، در جسـت وجوی مـادرم بـه لفـت 
سـوار شـدم، منزل ششـم رسـیدم، مـادرم و خواهرم 
زنـده بودنـد؛ اما کس را نمی شـناختند و شـوک دیده 
بودنـد. در ایـن منـزل روبـروی اتـاق مـا زنـی باالی 
سـر دختـرک جـوان خـود خاموشـانه گریـه می کرد. 
دختـرش بـا یـک مرمـی بـه سـرش جـان داده بـود. 
وقتـی دوباره از طریـق زینه ها پایین شـدم، کماندوها 
اتاق هـا را تاشـی می کردنـد، در دهلیز هـا مرده هـای 
زیـادی دیـده می شـد کـه افتیـده بودنـد. شـفاخانه 
ترسـناک و پـر از بوی خـون و باروت بـود، با عجله 
پله هـا را یکـی پـی دیگـر پیمـودم، فکـر کـردم از 
جنـگ خونینـی زنـده برگشـته ام، حواسـم سـاعت ها 
منگ شـده بـود. وقتـی آن صحنه های وحشـتناک در 
برابـر چشـمانم می گذرنـد، اشـک هایم نـا خـود آگاه 
جـاری می شـود، دلـم بـرای خـودم و مـردم بی پنـاه، 

بی دفـاع و مظلـوم افغانسـتان آتـش می گیـرد!
گفتنـی اسـت کـه شـفاخانه چارصـد بسـتر ارتـش 
ملـی کـه بـه نـام شـفاخانه سـردار محمـد داوود یاد 
می شـود، حـدود ۲5۰ سـرباز و کارمند مسـلح نظامی 

دارد.

د افغانسـتان د مالیـې وزارت وايـي، د تېروڅو کلونـو په پرتله 

د دغـه وزارت پـه عوايـدو کـې پـه بـې سـاري ډول زیاتوالـی 

دی. راغلی 

د ماليـې وزارت وايـي، پـه عایـدايت ادارو او منابعـو کـې د 

اصالحاتـو او شـفافیت پـه رامنځتـه کولـو رسه توانېديل چې 

د خپـل ټـاکيل هدف څخـه۳۳ میلیـارده افغانۍ زیـات عواید 

کړي. راټـول 

د دغـه وزارت ویانـد اجمـل حمیـد عبدالرحیمـزي د شـنبې 

پـه ورځ د حکومتـي ادارو لخـوا د کلنیـو راپورونـو د وړاندې 

کولـو پـه غونډه کـې وویل چـې پـه ۱۳۹۵ ملریـز کال کې د 

افغانسـتان عایـدات د تېروڅـو کلونـو په پرتله زیات شـوي او 

دوی توانېـديل چـې د خپـل ټاکيل هـدف څخهډېـر عایدات 

راټـول کړي.

نوموړي زیاته کړه:

"۱۳۹۵ملریـز کال د افغانسـتان د مالیې وزارت لپاره د السـته 

راوړنوڅخهـډک کال پـه دې و چـې مـوږ وتوانېـدو چـې لـه 

خپـل ټاکيل هـدف څخهډېـر عواید ترالسـه کړو، زمـوږ لپاره 

۱۳۲ میلیـارده افغانۍټـاکل شـوې وې، خـو مـوږ د کال تـر 

اخـره ۱۶۵ میلیـارده افغانـۍ ترالسـه کـړې، کـه چېـرې دا د 

۱۳۹۳ ملریـز کال رسه چـې له اوسـني نظام څخـه مخکې و 

مقایسـه کـړو نـو ۶۵ میلیـارده افغانۍ زیاتوالیښـيي."

ښـاغيل عبدالرحمیـزي وویـل، د افغانسـتان د مالیـې وزارت 

هڅـه کـوي چـې پـه راتلونکـي کال کـې تـر دې هـم ډېـر 

عوایـد ترالسـه کـړي او افغانسـتان د پر ځـان بسـیاینې پړاو ته 

ورسـوي.

د يـاد وزارت د معلوماتـو له مخې دغـه وزارت په ۱۳۹۵ کال 

کـې د پیسـو نړيـوال صنـدوق يـا ای ایـم ایـف غړیتـوب هم 

ترالسـه کـړ چـې دا د نړیوالېټولنـې د رضایتښـودنه کـوي او د 

افغانسـتان لپـاره يوه لویـه السـته راوړنه ده.

دا پـه داسـې حـال ده چې افغانسـتان د ۲۰۱۷ میـالدي کال د 

اقتصـادي خپلواکـۍ په نړیـوال انډېکـس کې۱۶۳ځای خپل 

و. کړی 

پـه دغـه لړ کې چین پـه ۱۱۱م، پاکسـتان پـه ۱۴۱م او هند په 

۱۴۳م ځـای کـې دي، هانګ کانګ، سـنګاپور او نیوزیلنډ بیا 

د دغه جـدول د رس درې هېوادونه دي.

د هېرتېـج فونډېشـن د راپـور لـه مخـې افغانسـتان پـه تېرهیوه 

لسـیزه کـې چټکـه خـو سـتونزمنه اقتصـادي وده کړې.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د اقتصـاد وزارت مسـؤلین 

وايـي چې د افغانسـتان اقتصـادي حالـت د ودې او پرمختګ 

پـه حال کـې دی.

د دغـه وزارت ویاند سـهراب بهمن د شـنبې پـه ورځ د نومړي 

وزارت د کلنـي راپـور د وړانـدې کولـو پـر مهـال وویـل چې 

پـه تېروڅـو کلونـو کـې د افغانسـتان اقتصـادي وضعیتښـه نه 

و خـو پـه ۱۳۹۵ ملریـز کـې د افغانسـتان اقتصـاد دوه سـلنه 

لوړ شـوی دی.

نوموړي زیاته کړه:

"لـه نېکـه مرغـه زمـوږ اقتصـادي حالـت د ودې په حـال کې 

دی، پـه ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ میـالدي کلونو کې زمـوږ اقتصادي 

وضعیتښـه نـه و، خو د اقتصـاد وزارت او د احصایيې ادارې د 

شـمېرو له مخـې په ۱۳۹۵ ملریـزکال کې دوه سـلنه لوړوالی 

لېـدل کېـږي او متـه ده چـې دغـه اقتصـادي وده درې سـلنې 

تـه پورته يش."

پهیـاد کنفرانـس کـې د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو 

وزارت ویانـد مسـافر قوقندي د نومـوړي وزارت د کلني راپور 

د وړانـدې کولـو پرمهال وویل چې د افغانسـتان سـوداګریزې 

اړیکـې له هېوادونـو رسه پراخې او په ځانګړيـډول د ترانزیټ 

پـه برخـه کې چټکې شـوي.

د افغانسـتان د اقتصـادي سـکټور د وزارتونـو ویندویـان پـه 

داسـې حـال د خپلـو السـته راوړنـو او پـه دغـه هېـواد کـې د 

اقتصـادي پراختیـا خـره کـوي چـې عـام خلـک لـه ناسـم 

اقتصـادي وضیعتڅخه شـکایت لـري وايي چـې ورځ تر بلې 

سـتونزېډېرېږي. دوی  د 

دیادونـې ده چـې لـه نېږدېیوې میاشـتې راهیسـې له پاکسـتان 

رسه د افغانسـتان ځمکنۍټولـې الرې هـم تـړل شـوي چې د 

مسـاپرو تـر څنګیـې افغـان سـوداګرو تـه هـم سـتونزې پیـدا 

کـړي او درانـه تاوانونـه وراوښـتي دي.
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مرزی  تخطی های  از  شکایت  که  می گویند  مجلس  نماینده گان 
پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد یک اقدام نیک است 

و امیدوار هستند که نتیجه بدهد.
مرزی  تخطی های  از  افغانستان  دولت  رسمی  شکایت  پی  در 
نماینده گان مجلس می گویند که  متحد،  ملل  به سازمان  پاکستان 
مرزی  تخطی های  توقف  در  نتیجه یی  شکایت  این  اند،  امیدوار 

پاکستان داشته باشد.
روز  ملل  سازمان  در  افغانستان  دایمی  نماینده  صیقل،  محمود 
جمعه در نشست شورای امنیت این سازمان، شکایت نامه یی را به 

دبیر کل سازمان ملل سپرد.
گفته  نامه  شکایت  این  در  افغانستان  دولت  گزارش جمهور،  به 
است که از ماه جنوری سال ۲۰۱7 تاهنوز نظامیان پاکستانی حد 
اقل 5۹ مورد قلمرو افغانستان را نقض کرده و این نقض شامل 
نقض حریم هوایی، شلیک بیشتر از ۱375 توپ از خاک پاکستان 
به افغانستان و انجام حمات انتحاری و تروریستی که از خاک 

پاکستان سازمان دهی شده در داخل افغانستان انجام شده است.
وضعیت  به  ملل  "سازمان  گفت:  مجلس  عضو  بهشتی  فکوری 
به  دیپلماتیک  مجرای  از  شکایت  درج  دارد؛  اشراف  افغانستان 

سازمان ملل یک امر پذیرفتنی است".
آقای بهشتی افزود، افغانستان هم اکنون میدان رقابت های امریکا، 
روسیه و کشورهای منطقه شده است و اگر درست مدیریت نشود 

به سوریه دوم تبدیل خواهد شد.
به گفته وی، اقدام دولت افغانستان از مجاری حقوق بین المللی 
مناسب است؛ ولی نمی تواند شورای امنیت سازمان ملل را وادار 
در  بزرگ جهانی  یا کشورهای  منطقه  برعلیه کشورهای  که  کند 
بودجه  کشورها  همین  زیرا  کند  صادر  مصوبه  افغانستان  مورد 

سازمان ملل را تامین می کنند.
فوزیه کوفی دیگر عضو مجلس نیز گفت: "برای اولین بار است 
که دولت افغانستان بابت تخطی های مرزی پاکستان شکایت نامه 
رسمی در سازمان ملل درج می کند و این یک اقدام نیک است".

دولت  تا  است  تاشی  نامه  شکایت  این  افزود،  کوفی  خانم 
افغانستان برای مدیریت مرزهایش با پاکستان، از شورای امنیت 

سازمان ملل طلب همکاری کند.
او ابراز امیدواری کرد که شکایت رسمی افغانستان بابت تخطی 
های مرزی پاکستان به سازمان ملل نتیجه دهد و پاکستان مجبور 

شود تخلفات مرزی اش را پایان دهد.
این اولین باری است که دولت افغانستان رسمًا بابت تخطی های 
مرزی پاکستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می 

کند.
پیش از این، با وجود تقاضاهای مکرر سیاست مداران و اعضای 
مجلس، دولت افغانستان از تخطی های مرزی پاکستان به سازمان 

ملل شکایت نکرده بود.

قتل عام چهارصد بستر از زبان شاهدان عینی:

بیـش از 250 تن کشتـه شـدند

استقبال از شکایت افغانستان
 بر ضد پاکستان به سازمان ملل

مالیې وزارت:

۱۳۹۵کې مو تر ټاکيل هدف۳۳ میلیارده زیاتې افغانۍټولې کړي
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ورزش

رییس جمهــور ترکیــه پــس از دیــدار بــا همتــای روس خــود ضمــن ابــراز 
تمایــل بــرای همــکاری کشــورش بــا ایتــاف تحــت امــر امریــکا در آزادی 

شــهر منبــج، خواهــان همــکاری نظامــی بــا روســیه در ســوریه شــد.
رجــب طیــب اروغــان بــا والدیمیــر پوتیــن رییس جمهــور روســیه 
در مســکو دیــدار و گفت وگــو کــرد. ترکیــه بــرای جلــب رضایــت 
قدرت هــای ذی نفــوذ در ســوریه از جملــه امریــکا و روســیه بــرای ایجــاد 

ــد. ــاش می کن ــوریه ت ــن در س ــۀ ام منطق
ــه  ــرد: ترکی ــام ک ــن اع ــا پوتی ــترک ب ــانه یی مش ــت رس ــان در نشس اردوغ
تمایــل دارد کــه ارتــش ایــن کشــور در عملیــات آزادســازی شــهر رقــه از 
کنتــرل داعــش مشــارکت کنــد، امــا امریــکا بــه حمایــت از ُکردهــای ســوریه 
ــرای  ــره ب ــداف انق ــا اه ــن ب ــل دارد و ای ــه تمای ــات آزادی رق ــرای عملی ب
ــه شــرق  ــرد از مرزهــای خــود و عقب راندن شــان ب دورکــردن نیروهــای ُک

رود فــرات همخوانــی نــدارد.
ــتند را  ــوری هس ــای س ــًا ُکرده ــه عمدت ــق ک ــع خل ــای مداف ــه یگان ه ترکی
ــای  ــروه در عملیات ه ــن گ ــارکت ای ــا مش ــد و ب ــتی می دان ــروه تروریس گ

ســوریه مخالــف اســت.
ــم و  ــل داری ــکاری کام ــیه هم ــا روس ــوریه ب ــا در س ــت: م ــوان داش او عن
فرماندهــان ســتاد ارتش هــای دو کشــور، وزرای خارجــه و ســازمان 

ــد. ــل دارن ــکاری کام ــر هم ــا یکدیگ ــرف ب ــات دو ط اطاع
ــد  ــاف ض ــا ایت ــارکت ب ــه مش ــبت ب ــن نس ــه همچنی ــور ترکی رییس جمه
ــراز  ــج ســوریه اب ــرای آزادســازی شــهر منب ــکا ب ــری امری ــه رهب داعــش ب
تمایــل کــرده و بــه همتــای روس خــود گفــت کــه ترکیــه بــا ایتــاف ضــد 

ــد. ــکاری می کن ــوریه هم ــش در س داع
ترکیــه شــهر منبــج را بخشــی از منطقــۀ امنــی می دانــد کــه بــه دنبــال ایجــاد 

آن در مرزهــای مشــترک با ســوریه اســت.
ــه  ــادی ک ــای اقتص ــل تحریم ه ــو کام ــه لغ ــبت ب ــن نس ــان هم چنی اردوغ

ــرد. ــدواری ک ــراز امی ــرده اب ــال ک ــه اعم ــه ترکی ــیه علی روس
والدیمیــر پوتیــن نیــز بــا تأکیــد بــر این کــه آتش بــس در ســوریه 
هم چنــان پابرجاســت، برقــراری آتش بــس در ایــن کشــور را نتیجــه 

دانســت. ترکیــه  بــا  روســیه  گســترده  میان جیگری هــای 
ــوریه  ــی در س ــل سیاس ــال ح ــه احتم ــبت ب ــیه نس ــوری روس رییس جمه
ــرای  ــس ب ــد آتش ب ــان تمدی ــرد و خواه ــی ک ــراز خوش بین ــاط اب ــا احتی ب

ــد. ــران ش ــرای بح ــه یی ب ــای ریش ــه راه حل ه ــتیابی ب دس
ــه  ــم از جمل ــای مه ــتن گروه ه ــف پیوس ــه لط ــه ب ــد ک ــادآور ش ــن ی پوتی
امریــکا، امــکان دســتیابی بــه تمدیــد آتش بــس و از ســرگیری رونــد 
سیاســی فراگیــر وجــود دارد. او همــکاری نظامــی بیــن روســیه و ترکیــه در 

ــد. ــاد خوان ــر اعتم ــی ب ــه و مبتن ــتود و آن را فعاالن ــوریه را س س
ایــن اظهــار نظــر در تــاش بــرای کاســتن نگرانــی ترکیــه دربــارۀ حمایــت 

احتمالــی روســیه از ُکردهــای ســوریه مطــرح شــد.
ــارزه  ــرای مب ــی ب ــۀ جهان ــای جامع ــزوم یکی ســاختن تاش ه ــر ل ــن ب پوتی
ــه منظــور حفــظ امنیــت  ــد کــرد و گفــت: ب ــا تروریســم در ســوریه تأکی ب
و صلــح در منطقــه و از ســرگیری رونــد بازســازی ســوریه و دیگــر 
کشــورهای منطقــه بایــد تمامیــت ارضــی ســوریه حفــظ شــود کــه شــرط 

ــن کشــور اســت. ــرای حــل سیاســی در ای ضــروری ب

یــک مقــام ارشــد ســازمان ملــل متحــد ُهشــدار داد، جهــان بــا بزرگ تریــن 
بحــران انســانی از زمــان پایــان جنــگ جهانــی دوم روبــه رو اســت و بیــش 
ــت و  ــنه گی دس ــی و گرس ــا قحط ــور ب ــار کش ــن از چه ــون ت از ۲۰ میلی

ــد. ــرم می کنن ــه ن پنج
ــتانه  ــور بشردوش ــل در ام ــازمان مل ــرکل س ــاون دبی ــن، مع ــتفان اوبرای اس
ــی  ــای جهان ــدون تاش ه ــت، ب ــان داش ــت بی ــورای امنی ــت ش در نشس
ــداد  ــد و تع ــاری می میرن ــنه گی و بیم ــردم از گرس ــع، "م ــگ و جام هماهن

ــد." ــج می برن ــتری رن بیش
ــی،   ــودان جنوب ــرای س ــوری ب ــی ف ــای مال ــال کمک ه ــتار ارس او خواس
ــی  ــد دسترس ــه بای ــرد ک ــد ک ــز تاکی ــد و نی ــن ش ــه و یم ــومالی، نیجری س

ــود. ــال ش ــه" اعم ــد فاجع ــردن رون ــوس ک ــرای "معک ــرط ب ــدون ش ب
اوبرایــن گفــت:  مــا تــا جــون بــه چهــار میلیــارد و 4۰۰ میلیــون دالــر نیــاز 

داریــم.
ــرد،  ــورت نگی ــول ص ــده پ ــق عم ــه تزری ــام، چنانچ ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــد،  ــه برون ــه مدرس ــد ب ــوند، نمی توانن ــوءتغذیه می ش ــار س ــودکان دچ ک
دســتاوردهای حــوزه اقتصــاد معکــوس می شــود و معیشــت، آینــده و امیــد 

ــی رود. ــن م از بی
معــاون آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد گفــت:  تــازه آغــاز 
ســال میــادی اســت و مــا بــا بزرگ تریــن بحــران انســانی از زمــان تشــکیل 
ســازمان ملــل متحــد در ۱۹45 روبــه رو هســتیم. اکنــون بیــش از ۲۰ میلیــون 

تــن از چهــار کشــور جهــان بــا گرســنگی و قحطــی مواجــه هســتند.
بــه گفتــۀ ایــن مقــام، یمــن شــاهد بزرگ تریــن بحــران بشردوســتانه اســت 
و دو ســوم جمعیــت حــدوداً ۱۹ میلیونــی آن نیازمنــد دریافت کمک هســتند 
و بیــش از هفــت میلیــون تــن گرســنه هســتند. همچنیــن بیــش از 4۸ هــزار 

تــن طــی دو مــاه گذشــته از درگیری هــای یمــن گریختنــد.
اوبرایــن تأکیــد کــرد:  چنانچــه بــه طرفیــن درگیــر در یمــن اجــازۀ ارســال 
ــد  ــان بای ــد، آن ــر نکن ــان تغیی ــد و رفتارش ــتانه را ندهن ــای بشردوس کمک ه
ــات  ــر غیرضــروری و تبع ــاب، مرگ ومی ــل اجتن ــی غیرقاب مســوولیت قحط

ــد. آتــی آن را بپذیرن

ــام در  ــا ویتن ــدار ب ــل از دی ــال کشــور قب ــی فوتب ــم مل ــی تی ــدار تدارکات دی
ــه  ــابقه ب ــن مس ــت و ای ــده اس ــی ش ــنگاپور قطع ــال س ــم فوتب ــل تی مقاب
صــورت رســمی در ســایت فیفــا و در برنامــۀ نمــوداری تیــم ملــی فوتبــال 

ــت رســیده اســت. ــه ثب افغانســتان ب
بــا وجــود این کــه تــا کنــون جزئیــات دقیقــی از ســاعت و محــل برگــزاری 
ایــن ســابقه مشــخص نیســت، امــا علی عســکر لعلــی، مدیــر عمومــی تیــم 
ملــی فوتبــال افغانســتان گفتــه اســت کــه ایــن دیــدار در تاریــخ ۲3 مــارچ 
مطابــق بــا 3 حمــل )فرودیــن( در شــهر دوحــه قطــر برگــزار خواهــد شــد.

ــی یــک  ــرای برپای ــه ب ــن هفت ــال کشــور روز چهارشــنبۀ ای ــم ملــی فوتب تی
ــل از  ــه قب ــود این ک ــا وج ــد. ب ــد ش ــه خواه ــازم دوح ــی ع ــپ تمرین کم
ــایت  ــی در س ــدار تدارکات ــچ دی ــتان هی ــرای افغانس ــوج، ب ــا کامب ــدار ب دی
فیفــا درج نشــده اســت، امــا انتظــار مــی رود تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان 
ــا ایــن تیــم در مقابــل تایلنــد نیــز دیــدار دوســتانه یی  پیــش از صفارایــی ب

داشــته باشــد.

ــور،  ــت کش ــی کرک ــم مل ــن تی ــد، دو بازیک ــر هن ــگ برت ــه لی ــس از آنک پ
محمــد نبــی عیســی خیل و راشــد خــان را بــرای فصــل کنونــی بازی هــای 
کرکــت خریــداری کــرد، اکنــون وســت اندیز نیــز ایــن دو بازیکــن را بــرای 
ــداری  ــن CPL خری ــر کارابی ــگ برت ــت لی ــای کرک ــی بازی ه ــل کنون فص

کــرد.
ایــن نخســتین بار اســت کــه بازیکنــان کشــور بــه ایــن لیگ هــا راه 
می آبنــد. بــا وجــود آنکــه راشــد خــان در لیــگ برتــر هنــد بــه 4۰ میلیــون 
و محمــد نبــی عیســی خیل را ســه میلیــون کلــدار هنــدی خریــداری کــرده 
ــروز در وســت اندیز، عیســی خیل را ۹۰  ــن، دی ــر کارابی ــگ برت ــا لی ــود، ام ب

ــر خریــدار کــرد. ــر و راشــد خــان را 6۰ هــزار دال هــزار دال
نام هــای نــورور منــگل، نجیــب ځدران و اصغــر ســتانکزی نیــز در فهرســت 
بازیکنــان جهانــی کرکــت بــرای لیــگ برتــر کارابیــن ثبــت شــده بــود. لیــگ 
ــدازی  ــال جــاری راه ان ــاه جــون و اگســت س ــان م ــن در جری ــر کارابی برت

می شــود کــه شــش تیــم در آن بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد.
لیــگ برتــر هنــد در مــاه اپریــل و مــی راه انــدازی میشــود کــه در آن هشــت 

تیــم بــه رقابــت خواهنــد پرداخت.
رقابت امروزی در مقابل ایرلند

ــز  ــت نی ــت ۲۰ اووره کرک ــن رقاب ــروز در دومی ــت افغانســتان دب ــم کرک تی
ایرلنــد را شکســت داد. بازیکنــان افغانســتان در حالــی بــرای تیــم حریــف 
ــدان  ــان از می ــت نفرش ــط هش ــه فق ــد ک ــن کردن ــدف تعیی ۱۸5 دوش ه

ــد. حــذف شــده بودن
ریــزش بــاران ســبب شــد کــه اوورهــا بــه ۱۱ کاهــش یابــد و تیــم ایرلنــد 
ــم  ــان و کری ــد خ ــوی راش ــگ ق ــا بالن ــی داد، ام ــام م ــد ۱۱۱ دوش انج بای
جنــت و شــاهپور ځدران نگذاشــت تیــم مقابــل، خــود را بــه هــدف برســاند.
تیــم ایرلنــد در ۱۱ اوور فقــط ۹3 دوش در حالــی انجــام داد کــه نـُـه بازیکــن 

ایــن تیــم از میــدان حــذف شــده بــود.
در ایــن رقابــت، نجیــب تــرکۍ بــه خاطــر کســب ۹۰ دوش و راشــد خــان 
ــناخته  ــدان ش ــرد می ــل، م ــم مقاب ــج بازیکــن تی ــردن پن ــر حذف ک ــه خاط ب
شــدند. افغانســتان در ســه رقابــت ۲۰ اوور ۲-۰ بــر ایرلنــد برتــری گرفتــه 

اســت.
رقابت های بعدی تیم کرکت

تیــم کرکــت افغانســتان قــرار اســت در مــاه جــون در پنــج بــازی 5۰ اوور و 
ســه بــازی ۲۰ اووره بــا تیــم وســت اندزی مقابــل شــود. بــورد کرکــت هــر 
ــن  ــه در کارابی ــد ک ــد کرده ان ــا را در تائی ــله رقابت ه ــن سلس ــور ای دو کش

راه انــدازی خواهــد شــد.
ــه در  ــت ک ــان اس ــای ۲۰ اووره جه ــان بازی ه ــز قهرم ــت اندی ــم وس تی
ــل افغانســتان شکســت خــورده  ــی در مقاب ــان رقابت هــای جــام جهان جری

ــود. ب

اردوغان در مسکو:

خـواهـان همـکاری 
با امریکـا و روسیه در سـوریه هستیـم

سازمان ملل:

جهان با "بدترین بحران انسانی" 
از زمان جنگ جهانی دوم روبه رو است

ثبت بازی تدارکاتی افغانستان 
و سنگاپور در سایت فیفا

عیسی خیل 
و راشد خان خریداری شدند

حوریه مصدق

از  مغزها  و  که جوانان  گفت  قبل  رییس جمهور چندی 
ظرفشویی  شغل  به  اروپا  در  و  می کنند  فرار  افغانستان 

می پردازند!
افغانستان  در  که  مغزهایی  این  از  حفاظت  برای  رییس جمهور،  آقای 
نشسته و هنوز فرار نکرده اند، چی کرده اید؟ برای حفاظت داکتری که 
۱۸ سال درس خواند و خود را برای خدمت به مردمش آماده ساخت، 
برای پرستاری که این شغل را انتخاب کرد تا به مردمش خدمت کند و 
برای آن سرباز و افسری که جانش را به خطر انداخت و از کام مرگ 
برای حفاظت اش  برد،  به سامت  حامیان اش جان  و  طالب  از دست 
چی کردی؟ تعجب می کنم که حتا یک بار هم مقامات امنیتی را مورد 
استیضاح قرار ندادی و رسم مکافات و مجازات را به جا نکردی، چون 
بر خاف تمامی وعده هایت، بی کفایت ترین ها را در پُست های امنیتی 

گماشتی تا فقط برای تو و اتمر مداحی کنند.

صابر صابری

در فرهنـگ و جامعـۀ مردسـاالر، مردان در هرم قدرت دسـت 
باالیـی دارنـد و نرینه بـودن در نفـس خـود، امـر بسـیار مهـم 
و خطیـری بـه شـمار می آیـد. ایدئولـوژی قـدرت در جوامع 
مردسـاالر، بـر حـول مفهـوم مردانه گـی سـامان یافتـه و مردانه گـی در غالـب 

مـوارد، بـر مبنـای روابط افـراد در مناسـبات جنسـی تعریف می شـود.
از همیـن روسـت کـه مفهـوم محوری اخـاق مردسـاالر -یعنـی مفهومی که 
تمـام فضایـل واالی اخاقـی را در بـر می گیـرد- »مـروت« از ریشـۀ عربـی 
مـرء بـه معنـای مردانه گـی اسـت. در متـن ایـن اخـاق مردانـه، غالـب آنچه 
رذیلـت پنداشـته می شـود، تحت عنـوان صفـات زنانه صورت بندی می شـود. 
زن بـودن در جوامـع مردسـاالر، نوعـی حقارت و فرودسـتی پنداشـته شـده و 

زن صفت بـودن، فحـش و ناسـزا تلقـی می گـردد.
بنابرایـن، در این گونـه جوامـع، امـر جنسـی بـا سـاختار قدرت پیونـد عمیقی 
پیـدا می کنـد و نقشـی کـه که افـراد در رابطۀ جنسـی ایفـا می کننـد، تا حدی 
هویـت افـراد و ارزش و جایـگاه آنان را در چشـم دیگران معین می سـازد. در 
ایـن چارچـوب، نقـش مردانه بـا مفهوم قدرت و سـلطه، مازم اسـت و نقش 
زنانـه، نشـانۀ ضعـف و سـلطه پذیری. بـرای همیـن، فعالیـت زنـان در عرصۀ 
عمومـی و به ویـژه، نقـش پُر رنـگ آنان در حوزۀ سیاسـت و مدریـت جامعه، 
بـرای برخـی از گروه هـا نفرت انگیـز و شـوک آور اسـت؛ چون حضـور فعال 
زنـان در حـوزۀ عمومـی، تصویـر مردانه گی را کـه جان مایۀ قـدرت در جامعۀ 
مردسـاالر اسـت، بـه چالـش کشـیده، سـلطه و هژمونـی مردبـودن را آسـیب 

می رسـاند.
عـاوه بـر آن، در جوامـع پدر-مردسـاالر، قربانـی تجـاوز و خشـونت های 
جنسـی، پـس از آنکـه تجربۀ هولنـاک تجاوز جنسـی را از سـر می گذراند، به 
فـرد بی آبرویـی تبدیـل می شـود که تـازه پـس از آن تجربـۀ دردنـاک تجاوز، 
بایـد بـار ننـگ بی آرویـی آن را نیـز بـر دوش بکشـد. بـه همین جهت اسـت 
کـه بسـیاری از تجاوزها و خشـونت های جنسـی، زیر نام حفـظ آبرو و ترس 
از بی ناموس شـدن، پنهـان می مانـد و مـورد دادسـی قرار نمی گیـرد؛ چراکه در 
جامعـۀ مردسـاالری مثـل افغانسـتان، رنـج بی آبرویی و از دسـت رفتن ناموس 

بـرای قربانـی، بسـی جانکاه تـر از اصـل تجربه تجاوز اسـت!

محمد آغا ذكی

مهربانی را به چه زمانی موکول می کنیم؟!
زنده گـی حتـا وقتـی انـکارش می کنیم، حتـا وقتـی نادیده اش 
می گیریـم، حتـا وقتـی نمی خواهیـم اش، از مـا قوی تر اسـت. 
حتـا از هـر چیـز دیگری قوی تـر اسـت. »آدم«  هایی که بـه اجبار 
یـا بـر حسـب اتفـاِق، به دنیـا می آینـد، بـزرگ می شـوند، زاد و ولـد می کننـد 
و می میرنـد. در ایـن میـان امـا، تعـدادی در کمـال نـاز و نعمـت زنده گـی 
می کننـد و در کمـال نـاز و نعمـت می میرند. در سـوی دیگر، تعـدادی هم نان 
خـوردن  و آب آشامیدن شـان را ندارنـد، از نزدیـک دشـواری های زنده گـی  را 
زنده گـی می کننـد و این شـرایط دشـوار را بـر »آدم«هـای کـه از »تاریکی« به 
»تاریکـی« می افتنـد، تحمیـل می کننـد. چرخـۀ زنده گی همین سـان مسـخره و 
چنـدش آور اسـت. کسـی چـه می دانـد کـه »آدم« هـا بـه کجـای زنده گـی دل 
خـوش کرده انـد؟ قطعـًا کسـی نمی دانـد کـه بـه کجـای زنده گـی دل خوش 
کرده انـد! قطعـًا کسـی نمی دانـد کـه فـردا قـرار اسـت برایـش چـه اتفاقـی 
رقـم بخـورد؟ قطعـًا کسـی ایـن  چیزهـا را به قطـع نمی دانـد، امـا هم چنـان به 
زنده گـی ادامـه می دهـد، زاد و ولـد می کننـد، کودک تولـد می کنـد و بی آنکه 
رنـگ و رخسـار آرامـش و آسـایش و مهربانـی را در زنده گـی ببیننـد، تولـد 

می کننـد و می میرنـد.
چـه کسـی می دانـد کـه در آینـدۀ نه چنـدان دور این کـودک برهنـه، به مرض 
سـرطان، ایـدز و مرض هـای العـاج دیگـر دچار نشـود؟ چه کسـی می داند 
کـه ایـن کـودک برهنـه، روزی در پـارِک رفتـه باشـد و بـا خرسـِک »آبی«یی 
بـازی کـرده باشـد و دنیای کودکانـه اش را لذت برده باشـد؟ کسـی نمی داند. 
کسـی نمی  دانـد. ایـن  »آدم«هـا، در ده سـبز کابـل )ملقـب بـه کابـل جدیـد(، 
کنـار آسـمان خراش های کـه بـوی نـان داغ و کبـاب داغ شـان، به حتـم بارهـا 
و بارهـا ایـن »آدم« هـا را از »اشـتها« انداختـه اسـت؛ زیر آوار »خـاک« و »فقر« 
زنده گـی می کننـد. در ایـن جغرافیـا، همه چیـز هسـت جـز مهربانـی! بـه قول 
چارلـی چاپلیـن؛ "حقیقـت ایـن اسـت کـه فرودگاه هـا، بوسـه های بیش تری 
از سـالن های عروسـی به خـود دیده انـد و دیوارهـای بیمارسـتان ها بیش تـر از 
عبادت گاه هـا دعـا شـنیده اند!" همیشـه همین گونه اسـت؛ همه چیـز را موکول 
می کنیـم بـه زمانـی کـه چیـزی در حـال از دسـت رفتـن اسـت! به راسـتی، 
مهربانـی در ایـن جغرافیـا موکـول شـده اسـت به زمانـی که یا از دسـت رفته 
اسـت و یـا اصـًا قرار نیسـت بیایـد. چارلی درسـت گفته اسـت. همه چیز را 
موکـول می کنیـم بـه زمانی کـه چیزی در حال از دسـت رفتن اسـت! مهربانی 

را بـه چـه زمانـی موکـول می کنیم؟!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



هارون مجیدی
سال ۱3۹5 خورشیدی، روزهای پایانی اش را نفس می کشد 
می تکاند؛  را  زمستانی  خواب  گردهای  آرام-آرام  زمین  و 

زمین با چهرۀ سبز، لبخندی به نوروز دارد.
از آنجایی که استقبال از نوروز و بهار، پیشینۀ درازدامنی در 
میان شهروندان افغانستان دارد، هفته های نزدیک به نوروز، 
آن، جنب و جوش  از  نکوداشت  و  استقبال  برای  تاش ها 
از  ویژه  نکوداشت های  از  یکی  می گیرد.  خود  به  بیشتری 
نوروز، سرازیر شدن شمار زیادی از شهرونداِن نوروزباور به 
شهر مزارشریف است که از بهر برگزاری جشن گل سرخ و 

یا به عبارتی، نوروز به این والیت می آیند.
می گویند  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  بلخ  شهروندان 
و خاک روبی شهر، چشم  آذین بندی  با  روزها  این  آنان  که 
به  را  بهار  آمدن شان  با  تا  هستند  نوروزی  مسافران  انتظار 
برگزاری مراسم جشن  برای  بیاورند. همه چیز  مزارشریف 

نوروز و جشن گل سرخ هم آماده است.
در  بازهم  والیت  این  که  گفته اند  بلخ  در  محلی  مسووالن 
آمادۀ  اخیر،  سال  چند  مانند  خورشیدی   ۱3۹6 سال  نوروز 
پذیرایی حدود یک میلیون مهمان را از داخل و خارج کشور 

می باشد.
بلخ  والیت  فرهنگ  و  اطاعات  رییس  خلیق،  صالح محمد 
و رییس کمیتۀ فرهنگی برگزاری جشن نوروز در بلخ، در 
روزنامۀ  به  جشن  این  برگزاری  برای  آماده گی ها  به  پیوند 
ماندگار می گوید: از آغاز ماه دلو بدین سو، گرفتن آماده گی ها 
آریایِی سال  نوروز  بین المللی  و  ملی  برگزاری جشن  برای 
۱3۹6 خورشیدی و 56۹6 آریایی جمشیدی در بلخ جریان 

دارد.
والیتی  کمیسیون  ارتباط  این  در  که  می گوید  خلیق  آقای 
ایجاد گردیده  بلخ،  والی  ریاست  به  نوروز  برگزاری جشن 
امنیتی،  چون  کاری یی  کمیته های  دربرگیرندۀ  که  است 
پذیرایی و خدمات، فرهنگی، مالی، بررسی نرخ ها، آذین بندی 
و پاکیزه گی و سرسبزی، بهداشتی و نظارت بر کار کمیته ها 
می باشد و هر کمیته در راستای کاری خود تاش می کنند. 

رییس اطاعات و فرهنگ والیت بلخ با اشاره به آماده گی های 
فرهنگی برای استقبال از جشن نوروز، می گوید: سازمان دهی، 
نشر و پخش برنامه های ویژۀ نوروزی و نیز پوشش خبری 
درفش  برافراشتن  آیین  زندۀ  پخش  و  نوروزی  آیین های 

طریق  از  علی)ک(  حضرت  آرامگاه  صحن  در  نوروزی 
رسانه های محلی، راه ا ندازی جشنواره های شعر، مقاله نویسی، 
و  کتاب  نمایشگاه های  راه اندازی  خوش نویسی،  و  نقاشی 
ساخته های  و  کشاورزی   و  صنعتی  فرهنگی،  فرآورده های 
گستردن  و  سمنک پزان  آیین  برپایی  برای  آماده گی  دستی، 
آماده گی  نوروز،  جشن  در  مهمانان  برای  هفت سین  سفرۀ 
آماده گی  نوروز،  نخست  شب  در  آتش بازی  برپایی  برای 
گل  جام  و  نوروز  جام  ورزشی  مسابقات  راه اندازی  برای 
سرخ که دربرگیرندۀ ورزش های محلی، ملی و جهانی اند و 
برنامه ریزی بزم های موسیقی، آماده گی برای چاپ سال نامۀ 
»نوروز آریانا« برای توزیع به مهمانان، آماده گی برای گشایش 
برخی از نهادهای فرهنگی در پیوند با جشن نوروز، کارهایی 

است که در این بخش انجام شده است.
مرکز  مزار شریف،  که شهر  می کند  آقای خلیق خاطرنشان 
به  را  جشنی  هوای  و  حال  اکنون  همین  از  بلخ،  والیت 
و  چهارراهی ها  و  خیابان ها  شبانگاهان  است.  گرفته  خود 
چراغان  زیبا  طرح هایی  با  و  رنگی  چراغ های  با  کوچه ها 
شده اند، پرچم های آویختۀ ملی کشور آذین بخش کناره های 
خیابان های این شهراند، پاک سازی شهر جریان دارد و قرار 
است در هفتۀ آینده، کار حشر عمومی برای پاکیزه گی شهر 

مزار شریف راه اندازی شود. 
در این حال، سید کمال سادات، فرمانده پولیس والیت بلخ 
نیز می گوید: "جلسات زیادی برای چه گونگی تأمین امنیت 

سال نو توسط نیروهای امنیتی راه اندازی شده است."  
بازرسی در  ایجاد  بلخ: تاشی ها و  پولیس  فرمانده  به گفتۀ 

مناطق مختلف شهر مزارشریف ایجاد می گردد. 
آقای سادات گفت که مراکز بازرگانی، مهمان سراها، هوتل ها 
و نیز سایر جا های عمومی تحت پوشش نیروهای کشفی و 

امنیتی ارگان های امنیتی در والیت بلخ قرار دارند. 
مزارشریف  شهر  شهروندان  به  بلخ  والیت  پولیس  فرمانده 
و مهمانان که از دیگر والیات به این شهر می آیند، اطمینان 

می دهد که نگرانی امنیتی وجود ندارد.
با آنکه چالش های امنیتی و فقر گریبان گیر بخش زیادی از 
افغانستانی ها در سال های اخیر شده است، بازهم با دل گرمی 
امید  با  را  جدید  سال  و  می روند  نوروزی  استقبال  به  زیاد 

صلح و آرامش به نکوداشت می نیشینند.
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پـس از اینکه دونالـد ترامپ، رییسـجمهوریامریکا اعام کرد 
۱۰ درصـد بودجـه نظامـی ایـن کشـور را افزایـش می دهـد، 
چیـن نیـز از افزایش7 درصدی هزینه نظامی خود در امسـال 
خبـر داد و ایـن امـر بـار دیگر بحـث مقایسـه ارتش های دو 

کشـور را پیش کشید.
بـه گـزارش خبرگزاری آسوشـیتدپرس، در حالی کـه امریکا 
همچنـان قـدرت بزرگ نظامی در آسـیا و جهان اسـت، چین 
نیـز بـه سـرعت کیفیـت و کمیـت حـوزه نظامـی خـود را 
گسـترش می دهـد. بـر همین اسـاس ایـن کشـور تجهیزات، 

سـازمان ها و ظرفیت هـای خـود را افزایـش داده و تـاش 
می کنـد کـه توانایی خـود را بـرای اجرای پروژه هـای نظامی 

خـارج از مرزهایـش گسـترش دهد.
افزایـش باالی رشـد اقتصـادی و هزینه هـای نظامی و تاش 
بـرای بـه دسـت آوردن دوباره نقـش تاریخی اش در آسـیای 
شـرقی بیـش از پیـش بـه چیـن بـرای دسـتیابی بـه قـدرت 

بیشـتر در حـوزه نظامـی کمـک می کند.
در زیـر مقایسـه ای از تـوان نظامـی ارتش هایامریـکا و چیـن 
آمـده اسـت کـه اطاعـات آن بـر اسـاس تحقیقـات اخیـر 

دولـت امریـکا دربـاره قابلیت هـای چیـن و نیـز اطاعات به 
دسـت آمده از اندیشـکده ها و وب سـایت های دولتی اسـت. 

برخـی اعـداد نیـز تقریبـی و تخمینی هسـتند.
نگاه کلی

ارتـش آزادی بخـش خلـق چیـن در کل ۲.3 میلیـون پرسـنل 
دارد کـه می تـوان ایـن کشـور را دارای بزرگتریـن ارتـش 
آمـاده بـه خدمـت در جهـان نامیـد. پکـن تنهـا قسـمتی از 
ماموریت هـای  نظامـی،  دربـاره حـوزه  را  اطاعـات خـود 
ایـن  بـا  می کنـد.  اعـام  آتـی  پروژه هـای  و  چیـن  ارتـش 
حـال تحلیلگـران توضیحاتیـرا اعـام کرده اند. اگرچـه میزان 
سـربازان امریـکا بسـتگی به میـزان نیـاز این کشـور دارد اما 
تـا 3۱جنـوری۱.4 میلیـون نفر بـه عنـوان اعضای فعـال این 
کشـور در حوزه هـای مختلف نظامی مشـغول بـه کار بودند.

بودجه
چیـن ایـن هفتـه اعـام کرد کـه میـزان هزینـه نظامـی خود 
 ۱5۱ بـا  برابـر  کل  در  کـه  می دهـد  افزایـش  درصـد   7 را 
میلیارددالـر می شـود. امـا ترامـپ بـا درخواسـت افزایش54 
میلیارددالـر بـه بودجـه نظامـی سـاالنه ایـن کشـور در کل 
ایـن بودجـه را بـه 6۰3 میلیارددالـر افزایـش داد کـه ده هـا 
میلیـارد آن بـرای عملیـات نظامـی خـارج از کشـور اسـت. 
چیـن اعـام کـرده بودجـه نظامـی اش امسـال برابـر بـا ۱.3 
درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی این کشـور اسـت در حالی 
کـه امریـکا3.4 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی اش را بـه 

ایـن امـر اختصـاص داده اسـت.
نیروهای زمینی

بـا توجـه بـه فعالیت هـای ارتـش آزادی بخـش خلـق چیـن 
و تنش هـای پیشـین ایـن کشـور در مـرز زمینـی با روسـیه، 
تعـداد نیـروی زمینی ارتش چیـن باال اسـت. در حال حاضر 
۱.6 میلیـون نفـر بـه عنـوان پرسـنل نیـروی زمینیمشـغول 
بـه کار هسـتند. خودروهـای زرهـی ایـن کشـور ۹۱5۰ و 

آتشـبارهای سـنگین آن هـم 6۲46 دسـتگاه اسـت.
ارتشـامریکا46۰ هـزار پرسـنل نیـروی زمینی داشـته و ۱۸۲ 
هـزار نفـر دیگـر نیـز بـه عنـوان تفنگـدار نیـروی دریایـی 
امریـکا۸۸4۸  ارتـش  زمینـی  نیـروی  کارنـد.  بـه  مشـغول 

دارد. آتشـبار سـنگین  و ۱۲۹۹  زرهـی  خـودروی 
نیروی هوایی

امریـکا می توانـد بیـش از ۱3 هـزار انـواع مختلـف جنگنده  
را بـه کار گیـرد در حالـی کـه چیـن نزدیـک بـه 3 هـزار 
جنگنـده  دارد. امریـکا هم چنیـن بیـش از 6 هـزار هلیکوپتـر 
دارد در حالـی کـه تعـداد هلیکوپترهـای چیـن۸۰۲ فرونـد 
اسـت. نیـروی هوایی چین3۹۸ هـزار پرسـنل دارد و نیروی 
هواییامریـکا3۰۸ هـزار نفـر اسـت. هـر دو کشـور بـه دنبال 

بـه روز کـردن جنگنده هـای خـود هسـتند.
نیروی دریایی

تعـداد  امـا  دارد  کشـتی  چیـن7۱4  دریایـی  نیـروی 
هواپیمابـر  نـاو  امریـکا۱۰  اسـت.  بیشـتر  شـناورهایامریکا 
دارد ایـن در حالـی اسـت کـه چینیـک نـاو هواپیمابـر دارد. 
امریـکا  دارد.  ناوشـکن  چیـن3۲  و  ناوشـکن  امریـکا6۲ 
هم چنیـن75 زیردریایـی و چیـن6۸ زیردریایی دارد. پرسـنل 
نیـروی دریاییامریـکا3۲3 هـزار نفر اسـت اما پرسـنل نیروی 

دریایـی چیـن۲35 هـزار نفـر اسـت.
ظرفیت موشکی

ارتـش چیـن بخش هـای مختلـف موشـک های کوتـاه بـرد، 
توانایـی  دارای  موشـک های  کـه  دارد  دوربـرد  و  میان بـرد 
حملـه سـاح هسـته ای را نیـز شـامل می شـود. پیـش بینـی 
ظرفیـت۲6۰  بـا  زرادخانـه ای  دارای  چیـن  کـه  می شـود 
کاهک هسـته ای با نزدیک به ۱5۰ موشـک بالسـتیک زمینی 
و 4۸ موشـک بالسـتیک دریایـی اسـت کـه از بمب افکن هـا 
نیـز قابلیـت پرتـاب دارنـد. پیش بینـی می شـودامریکا۱74۰ 

کاهـک هسـته ای دارد.
حضور نظامی در خارج از کشور

چیـن از سـال ۱۹7۹ پـس از حملـه بـه ویتنـام هیـچ جنگی 
خـارج از مرزهـای خـود برپـا نکـرده اسـت امـا بـا ایـن 
حـال ارتـش پکـن ماموریت هـای خـارج از کشـور خـود 
را بـه خصـوص در حـوزه دریـای چیـن جنوبـی، عملیـات 
صلح بانـی سـازمان ملـل، رزمایش هـای دریایـی مشـترک با 
روسـیه در دریـای مدیترانـه و سـاخت اولیـن پایـگاه نظامی 
خـارج از کشـور خـود در شـاخ آفریقا را گسـترش می دهد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه ارتـش امریـکا در حـال حاضـر 
در بیـش از ۱۰۰ کشـور در حـال انجـام ماموریـت اسـت 
و بزرگتریـن عملیـات ایـن کشـور در افغانسـتان، عـراق و 

است. سـوریه 

مـقایسۀ دو قـدرت منـدتـرین 

ارتـش جـهان

ز کوی یار 

می آید نسیم باد 

نوروزی...
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