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وزیـر امور داخله کشـور بر ادامـه اصالحات 
تاکیـد کـرده می  گویـد کـه  ایـن وزارت  در 
صفـوف  در  جـدی  مشـکالت  هنوزهـم 

پولیـس ملـی وجـود دارد.
زمزمه های اصالحـات در وزارت امور داخله 
پس از آن شـروع شـد که محمد اشـرف غنی 
رییـس جمهور ایـن وزارت را » قلب فسـاد« 
لقب داد. لقبی که برداشـته شـدن آن، از روی 
نـام وزارت امـور داخلـه، ظاهـرا در کوتـاه 

نیست. آسـان  مدت 
ویـس احمـد برمـک وزیر امـور داخلـه روز 
سه شـنبه ) 26 جـدی ( در نشسـت خبری از 
دسـتاوردها و اصالحات تـازه در این وزارت 

داد. خبر 
بـه گفتـه آقـای برمـک، آوردن اصالحات در 
وزارت امـور داخلـه و صفـوف پولیـس، بـه 

خاطـر جلـب رضایـت مردم اسـت.
بـا این حـال، آقای برمک بـر ادامه اصالحات 

در وزارت امـور داخلـه تاکید کـرده می گوید 
کـه هنوزهـم مشـکالت جـدی در صفـوف 

پولیـس ملی وجـود دارد.
بـه گفتـه وی، موجودیـت فسـاد و رفتارهای 
ناپسـند پولیـس از جدی ترین مشـکالت در 
میـان پولیس افغانسـتان اسـت. مشـکالتی که 
گام هـای علمـی آن از کابـل پایتخـت آغـاز 
شـده و به زودی به سـطح والیات گسـترش 

خواهـد یافت.
هرچنـد گزارش هـای مبنـی بـر اینکـه، اداره 
اداری و جرایـم سـنگین،  بـا فسـاد  مبـارزه 
همـوراه از عاملیـن فسـاد، در وزارت امـور 
بازداشـت  حکـم  و  برداشـته  پـرده  داخلـه 
آنـان را صـادر می کنـد امـا آنگونـه کـه باید، 
از سـوی مسـووالن وزارت امور داخله اقدام 
بـه بازداشـت آنـان نمی شـود، اما وزیـر امور 
داخلـه می گویـد کـه هـر منصـوف و کارمند 
وزارت امـور داخلـه کـه بـه فسـاد ذیدخـل 
باشـد، مـورد پیگـرد قـرار گرفتـه و بـه پنجه 
قانـون سـپرده خواهد شـد. وی تاکید می کند 
کـه وزارت امـور داخلـه در برابـر ایـن گونه 
افـراد هیچ گونه تسـامحی نشـان نخواهد داد.

وزیـر امـور داخله با اشـاره به دسـتاوردهای 
ایـن وزارت می گویـد که مسـووالن  وزارت 
داخله در شـش ماه گذشـته، دوازده مورد آدم 
ربایـی را که در آن، کودکان، زنان و شـماری 
از تاجـران ربـوده شـده بودنـد، مـورد پیگرد 

قـرار داده و عامـالن آن را شناسـایی نموده و 
بـه پنجه قانون سـپرده اسـت.

وی تاکیـد می کنـد که این باندها از سـال های 
پیـش تحـت تعقیـب نیروهـای پولیـس بوده 
امـا به اسـاس پیچیدگـی وضعیـت، نیروهای 
پولیـس قـادر به بازداشـت آنان نشـده بودند.

هـزار  چهـار  کـه  می  گویـد  برمـک  آقـای 
پولیـس  سـوی  از  شـهرکابل  در  مظنونیـن 
جـاری  سـال  در  داخلـه  امـور  وزارت 

شـدند. بازداشـت 
وزیـر امـور داخلـه بـا اشـاره بـه فیـر چنـد 
راکـت در سـاحه وزیـر اکبرخـان شـهر کابل 
گفـت کـه، نیروهـای پولیـس ملی توانسـتند 
سـه تـن از عامالن ایـن رویداد را دسـتگیر و 

بـه امنیـت ملـی تحویـل کنند.
دسـت  زمینـه  در  هـای  گـزارش  هرچنـد، 
از  برخـی  انـدازی  راه  در  پولیـس  داشـتن 
رویدادهـا وجـود دارد، امـا وزیر امـور داخله 
افـرادی  تـا  داده  دسـتور  کـه وی  می گویـد 
فاسـد، اسـتفاده جـو و کسـانی کـه ممکـن با 
گروه های تروریسـتی دسـت داشـته باشند را 

گرفتـار کننـد.
آقـای برمک می گویـد که عملیات پاکسـازی 
شـهرکابل در طول چند ماه گذشـته از سـوی 
آغـاز شـد کـه در آن  امـور داخلـه  وزارت 
چهار هزار واسـطه شیشـه فلمی پاک سـازی 
شـد....                         ادامـه صفحـه 6

وزیر داخله:

فساد و رفتار ناپسند مشکل عمدۀ پولیس است
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صفحه 2

د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو 

کې برښنايي کتابتونونه جوړوي

رسـانه هـای آزاد را مـعاف 
کنیـد!

صفحه 3

مسـؤوالن وزارت زراعـت و آبیاری، رشـد 
زمینه هـای  فراهم سـازی  و  کشـاورزی 
دسترسـی کشـاورزان بـه بازارهـای داخلی 
و خارجـی را از اهـداف اصلـی ایـن برنامه 

می داننـد.
نصیراحمـد درانـی، وزیر زراعـت و آبیاری 
برنامـۀ  مراسـم گشـایش  در  روز سه شـنبه 
نباتـات  گنـدم،  ارزش  زنجیـرۀ  »تقویـت 
غـرب  زون  بـرای  دامـداری«  و  ارزش  بـا 
می گویـد، ایـن برنامـه بـه ارزش بیـش از 
19 میلیـون دالـر آمریکایـی در والیت هـای 
بادغیـس عملـی  نیمـروز، فـراه و  هـرات، 

خواهـد شـد.
آقـای درانی می گویـد، هزینۀ ایـن برنامه از 
سـوی ادارۀ بین المللـی توسـعه یی آمریـکا 

می شـود. پرداخت 
بـه گفتۀ آقـای درانی، هـدف از ایـن برنامه 
بسـته بندی  و  پروسـس  کشـاورزی،  رشـد 
از  پشـتیبانی  کشـاورزی،  فراورده هـای 
دسترسـی  فراهم سـازی  و  کشـاورزان 
کشـاورزان بـه بازارهای داخلـی و خارجی 

اسـت.
توسـعۀ  ادارۀ  رییـس  اسـمیت،  هیربـی 
در  آمریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  بین المللـی 
افغانسـتان عملی شـدن ایـن برنامـه را برای 
رشـد کشـاورزی و پشـتیبانی از کشـاورزان 
آمـادۀ  می گویـد،  و  می دانـد  مهـم  بسـیار 
هرگونـه همـکاری در ایـن زمینـه هسـتند.
تقویـت  برنامـۀ  اسـمیت،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
ارزش،  زنجیـرۀ  ترویـج  ارزش،  زنجیـرۀ 
خصوصـی،  سـکتور  تقویـت  کارآفرینـی، 
ارتبـاط به موقـع و بهتر کشـاورزان به بازار 
و توجـه بیـش از پیـش بـه دامـداری را در 
بـر می گیـرد و ایـن برنامه تـالش می کند تا 
باشـنده گان در غرب کشـور به یک سیسـتم 

مصـون غذایـی دست رسـی پیـدا کننـد.
و  زراعـت  وزارت  مسـؤوالن  گفتـۀ  بـه 
تقویـت  برنامـۀ  عملی شـدن  بـا  آبیـاری، 
زنجیـرۀ ارزشـی زمینه هـای بازاریابـی برای 
کشـاورزان و بازرگانـان در سـطح منطقـه و 

می شـود. فراهـم  بیشـتر  جهـان 

گشایش برنامۀ تقویت زنجیرۀ 

ارزش گندم و دامداری

رییس شورای عالی صلح:

یـم ر ا د رسمی  غیـر  تمـاس  طالبـان  با 

صفحه 3

اکنون ما روی 
هدف اصلی 

شورای عالی صلح 
تمرکز داریم، تماس های 

غیررسمی با مخالفان مسلح در 
جریان است، شورای عالی صلح در 

هماهنگی با حکومت در راستای زمینه سازی 
و پیشبرد مذاکرات تالش می کند.

بازی های مشکوک 
صلحمذاکرات 



اوضـاع افغانسـتان در ده سـال اخیـر، همـواره بـه 
بـه  تحلیل گـران  از  بسـیاری   کـه  بـوده  گونه یـی 
خـود اجـازه داده انـد کـه از وقـوع یـک بحـران و 
فاجعـۀ سیاسـی هشـدار بدهنـد. شـاید در برخـی 
و  اغـراق  از  ضریبـی  هشـدارها،  اعـالمِ  ایـن  از 
هـراِس وسواسـی را بتـوان ردیابـی کـرد و اصالـِت 
ابـداً  آن هـا را بـه چالـش کشـید؛ امـا آن چـه کـه 
نمی تـوان انـکار نمـود ایـن اسـت که: شـکاف ها و 
بی اعتمادی هـاِی عمیـِق رایـج در فضای سیاسـت و 
قـدرت در افغانسـتان، ایـن کشـور را در زیباتریـن 
انقـالب  و  بحـران  وقـوع  مسـتعِد  نیـز  حالت هـا 
معرفـی می کنـد. دلیـِل ایـن شـکننده گی می توانـد 
زیربنـاِی معیـوِب بازِی سیاسـت در کشـور و قاعدۀ 
باطـِل خودرایـی و خودخواهـی در دایـرۀ قـدرت 
باشـد؛ شـکننده گی یی کـه از رأِس هرمِ قـدرت مایه 
می گیـرد و بـه عمیق تریـن و وسـیع ترین الیه هـای 

اجتمـاع نفـوذ می کنـد. 
بی هیـچ اغراقـی، آن چه می تـوان از حال واحواِل این 
روزهاِی جامعـۀ افغانسـتان در عرصه های گوناگون 
به ویـژه عرصۀ سیاسـت اسـتخراج و اسـتنباط کرد، 
کنش هـای  آیینـۀ  در  کـه  اسـت  قومی یـی  نفـاِق 
سیاسـت مداراِن بـر سـِر اقتـدار و واکنش هـای آحادِ 
جامعـه متجلـی شـده و چیـزی نمانـده که شـیرازۀ 
تمامِ دسـتاوردهای نسـبِی موجود در دورۀ جدید را 
از هـم بپاشـاند و بی نظمـِی فضاحت بـاری را به بـار 
بنشـاند کـه اصـاًل نمی تـوان مختصـاِت ویرانگـر و 

شـمایِل وحشـتناکش را تصـور نمود.
معادالتـی که در  سـه سـاِل اخیر در صحنۀ سیاسـِت 
کشـور شـکل گرفتـه و همـۀ تصمیماتـی کـه زیـر 
نـامِ سیاسـت در افغانسـتان رخ نمـا شـده، همه یک 
مخرج مشـترک داشـته اند و آن این کـه: عالیِق قومی 
و جناحـی چنـان بـر منافـِع ملـی و میهنـی چربیده 
کـه حتـا از مفهـوم باوقـارِ »دولـت وحـدت ملـی« 
کارتونـی مضحـک و مسخ شـده بـه شـمایِل دولِت 
کنونـی، تحویـل جامعه داده اسـت؛ دولتی متشـکل 
از عناصـِر نامتجانـس و ناهماهنگـی کـه هریـک از 
اعضایـش اهـداف و منافـِع خـاِص خـود را دنبـال 
می کننـد، در مقابـِل یکدیگـر موضـع می گیرنـد و 
بـه سـلب صالحیت و مشـروعیِت یکدیگـر حکـم 

صـادر می کننـد. 
توطیه هـای درون حکومتی، سیاسـِت طـرد و  حذِف 
رقبـای واقعـی و احتمالی، انتصاب هـا و اعتزال هاِی 
سیاسـی و تحمیلـی و به طـور خالصـه رقابت هـای 
و  قومـی  شـعارهای  بـا  همـه  سیاسـی،  ناسـالِم 
نفاق افکنانـه لعـاب گرفته انـد و خواه ناخـواه اذهـاِن 
جامعـه و مردمی که دور از چشـمۀ سیاسـت به سـر 
می برنـد را آلـوده و مسـموم سـاخته اند. مـردم نیـز 
می گیرنـد  و  گرفتـه  قـرار  مسـیری  در  ناخـودآگاه 
کـه سیاسـت مداراِن حکومتـی آن را رقـم زده انـد و 
اغلـب، ناخواسـته بـه همـان شـکلی رفتـار می کنند 
کـه سیاسـت مداران رفتـار کرده اند. به همیـن دلیل، 
بـی راه نخواهـد بـود که نـام زیباِی »دولـت وحدت 
بـا  را  آن  و  برداریـم  موجـود  دولـِت  از  را  ملـی« 

وجـداِن راحـت »دولـت نفـاق قومـی« بخوانیم. 
چنین خوانشـی، سـه ُحسـِن عمده دارد: اوالً این که 

از مفهـوم »وحـدت ملـی« اعـادۀ حیثیـت می شـود؛ 
ثانیـًا به کژروشـی و انحـراِف دولِت موجـود اذعان 
می گـردد؛ و ثالثـًا اراده یـی همه گانـی بـرای اصالح 
بنیادیـِن وضـِع موجـود و جبـران خطاهـاِی رفتـه 
کنونـی  دولـِت  در  قومـی  نفـاِق  می آیـد.  به میـان 
مصادیـِق فـراوان و قضایـاِی بی شـمار دارد؛ اشـاره 
بـه ایـن  مصادیـق در ایـن صفحـۀ کوچـک، اتالف 
وقـت و اسـراف کاغـذ اسـت؛ چـون این نفـاق در 
سـرخِط تمـام خبرهـای داخلـی قـرار دارد و حتـا 
نیـز  خارجـی  رسـانه های  خبرهـای  مهم تریـن  از 
به حسـاب می آیـد. ایـن نفـاق بـه حـد و اندازه یـی 
اسـت کـه عـالوه بـر این کـه نگرانـی شـخصیت ها 
و نخبـه گاِن فراقومـی را بـه میـان آورده، بـه یـک 
نگرانـِی عمـده برای جامعـۀ جهانی و سـازمان ملل 
کـه رسـالِت حمایـت از نظـم و ثبات در افغانسـتان 

را برعهـده دارنـد، تبدیل شـده اسـت.
چنـدی پیـش بـود کـه هیأتـی از شـورای امنیـِت 
سـازمان ملـل متحـد بـرای بررسـی اوضـاع امنیتی 
افغانسـتان بـه کابل سـفر کـرد. این هیـأت عالوه بر 
بررسـِی موضوعـاِت مهمی که دلیل اصلِی سفرشـان 
بـه افغانسـتان خوانده شـده بود، به سـران حکومِت 
موجـود توصیه هایـی پیرامون مبارزه با فسـاد اداری 
و قوم گرایـِی شـایع در کشـور ارایه کردنـد. اعضای 
ایـن هیـأت نیـز حساسـیِت اوضـاع را بـه حکومِت 
اصالحـات  خواهـان  و  نمودنـد  اعـالم  موجـود 
بـا فسـاد و قوم گرایـی شـدند.  مبـارزه  در هیـأِت 
امـا در داخـل کشـور نیـز کسـانی و آدرس هایـی 
کرده انـد  تـالش  همـواره  کـه  داشـته اند  وجـود 
قومـی  و  آجنداهـای سـمتی  از  را  سیاسـت مداران 
کـه مخـرب و فسـادآورند، بـه سـمِت برنامه هـای 
فراقومـی کـه سـازنده و  افغانستان شـموِل ملـی و 
ثبات آفریـن انـد، ارجاع دهنـد. سلسـله جنباِن چنین 
شـخصیت ها و آدرس هایـی بـه نظر مـن، احمدولی 
مسـعود و »کنفرانـس آجندای ملی« بوده اسـت. این 
آدرس از سـال ها پیـش در تالش ترسـیم نقشـۀ راه 
بـرای گـذار افغانسـتان از سیاسـت های تنـِگ قومی 
و سـمتی بـه برنامه هـای ملـی و افغانستان شـمول 
بوده اسـت. »دولـت وحـدت ملـی« و کارویژه های 
مهـم آن، طـرح مـدون و برجسـتۀ ایـن آدرس برای 
شکسـتن بن بسـِت تاریخـی در عرصـۀ سیاسـت و 
قـدرِت افغانسـتان بـود؛ امـا چنان که دیـده و تجربه 
شـد، سـراِن حکومـِت کنونـی از ایـن طـرح، صرفًا 
نتیجـه  اسـتفادۀ اسـمی و ظاهـری کردنـد کـه در 
قومی یـی  نفـاِق  آیینـه دارِ  ملـی،  وحـدت  به جـای 
شـدند کـه تمـام جامعـۀ افغانسـتان را درنوردیـده 
و هـر روز فربه تـر از دیـروز می گـردد. بـه همیـن 
افغانسـتان،  در  سیاسـت  امـروزِ  وضعیـِت  دلیـل، 
کـه  می شـود  تلقـی  انفجـار  آسـتانۀ  در  وضعیتـی 
اگـر بـه حـاِل آن تدبیـری نشـود و اراده یی اسـتوار 
نگـردد، یـک آنارشـی تمام عیـار به جای آن مسـتقر 

شـد.  خواهد 
»وفـاق ملـی« یـک تدبیـِر اساسـی بـرای مقابلـه بـا 
بعدتـر  حـوادِث  از  جلوگیـری  و  موجـود  وضـِع 
بدتـر اسـت. طـرح وفـاق ملـی توسـط آدرس  و 
»کنفرانـس آجنـدای ملـی« در برابـِر نفـاق قومی یی 

طراحی شـده اسـت کـه حکومـِت کنونـی کارگزار 
اساسـِی آن بـوده و وضعیـِت افغانسـتان را به حـدی 
نگران کننـده سـاخته که ذهـِن هیأت شـورای امنیِت 
سـازمان ملـل را نیـز بـه خـود مصـروف سـاخته 
اسـت. آقـای مسـعود بـه عنـوان طـراح و منـادی 
نخسـِت این طـرح، »وفاق ملـی« را اولویـِت فوری 
و حیاتـِی وضـع کنونـِی افغانسـتان می دانـد و تأکید 
می کنـد که بـدون شـکل گیری چنین وفاقی توسـط 
نخبـه گاِن سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان، گـذار از 
وضعیـِت موجـود ممکـن نیسـت. این طـرح ضمن 
آن کـه حکومـِت موجود را مسـبِب وضعیـِت کنونی 
می دانـد، از تمـام مردم افغانسـتان، نیروهـای ملی و 
ظرفیت هـای موجـود در داخـل و بیـروِن حکومـت 
دعـوت می کنـد کـه بـا این داعیـه همـراه و هم صدا 
شـوند. ایـن طـرح دو توصیـۀ بسـیار مهـم بـا مردم 
به جـای  مـردم  این کـه  نخسـت  دارد:  و حکومـت 
حل شـدن در فضـای قومـی و مخرِب موجـود، باید 
بـه یک جریـاِن ملـی و سـازنده تبدیل شـوند؛ دوم 
عرصه هـای  در  موفقیـت  بـرای  حکومـت  این کـه 
بین المللـی همانند شـکایت از پاکسـتان در سـازمان 
ملـل، بـه وفـاق در عرصه هـای داخلـی و ارتقـای 
نیـاز دارد. در غیـر  قـدرِت ملـی از ایـن رهگـذر 
ایـن صـورت، در فضـای آشـفتۀ کنونـی، مـردم و 

حکومـت هـر دو بازنـده خواهند بـود!...  
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روح اهلل یوسف زاده

»وفاق ملی«
 در امتداد »آجندای ملـی«

 

در روزهـای پسـین، ویدیویی در شـبکه های اجتماعی دسـت 
به دسـت می شـد کـه در آن دوتـن از شـخصیت های سیاسـی 
از جملـه عبـاس بصیر مشـاور ریاسـت جمهوری و از اعضای 
حـزب وحـدت اسـالمی و همایـون جریـر از نزدیـکان آقای 
حکمتیـار بـا جمعـی از آدم هـای دیگـر کـه ظاهـراً اعضـای 
گـروه طالبـان بـوده باشـند، روی میزی نشسـته اند و سـرگرم 
صحبـت و گفت وگـو می  باشـند. همزمـان بـا آن، رسـانه ها 
اعـالم کردنـد کـه مذاکرات صلـح میـان حکومت افغانسـتان 
و اعضـای طالبـان در ترکیـه برگـزار شـده اسـت. امـا بعدتـر 
حکومـت افغانسـتان و طالبـان اعالم کردند کـه از آنان در این 
نشسـت کسـی نماینده گـی نمی کنـد و از محتـوای نشسـت 

ندارند.  آگاهـی 
ایـن نکتـه که مسـوولیت نشسـت را هیـچ یـک از طرف های 
اصلـی بـرای تحقق صلـح بر عهـده نگرفته اسـت، در محافل 
سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان به شـکلی گسـترده بازخورد 
داشـته اسـت و پرسـش  های متعـددی را ایجـاد کـرده اسـت. 
از جملـه ایـن کـه روی چه دلیلی دو مشـاور رییـس جمهور 
بـا اجـازۀ چـه کسـی در این نشسـت حضور داشـته انـد. دو 
مشـاور بـا مصـارف کدام مرجـع و روی چه هـدف و چگونه 
در آن نشسـت حضـور یافتنـد و حـاال با آنان چـه برخوردی 
این کـه  بـر  مبنـی  گزارش هایـی  پیشـترهم  شـد؟  خواهـد 
گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی در تـالش برپایـی 
مذاکـرات صلـح و کشـانیدن پـای طالبـان بـه میـز مذاکـرات 
اسـت، منتشـر شـده بود. آقای حکمتیـار از هنگام پیوسـتنش 
بـه پروسـۀ صلح بـا انتقادهای زیـادی روبرو بوده اسـت. پس 
از حضـور او در کابـل، نـه تنهـا در میـدان جنـگ تغییـری به 
وجـود نیامـد، بـل خشـونت ها به طـرز قابل توجهـی افزایش 
یافـت. بسـیاری ها بر آقـای حکمتیـار از بابت تأثیرنگذاشـتن 
بـر وضعیـت خـرده گرفتنـد. گلبدیـن حکمتیـار بـه منظـور 
کاهـش انتقادهـا، ظاهـراً ابتـکار کـرده و شـماری را زیـر نـام 
گفت وگوهـای صلـح در ترکیـه دورهـم جمع کرده اسـت. از 
سـوی دیگـر، از چنیـن نشسـت هایی بـه تکرار در یـک و نیم 
دهـۀ پسـین برگزار شـده اسـت کـه هیچ گونـه تأثیـر ملموس 
در پروسـۀ صلـح و آشـتی بـا مخالفان مسـلح برجا نگذاشـته 
اسـت. ایـن نشـان می دهد که متأسـفانه پروسـۀ صلـح به یک 
پـروژۀ اقتصـادی و منبـع درامـد تبدیل شـده اسـت. آدم های 
زیـادی زیـر نـام صلـح و بـه بهانۀ کشـانیدن پـای طالبـان به 
میـز مذاکـرات، میلیون هـا دالـر به دسـت آورند. حتا کسـانی 
آمدنـد و بـا رییس جمهـور سـابق مذاکـره کردنـد کـه بعدهـا 
روشـن شـد، دوکان داری بیـش نبوده اسـت. آدم هایـی که در 
نشسـت پسـین ترکیـه نیز حضـور داشـته اند، شـخصیت هایی 
بی ریشـه و فاقـد اعتبـار در میـان طالبـان عنـوان شـده انـد. 
ایـن خـود میرسـاند کـه بحـث صلـح در افغانسـتان و بحـث 
مذاکـرات به بازی های بسـیار مشـکوکی تبدیل شـده اسـت.
از جانـب دیگـر مـردم به خوبی پـی برده اند که نشسـت هایی 
از ایـن قبیـل، بـه جـز ضیـاع وقـت و هـدر دادن فرصت هـا 
نتیجـۀ دیگـری در پـی نـدارد. حتـا نشسـت های چهارجانبـۀ 
میـان کابل، اسـالم آباد، پکن و واشـنگتن نیز به کشـانیدن پای 
طالبـان در مذاکـرات موفـق نگردیـد. چون اسـالم آباد حاضر 
نیسـت به هیچ قیمتی ابزار خویش را در افغانسـتان از دسـت 
بدهـد. طالبـان سـربازان جـان فدایـی هسـتند کـه بی هیـچ 
امتیـازی در راه منافـع اسـالم آباد می رزمنـد و پاکسـتان، چنین 
لشـکر بی هزینـه و بی مدعایـی را بـه هیـچ قیمـت از دسـت 
نخواهـد داد. طالبـان و دیگـر عناصـر تنـدرو و خشـونت ورز 
به گونـۀ مسـتقیم از جانب کشـورهای منطقه به ویژه پاکسـتان 
ایـن  تـا هنگامی کـه  بنابرایـن،  هدایـت و کنتـرل می شـوند. 
کشـورها روی ایـن گـروه هراس افگـن فشـار وارد نکننـد و 
آن هـا را بـه میـز مذاکـره وادار نسـازد، آنان حاضر بـه مذاکره 
و گفت وگـو نخواهنـد شـد. از جانبـی ماهیت گـروه طالبان با 
جنگ و خشـونت گره خورده اسـت. هرگونه آشـتی، مذاکره 
و تفاهـم، نقطـۀ پایانـی بـر فعالیـت و حضـور ایـن گـروه 
محسـوب خواهـد شـد؛ چیزی کـه نـه طالبـان و نـه حامیـان 
نمی خواهنـد.  جنـگ  تاجـران  هـم  نـه  و  آن هـا  منطقه یـی 
حتـا فعالیـت شـورای عالـی صلـح نیـز در پروسـۀ صلـح اثر 
نخواهـد گذاشـت، چنانچـه در یـک دهـۀ پسـین نزدیـک به 
900 میلیـون دالـر در شـورای صلـح مصـرف شـده اسـت، 
امـا کمتریـن دسـت آوردی به دسـت نیامـده اسـت.  بنابراین 
می توانیـم چنیـن نتیجـه بگیریم که جنـگ و صلح افغانسـتان 
بـرای برخـی  حلقه هـا و افـراد ابـزار پـول آور و در عین حال 
بحـث صلـح افغانسـتان به بازی هـای اسـتخباراتی و کامالت 

مشـکوک تبدیل شـده اسـت.

بازی های مشکوک 
صلحمذاکرات 

چندی پیش بود که هیأتی از 
شورای امنیِت سازمان ملل متحد 
برای بررسی اوضاع امنیتی 
افغانستان به کابل سفر کرد. 
این هیأت نیز عالوه بر بررسِی 
موضوعاِت مهمی که دلیل اصلِی 
سفرشان به افغانستان خوانده 
شده بود، به سران حکومِت موجود 
توصیه هایی پیرامون مبارزه با فساد 
اداری و قوم گرایِی شایع در کشور 
ارایه کردند. اعضای این هیأت، 
حساسیِت اوضاع را به حکومِت 
موجود اعالم نمودند و خواهان 
اصالحات در هیأِت مبارزه با فساد 
و قوم گرایی شدند. اما در داخل 
کشور نیز کسانی و آدرس هایی 
وجود داشته اند که همواره تالش 
کرده اند سیاست مداران را از 
آجنداهای سمتی و قومی که مخرب 
و فسادآورند، به سمِت برنامه های 
افغانستان شموِل ملی و فراقومی 
که سازنده و ثبات آفرین اند، 
ارجاع دهند. سلسله جنباِن چنین 
شخصیت ها و آدرس هایی به نظر 
من، احمدولی مسعود و »کنفرانس 
آجندای ملی« بوده است
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اعضـای شـورای عالـی صلـح می گوینـد کـه 
تماس هـای غیـر رسـمی را با گـروه طالبـان بر 

قـرار کرده انـد. 
آنـان دیروز در کابل در یک نشسـت مشـورتِی 
کـه بـا حضـور عالمـان دیـن، اعضـای جامعـۀ 
مدنـی و جوانـان برگـزار گردیـده بـود، گفتنـد 
کـه اعضـای این شـورا راهبرد جدیـِد »جامع و 
کامـل« بـرای گفت وگـو بـا گروه هـای مخالف 

تهیـه کـرده اند. 
بـه گفتـۀ آنـان، اجمـاع ملـی و منطقه یـی یـک 
ضـرورت اساسـی برای آوردن صلح  در کشـور 
اسـت کـه در ایـن اواخر ایـن اجماع بـه وجود 

آمده اسـت.
کریـم خلیلـی، رییـس شـورای عالـی صلـح با 
اشـاره بـه این کـه گفت گوهـای غیـر رسـمی با 
مخالفـان مسـلح دولـت در جریان اسـت و این 

صلـح  گفت گوهـای  چگونه گـی  روی  شـورا 
می گویـد:  می کنـد،  کار  مسـلح  مخالفیـن  بـا 
اکنـون مـا روی هـدف اصلـی شـورای عالـی 
صلـح تمرکـز داریـم، تماس های غیررسـمی با 
مخالفان مسـلح در جریان اسـت، شـورای عالی 
صلـح در هماهنگـی بـا حکومـت در راسـتای 
تـالش  مذاکـرات  پیشـبرد  و  زمینه سـازی 

می کنـد.

آقـای خلیلـی می گویـد: شـرایط گفت وگـو بـا 
مخالفان مسـلح دولت را شـهروندان افغانستان، 
تعییـن  کشـور  ملـی  منافـع  و  اساسـی  قانـون 
می کنـد. آقـای خلیلـی می افزایـد کـه شـورای 
عالـی صلـح دارای یـک راهبـرد یـا نقشـۀ راه 
بـرای گفت وگو مخالفان شـده  و آگاهانه مسـیر 

می پیمایـد. را 
ایـن گفتـۀ رییس شـورای عالی صلـح در حالی 
کابلـوف  ضمیـر  تازه گـی  کـه  می شـود  بیـان 
نماینـدۀ ویژۀ روسـیه در امـور افغانسـتان گفته 
اسـت، دولـت افغانسـتان نقشـۀ گفت وگوهـای 

صلـح را بـه آنـان سـپرده اند.
او گفتـه اسـت کـه روسـیه در حـال بررسـی 
میزبـان  تـا  دارد  عالقـه  و  اسـت  نقشـه  ایـن 
بـا  افغانسـتان  دولـت  صلـح  گفت وگوهـای 

باشـد. طالبـان 
رییـس شـورای عالـی صلـح می گوید کـه آنان 
تماس هایـی بـا مخالفان مسـلح دولـت دارد؛ اما 
از جزئیـات و نتایـج آن چیـزی نمی گویـد. او 
ابـراز امیـدواری می کند کـه بتوانند بـا مخالفان 

مسـلح دولت بـه موافقه برسـند.
آقـای خلیلـی اظهـار مـی دارد که شـورای عالی 
صلـح در هـر زمـان و مکان،  بی طرفـی خود را 
در گفت وگـو بـا مخالفـان مسـلح دولـت حفظ 
خواهـد کـرد. بـه گفتـۀ او: »اعضـای شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل متحد نیـز در دیـدار با ما 
از مذاکـرات بین االفغانـی حمایـت همه جانبـه 

کرددند«.
کریـم خلیلـی می گویـد کـه اعضـای شـورای 
سـازمان ملـل متحـد »یـک سلسـله دیدگاه های 
متفـاوت داشـتند«، امـا در ُکل از راهبـرد صلـح 

در کشـور حمایـت کـرده  و نتیجـۀ گفت وگو با 
آنـان خـوب بود.

رییـس  خپلـواک،  اکـرم  ایـن،  بـا  همزمـان 
دبیرخانـۀ شـورای عالـی صلح در این نشسـت 
گفـت کـه اعضـای ایـن شـورا در شـش مـاۀ 
و  شـهروندان  محلـی،  مقام هـای  بـا  گذشـته 
علمـای ۳۴ والیـت افغانسـتان دیـدار داشـته و 
هـدف سـفر آنـان چگونه گـی بـه میـان آوردن 
اجمـاع ملـی بـرای صلـح در افغانسـتان بـود.
آقـای خپلـواک طالبـان را مخاطـب قـرار داده 
بایـد بـه صـدای ملـت  می گویـد کـه طالبـان 
افغانسـتان گوش دهنـد و خواست های شـان را 

بـا دولـت و مـردم شـریک بسـازند.
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـوند که روز 
گذشـته یک هیأت متشـکل از اعضای شـورای 
عالـی صلـح و هر دو شـاخه از گـروه طالبان به 
پادرمیانـی حـزب اسـالمی بـه رهبـری گلبدین 
حکمتیـار، سـومین دور مذاکـرات صلـح را در 
ترکیـه برگـزار کـرده انـد. هرچنـد سرپرسـت 
دفتـر سـخنگوی ریاسـت جمهوری گفته اسـت 
کـه در نشسـت ترکیـه هیچ کـس از حکومـت 

افغانسـتان نماینده گـی نمی کنـد.
ایـن  در  کـه  کسـانی  از  یکـی  اسـت  گفتنـی 
نشسـت شـرکت کـرده ، عبـاس بصیـر، مشـاور 
و  اسـت  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
هم چنیـن نماینده گـی ایـن چنـد تـن از سـران 
ارشـد طالبـان از سـوی ذبیـح اهلل مجاهـد و مال 
عبدالمنـان نیازی، سـخنگویان دو شـاخۀ طالبان 

رد شـده اسـت.

نـی یـا حمایـت کننـده رسـانه های آزاد افغانسـتان، اخـذ 
مالیـات و محصوالت از رسـانه های آزاد را برخالف روحیۀ 
اصل آزادی بیان و ناعادالنه خوانده و از حکومت خواسـت 
تـا بـرای رفع این مشـکل راه کار مناسـب را در پیـش گیرد.
عبدالمجیـب خلوتگـر رییـس عمومی نی یـا حمایت کننده 
از رییـس حکومـت وحـدت  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های 
ملـی خواسـت تـا با صـدور حکـم جـدا گانۀ از مسـووالن 
در شـهرداری ها بخواهـد تـا اخـذ مالیـه از رسـانه های آزاد 
را بـه عنـوان جـواز خدمـات شـهری متوقـف نماینـد، زیرا 
رسـانه های افغانسـتان تـوان  پرداخـت مالیـات مضاعـف را 

ندارند.
رییـس عمومـی نی ایـن سـخنان را در یک نشسـت خبری 
کـه روز گذشـته 26 جـدی/ دی در کابـل برگزار شـده بود، 

ابراز داشـت. 
عبدالمجیـب خلوتگـر رییس عمومـی نی یـا حمایت کننده 
رسـانه های آزاد در ایـن نشسـت خبری، در پی گسـترش نا 
امنی هـا در والیـت غزنـی و بـی توجهی مقامـات محلی در 
تامیـن امنیت و مصونیت خبرنگاران و تأسیسـات رسـانه یی 
در آن والیـت تاکیـد کـرد کـه جلـو سـقوط آزادی بیـان در 

والیـت غزنـی را بگیرید.
رییـس عمومی نی یا حمایـت کننده رسـانه های آزاد گفت:  
ادامـۀ ناامنـی در غزنـی سـبب نگرانـی شـدیدخبرنگاران، 
مالـکان رسـانه ها و نهاد هـای صنفـی و حامی خبرنـگاران 

است.  شـده 
رییـس عمومـی دفتـر نـی بـه خبرنـگاران گفـت: مقامـات 
محلـی در والیـت غزنـی، خبرنـگاران را بـه بهانـۀ افتتـاح 
پـروژه و یـا تهیۀ گـزارش از محـالت که نـام نمی گیرند؛ به 
خـط مقـدم جنگ و یـا بـه ولسـوالی های دوردسـت انتقال 
می دهنـد. بـدون ایـن که بـه آن ها گفته شـود به کجـا انتقال 
داده می شـوند و یـا ترتیبـات ایمنـی شـان را در نظر بگیرند 

جان هـای شـان را بـه خطـر می اندازنـد. 
بـه گفتـه او: مالـکان و مدیـران رسـانه های والیـت غزنی از 
سـوی طالبـان تحـت فشـار قـرار دارنـد که بـه آن هـا مالیه 
پرداخته شـود، اما هنگام که این مسـئله را با مسـؤالن امنیتی 

در میـان می گذارنـد، با بـی توجهی مقامات مسـوول مواجه 
می شـوند و یکـی از مسـؤالن امنیتـی والیت غزنـی به مدیر 
یـک رسـانۀ خصوصـی گفته اسـت: »که اگـر می خواهید به 

طالبـان مالیـه بپردازیـد، بپردازید چـرا نزد ما آمـده اید!« 
خلوتگـر گفـت: خبرنـگاران والیـت غزنـی، پـس از نشـر 
گزارش هـای مبنـی بـر فسـاد مالـی و اداری در آن والیت از 
سـوی کسـانی که در گزارش ها افشـاء شـده باشـند تهدید 
می شـوند و گاهـی هـم بـه خشـونت های مختلـف مواجـه 
می شـوند، در کل خبرنـگاران مجبـور بـه خـود سانسـوری 

می شـوند.
بـه گفتـه او:  نشـرات محلـی در والیـت غزنـی متوقـف 
افزایـش تهدید هـا و فشـار های کـه از  از  می شـود؛ پـس 
سـوی گروه هـای تروریسـتی بر رسـانه ها اعمـال می گردد، 
شـماری ازرسـانه های محلی نشـرات شـان را توقف داده و 
شـماری هـم بـه دلیل مشـکالت مالـی و اقتصادی مسـدود 

اند. شـده 
او تاکیـد کـرد: رادیـو تلویزیون ملی والیت غزنـی از حدود 
سـه سـال پیـش به دنبـال یـک حملۀ انتحـاری در ریاسـت 
اطالعـات و فرهنـگ آن والیـت نشـرات نـدارد. رادیو کلید 
بـه دنبـال افزایش تهدید هـای امنیتی؛نشـرات محلـی اش را 
توقـف داد، تلویزیـون محلـی آفتـاب، رادیـو امید جـوان و 
رادیـو دهکـده به دلیـل مشـکالت اقتصادی خاموش شـده 
انـد؛ امـا رادیـوی محلـی دهکـده ده بـاره بـا یـک روی کرد 

جدیـد به نشـرات آغـاز نموده اسـت.
رییـس عمومـی نـی همچنان بـه خبرنـگاران گفـت:  رادیو 
تلویزیـون خصوصـی غزنویان نیز هشـدار می دهـد که اگر 
همیـن وضعیـت ادامـه یابد و مجبـور به پرداخـت پول های 
هنگفـت زیـر نـام مالیـه و محصوالت بـه دولت و بـه گروه 
های مخالف دولت شـوند، ناگزیر اند تا درب رسـانۀ شـان 

ببندند. را 
بـه بـاور خلوتگر: مشـکل عـدم دسترسـی به اطالعـات که 
خبرنـگاران و رسـانه های سراسـر افغانسـتان دامن گیـر آن 
اسـت؛ امـا رسـانه ها و خبرنـگاران والیـت غزنی بیشـتر از 

همـه از ایـن ناحیـه به مشـکل مواجه هسـتند.

بـه گفتـه او: بحران اقتصادی/مالی؛ مشـکلی دیگریسـت که 
رسـانه های محلـی والیت غزنی را به شـدت نگران سـاخته 
اسـت. برعـالوۀ ایـن کـه حکومـت بـرای رفـع مشـکالت 
اقتصـادی رسـانه ها تـالش نکـرده اسـت، تمدیـد جـواز 
نشـراتی وزارارت اطالعـات وفرهنـگ، جـواز فریکونسـی 
در وزارت مخابـرات و جـواز خدمـات شـهری از سـوی 
شـهرداری ها از لحـاظ اقتصـادی کمـر رسـانه های والیـت 

غزنـی را شکسـته اسـت.
غزنـی  والیـت  در  خبرنـگاران  نـی،  گـزارش  براسـاس 
بـا  دولـت  کـه  قـرارداد  هیـچ  محتـوای  بـه  می گوینـد؛ 
شـرکت های خصوصی می بندند؛ دسترسـی ندارند. ریاست 
مخابـرات والیـت غزنی با خبرنـگاران مصاحبـه نمی کند و 
می گوینـد از وزارت مخابـرات برای آن ها مکتوب فرسـتاده 
شـده که بـا خبرنگاران مصاحبـه نکنند، زمانی کـه خبرنگار 

از آن هـا می خواهـد مکتـوب رسـمی وزارت مخابـرات را 
نشـان بدهنـد، بـا برخـورد اهانـت آمیـز مسـؤالن ریاسـت 
مخابـرات مواجه می شـوند. ریاسـت معـارف والیت غزنی 
نیـز در زمینۀ دسترسـی به اطالعات با خبرنـگاران همکاری 
نـدارد، خبرنـگاران در والیـت غزنی اسـنادی را مبنی براین 
کـه پول هـای زیـادی در سـاختن میز و چوکی هـای معارف 
حیـف و میل شـده اسـت دریافت کـرده اند؛ اما بـا مراجعه 
بـه ریاسـت معـارف والیـت غزنـی که بفهمنـد در قـرارداد 
چـه گونه تذکر رفته اسـت کـه میز و چوکـی مکاتب با چه 
کیفیت سـاخته شـود، به معلومات دسترسـی پیدا نمی کنند. 
پـس از چند مدتی ریاسـت معارف میـز و چوکی های را که 
ادعـا وجـود داشـت با کیفیت پایین تـر از آن  چـه در قرارداد 
تذکـر رفته اسـت تهیه شدهاسـت، بـه ولسـوالی های نا امن 

کـه خبرنـگاران به آن دسترسـی ندارنـد، انتقـال می دهد.

حکومت: به  خطاب   ، د ا ز آ ی  نه ها سا ر کننده  یت  حما یا  نی 

کنید! معاف  ا   ر د   ا ز آ رسانه های  

روح اهلل بهزاد

ناجيه نوری 

رییس شورای عالی صلح:

داریم با طالبان تماس غیر رسمی 
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6ـ افغانسـتان بـه دالیـل مختلـف از جملـه اشـغال 
نُه سـاله توسـط شـوروی سـابق، مداخالت خارجی، 
مسـتمِر  حمـالت  و  تنظیمـی  جنگ هـای  وقـوع 
تروریسـتی و... ویران و گورسـتان هایش آباد گردیده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، شـدیداً نیازمنـد بازسـازی 
نیازمنـد  عزیـز  افغانسـتاِن  بازسـازی  و  می باشـد 
ایـن  فرزنـداِن  اگـر  اسـت.  مختلـف  تخصص هـای 
کشـور بـه تخصص های مختلـف مجهز شـوند، بهتر 
می تواننـد کشـورِ خـود را بازسـازی و آبـاد نماینـد. 
7ـ در افغانسـتان طی 1۳ سـال گذشته، 8 میلیارد دالر 
بـه متخصصان و کارشناسـاِن خارجی پرداخت شـده 
اسـت. امـا ایـن هزینـۀ 8 میلیـاردی نتیجۀ ملموسـی 
بـرای کشـور نداشـته اسـت. بـه همیـن دلیـل الزم 
اسـت به منظور هدایِت افغانسـتان به توسـعۀ پایدار، 
فرزنـداِن این کشـور تمـام رشـته های تحصیلی مورد 
نیـازِ کشـور را فـرا گرفته و دیـِن خویـش را در قبال 
کشـور مظلوم شـان ادا نماینـد. اگر چنین امـر مبارکی 
خودکفایـی  جهـِت  در  مثبتـی  گام  گیـرد،  صـورت 
بـا کمـِک علـم و راهکارهـای  بـود.  کشـورخواهد 
علمـی قادرخواهیـم بود که سـرمایه های ملی کشـور 
از جملـه منابع آبـِی خود را مهار و تبدیل به سـرمایه 
نمـوده و بـه جـای واردکننـدۀ بـرق، صادرکنندۀ  برق 
و بـه جـای خریـدارِ غلـه صادرکننـدۀ غلـه باشـیم و 
فقـر و بی سـوادی را از دامـِن افغانسـتان برای همیش 
بـه متخصصـان  ِداده شـده  مبلـغ  بـا  نماییـم.  محـو 
خارجـی می توانسـتیم 10 بنـد مثـل بنـد بخش آباد و 
کمال خـان در 10 والیـت افغانسـتان احـداث نمـوده 
و 10 والیـت را بـه خودکفایی از نظـر تأمین آب و 
برق برسـانیم. حضور ده سـالۀ جامعۀ جهانی 
در افغانسـتان عمـاًل ثابـت سـاخت تا 
زمانی کـه فرزنـدان این کشـور 
کمـر همـت نسـبت بـه 
بازسـازی ، تأمین 

ح امنیت، 

حکومت داری خوب، دولت سازی و... نبندند، 
دیگـران قـادر به ایـن کار نخواهند بود. وطن دوسـتی 
و رفـع نابسـامانی هایی که بر ما تحمیل شـده اسـت، 
ایجـاب می کنـد کـه فرزنـداِن برومنـد ایـن کشـور، 
اعـم از مـردان و زنـان، مجهـز بـه علـم شـده و بـا 
نـور علـم از حیثیت و شـرِف این کشـور دفـاع کرده 
وافغانسـتاِن عزیـز را بـه قطـار کشـورهای متمـدِن 

سـازند.  وارد  جهان 
   

ج ـ فواید فراگیری علم چیست؟  
عمده ترین فواید علم برای انسان ها عبارت اند از:

1ـ علـم بزرگ تریـن منبـع قـدرت، ثـروت و اعتبـارِ 
ملت هـا و کشورهاسـت؛ زیـرا تجربۀ بشـری بیان گر 
آن اسـت کـه هـر ملـت و دولتـی کـه به علـم مجهز 
شـده، بـه قـدرت، ثـروت و اعتبـار بین المللـی نیـز 

دسـت یافتـه اسـت. اگـر سیاسـت را در یـک کلمـه 
معنـا کنیم، کلمۀ قدرت مناسـب اسـت. بـه قول یکی 
از دانشـمندان معـروف، آن چـه جنگ هـا را فیصلـه 
داده، سرنوشـت ها را تعییـن کـرده و اسـتراتژی ها را 
محقق می سـازد، قدرت اسـت نـه عدالـت. قدرتمند 
شـدن بـدون فراگیـری علـم ممکـن نبوده و نیسـت. 
2ـ اصـالح امـور جامعه: بـه کمِک علـم می توان با 
فسـاد به ویـژه فسـاد اداری کـه بزرگ ترین مشـکل و 
دشـمِن شـماره یِک افغانسـتاِن عزیـز در حـال حاضر 
اسـت، مقابلـه کـرد. فسـاد بزرگ تریـن ظلم بـه حِق 
ملـت و کشـور اسـت و عدالـت و حاکمیـِت قانـون 
را به شـدت زیـر سـوال بـرده و شـکاِف عمیـق میان 
ملـت و دولـت ایجاد نموده اسـت. ما بـه کمِک علم 
می توانیـم ایـن پدیـدۀ شـوم را برای همیشـه از دامِن 
افغانسـتان پـاک نمـوده و جامعـۀ سـالم، قانون منـد 
و متحـد را سـازمان دهی نماییـم. زیـرا علـم ضمـن 
روش هـاي  جوامـع،  عینـي  واقعیت هـاي  پذیـرش 

اصـالِح جامعـه را نیـز بـه مـا آمـوزش مي دهد.  
از  مي رسـاند:  کمـال  بـه  را  انسـان ها  علـم  3ـ 
آن جایـي کـه هـدف اصلِی خلفِت انسـان ها رسـاندِن 
آنـان بـه کمـال اسـت، بـه همیـن دلیـل رسـیدن بـه 
کمـال و پیشـرفت، یـک میـل فطـری اسـت کـه در 
ذاِت انسـانها نهـاده شـده اسـت. هدایِت انسـان ها به 
کمـال بـدون علـم و مجهـز شـدن بـه علـم ممکـن 

 . نیست
4ـ ترویـج روش هـای مسـالمت در زنده گی: علم 
رعایـِت  و  مسـالمت آمیز  زنده گـی  بـه  را  انسـان ها 
احتـرامِ دیگـران دعـوت و از اقدامـاِت خشـونت بار 

منـع می کنـد.  
5ـ ایجـاد فرصت هـا و امکانـات بـرای سـهولت 
فعالیت هـای  کوتـاهِ  مطالعـۀ  بشـر:  زنده گـی  در 
علمـی دانشـمنداِن بـزرِگ گذشـته نشـان می دهد که 
اکتشـافات و اختراعـات آنـان، علـم را در آغـاز قرن 
بیسـتم در مسـیری قـرار داد کـه اکنـون ما شـاهِد آن 
هسـتیم. روند گسـترش علـم، راه هـای پُرپیچ و خمی 
را پیمـوده و بـه مرحله یـی رسـیده اسـت کـه شـکل 
و چگونه گـی زنده گـی انسـان ها را به طـور کلـی 
ابـزار و وسـایلی کـه  تغییـر داده اسـت. 
خـود  دسـترِس  در  اکنـون  انسـان 
دارد، همه گـی دسـتاوردهای 
زمینه هـای  در  علـم 
طبـی،  متعـدد 
شـیمی،  فیزیـک، 
و  کمپیوتـر  و  نجـوم 
غیـره محسـوب می شـود، 
اجـرای قوانیـن و نظریه هـاِی 
رشـته ها  ایـن  از  هریـک 
موجـب رفـاه و آسـایِش انسـان ها 
و تنـوع وسـایل زنده گـی از وسـایل 
خانه گـی گرفتـه نظیـر یخچـال، رادیـو 
تـا موتـر، هواپیمـا، قطـار و  تلویزیـون  و 
موشـک های قاره پیمـا شـده اسـت. بنابرایـن 
هرگونـه سـرمایه گذاری کالن در توسـعۀ علـم 
و تکنالـوژی نـه تنهـا از بیـن نرفتـه و نمـی رود، 
بلکـه منافـع حاصـل از آن بسـیار قابل توجه اسـت. 
نظریه هـای ستاره شناسـی و نظریـۀ نسـبیت و فیزیک 
کوانتـوم و...، دیـد انسـان ها راگسـترش داده و اکنون 
ناشـناخته ها  دنبـال  بـه  بی کـران  آسـمان های  در 
هسـتند. به طـور خالصه، انسـاِن اکنـون ُکل زنده گِی 
خـود را مدیون علم و دانشـمندانی اسـت که همواره 

هسـتند. تـالش  در  مسـتمر  به طـور 
الـف ـ علـم پدیده هـا را طبقـه کـرده و هـر طبقـه را 

جداگانـه مـورد مطالعـه قـرار می دهـد. 
در  و  سـاخته  توضیح پذیـر  را  پدیده هـا  علـم  ب ـ 
را  الزم  آگاهـی  انسـان ها  بـه  مختلـف  عرصه هـای 

می دهـد.  
ج ـ علـم بـه هـر پدیـده باعـث ایجـاد سـهولت در 
زنده گـی بشـر شـده و انسـان ها را قادر می سـازد که 

طبیعـت را بـه دلخـواهِ خـود تغییـر دهند. 
د ـ علـم تواضـع و فروتنـي را بـه انسـان ها آمـوزش 
داده و از تکبـر و خودخواهـي منـع مي کند. در نتیجه 
باعـث کاهـش تعصبـاِت بی جـا در افـراد گردیـده و 
شـیوه هاي مسـالمت آمیز زنده گـي و چگونه زیسـتن 
بـا دیگـران و خـودداری از اقداماِت خشـونت آمیز را 

بـه انسـان ها یـاد می دهد. 

گفتـار پنجـم 
و  مسـلمانان  میـان  علمـی  اجمالـی  مقایسـۀ 

ن نا مسـلما غیر
1ـ تعـداد ُکل یهودیـاِن جهـان، 1۴ میلیـون و 100 

هـزار نفـر بـه شـرح ذیـل می باشـد:
الف ـ 6 میلیون یهودی در امریکا  

ب ـ 6 میلیون یهودی در آسیا  
ج ـ 2 میلیون یهودی در اروپا  
دـ 100 هزار یهودی در افریقا. 

2ـ تعـداد ُکل مسـلمانان جهـان: 1 میلیـارد و 500 
میلیـون نفـر. بـه شـرح ذیـل:

الف ـ 1 میلیارد مسلمان در آسیا  
ب ـ ۴00 میلیون مسلمان در افریقا  

ج ـ ۴۴ میلیون مسلمان در اروپا  
د ـ 5 میلیون مسلمان در امریکا  

ذـ از هر5 نفر جمعیت جهان 1 نفر مسلمان است. 
رـ در برابـر هـر هنـدو 2 مسـلمان در جهـان وجـود 

دارد. 
زـ در برابر هر بودایی 2 مسلمان وجود دارد. 

ژـ در برابـر هـر یهـودی، 107 نفر مسـلمان در جهان 
دارد.  وجود 

3 ـ دالیل قدرتمند بودِن غیرمسلمانان در جهان 
الـف ـ یهودیـان: در حـال حاضـر یهودیـان از نظـر 
علمـی در رتبـۀ اول جهـان قـرار دارنـد؛ زیـرا اکثـر 
نوابـغ جهان ماننـد: آلبرت انیشـتین، زیگموند فروید، 
هنری کیسـینجر، یورگن هابرمـاس و... یهودی بوده؛ 
طـوری که همه سـاله هنـگام توزیع جوایـز علمی در 
جهـان از هـر 100 جایزۀ علمی، ۴0 جایـزۀ علمی به 
یهودیـان تعلـق می گیـرد. میزان سـواد میـان یهودیان 

صـد درصد اسـت. 
ب ـ مسـیحیان: مسـیحیان از نظـر علمـی در رتبـۀ 
دوم بعـد از یهودیـان قـرار داشـته و میـزان سـواد 
میـان مسـیحیان 90 درصـد بوده و سـاالنه از هر 100 
جایـزۀ علمـی، ۴0 جایـزۀ علمـی جهان به مسـیحیان 
تعلـق می گیـرد. در ازای هـر یـک میلیـون مسـیحی، 
تعـداد  و  دارد  وجـود  دانشـمند  و  عالـم  پنج هـزار 
دانشـگاه ها و مراکـز علمـِی دنیـای مسـیحیت بیـش 

از 15هـزار اسـت. 
ج ـ مسـلمانان: از نظـر علمـی در ردیـف پنجـم بعد 
قـرار  هندوهـا  و  بوداییـان  مسـیحیان،  یهودیـان،  از 
داشـته و میـزان سـواد در میـاِن آن هـا ۴0 درصـد و 
تعـداد ُکِل دانشـگاه های جهان اسـالم 500 اسـت که 
متأسـفانه هیچ کـدام جـزِو دانشـگاه های معتبـِر جهان 

نـدارد.  قرار 

جمع بندی و نتیجه گیری
 علـم منبـع اصلـی قدرت، ثـروت و اعتبـار در جهان 
بـوده و هسـت. از سـوی دیگـر، امـروزه همه چیز بر 
بی شـماری  منافـع  علـم  و  می چرخـد  علـم  محـور 
بـرای جوامـع بشـری داشـته و دارد. به همیـن دلیل، 
اسـالم فراگیـری علم را برای پیروانش در کنار سـایر 
فرایـض، یـک فریضـۀ دینی دانسـته اسـت. در قرآن 
کریـم 770 آیـه پیرامـون علـم و مشـتقاِت آن بحـث 
کـرده و خداونـد مسـلمانان را به تفکـر پیرامون تمام 
خلقـت  چگونه گـی  جملـه  از  خلقـت  پدیده هـای 
زمیـن و آسـمان، حیوانـات از جمله شـتر، ابـر و باد 
و بـاران و...، همچنـان نظامـات اجتماعـی و قوانیـن 

حاکـم بـر طبیعت فـرا خوانده اسـت. 
    از سـوی دیگـر، علی رغـم توصیه های اکید اسـالم 
پیرامـون ضـرورت فراگیـری علـم، جوامـع اسـالمی 
در حـاِل حاضـر در مقایسـه بـا یهودیـان، مسـیحیان، 
جایـگاهِ  در  علمـی  نظـر  از  هندویسـم  و  بوداییـان 
آخـر قـرار داشـته و بـه همیـن دلیـل، جهـان اسـالم 
در مجمـوع از نظـر اقتصـادی، فرهنگـی، سیاسـی و 
اجتماعـی در هیچ یـک از معـادالت قـدرِت جهانـی 
جایگاهـی نـدارد. عمده تریـن دلیـل عقب مانده گـی 
مسـلمانان، غفلـت از فراگیـری فریضـۀ علـم بوده و 
همیـن امـر باعث ایجـاد تفرقه و نفاق میان مسـلمین، 
غلط فهمـی از مفاهیـم دینـی و نهایتـًا انحطـاط جهان 

در مقایسـه بـا صـدر اسـالم گردیده اسـت.  
بـر علمـای دینـی جهـاِن اسـالم فراگیـری علـم هـم 
یـک فریضـۀ دینـی و هم یـک وجیبۀ ملی محسـوب 
و  روشـن فکران  دینـی،  علمـای  وظیفـۀ  می شـود. 
دولت مـرداِن مسـلمان در جهـان اسـالم اسـت کـه 
ضـرورِت فراگیـری علـوم مختلـف در جهان اسـالم 
را جـزو اولویت هـای کارِی خود تلقـی نمایند؛ چون 
عـزت، اسـتقالل، قـدرت و اقتـدار مسـلمین در گرِو 

انجـام ایـن فریضـۀ دینی می باشـد.   

داكتر محمداكرم عظيمی 

بخش ششم و پایانی



ونیـز ایتالیـا؛ بَسـانیو )Bassanio( دل باختـۀ 
»پُرشـیا« )Portia( اسـت .او مـردی ونیـزی، 
نجیـب زاده، جـوان و سرشـار از خصلت هـای 
نیکوسـت و »پرشـیا« دختـری زیبـا و دل ربا و 
شـاه زاده. پـدر دختر ، تصویـر او را در یکی از 
سـه صنـدوق طالیـی، نقره یـی و مسـی پنهـان 
کرده اسـت. پرشیا خواسـتگاران بسیاری دارد. 
شـرط ازدواج، دسـت یافتـن به عکس اسـت.
شـاه زاده یی مراکشـی برای خواسـتگاری پرشیا 
قـدم پیـش می گـذارد ؛ ولـی طمـع طالجویی 
را  طالیـی  صنـدوق  کـه  می شـود  باعـث 
برگزینـد کـه تصویـر پرشـیا در آن نیسـت؛ از 
ایـن رو از صـف خواسـتگاران کنـار مـی رود. 
بسـانیو صنـدوق مسـی را انتخـاب می کنـد که 
عکـس دختـر در آن اسـت و پرشـیا از آِن او 

می شـود.
از  محبوبـش  بـا  عروسـی  بـرای  بسـانیو 
پـول  درخواسـت   )Antonio( »آنتونیـو« 

وی  دوسـت  و  بـازرگان  آنتونیـو  می کنـد. 
اسـت. کشـتی های او در آب هـای اقیانوس در 
حـال حرکتنـد؛ بـه همیـن دلیـل نقـداً پولی در 
دسـت نـدارد پـس بـرای کمـک بـه دوسـتش 
از »شـایالک« )Shylock(، یهـودی زرانـدوزِ 
ثروت پرسـِت رباخـوار، سـه هزار دوکا قـرض 
می گیـرد. شـایالک شـرط می گـذارد کـه اگـر 
پـول سـر ِ موعـد بازپرداخت نشـود، یک پوند 
از گوشـت نزدیـک قلـب او را ببُـرد. آنتونیـو 
می پذیـرد. راز و نیازهـا و نجواهـای عاشـقانۀ 
بسـانیو و پُرشـیا ادامه دارد و سـرانجام ازدواج 

می کننـد.
»گراسـیانو« ) Gratiano(، خدمتـکار بسـانیو 
نیز بـا »نِریسـا« )Nerrisa(، خدمتکار پرشـیا، 
پیونـد زناشـویی می بنـدد. آن ها عاشـق هم اند. 
هـر دو زن جـوان، یـک انگشـتر بـه شـوهراِن 

می دهند. هدیـه  خـود 
اسـت.  رسـیده  بدهـی  بازپرداخـت  زمـان 
غـرق شـده اند.  دریـا  در  آنتونیـو  کشـتی های 
از دریـا  ایـن خبـر را کسـانی می آورنـد کـه 

نیسـت. کار  در  پولـی  آمده انـد. 
شـایالک ـ کـه از آنتونیـو کینه یی کهنـه دارد ـ 
سـند را بـه اجـرا می گـذارد و دادگاه تشـکیل 
می شـود. پرشـیا و خدمتـکارش می کوشـند که 
آنتونیـو را رهایـی بخشـند. آن ها لبـاس مردان 
بـر تن می کننـد و سـروصورت و صدای شـان 
عنـوان وکیـل  بـه  پرشـیا  تغییـر می دهنـد.  را 
دادگاه  وارد  منشـی  عنـوان  بـه  »نریسـا«  و 
می شـوند تـا از آنتونیـو دفـاع کننـد. نامه یی از 
صاحب منصبـی همـراه دارنـد کـه ایشـان را به 
دادگاه معرفـی می کنـد. نخسـت وکیـل جـوان 
از شـایالک می خواهـد کـه بـه ازای قرضـش 
سـه برابر پـول بگیـرد؛ ولـی شـایالِک یهـودی 
ـ کـه قبـاًل توسـط آنتونیـوی مسـیحی توهیـن 
و تحقیـر شـنیده ـ در صـدد انتقـام اسـت و 
نزدیـک قلـب مـرد جـوان را  فقـط گوشـت 

می خواهـد.
وکیـل می گویـد کـه او بایـد پزشـکی کاردان 
درمـان  را  آنتونیـو  زخم هـای  تـا  بیـاورد  را 
چنیـن  کـه  می دهـد  پاسـخ  شـایالک  نمایـد. 
چیـزی در متـن سـند نیامـده. او کارد و تـرازو 
مـی آورد تـا به کار خود مشـغول شـود. ناگهان 
وکیـل چیـزی بـه ذهنـش می رسـد: »تـو بایـد 
خونـی  کـه  ببُـری  را  گوشـت  گونه یـی  بـه 
ریختـه نشـود؛ در غیـر ایـن صـورت، نیمی از 
می گیـرد.« تعّلـق  آسـیب دیده  بـه  دارایـی ات 

می بینـد،  بن بسـت  در  را  کـه خـود  شـایالک 
پولـش راضـی می شـود؛  بـه همـان سـه برابر 

نیسـت؛  »ممکـن  نمی آیـد:  کوتـاه  امـا وکیـل 
چـرا که شـما قبـاًل از ایـن تصمیـم صرف نظر 

کردیـد.«
حـاال شـایالک اصـل پولـش را طلـب می کنـد 
ولـی وکیـل، اجـرای حکـم را خواهان اسـت. 
سـرانجام شـایالک می پذیـرد کـه از قرضـش 
بگـذرد؛ امـا وکیـل، او را طبـق قوانیـن ونیز به 
توطیـه و ضرب وجـرح منتهـی بـه قتـل، متّهم 
می کنـد کـه بـر اسـاس آن، نیمـی از دارایـِی 
او بـه دولـت و نیمـی دیگـر بـه ضرب دیـده 
می رسـد. در آخـر، آنتونیـو از دریافـت سـهم 
خـود می گـذرد به شـرطی که شـایالک راضی 
شـود بـه دیـن مسـیحیت بگـرود و ثروتش را 
بـه ارث بـرای دخترش »ِجسـیکا« بگـذارد. به 

ایـن ترتیـب دادگاه پایـان می پذیـرد.
بسـانیو و آنتونیو، شـادمان و سـرافراز از دادگاه 
بیـرون می آینـد. بـه دنبـال وکیل می رونـد و از 
وی می خواهند سـه هـزار دوکا را بپذیرد؛ ولی 
وکیـل خـودداری می کند و در مقابل پافشـاری 
بسـانیو از او می خواهـد کـه فقـط انگشـتری 
خـود را بـه وی بدهـد. بسـانیو می گویـد کـه 
ایـن انگشـتر را همسـرش بـه او بخشـیده و 
وی قسـم خـورده کـه تا زنـده اسـت، آن را از 
دسـتش درنیـاورد، بـه کسـی نبخشـد و هرگز 
نفروشـد. سـرانجام بـا اصـرار آنتونیو، بسـانیو 

هدیـه می دهـد.انگشـترش را بـه وکیل 
از سـوی دیگـر، »گراسـیانو« بـه منشـی وکیـل 
منشـی  نمی شناسـد.  را  او  ولـی  برمی خـوَرد؛ 
از وی می خواهـد کـه منـزل شـایالک را بـه 
او نشـان دهـد. در کمرکـش راه بـا دل بـری و 

طنّـازی، انگشـتر گراسـیانو را نیـز بـه عنـوان 
او می گیـرد. از  هدیـه 

پیـش از بازگشـت بسـانیو و گراسـیانو، پُرشـیا 
نریسـا  می گردنـد.  بـاز  خانـه  بـه  نِریسـا  و 
ولـی  می کنـد؛  انگشـتر  طلـب  شـوهرش  از 
گراسـیانو می گویـد کـه او و بسـانیو هـر دو، 
وی  منشـی  و  وکیـل  بـه  را  انگشتری شـان 
بـرای سـپاس گزاری داده انـد. دو نـو عـروس 
بـه نابـاوری تظاهـر می کننـد. آنتونیـو ضمانت 
و  درمـی آورد  را  انگشـتری  پرشـیا  می کنـد. 
:»عزیـزم!  بـه شـوهرش می دهـد و می گویـد 
این هـم یکـی دیگـر. مراقـب بـاش آن را گـم 
نکنـی!« بسـانیو  شـگفت زده می شـود و پـی 
می بـرد کـه این همان انگشـتری اسـت. پرشـیا 
توضیـح می دهـد کـه وکیـل و منشـی دادگاه، 
خـود او و خدمتـکارش نِریسـا بوده انـد. خبـر 
خوش حالـی دیگـری هـم بـه آن هـا می رسـد: 
سـه فرونـد از کشـتی های آنتونیـو غرق نشـده 

و بـا کاال سـالم بـه بنـدر رسـیده اند.
***

شـاعر  و  نمایشـنامه نویس  شکسـپیر، 
چیره دسـت انگلیسـِی قـرن شـانزدهم و اوایـل 
قـرن هفدهـم، نمایشـنامۀ پنـج پرده یـی تاجـر 
ونیزی را در 1596 نگاشـت. این اثر، داسـتانی 
هیجان انگیـز و ُکمیـک اسـت. نقـش شـایالک 
یهـودِی رباخـوار آن چنـان کشـش و جّذابیتـی 
دارد و از چنـان قـدرت و حقیقتـی برخـوردار 
بازیگـران  بزرگ تریـن  همیشـه  کـه  اسـت 
تیاتـر را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. مـرد 
پول پرسـت در پـی کینه یـی کهنـه بـه چنـان 

ورطـۀ هولناکـی می افتـد کـه همـۀ دارایـی اش 
را از دسـت می دهـد و آن را بـر خـالف میلش 
یک جـا بـه دختـرش جسـیکا ـ کـه از خانـه 
گریختـه تـا بـا محبـوب مسـیحی اش بپیونـدد 
ـ وا می گـذارد. طمـع؛ بـالی جـان و ثروتـش 
می شـود. او ثـروت بـادآورده از رباخواری اش 
را بـه سـاده گی به بـاد می دهد. این نمایشـنامه، 
چنـد صحنـۀ پـوچ و توخالـی نیـز دارد؛ اما در 
غنای تحسـین برانگیز سـاختمان آن گم اسـت. 
شکسـپیر، وحشـت و خنـده را اسـتادانه با هم 
تلفیـق کرده اسـت؛ البتـه »تاجر ونیـزی« خالی 
از صحنه هـای بدیـع و دل پذیر و درام نیسـت. 
قطعـات زیبا، شـاعرانه و اندیشـه محور در این 

اثـر فـراوان بـه چشـم می آیـد؛ از جملـه:
ـ رحـم و شـفقت را به زور نمی توان به دسـت 
آورد، بلکـه هم چـون بارانـی مالیـم از آسـمان 

بر سـر کسـی که پذیرایـش باشـد، می بارد.
تمـام احساسـات  بـه جـز عشـق، چه قـدر  ـ 
دیگـر ـ کـه مایـۀ تردیـد، ناامیـدی، هـراس و 
حسـادت زردرنگ و بیمار بودند ـ به سـرعت 
در هـوا ناپدیـد می شـوند. ای عشـق! اندکـی 
آرام شـو و از وجـد و نشـاط خـود بـکاه و 
شـادمانی را بـه حـّد اعتـدال بفرسـت و از این 

افـراط بپرهیـز !
ـ ای جـوان نیک سرشـت! عقل خـود را ترمیم 
کـن، وگرنـه بـه طـوری متالشـی خواهد شـد 

کـه دیگـر قابل ترمیـم نخواهـد بود.
اجتماعـی  فرهنگـی  پرتـال  گـردآوری: 

پرشین پرشیا  
منبع: تبیان

نشـان  فلسـفه،  غیرتحلیلـی  تاریـخ  بررسـی 
از تامـالت مهـم و تاثیرگـذاری دربـارۀ علـم 
جریان هـای  ایـن  دارد.  علمـی  شـناخت  و 
غیرمنطق گـرا  بهتـر،  بیـان  بـه  یـا  غیرتحلیلـی 
کـه  مهـم هسـتند  و  تاثیرگـذار  اندازه یـی  بـه 
قاره یـی  بـا عنـوان فلسـفه  می تـوان آن هـا را 
علـم، مـورد بررسـی قـرار داد. تقریبـًا تمامـی 
چهره های بسـیار مهم فلسـفۀ قاره یـی در مورد 
علـم، تامـالت مهـم و عمیقـی دارنـد؛ هـگل، 
برگسـون، کاسـیرر، هوسـرل، هایدگـر، فوکو، 
»فلسـفه های  کتـاب   . و...  هابرمـاس  دلـوز، 
از  ارزشـمندی  گـردآوری  علـم«،  قاره یـی 
گـری گاتینـگ اسـت که تامـالت فلسـفی 11 
فیلسـوف برجسـته قاره یی را در مـورد علم به 

می گـذارد.  نمایـش 
روش کلـی کتـاب، ارایـۀ یـک مقالـه از یکـی 
از شـارحان اصلـی فیلسـوف مورد نظـر همراه 

همـان  اصلـی  آثـار  از  یکـی  از  بخش هایـی 
چنان چـه  اسـت.  علـم  بـه  راجـع  فیلسـوف 
همـگام بـا رونـد تاریخی ایـن کتـاب در ارایۀ 
نظریـات اندیشـمندان قاره یـی پیـش رویم، پی 
خواهیـم بـرد کـه فالسـفۀ قاره یـی پیشـتر از 
پوزتیویسـت های کالسـیک به تامالت فلسـفی 

در مـورد علـم پرداختـه انـد. 
مبسـوطی  و  اندیشـمندانه  مقدمـۀ  بـر  افـزون 
ابتـدای کتـاب در مـورد  کـه گـری گاتینـگ 
فلسـفه های قاره یـی علـم نوشـته، بـه بررسـی 
برخـی گرایش های عمـده در مطالعات مربوط 
بـه علـم نیـز در ایـن جریـان فکـری پرداختـه 
در  بحـث  مـورد  اصلـی  گرایـش   2 اسـت. 
مقدمـۀ فنـی و قابـل توجـه گـری گاتینـک به 
ترتیـب عبارت انـد از: نوکانتی های فرانسـوی 
و برگسـون و سـپس نوکانتی هـای آلمانـی و 

پدیدارشناسـی.  سـنت 

و  چکیـده  جهـات  بسـیاری  از  مقدمـه  ایـن 
برداشـتی از کل کتـاب بـه شـمار مـی رود و 
عالقه منـد  و  محقـق  هـر  بـرای  آن،  مطالعـۀ 
فلسـفه های قاره یـی و فلسـفۀ علـم خالـی از 
فایـده نخواهـد بـود. مقـاالت و متـون مکملی 
کـه همـراه بـا ایـن مقـاالت ارایـه می شـوند، 
بـا جزیی نگـری هرچـه بیشـتر سـعی در ارایـۀ 
نکاتـی دارنـد کـه از آن ها غفلت شـده اسـت. 
ایـن کتـاب با ارایـۀ دو مقالـه آغاز می شـود تا 
بتواند پیشـینۀ تاریخی فلسـفۀ قاره یی را هرچه 
بیشـتر بـه خواننـده بنمایانـد. تری پینـکارد در 
مقاله یـی کـه دربـارۀ هـگل می نویسـد، نـکات 
بسـیار مفیـدی دربـارۀ پیش زمینۀ کانتی فلسـفۀ 

هـگل مطـرح می کنـد. 
جـان گایـون ارتباط میان متافیزیـک روح گرای 
برگسـون بـا دیدگاه هـای او دربـارۀ علـم را به 
برگسـون  آرای  سـپس  و  می نشـیند  نظـاره 

در مقاله یـی از خـود او بـا عنـوان متافیزیـک 
تحصلـی ارایـه می شـود. مایـکل فریدمـن بـا 
سـفر بـه اعمـاق بافـت نوکانت گرایـی آلمانی 
کـه گسسـت میـان تحلیلـی و قاره یـی را بـه 
وجـود آورد، بر رویکردهای ارنسـت کاسـیرر 
بـه علـم درنـگ می کنـد و سـپس گزیده یی از 
کتـاب مفهـوم جوهـر و مفهـوم تابـع بـه قلـم 
عمـق  از  نشـان  کـه  می شـود  ارایـه  کاسـیرر 
از  نوکانتـی  فیلسـوف  ایـن  آگاهـی  میـزان  و 
تحـوالت علمـی نیمۀ نخسـت قرن بیسـتم در 

حـوزۀ مکانیـک نسـبیتی دارد. 
سـپس ایـن کتـاب بـا نگاهـی بـه رویکردهای 
تیـزن  ریچـارد  از  مقاله یـی  پدیدارشـناختی، 
ارایـه می کنـد کـه در آن بـه تصـور هوسـرل 
از فلسـفه بـه منزلـه علـم و نقـدی کـه او از 
علـم تجربـی ارایـه می کنـد، پرداخته می شـود. 
در ادامـه جـوزف روز بـا نگاهـی از دریچـۀ 
دربـارۀ  بحـث  بـه  هایدگـر  طبیعت گرایـی 
رویکـرد او بـه علـم می پـردازد و پـس از آن، 
مقالـۀ بسـیار قابـل توجـه هایدگـر بـا عنـوان 
منزلـۀ  بـه  تفکـر«  وظیفـۀ  و  فلسـفه  »پایـان 
گواهـی بـر تمـام دعـاوی جـوزف روز مطرح 
بازمی گردیـم؛  فرانسـه  بـه  سـپس  می شـود. 
جایـی کـه شـخصیت های بزرگـی در سـنت 
تاریـخ و فلسـفۀ علـم پرورش یافتـه اند. ماری 
تایلـز بـا نگاهی به آثار باشـالر، رویکـرد او به 
علـم و تکنولـوژی را مطالعـه و لینـدا آلکـوف 
بـا سـیری در آرای فوکـو، رویکـرد او بـه علم 
را در بافـت تبارشناسـی قـدرت ارایـه می کند. 
علـوم  شـکل گیری  در  قـدرت  نقـش  سـپس 
انسـانی و علـوم اجتماعـی در مقاله یـی به قلم 

فوکـو کـه در واقـع گزیده یـی از کتـاب تاریخ 
جنسـیت اوسـت، بررسـی می شـود. سـپس با 
دو مقالـه در سـنت پساسـاخت گرایی روبـه رو 
می شـویم کـه در آن تـاد مـی به بررسـی آرای 
دلـوز و پنلوپـه دوچـر بـه آرای ایریـگاری و 
رویکردهـای فمنیسـتی بـه علم می پـردازد. در 
نهایـت بـه آلمـان بازمی گردیـم؛ جایـی که در 
آن آکسـل هانـث مشـغول واکاوی نقـد مکتب 

فرانکفـورت بـر علم اسـت. 
گـری گاتینـگ با گـردآوری کتاب فلسـفه های 
قاره یـی علـم، مرزهـای ایدیالوژیـک راکـدی 
سـنت  میـان  طوالنـی  سـال های  بـرای  کـه 
قاره یـی و تحلیلـی گسسـت ایجـاد کـرده بود، 
در نوردیـده و زمینـه را بـرای گفتمـان و تبادل 
نظـر بـا جهـان فلسـفی انگلیسـی زبانان فراهم 
کـرده اسـت. از ایـن رو، ایـن کتـاب رویکردی 
کامـاًل نویـن و متمایز در فلسـفۀ علم به شـمار 
مـی رود کـه فرهنگ تحلیلـی غالـب را در این 
نـوع گفتمـان دگرگـون می سـازد و بـه ادبیات 
ثانویه یـی در تاریـخ و فلسـفۀ علـم خوشـامد 

می گویـد. 
ترجمـۀ ایـن اثـر نیـز نقطۀ عطفـی در اندیشـۀ 
فلسـفی فلسـفۀ علـم در حـوزۀ زبـان فارسـي 
جریـان  از  نمـادی  و  می شـود  محسـوب 
نوینـی اسـت کـه در پوسـتۀ تفکر فلسـفی این 
حـوزه در حـال شـکل گیری اسـت. هم چنیـن 
زمینه سـاز تغییـر پارادایمـی اسـت کـه پیش از 

ایـن وجـود نداشـته اسـت. 

منبع: آفتاب 
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کشته و زخمی شدن
 50 تن در خواجه سبزپوش فاریاب

وزارت امور خارجه پاکستان:

واشنگتن مالحظات اسالم آباد 
در مورد افغانستان را مد نظر قرار دهد

بیـش از 1800 عالـم دینی پاکسـتان با نشـر 
حـرام  را  انتحـاری  بمب گـذاری  فتوایـی، 
اعـالم کردنـد. ایـن فتـوا در قالـب کتـاب، 
روز سـه شـنبه از سـوی حکومت پاکسـتان 

معرفـی می شـود.
پاکسـتان سال هاسـت کـه متاثر از خشـونت 
ملیشـه های تنـدروی اسـت کـه دسـت بـه 
حملـه انتحـاری می زننـد. شورشـیان تندرو 
گونـه  ایـن  مذهبـی،  سـخنرانی  بـا  غالبـا 
حمـالت خود را توجیه کـرده و آن را جهاد 
بـرای برقـراری شـریعت اسـالمی خوانـده 

. ند ا
حمالت انتحـاری غالبـا غیراخالقی خوانده 
و محکـوم شـده اسـت بـه ویـژه وقتـی کـه 
قربانیـان ایـن گونـه حمـالت افـراد ملکـی 
بـوده اند. اما شورشـیان ایـن تاکتیک نظامی 
مـی  خـود  جنـگ  در  روش  موثرتریـن  را 

نند. دا

در راسـتای مبـارزه بـا »تروریسـم« کـه از 
دهـه 2000 تاکنـون باعـث قربانی شـدن ده 
هـا هزار تن شـده اسـت، مالهای پاکسـتانی 
حـاال حملـه انتحاری را منـع و آن را »حرام« 

اعـالم کـرده اند.
ممنـون حسـین، رییس جمهور پاکسـتان در 
ایـن کتـاب نوشـته اسـت: »این فتوا اسـاس 
محکمـی بـرای ایجـاد ثبات در یـک جامعه 

اسـالمی میانـه رو ایجاد مـی کند«.
»مـا  اسـت:  نوشـته  ادامـه  در  حسـین 
می توانیـم از ایـن فتـوا بـرای ایجـاد یـک 
روایـت )گفتمـان( ملـی بـه منظـور مقابله با 
افراطگرایـی و حفـظ اصـول طالیی اسـالم، 

بگیریـم«. رهنمایـی 
حکومـت  داخلـی  و  خارجـی  منتقـدان 
پاکسـتان و اردوی این کشـور، این نهادها را 
متهـم مـی کنند کـه با گـروه هـای رادیکال، 
بـه خاطر مقاصد سیاسـی و نظامـی رواداری 

و دوسـتی مـی کننـد. ایـن منتقـدان دولـت 
پاکسـتان را متهـم مـی کننـد کـه سـال های 
طوالنـی از خطبـه هـای نفـرت پـرور مالها 

در مسـاجد چشمپوشـی کـرده انـد.
اتهامـات  همچنـان  پاکسـتان  مقامـات 
مکـرر ایـاالت متحـده را مبنـی بـر تبانـی 
و  افغانسـتان  در  اسـالمگرا  شورشـیان  بـا 
پاکسـتان رد کـرده انـد. ایـن مقامـات مـی 
گوینـد کـه در طـی دهـه گذشـته، در جنگ 
علیـه گروه های شورشـی از جملـه »طالبان 
پاکسـتان« دسـتاوردهای بزرگـی داشـته اند.
بـا ایـن همـه، مقامـات پاکسـتانی بـه طـور 
خصوصـی بـه امریکایـی هـا هشـدار داده 
انـد کـه هـر اقدامی علیـه گروه هـای تندرو 
مشـهور و محبـوب در پاکسـتان بـه زمـان 
طوالنـی نیـاز دارد و بایـد با آنان بـا احتیاط 

شـود. رفتار 
بـا ایـن حـال، به نظر می رسـد کـه فتواهای 
مشـابه تاثیـر اندکـی در خاورمیانـه گذاشـته 
اسـت؛ جایـی کـه تاکتیـک حملـه انتحاری 
از  توسـط گـروه هـای مختلـف شورشـی 
جملـه »دولـت اسـالمی« یـا داعـش مـورد 

اسـتفاده قـرار مـی گیرد.
عالمـان دینی پاکسـتان در کتـاب خود گفته 
انـد کـه »هیـچ فـرد یـا گروهـی صالحیـت 
اعـالم جهـاد را نـدارد«. این مالهـا در ادامه 
خاطرنشـان کـرده انـد کـه بمبگـذاری های 
را  اسـالم  کلیـدی  هـای  آمـوزه  انتحـاری 

نقـض مـی کنـد و حرام اسـت.
ایـن کتـاب از سـوی »دانشـگاه بیـن المللی 
اسـالمی« که یک موسسـه تحصیـالت عالی 
دولتـی اسـت، ترتیب و تنظیم شـده اسـت. 
حسـین، رئیس جمهور پاکسـتان قرار اسـت 
تا طی مراسـمی امروز سـه شـنبه، نشـر این 

کتاب را رسـما آغـاز کند.

د افغانســتان د لــوړو زده کــړو وزارت 

د مخابراتــو او معلومــايت ټکنالــوژۍ 

وزارت پــه همــکارۍ پــه پوهنتونونــو 

کــې برښــنايي کتابتونونــه جــوړوي.

د افغانســتان د لــوړو زده کــړو وزارت 

د برښــنايي کتابتــون د جوړولــو ګام د 

ــوي. ــه ک ــاره پورت ــل لپ ــړي ځ لوم

ــکار  ــې پی ــدې عارف ــه وزارت ویان د دغ

د ســې شــنبې پــه ورځ »۱۳۹۶ کال د 

ــل  ــه ووی ــو ت ــې ۲۶« ازادي راډی مرغوم

ــو  ــو د جوړول چــې د برښــنايي کتابتونون

لــړۍ د مرکــز لــه پوهنتونونــو پیلېــږي او 

لومړنــی هغــه به یــې پــه کابــل پوهنتــون 

کــې جــوړ يش.

د نومــوړې پــه خــره، پــه راتلونکــي 

ــه  ــو کــې هــم د ورت ــه والیتون ــه پ کــې ب

کتابتونونــو د جوړولــو چــارې پیــل يش.

ــو د  ــنايي کتابتونون ــکار د برښ ــې پی اغل

ــل: ــه اړه ووی ــو پ ګټ

ــه څــو مرســتې کــوالی  »دغــه کتابتونون

ــو  ــکل د کتابونون ــه ش ــل پ يش، د ډیجیټ

پــه زېرمــه کــې او دغه شــان د نــړۍ 

مهمــو او معتــرو پوهنتونونــو کتابتونونو 

ــو د الرسيس  ــه د اســتادانو او محصلین ت

او پــه ورتــه وخــت کــې هغــه کتابتونونــه 

چــې انالیــن کتابونــه وړانــدې کــوي، په 

دې برخــو کــې مرســته کــوالی يش.«

د افغانســتان د لــوړو زده کــړو وزارت 

ــوې  ــاکل ش ــي، ټ ــان واي ــده دغه ش ویان

ــود  ــې موج ــون ک ــل پوهنت ــه کاب ــې پ چ

کتابونــه ډیجیټــي يش او پــه دې کار 

رسه بــه محصلیــن وکــړای يش چــې لــه 

ــي. ــه واخ ــن ګټ ــو انالی کتابون

افغانســتان کــه څــه هــم اوس مهــال 

ــه لــري چــې  یــو شــمېر عامــه کتابتونون

د کابــل عامــه کتابتون يــې چــې پــه 

۱۳۴۵ ملریــز کال کــې تأســیس شــوی 

او زرګونــه ټوکــه کتابونــه لــري، د یادولو 

دی. وړ 

ــا  ــن ی ــواد کــې د انالی ــه دغــه هې خــو پ

برښــنايي کتابتــون جــوړول لومړنــۍ 

تجربــه ده.

ــو  ــون ی ــې د پوهنت ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

شــمېر اســتادان د برښــنايي کتابتــون 

وايــي  کــوي،  هرکلــی  جوړولــو  د 

ــون د  ــنایي کتابت ــت د برښ ــې حکوم چ

ــو  ــد د زده کوونک ــګ بای ــو ترڅن جوړول

ــام کــې  ــه پ ــت او قیمــت پ ــاره د کیفی لپ

پــه  خدمتونــو  انټرنټــي  د  رسه  نیولــو 

چمتــو کولــو کار وکــړي.

د دغــو اســتادانو لــه ډلــې شــفیق وردګ 

ــه  ــو ت ــه ورځ ازادي راډي د ســې شــنبې پ

وویــل:

»زمــوږ اکرثیــت ځوانــان پــه ټکنالــوژۍ 

بوخــت دي، کــه چېــرې د فېســبوک 

ــه  ــه مخ ــو ت ــن کتابتونون ــای انالی ــر ځ پ

ــګ دی.« ــه پرمخت ــو ښ ــړي، دا ی ک

فرهنــګ  او  د اطالعاتــو  افغانســتان  د 

وزارت هــم د لــوړو زده کــړو وزارت د 

ــوي. ــی ک ــدام هرکل ــه اق دغ

مومنــد  صابــر  ویانــد  وزارت  دې  د 

وايــي، پــه افغانســتان کــې د کتابتونونــو 

ــې د  ــواد ک ــه هې ــه دغ ــول پ ــنايي ک برښ

کتــاب لوســتلو پــه فرهنــګ مثبــت اغېــز 

ــو  ــان کتابتونون ــودالی يش او دغه ش درل

ــوي. ــانه ک ــی اس ــو الرسس ــه د خلک ت

بـازار ولسـوالی خواجه سـبز پـوش الیـت فاریاب 
در شـمال افغانسـتان، صبـح روز سه شـنبه شـاهد 
اصابـت سـه فیـر راکـت بـود کـه در آن دسـت کم، 

50 فـرد ملکـی کشـته و زخمـی شـده اند.
کریـم یورش، سـخن گوی فرمان دهـی امنیه والیت 
فاریـاب می گویـد کـه  در حملۀ راکتـی مرگ بار، 5 
فـرد ملکـی جـان باختـه و دسـت کم ۴5 تـن دیگر 

شـده اند. زخمی 
وی گفتـه  اسـت کـه ایـن راکت هـا از سـوی گروۀ 
طالبـان به بازار ولسـوالی خواجه سـبزپوش والیت 

فاریـاب فیر شده اسـت.
در واکنـش بـه همیـن حملـه، دفتـر معاونیـت اول 
ریاسـت جمهـوری بـا نشـر خبرنامه یـی بـه نقـل 
عبدالرشـید دوسـتم، معاون اول رییس جمهور غنی 

نوشـته که پیش از چاشـت  ام روز 
دشـمنان کشـور- تروریست های 
پرتـاب  بـا  طالبـی،  وطن فـروش 
بـازرا  بـه  هـاوان،  گوله هـای 
ولسـوالی خواجـه سـبز پوش در 
هم وطنـان  از  تـن   50 فاریـاب، 
مـارا کشـته و زخمی سـاخته اند.
جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون 
و  کشـته  جمـع  در  کـه  گفتـه 
روی داد،  ایـن   شـده گان  زخمـی 
شـامل اند  نیـز  زنـان  و  کـودکان 
و افـزود کـه مـن بـه نوبـۀ خـود 
ایـن حملـه بزدالنه و تروریسـتی 

می نمایـم. تقبیـح  والیـت،  آن  بـر  را  طالبـان 
آقـای دوسـتم گفـت کـه ایـن حملـه درسـت در 
زمانـی صـورت گرفتـه کـه شـماری از شـهروندان 
والیـت فاریـاب جهت خریـداری به بـازار رفته اند 

کـه هـدف حملـه قـرار گرفته انـد.
او ضمن عرض تسـلیت بـه خانه واده هـای قربانیان 
ایـن  روی داد بـه مریضان ایـن روی داد شـفا عاجل 
در  آرامـش  و  تامیـن صلـح  و خواهـان  خواسـته 

کشـور شده اسـت.
در  اواخـر  در  طالبـان  تحـرکات  کـه  گفتنی سـت 
والیـت فاریـاب افزایـش یافتـه و هنـوز عملیـات 
ایـن  بـر  مرکـزی  دولـت  سـوی  از  سـرکوب گر 

نشده اسـت. آغـاز  والیـت 

کـرد:  اعـالم  پاکسـتان  خارجـه  امـور  وزارت 
رییس جمهـور امریـکا بایـد بـا مـد نظر قـراردادن 
مالحظات اسـالم آباد در افغانسـتان سیاسـت تازه 

خـود در ایـن کشـور را تغییـر دهـد.
امـور  وزارت  اکسـپرس،  دیلـی  گـزارش  بـه 
ترامـپ  دونالـد  کـرد:  اعـالم  پاکسـتان  خارجـه 
رییـس جمهـور امریـکا باید بـا مد نظر قـراردادن 
مالحظات اسـالم آباد در افغانسـتان سیاسـت تازه 

خـود درایـن کشـور را تغییـر دهـد.
بایـد  امریـکا  اسـت:  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
را  افغانسـتان  دربـاره  پاکسـتان  درخواسـت های 

کنـد. درک 
پاکسـتان بـه دنبـال ادامـه دریافـت کمـک مالی از 
امریـکا نیسـت امـا از واشـنگتن انتظـار دارد که با 
تجدیـد نظـر درباره سیاسـت خـود به اسـالم آباد 
کمـک کند تا مشـکالت با افغانسـتان را حل کند.

وزارت امـور خارجـه پاکسـتان اعـالم کـرد کـه 
امریـکا بایـد بـا قدردانـی از تالش هـای پاکسـتان 
در  خـود  نقـش  تروریسـم،  بـا  مبـارزه  بـرای 
بازگشـت مهاجـران افغانسـتانی بـه کشورشـان را 

ایفـا نمایـد.
بـر اسـاس ایـن گزارش، اسـالم آبـاد بارهـا اعالم 
کـرد کـه طالبان و شـبکه حقانـی هیـچ مخفی گاه 
امنـی در ایـن کشـور ندارنـد امـا بـا توجـه بـه 
افغانسـتانی  مهاجـران  از  نفـر  هـزاران  حضـور 
ممکـن اسـت عناصـر تروریسـتی با مخفی شـدن 
بیـن آن هـا از خاک پاکسـتان بـرای انجـام فعالیت 

تروریسـتی خـود اسـتفاده کننـد.
بـاال گرفتن تنش بین پاکسـتان و امریـکا در مدت 
اخیـر در حالـی اسـت که ترامپ در نخسـتین پیام 
توئیتـری خـود در سـال 2018 میـالدی از قطـع 
کمـک هـای واشـنگتن بـه اسـالم آباد خبـر داد و 
اعـالم کـرد کـه واشـنگتن در 
اقدامـی احمقانـه در طـی 15 
سـال گذشـته ۳۳ میلیـارد دالر 
بـه ایـن کشـور کمـک کـرده 
ادامـه  رونـد  ایـن  کـه  اسـت 

نخواهـد یافـت.
جـز  پاکسـتان  داد:  ادامـه  وی 
کاری چیـزی  فریـب  و  دروغ 
تحویل امریکا نـداده و رهبران 
این کشـور مـا را احمق فرض 

کرده انـد.

فساد و رفتار ناپسند...
هرچنـد هنوزهـم بسـیاری از مقامـات حکومتی و 
اعضـای شـورای ملـی بـا موترهـای شیشـه فلمی 
گشـت و گـذار می کننـد امـا وزیـر امـور داخلـه 
بـه  برجسـته  رجـال  از  بسـیاری  کـه  می گویـد 
ایـن پروسـه لبیـک گفتـه و مصمـم شـده تـا فلـم  

کننـد. پـاک  را  موترشـان  شیشـه های 
از  بسـیاری  کـه  می گویـد  داخلـه  امـور  وزیـر 
گروه هـای تخلـف کار بـا موترهـای شیشـه فلمی، 
بـه اختطـاف، راه اندازی جرایم و نا امنی ها دسـت  
می زننـد. وی تاکیـد می کنـد کـه با ایـن کار گراف 
جرایـم در شـهرکابل ۴0 درصـد کاهـش را شـاهد 

اسـت. بوده 

کادری  اصالحـات  کـه  می گویـد  برمـک  آقـای 
نیـز در وزارت امـور داخلـه جریـان داشـته و آنان 
تـالش می کنـد تا افـراد شایسـته را به بسـت های 

کـدری در ایـن زوارت بگمـارد.
خلـع  برنامـه  کـه  می گویـد  داخلـه  امـور  وزیـر 
اسـلحه از سـوی افـراد مسـلح غیـر مسـوول در 
کابـل ادامـه داشـته و این رونـد بـه زودی به دیگر 

والیت هـا نیـز گسـترش خواهـد کـرد.
وی خطـاب بـه شـبکه های جرمی و سـازمان یافته 
بیـان کـرد کـه اگـر فسـاد، جـرم و مـردم دسـت 
امـور  وزارت  عملیـات  آن  غیـر  در  و  بکشـند، 
داخلـه جریان داشـته و بـا آنان به صـورت قانونی 

شـد. خواهد  برخـورد 
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حملۀ انتحاری »غیراسالمی« و »حرام« است

د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو 

کې برښنايي کتابتونونه جوړوي
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ورزش
یعقوب یسنا

حکومتـداری در افغانسـتان فقـط در حـد تبلیـغ رسـانه ای 
آنهـم بـه نشـر عکـس در فیس بـوک تقلیـل یافتـه اسـت. 
هیـات خارجـی ای کـه بـه کشـور می آیـد، از فیس بوک های 
مربـوط بـه ارگ، ریاسـت اجراییـه و... عکس هـای دیـدار و مالقات نشـر 
می شـود؛ با نشـر ایـن عکس هـا نهادهـای حکومتی باهـم رقابـت می کنند 
و در ضمـن بـه رخ مـردم نیـز می کشـند کـه ارگ، سـپیدار و... مهم اسـت 
و اهمیـت دارد، زیـرا هیـات خارجـی بـا این آدرس هـا دیدار کرده اسـت؛ 
متاسـفانه معنـای حکومتـداری دیـدار و عکس گیـری با مقام هـای خارجی 
شـده و وظیفـه حکومـت )برنامه ریـزی، تامین امنیـت، ارایه خدمـات و...( 

فراموش شـده اسـت.
* خبـر خـوش این کـه مرتضـوی، تهمتـن غنـی، مـرا بـالک کرده اسـت؛ 
به راسـتی هـر بـار مداحی هـای او را می دیـدم، حالـم بهـم می خـورد و 
او را  یادداشـت های  این کـه دیگـر نمی توانـم  از  دچـار تهـوع می شـدم؛ 
ببینـم، راحـت اسـتم؛ جـا دارد از مرتضـوی صاحب سـپاس گزاری باشـم!

ملک ستيز

هیـأت  بـه  بـودم،  رییس جمهـور  جـای  بـه  اگـر  مـن 
می گفتـم: امنیـت  شـورای  عالی رتبـۀ 

1. افغانسـتان هنـوز هـم از جنـگ ایدیولوژی هـا کـه ثمـره 
جنـگ سـرد اسـت، رنـج می بـرد. تضـاد اصلـی در میـان سـازنده گان و 
مدیـران ایـن جنـگ اسـت کـه بیش ترینـه در غـرب شـکل می گیـرد. این 
کشـور فقیـر بـا مـردم بی چـاره اش فقـط قربانـی این جنـگ هسـتند. پس 
ریشـۀ جنـگ را در باسـتن، لنـدن، پاریس، واشـنگتن و بروکسـل دریابید.
2. تنـدروی عامـل دیگـر ایـن جنـگ اسـت. تنـدروی پیامـد اصلـی نبـود 
عدالـت اجتماعـی در جهـان اسـت. وقتـی جهـان، سـرمایۀ جهان سـوم را 
بـه فقـر و غربـت کشـانیده اسـت و بـاالی آن بـم می افگند، تنـدروی اوج 
می گیـرد. افغانسـتان میـدان اصلـی و آموزش گاه هـای این گروه ها هسـتند. 
ریشـه اش را در پایتخت هـای سـرمایه از جملـه شـهری که شـورای امنیت 

در آن واقـع اسـت بجویید. 
۳. هژمونـی اقتصـادی در آسـیای میانه و آسـیای غربی عامل سـومی جنگ 
در افغانسـتان اسـت. روسـیه، عربسـتان سـعودی، ایـران و چیـن در ایـن 
جنـگ هژمونیـک شـامل هسـتند. افغانسـتان فقـط یـک معبـر ژیوپولیتیک 
اسـت. پیکـن، مسـکو، ریـاض و تهـران کلیـد این جنـگ هژمونیـک را در 

دارند.  دسـت 
۴- پاکسـتان ایـن سـه مولفـۀ باالیـی را در منطقـه مدیریـت و هماهنگـی 
می کنـد. هراس افگنـی، طالبـان، داعـش و گروه هـای دیگر اسـالمی ابزاری 
بـرای ایـن سـه مولفه باالیی هسـتند. اگر جهـان غرب در رفـع چالش های 
باالیـی تصمیـم گیـرد، پاکسـتان تهـی از مانـور می شـود و جهـان آرام تـر 

خواهد شـد.

عزیزاهلل ایما

چیـزی بیـش از یک ونیـم سـال به عمـر حکومـت »وحدت 
را  خـود  مشـروعیِت  کـه  دولتـی  اسـت.  نمانـده  ملـی« 
سـعی  سـال  سـه ونیم  طـی  اسـت،  نگرفتـه  انتخابـات  از 
بـر تضعیـف نهادهـای دموکراتیـک نیـز داشـته اسـت. درحالـی کـه درِج 
شـناس نامه های همـه مـردم دنیا نـامِ کشـور، نام و نـامِ خانواده گـی دارندۀ 
شـناس نامه بـا تاریـخ تولـد می باشـد، پیونـد زدن شـناس نامه بـه تعلقـات 
قومـی و مدیریـت گسسـته گی و دودسـته گی آن نشـان می دهـد کـه آماج 
اصلـی بـه تعویق انداختن انتخابات اسـت و بـرای ماندن گـروهِ خاصی بر 
سـِر گنـج دولِت خـداد. دولتی که سـرکوِب خونین تظاهـرات مدنی را در 
کارنامـۀ خود دارد، فاقد اپوزیسـیوِن همنـوا و دارای برنامه و اهداف جدی 
مردمـی نیز اسـت. سـود پراکنده گی و عـدم تمرکز بر خواسـت های دارای 

اولویـِت مخالفـان را نیـز دولـِت سـخت متمرکـز می برد. 
عجیـب این کـه شـماری از سـران مخالفـان در پشـِت بلندگوهـا و میزهای 
گـرد بـه جـای خواسـت های مدنـی، معقـول و رهگشـا، بـه تحقیِر پیشـه، 
توهیـن مهاجـران و آواره گان، حملـه بـر دختـر، همسـر و خواهـر مقامات 

دولتـی بـا شـعارهای ضـِد دولـِت دنیایـی و سـکوالر می پردازند!

هادی ميران

ــک موضــوع پژوهشــی اســت  ــح اوالً ی ــتقرار صل اس
ــل  ــه در جهــان معاصــر موسســات عریــض و طوی ک
بــه همیــن منظــور ایجــاد گردیــده اســت و از ســال ها 
ــق  ــق و تعم ــرگرم تحقی ــه، س ــح و منازع ــۀ صل ــو در زمین بدین س
ــح در افغانســتان،  ــتقرار صل ــه اس ــای معطــوف ب هســتند. تالش ه
امــا تــا هنــوز یــک نــوع خیال پــروری معطــوف بــه معشــیت اســت 
ــح،  ــات صل ــد ادبی ــه و تولی ــف منازع ــم و تعری ــدان فه ــه در فق ک
ــۀ  ــد. منازع ــد گردی ــر نخواه ــح منج ــتقرار صل ــه اس ــی ب هیچ گاه
افغانســتان قطــع نظــر از این کــه در بســتر منافــع کشــورهای دور و 
نزیــک قابــل تحلیــل می باشــد، دارای ریشــه های عمیــق تاریخــی 
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــح ع ــتقرار صل ــه اس ــدواری ب ــد. امی ــز می باش نی
مســتلزم شــناخت ابعــاد مختلــف منازعــه و تولیــد ادبیــات صلــح و 
فهــم آن بــه عنــوان یــک پروســه چنــد بعــدی می باشــد، مســتلزم 
ــا  ــی م ــرد مل ــنجش خ ــد. س ــز می باش ــی نی ــرد مل ــعه خ توس
ــد. ــف کن ــح را تعری ــه اســتقرار صل ــدواری ب ــزان امی ــد می می توان

ثبت بیش از 3 میلیون درخواست 
بلیت های جام جهانی 2۰۱۸

فهرست تیم های مدعی جاِم 
5۰آورۀ کریکت اعالم شد

فيـسبـوک نـــامــه

ــون درخواســت  ســرویس رســانه یی فیفــا دریافــت بیــش از ۳ میلی
از ســوی هــواداران فوتبــال سراســر جهــان در مرحلــۀ دوم فــروش 
ــل از  ــه نق ــرد. ب ــالم ک ــیه را اع ــی 2018 روس ــای جام جهان بلیت ه
ســرویس رســانه یی فیفــا، ۳ میلیــون هــوادار فوتبــال از کشــورهای 
ــی  ــد بلیــت دیدارهــای جام جهان مختلــف جهــان درخواســت خری

2018 را در ســایت رســمی فیفــا بــه ثبــت رســاندند.
از  فوتبــال  بلیت هــای جام جهانــی 2018  مرحلــۀ دوم فــروش 
ــون و  ــون ۳ میلی ــد و تاکن ــاز ش ــامبر 2017 )1۴ آذر( آغ روز 5 دس
ــت  ــه ثب ــا ب ــمی فیف ــایت رس ــت در س ــزار و 1۴1 درخواس 1۴1 ه
رســیده اســت. دوره اول مرحلــۀ دوم فــروش بلیت  هــا روز ۳1 
جنــوری 2018 )11 بهمــن( خاتمــه خواهــد یافــت. در ایــن مرحلــه 
ــد  ــد درخواســت خری ــان می توان ــال از سراســر جه ــواداران فوتب ه
بلیــت تمامــی دیدارهــای جــام جهانــی 2018 روســیه بــه اســتثنای 
دیدارهــای افتتاحیــه، فینــال و بلیت هــای نــوع خــاص را بــه 
ــتر  ــده بیش ــت های ثبت ش ــداد درخواس ــر تع ــد. اگ ــه دهن ــا ارای فیف
ــورت  ــی ص ــا قرعه کش ــط فیف ــد توس ــود باش ــای موج از بلیت ه

ــت. ــد گرف خواه
تاکنــون بیشــترین درخواســت خریــد بلیت هــای جام جهانــی 
2018 فوتبــال از ســوی روس هــا در ســایت فیفــا ثبــت شــده اســت. 
هــواداران فوتبــال از کشــورهای آلمــان، آرژانتیــن، مکزیــک، برزیــل، 
پــرو، کلمبیــا، امریــکا، اســپانیا، لهســتان و چیــن در رده هــای بعــدی 
قــرار دارنــد. در مجمــوع خریــد ۳8 درصــد بلیت هــا توســط اتبــاع 

غیــر روس بــه ثبــت رســیده اســت.
ــی از روز 1۳  ــای جام جهان ــروش بلیت ه ــۀ دوم ف دورۀ دوم مرحل
مــارچ تــا ۳ ابریــل 2018 میــالدی )از 22 اســفند تــا 1۴ فروردیــن 
ــه در  ــروش نرفت ــای ف ــع بلیت ه ــه توزی ــه ب ــود ک ــد ب 97( خواه
ــۀ اول فــروش بلیت هــای  مراحــل قبلــی اختصــاص دارد. در مرحل
ــالدی )7 آذر(  ــر 2017 می ــه 28 نوامب ــال ک ــی 2018 فوتب جام جهان

ــود، 7۴2 هــزار و 760 بلیــت توزیــع شــد. ــان یافتــه ب پای

ــی  ــابقات جامجهان ــب در مس ــای رقی ــان و تیم ه ــت بازیکن فهرس
50آورۀ ســال 2019 میــالدی از ســوی فدراســیون جهانــی کریکــت 

اعــالم شــد.
بــر بنیــاد فهرســت اعــالم شــده، تیــم کریکــت افغانســتان در گــروه 
)ب(  نخســتین دیــدارش بــه تاریــخ ۴ مــارچ ســال روان برابــر تیــم 
ــه تاریــخ  ــوه، ب ــر زمباب ــه تاریــخ 6 براب ملــی کریکــت اســکاتلند، ب
ــدار  ــن دی ــاه آخری ــن م ــخ 10 همی ــه تاری ــگ و ب ــر هانگ کان 8 براب

ــده انجــام می دهــد. ــم برن ــا تی گروهــی اش را ب
ویســت اندیز،  تیم هــای  رقابت هــا  ایــن  )الــف(  گــروه  در 
ــت  ــی کریک ــم مل ــه تی ــد ک ــرار دارن ــد ق ــی و ایرلن ــد، پی ان ج هالن
ویســت اندیز برابــر هالنــد، ایرلنــد و یــک تیــم دیگــر بــازی 

می کنــد کــه تاکنــون مشــخص نشــده اســت.
ــر  ــاه دیگ ــا یک م ــه ت ــد ک ــتان می گوی ــت افغانس ــیون کریک فدراس
ــم  ــمول تی ــه ش ــون ب ــود. هم اکن ــخص می ش ــم مش ــم ه ــن تی ای
کریکــت افغانســتان، تیم هــای ویســت اندیز، زمبابــوه، ایرلنــد، 
ــش  ــۀ گزین ــه مرحل ــگ ب ــی و هانگ کان ــد، پی ان ج ــکاتلند، هالن س
راه پیــدا کرده انــد و قــرار اســت کــه 2 تیــم دیگــر از میــان 
ــی  ــدۀ عرب ــارات متح ــان و ام ــا، عم ــادا، کینی ــا، کان ــای نمیبی تیم ه

ــود. ــاب ش انتخ
ــخ ۴  ــالدی از تاری ــال 2019 می ــی 50آورۀ س ــای جام جهان رقابت ه
مــاه مــارچ ســال روان آغــاز شــده و بــه تاریــخ 25 همیــن مــاه پــس 

از اعــالم تیــم قهرمــان بــه پایــان می رســد.
ــه مســابقات 50آورۀ  ــا ب ــن رقابت ه ــدۀ ای ــم برن ــه تی گفتنی ســت ک

ــد. ــدا می کن ــس راه پی 2019 انگلی

نامه یـی به استـاد سرور دانش
با درود به فرهیختۀ ارجمند؛ استاد سرور دانش، معاونت دوم ریاست حکومت وحدت 

ملی افغانستان!
شیب تند تحوالت سیاسی-اجتماعی کشور به پیچ خطرآفرینی رسیده که اگر تدبیر نشود، 
نظام  به  بنیان برانداز،  بحران های  از  با گذر  انجامید.  تباهی خواهند  و  بحران همه جانبه  به 
به  کشور  شهروندان  رهایی  امید  روزنۀ  اکنون  اما  بودیم،  دلبسته  مردم بنیاد  و  دموکراتیک 
آمادۀ شنیدن مطالبات سیاسی و  منتهی شده و گوشی  ناروایی  تبعیض و  تاریِک  بن بست 
اجتماعی عادالنۀ شهروندان نیست. در این فرصت، از تقلب سازمان یافته و به گروگان گرفته 
شدن نظام نوپای دموکراتیک و آرای ملت سخن نمی گویم، از محاکمه نشدن و آزادسازی 
تروریستان و جنایت کاران جنگی براساس پیوست قومی سخن نمی گویم، از تغییر ناروای 
پروژۀ ملی برق، از استنکاف حکومت جهت تامین امنیت تظاهرات مدنی، از محاکمه نشدن 
نادیده انگاشتن  و  تهدید  از  مطبوعات،  تطمیع  و  تهدید  از  قومی،  وابستۀ  اقتصادی  دزدان 
از روی  که  بی سوادنی  وزارت  از  استخدام ها،  در  ناروایی  و  تبعیض  پارلمان،  مصوبه های 
هویتی  حذف  برابر  در  نمی توانم  اما  نمی گویم!  سخن  و...  بخوانند  نمی توانند  هم  کاغذ 
نادیده انگاشتن  از  نمی توانم  نگویم!  سخن  بنیان برانداز  آرمان باخته گی  از  و  بمانم  ساکت 
آرمان عدالت خواهی نگران نباشم. مسالۀ هویت، پیچ خطرناکی در راه نخبه گان، دولت مردان 
و ملت فهیم افغانستان است. من به عنوان کسی که نزدیک به سه دهه مشغول مطالعات 
تاریخی و هویتی بوده و به پاس آشنایی و ارادت قدیمی، نکاتی یادآوری می کنم، امیدوارم 

در برابر تاریخ، نسل آینده و سرنوشت کشور رو سپید باشیم.
1. هویت، ترجمان هستی هر پدیده یی است. عناصر هویت ساز، واقعیت های بیرونی است، 
نه پنداری و تخیلی. هر پدیده یی را با حفظ عناصر هویتش، نمی شود چیز دیگری دانست. 
تأکید بر هویت طبیعی، خون محور و فضیلت گریز، به ستم گری و فاشیسم منجر می شود. 
براساس آموزه های دینی و دریافت های دانش بشری، بخش مهم عناصر هویت ساز انسان، 
تأکید بر هویت   نقطۀ اصلی بحران سده های اخیر کشور،  اکتسابی و فضیلت محور است. 
طبیعی  پایگاه  به  را  اکتسابی  امتیازهای  که  اندیشه یی  است.  برتری جویانه  و حس  طبیعی 

اختصاص می دهد.
2. بدتر از تأکید بر هویت طبیعی، تحمیل هویت طبیعی/خونِی خود بر دیگران است. تحمیل 
هویت، به معنای حذف هویتی است و حذف هویتی، بدتر از حذف فیزیکی، قتل عام و 
نسل کشی است. هزاره ها پس از قتل عام 62 درصدی، به دلیل وجود هستۀ پویای هویتی، 
قد برافراشتند و با تکیه بر هویت گفتمانی و فضیلت محور، پیشگام عرصۀ فرهنگ، دانش 
و مدنیت هستند، اما در برابر حذف و استحالۀ هویتی بنیان برانداز -همگام با ملت شریف 

افغانستان- کوتاه نخواهند آمد.
۳. استناد به قانون اساسی برای توجیه تحمیل هویت، پذیرفته نیست، چون قانون اساسی در 
زمان بحرانی و در حلقۀ محدود تدوین شده و از مشروعیت آرای همگانی نیز برخوردار 
نیست. قانون اساسی کشور، با همۀ خوبی های خود، دارای نقص های آشکار است که باید 
ملی  هویت  به جای  قومی،  هویت  نشاندن  اساسی،  قانون  کاستی  مهم ترین  اصالح شود. 
است که خود ستم ملی است. نقص دیگر قانون اساسی، تمرکز قدرت است. براساس قانون 
اساسی، رییس جمهور منتخب، قدرت و اختیاراتی شبیه پادشاهی مطلقه دارد، که تفکیک قوا 
را زیر پرسش برده است. به همین دلیل، قوۀ قضایی کشور عمال غیرمستقل و ناکارامد و قوۀ 
مقننه مرعوب ریاست جمهوری است. شما به عنوان یکی از نویسنده گان قانون اساسی در 
ستم و پیامدهای تلِخ نقصیه های قانون اساسی شریک اید. در قانون اساسی ستم رواداشته 
شده، این ستم نمی تواند توجیه گر ستم های دیگر باشد. اگر قانون اساسی نافذ است، جناب 
رییس حکومت حق ندارد مصوبۀ توشیح شدۀ پارلمان را رد کند. نقض مصوبۀ قوۀ مقننه 
از سوی ریاست قوۀ مجریه، مصلحت گریزانه، قوم گرایانه و تندروانه است، نه دادخواهی 

کسانی که نمی توانند هویت کشی را بپذیرند!
شما،  از  وطن  فرهیختۀ  نسل  انتظار  هستید.  کشور  علمی  سرمایه های  از  یکی  شما   .۴
کشور،  بحران  از  عبور  راه  است.  شجاعانه  و  منصفانه  عاالنه،  خردمندانه،  سیاست ورزی 
ملت سازی براساس عناصر واقعی هویت ملی است. شما که عمری را با تحقیق و نوشتن 
پشتون  را  خود  اکنون  که  است  قومی  نام  افغان،  که  می دانید  کسی  از  بهتر  گذرانده اید، 
و  نشدنی  ستم گرانه،  ملی،  هویت  جای  به  قومی  هویت  جایگزینی  بر  تأکید  می خواند. 

بحران آفرین است. رسالت شما ایستاده گی در برابر نابرابری است و نه توجیه آن.
5. جایگاه کنونی شما، مرحلۀ گذارِ رهبری از قمندان- رهبری، به رهبری علمی است. از 
قمندان هایی که سه دهه با کتاب و دانش قطع رابطه کرده اند، انتظار سیاست ورزی علمی 
نیست، اما از شما انتظار آن است که بیش از پیش به آرمان های عدالت خواهانه و تالش برای 
تغییر وضعیت، پایدار باشید. زیر سوال بردن پیشنهاد نظام فدرالی به عنوان آرمان و راهبرد 
جریان عدالت خواهی و رهبر شهید مزاری برای تغییر وضعیت، دفاع از و دلبستگی به نظام 
متمرکِز شبه دیکتاتوری، آرمان باختگی را در پی خواهد داشت. در سایۀ قمندان- رهبری 
پانزده سالۀ گذشته، با طرح شعار همراهی با کاروان پیروز، اهداف و آرمان های انسانی و 
عدالت خواهانه قربانی شد و مسابقۀ ذلت باری برای دست رساندن به رکاب و کوبیدن میخ 
به نعل لِق اسپ انحصار و استبداد ایجاد شد، که تداوم بحران و انحصارطلبی را همراهی 

کرده است.
6. از شما به عنوان سیاست مدار فرهیخته انتظار است که مهندسی ذهنیت و نقشۀ راه رهایی 
از بحران را به عهده داشته باشید و از کج رفتاری و ستم سیستماتیک جلوگیری کنید. اگر 
صالحیتی ندارید، حد اقل مانند بیهقی و عالمه فیض محمد کاتب هزاره، روایت گر ستم های 
پرتگاه  به  روایت گری،  و  پایداری  مهندسی،  به جای  که  است  آن  ترسم  باشید.  حکومتی 
توجیه گری ستم، به ویژه ستم محو هویتی بیافتید! ترسم آن است که نتیجۀ تجلیِل حکومت 
از عالمه کاتب هزاره، پی ریزی فهم غلط از مناسبات فرهیختگان با اندیشۀ حکومت قومی و 

تنزل مقام روایت گری به توجیه گری باشد.
حاکمیت  و  انحصاری  حکومت  اندیشۀ  مردم بنیاد،  و  دموکراتیک  نظام  شکل گیری  با   .7
تک قومی به بن بست رسیده است. تالش برای احیای انحصار قدرت قبیله ای و طایفگی، 
تالش شکست خورده و سترون است. باید پذیرفت که با شکل گیری نظام سیاسی کنونی، 
به  و  یافته  پایان  دیگر  خاندانی  قومی-  مانند حکومت های  نیز  »افغانی«  سلسلۀ  حکومت 
تاریخ پیوسته است. نظام بین الملل و شرایط جدید کشور، پذیرای حاکمیت واپس گرایانۀ 

خاندانی- قومی نخواهد بود.
8. شکل گیری هویت ملی براساس عناصر واقعی هویت ملی، آرزوی هر انسان فرهیخته و 
خسته از جنگ است. دال مرکزی بحران سده های اخیر کشور، حذف اندیشی و قوم مرکزی 
سیستماتیک است که روحیۀ قوم گرایی را به عنوان سپردفاعی در ملیت های دیگر نیز تشدید 
می کند و این چرخۀ باطل ادامه می یابد. نظام کنونی بر اساس همین واقعیت شکل گرفته و 
اساس قدرت در کشور، قومی است. جایگاه شما، جایگاه قدرت قومی است و اگر چنین 
نباشد، شما در این مقام نخواهید بود. شما نمایندۀ یک قوم در قدرت هستید، اگر به خواستۀ 
هویتی آنان توجه نکنید، از شما رویگردان خواهند شد. این نسل فرهیخته که برای تحقق 
مطالبات اجتماعی حضور میلیونی در خیابان دارند، برای پاسداری از آخرین سنگر هستی 
و هویت خود، به سنگر خواهند نشست، امیدوارم مساله را ساده سازی نکنید. شما به عنوان 
معاونت دوم ریاست حکومت وحدت ملی، جایگاه ملی نیز دارید، سعی نکنید هویت جعلی 

را بر یک ملت تحمیل کنید. 
9. در طرح شناس نامۀ هوشمند، میان هویت و تابعیت خلط شده است. شناس نامه انشان 
تابعیت شهروندان کشور برای برخورداری از حقوق شهروندی است. همین که شناس نامۀ 
برای درج آن  لزومی  تابعیت است و  بیان گر داشتن  افغانستان صادر می شود،  دولت ملی 
نیست. شهروند افغانستان، تابع افغانستان است، نه تابع افغان. اگر اصراری برای درج تابعیت 

وجود دارد، شهروند افغانستان، افغانستانی است.
والسالم علیکم و رحمۀاهلل و برکاته

شوکت علی محمدی شاری
24/ ۱۰/ ۱3۹6ش.
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

اولیـن نشسـت توضیحـی برنامۀ وفـاق ملی با اشـتراک فعـال یکصد 
تن از اندیشـه ورزان جوان، فرهیختگان سیاسـت، جامعه و فرهــنگ، 
بـه منظور هــم سویی و تبـادل نظر آزاد بـدون حضور رسانه هــا، در 

سـالون بنیاد مسـعود شهــید راه اندازی گردید.
پـس از اعـالم وفاق ملی در سـنبله امسـال، اسـتقبال رهبران سیاسـی 
- جهـادی و دلگرمـی مـردم، اینبـار سلسـله نشست هــای توضیحی 
طـرح وفـاق ملـی بـه خاطـر آگاهـی از ماهیـت و جلـب حمایت از 
ایـن برنامـه در میـان اقشـار و اصنـاف مختلـف در مرکـز و والیـات 

کشـور ادامـه خواهـد یافت. 
هــدف از برگـزاری نشسـت های توضیحـی وفـاق ملی، تشـخیص، 
همسـویی و انسـجام ظرفیت هـا، شـخصیت ها و نیروهـای معتقـد به 
ثبـات و سـالمت افغانسـتان بـا نـگاه حداکثری به سـوی مشـترکات 
ملـی در جهـت تحقـق عدالـت اجتماعـی، دیموکراسـی مشـارکتی، 

توسـعۀ پایـدار و حقـوق شـهروندی در سراسـر کشـور مي باشـد. 
بـا در نظرداشـت وضعیـت بحرانـی در افغانسـتان ، جریـان آجندای 
ملـی معتقـد اسـت کـه بـرای گـذار از وضعیـت موجود بـه وضعیت 
یـک محـور  در  بنیادیـن،  تحـول  بـه  باورمنـد  نیروهـای  مطلـوب، 
مشـترک معطـوف بـه تغییر روشـمند و مسـالمت آمیز، اعـالم موضع 

نمایند.  مشـترک 
ایـن تغییـر بایـد در قـدم اول بـا فراهـم آوری زمینه هـای انتخابـات 
قانونمنـد،  متعـادل،  ملـی،  دولـت  ایجـاد  بـه  عادالنـه،  و  شـفاف 
پاسـخگو، مشـروع و بـا قاعـده بیآنجامد تـا پیکرۀ نظام دچـار تحول 

گـردد. مثبت 
از اندیشـه ورزان عزیزمـان کـه عالقه منـد سهــم گیری و یـا اشـتراک 
در نشسـت هــای وفـاق ملی میباشـند، صمیمانـه تقاضا داریـم، با ما 

بـه تماس شـوند.

وفـاق ملـی؛ 
طرحی برای تحول در پیکرۀ نظام
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