
دولت به فرهنگ معافیِت  ناقضان حقوق کودکان پایان دهد

کســانی کــه امــروز بــه تروریســت بــودن طالبــان و جنــگ 
چگونــه  می نماینــد،  اعتــراف  افغانســتان  در  پاکســتان 
ممکــن اســت کــه بــا همــۀ َدم و دســتگاهای طویــل و 
ــال  ــال و 20 س ــه س ــن هم ــی ای ــتخباراتی ط ــض اس عری
قربانــی یــک ملــت، جدیــداًآگاه شــده باشــند کــه گــپ از 
چــه قــرار اســت و اعالمیــه هــای پیهــم بدهنــد؟ تــا دیــده 

ــد؟ ــه ان ــا پخت ــرای مــردم م ــاز چــه آشــی ب شــود ب

گرفته شده از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1822  د و    شنبه        28 سرطان /      تیر       y    1395   12شوال المکرم  y 1437   18 جو ال ی   2016
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قوانین رسانه یی موشکافی شوند

معاون دوم ریاست جمهوری:

تروریسم در افغانستان
 از مواد مخدر تغذیه می کند

نوازشریف به غنی:

از همـکاری تان در قتـل مسببان حمـله 
بر پیشاور سپـاس گـزارم

چـــــــه 
در راه است؟

در  مخـدر  مـواد  افزایـش  عامـل 
ایـن  تقاضـای  افزایـش  افغانسـتان، 
اسـت. جهـان  بازار هـای  در  پدیـده 

او گفـت کـه گروه هـای دهشـت  افکنـی 
منبـع  عنـوان  بـه  مخـدر  مـواد  از  کـه 
جرایـم   می کننـد،  اسـتفاده  درآمـد 
بیشـتر  را  جنایـی  و  یافتـه  سـازمان 

می شـوند. مرتکـب 
بـه گفتـۀ او، دولـت افغانسـتان مصمم 
اسـت بـه شـکل جـدی در برابـر ایـن 

پدیـده مبـارزه کنـد

ACKU



کـه  دارنـد  ضرب المثلـی  افغانسـتان  مـردم 
می گویـد »دیـر آید درســت آیـد«. اما همیشـه 
دیـر آمـدن با درسـت آمدن یکی نیسـت. گاهی 
وقت هـا واقعـًا بعضـی چیزهـا دیـر می شـوند. 
اسـنادی را نیـز که اخیـراً آقای رحمـت اهلل نبیل 
رییس پیشـیِن امنیت ملـی در مورد حمایت های 
بـی دریـِغ آی اس آی از گروه هـای تروریسـت 
و شورشـی نشـر کـرد، هرچند اسـنادی معتبر و 
قابـل توجـه انـد، ولـی به نظـر می رسـد که در 

نشـِر آن هـا تأخیر صـورت گرفته اسـت. 
آقـای نبیـل واقعًا اسـناد مهمی در اختیار داشـته 
و شـاید تـا بـه امـروز هیچ نهـاد و فرد سیاسـی 
و امنیتی در افغانســتان جرأت نکرده اسـت که 
در ایـن حد، اسـناد معتبـر و مهمـی را در مورد 
مداخالت پاکسـتان در امور داخلِی یک کشــور 
دیگـر بـه نشـر بسـپارد؛ ولـی جـای افسـوس 
وقتـی دارد که این اسـناد در زمـان الزمِ خود در 

اختیـار مـردم افغانسـتان قـرار نگرفته اند. 
شـاید آقـای نبیـل در زمـان تصـدی ریاسـت 
امنیـت ملـی، ایـن اسـناد را بـه برخـی متحدان 
بین المللـی افغانسـتان شـریک کرده باشـد، ولی 
تـا بـه امـروز در مـورد آن بـرای مردم چیــزی 

بود.  نگفتـه 
زمـان در مورد اسـناد تاریخی و بـه ویژه این که 
صبغۀ اسـتخباراتی داشـته باشـند، بـا بی رحمی 
برخورد می کند. بسـیاری سـازمان ها و نهادهای 
مـدِت  ظـرف  قدرتمنـد،  کشـورهای  امنیتـی 

معینـی، اسـناد امنیتـی خـود را بـرای قضـاوت 
مـردم بـه نشـر می سـپارند؛ زیـرا می داننـد کـه 
نمی رونـد.  شـمار  بـه  اسـناد خطـر  آن  دیگـر 
اسـنادی را کـه آقـای نبیـل نیز به نشـر سـپرده، 
از همیـن نـوع باید به حسـاب آورد. این اسـناد 
بـا همـۀ اعتبـار و ویژه گی خـود، دیگـر چندان 
مـورد توجـه قرار ندارنـد. آقای نبیـل در زمانی 
دسـت بـه نشـر این اسـناد زد کـه پیـش از آن، 
کانگـرس امریـکا در مـورد خطـر تروریسـم از 
جانـب پاکســتان بـه دولت مـرداِن ایـن کشـور 
هشــدار داده بـود و پیشـتر از آن، در سـفر دو 
تـن از اعضـای کانگـرس امریـکا به منطقـه، به 
صـورِت واضـح از مداخالت پاکسـتان در امور 
داخلـی افغانسـتان پـرده برداشـته شـده بـود و 
تقریبـًا جهـان بـه اجماع عمومـی در مورد نقش 
گروه هـای  از  حمایـت  در  پاکسـتان  زیان بـارِ 

تروریسـتی رسـیده بود. 
اسـناد آقـای نبیل بیشـتر بـه حنای پـس از عید 
شـبیه اسـت. از سـوی دیگر، وقتی چنین اسـناد 
بااهمیتـی در اختیـارِ یکـی از رؤسـای امنیـت 
ملـی کشـور قـرار گرفته باشــد، پـس در مورد 
اسـتخباراتِی  نهادهـای  و  سـازمان ها  کـه  ایـن 
کشـورهای قدرتمنـد چه اسـنادِ مهـم و معتبری 

را در اختیـار دارنـد، نمی تـوان شـک کـرد. 
امریـکا بـا توجـه بـه نفـوذ و امکانـاِت خـود 
کشـورهایی  ویـژه  بـه  و  کشـورها  درون  در 
مثـل پاکسـتان کـه سـال های سـال بـه عنـوان 

ابـزار دست شـان عمـل کـرده انـد، بدون شـک 
آگاهی هایـی دارنـد کـه کمتـر سـازمان و نهـادِ 
دیگـری می توانـد بـه آن هـا دســت پیـدا کند. 
اسـناد آقـای نبیـل زمانـی می توانسـتند کارایـی 
خـود را ثابـت کننــد که ایشـان هنـوز در رأس 
این همـه  ملـی کشـور می بـود و  امنیـت  نهـاد 
سروصــدای جهانـی هـم در مـورد مداخـالت 

پاکســتان وجـود نمی داشـت. 
زمـان  محاسـبۀ  در  همـواره  مـا  دولت مـرداِن 
دچـار اشـتباه می شـوند. ایـن مسـأله در مـورد 
همـۀ مقام هـای کشـور صـدق می کنـد کـه بـه 
محـِض کنـار رفتـن از قـدرت و یـا مدتی پس 
از آن، دسـت بـه افشـاگری می زننـد. یکـی از 
بدتریـن فرهنگ هـای موجـودِ کشـورداری در 
ایـن اسـت کـه دولت مـردان فقـط  افغانسـتان 
زمانـی لـب به سـخن می گشـایند و سروصــدا 
ایجـاد می کننـد که یا دیگـر در قدرت نیســتند 
و یـا این کـه حرف های شـان دیگـر آن اعتبـار و 
منزلتـی را کـه می توانسـت پیـش از کنـار رفتِن 

آن هـا داشـته باشـد، از دسـت داده اسـت. 
شـاید در مـورد مقام هـای امنیتـی، همـواره لب 
بـه سـخن بـاز کـردن و رازهـا را برمـال کـردن 
درسـت نباشـد و منافع ملی کشـور تقاضا نکند 
کـه آن ها دسـت بـه چنیـن افشـاگری های پیش 
از وقـت بزننـد، ولی باید به ایـن نکته نیز توجه 
داشـت کـه چـه چیـزی در چـه زمانـی واقعـًا 
منافـع ملـی کشـور را می توانـد تأمین کنــد. به 
همیـن دلیـل هم دیدیم که اسـناد افشـا شـده از 
سـوی آقـای نبیـل، چنـدان واکنش برانگیـز هم 
نشـد و توجه هـای زیـادی را بـه خـود معطوف 

. نکرد
اگـر آقـای نبیـل در زمان ریاسـِت خود دسـت 
بـه افشـای این گونـه اسـناد ـ حاال به هر شـیوه 
و طریقه یـی کـه الزم بـود ـ می زدنـد، بـدون 
بـر  را  زیـادی  تأثیرهـای  می توانسـت  تردیـد 
وضعیـت بگـذارد. دولت مـردان کشـور بایـد از 
این گونـه حرکت هـا درس بگیــرند و قبل از آن 

کـه واقعًا دیـر شـود، کاری انجام دهنــد.
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احمــد عمران

پس  یا حنای  افشاگری 

از عیــد
 

درحالی کــه حکومــت افغانســتان شــیوۀ سیاســت بــا پاکســتان 
ــاِس  ــک تم ــریف در ی ــت، نوازش ــر داده اس ــراً تغیی را ظاه
ــه  ــه ب ــِل حمل ــا اشــرف غنی از کشــته شــدِن عام ــی ب تلیفون
مکتبــی در پاکســتان کــه در ســاِل گذشــته اتفــاق افتــاده بــود، 
قدردانــی و ســتایش کــرد و گفــت کــه افغانســتان و پاکســتان 
بایــد بــا هــم در زمینــۀ مبــارزه بــا تروریســم همــکاری کننــد. 
البتــه ایــن  بــارِ نخســت نیســت کــه افغانســتان همکاری هایی 
ــا پاکســتان داشــته اســت.  ــا تروریســم ب ــارزه ب ــۀ مب در زمین
وجــود  گذشــته  ســال های  در  کــه  پاکستان  ســتیزی یی 
ــار ایــن ســتیز،  داشــت، اکنــون نیــز وجــود دارد؛ امــا در کن
ــع پاکســتان هــم  ــه نف ــا تروریســم ب ــارزه ب همــکاری در مب
ــِف  ــِب مخال ــن طال ــتن چندی ــته و دارد. کش ــان داش جری
پاکســتان توســط نیروهــای امنیتــی افغانســتان و نیــز تســلیم 
ــه آن  ــت پاکســتان ب ــِف دول ــران مخال ــردِن برخــی از رهب ک
ــِی  ــه زندان هــای  امنیت ــای پاکســتان ب ــاز کــردِن پ کشــور و ب
کشــور بــرای تحقیــق از زندانیــاِن پاکســتانی، نشــان از 
فرصــت دادِن زیــاد بــه پاکســتان در یــک معاملــۀ یک جانبــه 

دارد.
 بیشــترین نرمــش و امتیازدهــی در روابــط افغانســتان و 
ــتان  ــِب افغانس ــه و از جان ــروز یک جانب ــه ام ــا ب ــتان ت پاکس
قبــاِل  در  پاکســتانی ها  کــه  کاری  یعنــی  اســت؛  بــوده 
افغانســتان انجــام داده انــد، کامــاًل خــالِف ایــن امتیازدهی هــا 
بــوده اســت. آن هــا یک ســره از طالبــاِن افغانــی و نیروهــای 
ــدِن  ــد. کشته ش ــت کرده ان ــتان حمای ــت افغانس ــِف دول مخال
ــِب  ــا طال ــور و ده ه ــال منص ــر، م ــن الدن، مالعم ــامه ب اس
ــاِت  ــای مقام ــۀ ادعاه ــتان، هم ــر در پاکس ــناِس دیگ سرش
پاکســتانی مبنــی بــر مبــارزۀ مشــترک بــا تروریســم را دروغ 

ــرده اســت.  ــت ک ثاب
ایــن روزهــا به رغــِم آن کــه پاکســتان فشــارهای زیــادی را از 
ــا تروریســم و  جامعــۀ جهانــی به ویــژه امریــکا در ارتبــاط ب
قضیــۀ افغانســتان دریافــت نمــوده و نیــز در همیــن ارتبــاط، 
موضع گیــرِی قاطع تــری را از رهبــراِن دولــت افغانســتان 
ــتای  ــم در راس ــک گام ه ــر، ی ــا در براب ــرده، ام ــاهده ک مش
ــخناِن  ــت. س ــته اس ــان برنداش ــم و طالب ــا تروریس ــارزه ب مب
ــتان در  ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــران دول ــکوه آمیِز رهب ش
وارســا و در نشســت ناتــو در برابــر پاکســتان، فقــط ســبب 
شــد کــه پاکســتانی ها فشــار بــر مهاجران مــان در آن کشــور 
ــکالِت  ــر مش ــکلی را ب ــر روز مش ــد و ه ــش دهن را افزای
فــراواِن آن بیچاره هــا بیفزاینــد. در چنیــن حالتــی، امتیازدهــِی 
یک طرفــه و بیــش از حــِد مــا بــه پاکســتان، ایــن کشــور را 
بــه ادامــۀ راهِ حمایــت از تروریســم و ضربــه زدن بــر نظــام 

ــازد.  ــویق می س ــتان تش افغانس
رهبــراِن افغانســتان طــی ایــن ســال ها، بــا پاکســتان روابطــی 
وضــع  ایــن  و  داشــته اند  پیچیــده  و  مبهــم  بی نهایــت 
ــت  ــتی و خصوم ــاِن دوس ــا می ــردمِ م ــه م ــده ک ــبب ش س
ــه  ــال آن ک ــوند. ح ــرگردان ش ــتانی س ــرداِن پاکس ــا دولت م ب
ــز  ــد و نی ــِک هن ــه کم ــار ب ــدر چابه ــایِش بن ــه گش ــدام ب اق
هندوســتان  ـ  افغانســتان  دوســتی  بنــد  از  بهره بــرداری 
در هــرات، حساســیت و دشــمنِی پاکســتان نســبت بــه 
ــع  ــن وض ــد از ای ــه نبای ــرده ک ــدان ک ــتان را دوچن افغانس
ــری  ــه موضع گی ــت ک ــد دانس ــن بای ــد. همچنی ــل مان غاف
ــی در  ــای غن ــری آق ــت از آن، موضع گی ــه تبعی ــکا و ب امری
برابــر پاکســتان، نشــان داد کــه امــکان بــاز شــدِن یــک جبهــۀ 
جدیــد و مســتحکم در برابــِر پاکســتان مســاعد شــده و دولت 
افغانســتان می توانــد بــا تقویــِت ایــن وضــع، ایــن کشــور را 

ــم وادارد. ــا تروریس ــارزه ب ــت در مب ــه صداق ب
ــت  ــز به ســاِن دول ــه پاکســتان نی حــاال فرصــِت آن اســت ک
ــای دهشــت افکِن  ــردِن گروه ه ــن ب ــه از بی ــی، ب وحــدت مل
ــات  ــه اثب ــن ب ــد از ای ــد و بع ــدام کن ــتان  اق ــِف افغانس مخال
ــتان  ــرای افغانس ــی ب ــِت خوب ــد دوس ــه می توان ــاند ک برس
ــردار و  ــد ک ــز بای ــتان نی ــِت افغانس ــووالِن دول ــد. مس باش
گفتارشــان را در برابــِر پاکســتان یکــی ســازند. ایــن سیاســت 
ســبب می شــود کــه پاکســتان از اســتراتژِی ســلطه جویانه در 
ــالمت آمیز  ــایه گِی مس ــه همس ــردارد و ب ــتان دســت ب افغانس

ــنده کند.   بسـ

به امتیازدهی های یک جانبه
 به پاکستان  پایان دهیـد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1822  د و    شنبه        28 سرطان /      تیر       y    1395   12شوال المکرم  y 1437   18 جو ال ی   2016

در  همــواره  مــا  دولت مــرداِن 

اشــتباه  دچــار  زمــان  محاســبۀ 

مــورد  ایــن مســأله در  می شــوند. 

صــدق  کشــور  مقام هــای  همــۀ 

ــن  ــار رفت ــه محــِض کن ــه ب ــد ک می کن

ــس از آن،  ــی پ ــا مدت ــدرت و ی از ق

می زننــد.  افشــاگری  بــه  دســت 

فرهنگ هــای  بدتریــن  از  یکــی 

ــتان  ــورداری در افغانس ــوِد کش موج

ــط  ــردان فق ــه دولت م ــت ک ــن اس ای

زمانــی لــب بــه ســخن می گشــایند 

کــه  می کننــد  ایجــاد  و سروصـــدا 

ــا  ــتند و ی ــدرت نیسـ ــر در ق ــا دیگ ی

آن  دیگــر  حرف های شــان  این کــه 

اعتبــار و منزلتــی را کــه می توانســت 

پیــش از کنــار رفتــِن آن هــا داشــته 

اســت داده  از دســت  باشــد، 

ACKU



ابوبکر صدیق
به  کشور  در  معافیت  فرهنگ  و  منازعه  امنی،  بد 
کمک  کودکان  فروش  و  بددادن  اجباری،  ازدواج های 

کرده است.
سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان دیروز 
یک شنبه ) 27 سرطان( در یک گردهمایی تحت عنوان 
»جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان« با بیان این که 
افراد  آسیب پذیر ترین  جملۀ  از  افغانستان  در  کودکان 
حقوق  بیشترینه  افغانستان  جامعۀ  در  گفت:  هستند، 
در  را  دختران  می شود؛  نقض  خانواده ها  در  کودکان 
سن خورد به ازدواج اجباری در می آورند و تخطی از 
حقوق انسانی کودکان به یک فرهنگ تبدیل شده است.
بانو سمر افزود: تشکیل خانواده یک حق مسلم است؛ 
اما بیشتر اعمال در افغانستان اجباری صورت می گیرد 
و فرهنگ تحقیر در خانواده ها برای کودکان  به میراث 
گذاشته می شود، چون وقتی که مادر در خانواده مورد 
تحقیر قرار می گیرد و از برخی امکانات معیشتی محروم 
می شود، دختر آن خانواده وقتی شوهر می گیرد، به این 

فکر است که تحقیر جز مسوولیت اوست.
تمام  افغانستان،  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  گفتۀ  به 
کنوانسیون هایی که دولت افغانستان به آن ملحق است، 
برابر  در  خشونت  و  اجباری  ازدواج   منع  طرف دار 
دختران و تمام کودکان هستند، چون ازوداج اجباری 

برای خانواده ها چالش آفرین است. 
بانو سیما سمر گفت: در سال 1392، 226 قضیه ازدواج 
اجباری ثبت شده بود، در سال 93  این آمار به 225 
رسید و در سال 94 نیز 235 قضیه ازدواج اجباری به 

ثبت رسیده  است.
باور  اساس  به  قضایا  بیشتر  کرد:  تصریح  سمر  بانو 
برخی از خانواده ها در خفا باقی می ماند و به دادخواهی 

نمی رسند.
دادخواهی  به  قضایا  این  از  برخی  وقتی  افزود  او   
می رسند، عامالن قضیه مجازات نمی شوند، قضیه سحر 
گل و صدها قضیۀ دیگر نمونه هایی از این دست اند. 
سحر گل دختری بود که برادرش در بدخشان او را به 
فروش رسانیده بود. اما مالیی که او را به نکاح درآورد 
بود و برادرش که او را به فروش رسانیده بود، مجازات 

نشدند.

به  کودکی  در  که  کودکانی  افغانستان  در  او،  گفتۀ  به 
ازدواج اجباری درآورده می شوند، از آموزش و پرورش 

بازمانده، از سالمتی روانی و فزیکی محروم می شوند.
او افزود: عامل دیگر ازدواج های اجباری در افغانستان، 
بدامنی  و  منازعه  جامعه،  در  ناپسند  و  حاکم  عنعنات 
و  بددادن  زمینۀ  ایجاد  در  عمده  نقش  که  است 

ازدواج های اجباری دارد.
حاکمیت  عدم  و  اقتصادی  فقر  کرد:  اضافه  سمر  بانو 

قانون باعث می شود که برخی از خانواده ها کودکان شان 
ازدواج  به  خورد  سن  در  یا  و  برسانند  فروش  به  را 
درآورند. او قانون فعلی منع خشونت در برابر کودکان 
را تبعیض آمیز تلقی کرده افزود: باید این قانون بازنگری 
و تعدیل شود، چون سن ازدواج دختران در آن 16 ذکر 
دهندۀ  نشان  که   18 پسران  ازداج  قانونی  و سن  شده 

تبعیض می باشد.
به گفتۀ رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، افزایش 
افزایش  باعث  کودکان  افزایش  و  اجباری  ازدواج های 

فقر در افغانستان شده است.
بانو سمر با بیان این که برخی منسوبان پولیس، عماًل در 
محفل ازدواج کودکان شرکت می کنند و هیچ واکنش 
تأکید  بشر  حقوق  کمیسیون  گفت:  نمی دهند،  نشان 
می کند که وزارت خانه ها مکلف اند در امر آگاهی دهی 
برای مردم و دادخواهی در امر مبارزه منع خشونت در 
برابر ازدواج های اجباری و خشونت با کودکان سهیم 

شوند.
قانون  افغانستان و مجریان  داد: دولت  ادامه  بانو سمر 
به فرهنگ معافیت ناقضان حقوق کودکان پایان دهند، 
اساس  به  کودکان  حقوق  نقض  قضایای  بیشتر  چون 
قانون  از  بی خبری  حالت   در  و  ناپسند  فرهنگ های 

صورت می گیرد.
انتشار  با  در هیمن حال، دفتر ارگ ریاست جمهوری 
خبرنامه یی گفته است در نشست کابینه که به ریاست 
ارگ  در  کشور  جمهوری  رییس  غنی  اشرف  محمد 
دایر شد، روز پانزدهم ماه مبارک رمضان را به نام روز 
بی سرپرست  و  یتیم  آسیب پذیر،  کودکان  از  حمایت 

مورد تصویب قرار گرفت.
در خبرنامه آمده است که در این نشست وزرای کار، 
امور اجتماعی شهدا و معلولین، مالیه و عدلیه را موظف 
شدند تا جهات قانونی ایجاد صندوق اعانه برای اطفال 
جلسات  به  و  ایجاد  کند  طرح  سرپرست  بی  و  یتیم 

بعدی ارایه دهند.
افغانستان  دولت  کابینه  که  می شود  گفته  خبرنامه  در 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  و  داخله  امور  وزارت  به 
دستور داده تا شبکه های قاچاق انسان را جدی تحت 

کنترل قرار داده و با آنان برخورد قانونی کنند.
در  تا  کرد  توظیف  را  داخله  وزارت  هم چنان،  کابینه 
مربوطات آن وزارت، از سوء استفاده کودکان جلوگیری 

کرده و با متخلفان برخورد جدی کند.
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دولت به فرهنگ معافیِت 
ناقضان حقوق کودکان پایان دهد

حاال چرا؟ چه شد که به یگباره گی به 
اعتراف  افغانستان  در  پاکستان  جنگ 

می نمایند؟ باز چه در راه است؟
نا وقت پس از ظهر بود، آمر صاحب 
دو  میان  منطقۀ  به  توافق  قرار  شهید 
طرف خط جنگی مجاهدین و طالبان، 
و  دولت  دادن  قرار  جریان  در  بدون 
امنیت، فقط با دو عراده موتر در میدان 
رسیدن  منتظر  و  می رسد  وردگ  شهر 
شورای رهبری طالبان می ماند. تا اینکه 
شورا معلومش نمی شود، سرانجام آمر 
دقایق  همان  در  و  یک طرفه  صاحب 
خاطر  به  و  می گیرد  پرخطر  تصمیم 
مذاکرۀ صلح، یکجا با شمس الرحمن 
وزیر  مسجد  مولوی  و  لکنخیل  خان 
طالبان  شورای  مقعر  رهسپار  اکبرخان 

در حومۀ میدان شهر می شود.
لحظات قبل از ورود به جلسۀ 30 نفرۀ 
صاحب  آمر  طالبان،  رهبری  شورای 
احتیاط  سر  از  را  تفنگچه  قبضه  یک 
پطلون  کمر  پشت  به  می سازد  آماده 
از  طالبان  شورای  می زند،  رزمی خود 
این که طبق وعده به محل توافق شدۀ 

هیچ  و  بود  نگردیده  حاضر  مذاکره 
غیر  دیدن  با  نداشت،  هم  انتظاری 
شدت  به  مسعود  شاه  احمد  منتظرۀ 

غافلگیر و متعجب می شوند.
شورای  و  می گردد  آغاز  صحبت 
جمع  جمله  از  چند  نکاتی  طالبان 
گروپ های  جلوگیری  سالح،  آوری 
در  کمونست ها  بار، حضور  و  بند  بی 
دولت و ایجاد دولت اسالمی را مطرح 
در  فاصله  بال  صاحب  آمر  می نمایند. 
سالح  آوری  جمع  می گوید:  مقابل 
بی بند  گروپ های  است،  دولت  کار 
می باشد،  نیز  ما  شدید  نگرانی  بار  و 
دیگر  کمونیست  معنی  به  کمونیست 
ایجاد  به  ندارد،  وجود  افغانستان  در 
آماده گی  همواره  اسالمی  حکومت 
خوبست  می دهد،  ادامه  ایم.  داشته 
نمایندگان و علمای دو طرف بنشینند، 
خدا  تا  کنند  توافق  مسائل  همۀ  سر 
طالبان  بیاید.  صلح  کشور  در  بخواهد 
تا هنوز بی باورانه به صحبت های آمر 
به  و  می دهند  دقت گوش  به  صاحب 

وی عمیقًا نگاه می کنند.

جلسه نزدیک به دو ساعت ادامه میابد 
با  شام  نزدیکی های  در  عصر  نماز  ـ 
ادای  از  پس  می گردد.  ادا  جماعت 
می گوید  صاحب  آمر  بالفاصله  نماز، 
تا  می گردم  بر  کابل  به  من  خوبست 
فردا لست علما را آماده بسازیم، شما 
هم لست تان را آماده سازید تا علمای 
دو طرف باهم بنیشینند و خدا بخواهد 
حافظی  خدا  گیرد.  صورت  توافق 
احوال  منتظر  فردا  می گوید  و  می کند 

شما می مانیم.
به  همینکه  کابل  به  برگشت  موقع 
به  صاحب  آمر  می نشیند،  موتر  سیت 
همراهان میگوید، خوب شد که اشتباه 
نکردیم، اینان اصاًل اراده و ادارۀ خود 
دستور  دیگری  جایی  از  و  ندارند  را 
ساخته  جنگ  خاطر  به  فقط  میگیرند، 
شده اند و تا آخر هـم خواهند جنگید.

کرده  که  توافقی  و  قول  خاطر  به  اما 
ایجاد شورای  آماده گی  بود، در کابل 
در  می گیرد.  را  کننده  مذاکره  علمای 
دولت،  صلح  آماده گی های  جریان 
طالبان حمالت نظامی خود را در لوگر 

آغاز می نمایند.
بودن  تروریست  به  امروز  که  کسانی 
افغانستان  در  پاکستان  و جنگ  طالبان 
اعتراف می نمایند، چگونه ممکن است 
و  طویل  دستگاهای  و  َدم  همۀ  با  که 
همه  این  طی  استخباراتی  عریض 
ملت،  یک  قربانی  سال   20 و  سال ها 
جدیدآ آگاه شده باشند که گپ از چه 
قرار است و اعالمیه های پیهم بدهند؟ 
مردم  برای  باز چه آشی  دیده شود  تا 

ما پخته اند؟
در  و  تاکتیکی  درجه،   180 تغییر  این 
دیگران  کالن  های  بازی  چارچوب 
استراتیژی  و  منافع  قالب  در  یا  است 

ملی افغانستان؟ خدا کند چنین باشد.

پوځ  امریکا  د  ویيل،  ماڼۍ  ولسمرشۍ  افغانستان  د 

او  تللی  ته  کابل  ډنفورډ  درستیز جرنال جوزف  لوی 

ددې هېواد له مرشانو رسه یې کتيل دي.

د ولسمرشۍ ماڼۍ په خربپاڼه کې ویل شوی، په دې 

کتنه کې جرنال ډنفورډ د افغانستان د امنیتي او دفاعي 

ستاینه  ځواکونو  ځانګړو  توګه  ځانګړې  په  ځواکونو 

وړ  پام  د  یې  په دغسې سختو رشایطو کې  کې چې 

السته راوړنې لرلې دي.

هغه همداراز ویيل، د افغانستان ځانګړي ځواکونه په 

سیمه کې بې ساري دي.

افغانستان  ویيل،  هم  ریاست  اجراییه  افغانستان  د 

او  مبارزه  رسه  ترهګرۍ  له  ټینګښت،  سولې  د  کې 

د  ترمنځ  والو ځواکونو  وسله  امریکا  او  افغانستان  د 

دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پراختیا هغه موضوع 

ګانې وې چې ښاغيل عبدالله او ډنفورډ پرې خربې 

وکړې.

او  ساتنه  په  حریم  د  افغانستان  د  ډنفورډ  ښاغيل 

ترهګرۍ پروړاندې مبارزه کې د افغانستان امنیتي او 

دفاعي ځواکونو وړتیا ستایلې.

امنیتي  افغانستان  د  به  امریکا  چې  وکړ  ټینګار  هغه 

دا  چې  ده  ژمنه  او  ورکړي  دوام  ته  مالتړ  ځواکونو 

ځواکونه په هر اړخیز ډول پیاوړي او سمبال کړي.

څو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشټون کارټر 

له افغانستان نه د لیدنې پرمهال ویيل و چې کابل ته د 

راتګ هدف یې دا دی چې افغانستان کې د امریکایي 

او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جرنال جان نېکلسن 

ته ته ډېر واکونه ورکړي.

د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې، 

د ناټو چارواکو ویيل چې افغانستان کې د امریکایي 

ځواکونو شمېرو ډېروايل ته په کتو، د نړیوالو ځواکونو 

هوایي بریدونه به هم ډېر يش.

اوباما  بارک  ولسمرش  امریکا  د  کې  وروستیو  دې  په 

امریکایي  مېشتو  کې  افغانستان  چې  وکړ  اعالن 

د  او  طالبانو  د  ترڅو  کړي  ډېر  یې  واکونه  رستېرو 

افغانستان دولت نورو مخالفینو پروړاندې جګړه کې 

ګډون وکړي.

له قوله ویل  نېکلسن  په دغو راپورونو کې د ښاغيل 

شوي چې تردې وړاندې نړیوالو ځواکونو تر هغه پر 

ته ګواښ  نه کول چې هغوی  بریدونه  هغوی هوایي 

نه ګڼل کېدل.

جرنال ډنفورډ د افغانستان امنیتي چه در راه است؟

ACKUاو دفاعي ځواکونو وړتیا ستایلې
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بخش نخسـت

تعریف توفان ذهنی، کاربرد و اهداف آن 
ــدا کــردن راه حــل به صــورت گروهــی، کــه در  توفــان ذهنــی روشــی اســت جهــت پی
ــه  ــی را ارای ــه ایده های ــک جلس ــان در ی ــور هم زم ــروه به ط ــک گ ــای ی ــام اعض آن تم

می دهنــد. 
ــک مشــکل از  ــرای حــل ی ــی اســت گروهــی ب ــی اقدام ــان ذهن ــی دیگــر، توف ــه بیان ب
طریــق ایجــاد ســریع راه حل هــای متعــدد و ممکــن جهــت انتخــاب راه حــل مناســب تر. 

کاربرد و اهداف توفان ذهنی 
1( توان مندسازی نیروی انسانی و آموزش 

ــش  ــا، افزای ــش هزینه ه ــد، کاه ــش تولی ــکالت )افزای ــایل و مش ــدی مس 2( اولویت بن
ــروش و ...(  ــزه، ف ــت، انگی کیفی

3( انتخاب بهترین راه حل 
4( افزایش قدرت ابتکار و خالقیت در نیروی انسانی 

5( افزایش انگیزه در کارکنان 
6( ایجاد کار تیمی و مدیریت مشارکتی 

7( به دست آوردن ایده های بزرگ 

قانون ذهن متفکر گروهی و نحوۀ عملکرد آن
ـ ذهن متفکر گروهی چیست؟ 

ـ ذهن متفکر گروهی گنجینه یی بی شکل و بی کرانی است از ارتعاشات ذهنی. 
دانشــمندان ثابــت کرده انــد کــه حتــا کوچک تریــن ذرات چیــزی نیســتند جــز 

مجموعه یــی از ارتعاشــات. بــه ایــن ترتیــب: 
ـ ارتعاشــات بیــن 15 تــا 15000 در ثانیــه بــرای گــوش انســان به صــورت صــدا قابــل 

درک اســت، امــا ارتعاشــات باالتــر از ایــن حــد، قابــل شــنیدن نیســت. 
ــاز  ــرارت آغ ــام ح ــرژی به ن ــی از ان ــه صورت ــدود 1500000 در ثانی ــات ح ـ از ارتعاش

ــم.  ــان درک کنی ــی از حواس م ــا یک ــم آن را ب ــا می توانی ــود و م می ش
ــور بنفــش اســت کــه حــدود  ــور هــم ارتعــاش دیگــری اســت کــه باالتریــن آن، ن ـ ن

ــت  ــه اس 3000000 در ثانی
ـ باالتــر از ایــن ارتعاشــات، ارتعاشــات فکــری اســت کــه غیــر قابــل رویــت اســت و 

ــه ذهــن دیگــر می رســند.  ــی ب ــل شــنیدن هســتند و از ذهن غیرقاب
ـ تیوری حوزه و انتقال 

ـ ارتعاشات رادیو 

توفان ذهنی و ضمیر ناخودآگاه  
ـ شرح عملکرد کارخانۀ تولید فکر 

ـ شرح عملکرد ضمیر خودآگاه 
ـ شرح عملکرد ضمیر ناخودآگاه )حواس پنجگانه( 

ـ شعور نامحدود جهان 
ـ باور اندیشه اقدام دستاورد 

ــای  ــا و ایده ه ــراز نظره ــاد و اب ــرای ایج ــت ب ــی اس ــت؟ تکنیک ــی چیس ــان ذهن ـ توف
ــاص در  ــوع خ ــک موض ــورد ی ــف در م ــراد مختل ــی از اف ــون گروه ــدد و گوناگ متع

ــان(  ــل زم ــا در حداق ــر ایده ه ــق حداکث ــان )خل ــل زم حداق
قواعد انجام توفان ذهنی: 

ـ آزادی ذهن و بیان 
ـ تمسخر افراد و ایده ها، ممنوع 

ـ انتقاد ممنوع 
ـ پرهیز از خودسانسوری 

ـ ایجاد حداکثر تعداد نظرهای ممکن 
ـ اختصار در بیان نظرات و پرهیز از هرگونه شرح و بسط 

نحوۀ انجام توفان ذهنی 
1( ثبــت موضــوع مــورد نظــر بــر روی تختــه و توضیــح در مــورد آن بــرای افــراد توســط 

تســهیل کننده )بهتــر اســت ایــن موضــوع چنــد روز زودتــر بــه اطــالع افــراد برســد.( 
2( یادآوری قواعد و اصول اجرای کار برای شرکت کننده گان توسط تسهیل کننده 

3( ارایــۀ ایده هــا و نظــرات به صــورت گردشــی: در هــر نوبــت فقــط یــک ایــده بایــد 
ــه  ــت ب ــدی«، نوب ــن واژۀ »بع ــا گفت ــی ب ــدم وجــود ایده ی ــردد و در صــورت ع ــان گ بی

ــود.  ــذار می ش ــری واگ دیگ
4( ثبت کلیۀ ایده ها توسط دبیر جلسه 

5( اتمام مرحلۀ ثبت عقاید در صورت گفتن کلمۀ »بعدی« توسط تمام افراد 
6( دسته بندی و جمع بندی نتایج.  

مارکس در عین شروع از این “نقطۀ آغاز” 
باور  این  بر  اساسی،  پیشنهاده یی  عنوان  به 
توان مندی های  دایمی  “تکامل  که  است 
انتهاست؛  هم  و  ابتدا  هم  فردی”  بارآور 
لذا لزوم فراروی از آن نقطۀ شروع است؛ 
چرا که تالش برای تحقق بخشیدن به این 
پیشنهادۀ ضروری، خود مُوید آن است که 
شرایط  ایجاد  کشاکِش  در  کماکان  افراد 
هنوز  ولی  خویش اند،  اجتماعی  زیست 
زنده گی کردن بر شالودۀ چنین شرایطی را 

آغاز نکرده اند.
در حقیقت در چشم انداز مارکس، “مقصد” 
در  برای همین  نیست.  کار  در  “پایانی”  یا 
“تکامل  که  می کند  اعالم  »گروندریسه« 
کلیۀ توان مندی های انسانی، به خودی خود 
پایانی در خویش است که با معیارهایی از 
این  نیست.”  قابل سنجش  معین شده  پیش 
قلمروی کاماًل نوین است که در آن انسان 
نمی کند،  تکاپو  است  شده  “آن چه  برای 
است.”  مطلق شدن  حال حرکت  در  بلکه 

)ص 488(
 

تا  »گروندریسه«  از  آخر:  کالم  ۵ـ 
»سرمایه« )۱۸۸۳ - ۱۸۶۱(

مارکس »گروندرسیه« را منتشر نکرد. آن چه 
یک سال بعد )1859( زیر عنوان »سهمی بر 
نقد اقتصاد سیاسی« در فصولی جداگانه به 
جدید،  مقدمۀ  یک  همراه  به  رسید،  چاپ 
“سرمایه”  و  “پول”  “کاال”،  فصل   3 شامل 
که  کرد  خاطرنشان  باید  یکم،  اما  بود. 
منتشر  را  آن  اول  فصل  دو  تنها  مارکس 
»گروندریسه«  کل  از  این که  دوم  ساخت؛ 
“پول”  بازنویسی شدۀ  و  فشرده  فصل  فقط 
را بازتولید نمود؛ و سوم و از همه مهم تر 
این که این بار ارایۀ نقد اقتصاد سیاسی را با 

“کاال” آغاز نمود.
اثر  این  مقدمۀ  در  وی  که خود  همان طور 
بورژوایی  اقتصاد  نظام  “من  می دارد  اظهار 
را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می دهم: 
سرمایه، مالکیت بر زمین، کار دست مزدی، 
جهانی.”  بازار  خارجی،  تجارت  دولت، 
سپس ادامه می دهد که “متن کلی این طرح 
هم اکنون در اختیار من است، اما به صورت 
نگاشته  انتشار  برای  که  دست نویس هایی 
به  بعدی  “مالحظات  زیرا  بودند.”  نشده 
من نشان داد که پیش بینی نتایجی که هنوز 
می باید به اثبات برسند قابل ایراد است، و 

را  من  کردن  دنبال  قصد  که  خواننده یی 
دارد، می باید راه خود را از خاص به عام 

باز کند.”
“طرح  آن  به  حد  چه  تا  مارکس  این که 
کلی” که 6 مبحث جامع را شامل می گشت 
وفادار ماند، در توان گفتمان حاضر نیست. 
در  مباحث  آن  کلیۀ  این که  مسلم  قدر 
صورت بندی 3 جلد »سرمایه« و نیز »تاریخ 
شده اند.  ترکیب  و  منظور  به نوعی  تیوری« 
به عنوان  به هر حال چه »گروندریسه« را 
استنباط  کتاب »سرمایه«  اول”  “پیش نویس 
کنیم و چه »سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی« 
بین  مارکس  بدانیم،  آن  اولیه”  “متن  را 
پیش نویس  سه   1866 تا   1861 سال های 
سه  طی  تازه  که  می کشد  قلم  به  را  دیگر 
دهۀ اخیر برای اولین بار به چاپ رسیده اند. 
دست نوشته های  شامل  پیش نویس   3 این 

1861-63، 1863-65 و 1866 می گردند.
به هر تقدیر، مارکس اولین جلد »سرمایه« 
را در 1867 منتشر ساخت. اما تا آخر عمر 
)1883( مشغول تصحیح، تدقیق و تکمیل 
کل »سرمایه« بود. شاید بیماری های متعدد، 
تأسیس  در  عملی  و  نظری  فعالیت های 
“بین الملل اول”، به ویژه در حین و پس از 
وی  به  تاحدی   ،)1871( پاریس”  “کمون 
فهمانده بود که ممکن است عمر کوتاهش 
»سرمایه«  بعدی  جلدهای  انتشار  امکان 
آخرین  تا  مارکس  حال،  این  با  ندهد.  را 
و  پژوهش  از  دست  زنده گی  لحظات 
بسیاری  ممکن  جای  تا  و  نکشید  نگارش 
از مالحظاتش را در تغییرات متعدد همان 

جلد اول وارد می کرد.
باید تأکید کرد که مارکس پیش نویس های 
نهایی  طرح  برعکس  کاماًل  را  »سرمایه« 
»تاریخ  ابتدا  یعنی  بود.  نوشته  آن  انتشار 
ارزش  »تیوری های  به  )موسوم  تیوری« 
سوم  جلدهای  مضامین  سپس  اضافی«(، 
درآخر  و  پیش(  و  پس  قدری  )با  دوم  و 
پیش نویس جلد اول را به نگارش درآورده 
بود. )نگاه کنید به نامۀ مارکس به زیگموند 
شوت، 3 نوامبر 1977، کلیات آثار 45، ص 

)286
بر ساختمان بندی  نه فقط  بنابراین مارکس 
با  بلکه  کل »سرمایه« وقوف کامل داشت، 
اول  جلد  که  بود  فرایندی  چنین  از  عبور 
نیز  اول  جلد  بررسی  در  حتا  نوشت.  را 
را  اول  باید خاطرنشان کرد که وی فصل 

پایان  به  کار  انتهای  در  بلکه  ابتدا،  در  نه 
از زاویه یی  رساند. نوشتۀ حاضر که صرفًا 
و  مجال  می کند،  نگاه  »سرمایه«  به  معین 
استطاعت واکاوی جامِع این بزرگ ترین اثر 
مارکس را ندارد. لذا تمرکز اصلی گفتمان 
است  اول  فصل  روی  بر  عمدتًا  کنونی، 
فرانسوی اش  چاپ  تا  اول  چاپ  بین  که 
بارها در آن تجدید نظر شد.   )85-1882(
به 3  بود،  آن چه در اصل یک فصل  یکم، 
تحت  آن چه  دوم،  کرد؛  پیدا  بسط  فصل 
اول  فصل  ضمیمۀ  ارزش”  “شکل  عنوان 
و  گردید؛  ترکیب  فصل  آن  خود  در  بود، 
“بتواره گی  فصل،  آن  قسمت چهارم  سوم، 

کاالیی”، انکشاف و تکامل یافت.
مقدمۀ  در  مارکس  خود  که  همان طور 
علوم،  کلیۀ  “در  می دارد:  اظهار  اول  چاپ 
بنابراین  است.  دشوار  همواره  نقطۀ شروع 
کاالها  که  قسمتی  به ویژه  اول،  فصل  فهم 
را تجزیه و تحلیل می کند، معرف بیشترین 
سپس   )88 بود.”) ص  خواهد  دشواری ها 
 2000 از  بیش  بشر  عقل  که  می دهد  ادامه 
ادراک  پی  در  نتیجه  بدون  که  است  سال 
ماهیت “شکل ارزشی” بوده است، چرا که 
“مطالعۀ کل یک بدنه آسان تر از سلول های 
و  تجزیه  در  این که  مضافًا  است.  آن 
از  نه  اقتصادی  صورت بندی های  تحلیل 
کیمیایی  معرف های  از  نه  و  میکروسکوپ 
انتزاع  قوۀ  این جا  در  برمی آید.  کمکی 

می باید جایگزین هر دو شود.” )ص 90(
فصل  دشواری  به  اذعان  عین  در  مارکس 
“عامیانه”سازی  به  دادن  تن  به جای  اول، 
فاهمۀ  قدرت  به  اعتماد  با  مفاهیم، 
که:  می کند  عنوان  »سرمایه«  خواننده گان 
که  دارم  نظر  در  را  خواننده یی  من  “البته 
برای  لذا  و  بیاموزد  چیزی  می خواهد 
مارکس  اما چرا  کند.”)همان جا(  خود فکر 
پول  یا  تولیدی،  فرآیند  از  شروع  به جای 
“تاریخ”  یا  و  سرمایه،  به  استحاله اش  و 
)قسمت  سرمایه  بدوی  انباشت  و  پیدایش 
با “کاال” آغاز می کند؛ یعنی  نهایی کتاب(، 
در  ثروت  تجسم  شکل”  “ابتدایی ترین  با 

جامعۀ سرمایه داری؟
به بیان خود او، در نظر اول، کاال یک چیز 
این طور  است.  ساده فهم  و  افتاده  پا  پیش 
می نماید که کاال یک ابژه خارجی، یک شئ 
مصرف  قابل  جنس  یک  و  ساده  و  صاف 
کیفیات  و  داری خواص جسمی  که  است 
تحلیل  و  تجزیه  اما  می باشد.  مفید  ماده یی 
می دهد  نشان  درونش  به  مفهومی  نفوذ  و 
درونش  در  است.  اضداد  وحدت  کاال  که 
دارد  وجود  دوگانه گی،  یک  تعارض،  یک 
کاالهای  یا  کاال  با  ارتباط یابی  به هنگام  که 
دیگر نمادین می گردد؛ یعنی به سان کمیت 

معینی که حامل “ارزش مبادله” می باشد.
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ــه  ــی ب ــچ جریان ــفی، هی ــه های فلس ــخ اندیش در تاری
میــزاِن پوزیتویســت ها در جهــِت تعییــن معیــار علمی 
ــداده اســت. ســنجش گزاره هــای  ــه خــرچ ن ســعی ب
ــار پوزیتویســتی  ــر اســاِس معی ــن ب ــِی دی مابعدالطبیع
را می تــوان ســنجش دیــن بــا محــِک علــم دانســت. 
خــواه  ـ  عالــم  به صــورت  آزمون پذیــری  اصــل 
ــری  ــا ابطال پذی ــد و ی ــری باش ــورت اثبات پذی به ص
بــرای  معیاری ســت کــه می تــوان  ـ اصلی تریــن 
ــرد.  ــع ک ــم وض ــم و غیرعل ــان عل ــادن می ــرز نه م
ــان  ــرز می ــا م پوزیتویســم علی االصــول ســعی دارد ت
ــن   ــناختی روش ــاظ روش ش ــم را به لح ــم و غیرعل عل
ــد از  ــی می زن ــت نقب ــم از این جه ــازد. پوزیتویس س
ــه روش شناســی؛ و نقطــۀ عطفــی در  جهان شناســی ب
ــد.  ــاب می آی ــرب به حس ــفی غ ــۀ فلس ــخ اندیش تاری
ــیطره  ــتی س ــه های پوزیتویس ــه اندیش در روزگاری ک

ــری  ــبب آزمون ناپذی ــی به س ــای دین ــد، گزاره ه یافتن
ــا انگاشــته  ــۀ اثبــات - مهمــل و فاقــد معن ــه منزل - ب
ــر  ــزون ب ــا: اف ــن معن ــه ای ــری ب ــدند. آزمون پذی  ش
می ســازد،  مشــخص  را  علــم  مرزهــای  آن کــه 
ــود.  ــمرده می ش ــز ش ــا نی ــاداری گزاره ه ــار معن معی
ویتگنشــتاین کــه در بــاب علمــی بــودِن گزاره هــا بــر 
محــک اثبات پذیــری اعتمــاد کــرده بــود، گزاره هــای 
ــا  ــِض آن ه ــال و نق ــه ابط ــبب آن ک ــه س ــی را ب دین
ــت. از  ــا می انگاش ــل و بی معن ــت، مهم ــن نیس ممک
ــتاخیز  ــل »رس ــزارۀ متقاب ــک از دو گ ــچ ی ــِد او هی دی
وجــود دارد« و »رســتاخیز وجــود نــدارد« قابــل 
ــه انســان  ــان، »ن ــن بی ــا ای ــات و ابطــال نیســتند. ب اثب
ــل  ــاب دلی ــه روز حس ــش ب ــوردِ ایمان ــن در م موم
ــدم  ــوردِ  ع ــان در م ــرد بی ایم ــه ف ــی دارد و ن علم
وجــود روز حســاب دلیــل علمــی دارد و هیچ یــک از 
ــرار  ــان در اق ــرد بی ایم ــن  و ف ــرد مؤم ــای ف گزاره ه
و انــکار روز حســاب قابــل نقــض و ابطــال نیســتند « 
ــور مهمــل و بی معناســت.  ــزارۀ مزب ــذا هــر دو گ و ل
کارل پوپــر نیــز از مشــاهیر پوزیتویســم اســت. 
ــت  ــی به دس ــای علم ــرای گزاره ه ــه او ب ــاری ک معی
می دهــد، درســت در نقطــۀ مخالــِف پوزیتویســم 
ــوان  ــی را می ت ــر، گزاره های ــِد پوپ ــرار دارد. از دی ق

ــد.  ــری دارن ــِت ابطال پذی ــه خصل علمــی انگاشــت ک
جنبه هــای  از  کــه  ویتگنشــتاین  برخــالف  پوپــر 
ــت،  ــا می نگریس ــودن گزاره ه ــی  ب ــه علم ــی ب ایجاب
از بُعــد ســلبی بــه قضیــه نــگاه  کــرد و ابطال پذیــری 
بــا  نمــود.  اثبات پذیــری  اصــل  جای گزیــن  را 
به صــورِت  خــواه  ـ  را  »تجربه گرایــی«  این همــه، 
ــترک  ــه مش ــوان وج ــلبی ـ می ت ــواه س ــی و خ ایجاب

ــمار آورد.  ــه ش ــا ب ــدگاه آن ه دی
ــا  ــد ت ــث ش ــتی باع ــه های پوزیتویس ــلطۀ اندیش س
ــای  ــاب گزاره ه ــری از آن، در ب ــا اثرپذی ــماری ب ش
دینــی و متافزیکــی نیــز دســت بــه دامــاِن روش هــای 
علمــی بزننــد و آخــرت را صحنــۀ تحقیــق گزاره هــای 
ــدا  ــزارۀ »خ ــرد، گ ــن رویک ــمارند. در ای ــی بش دین
عــادل اســت« در دنیــا صحنــۀ آزمــون نــدارد، بلکــه 
صحنــۀ تحقیق پذیــری آن آخــرت اســت کــه در 

ــی  ــم و آن چنان ــۀ مجّس ــی به گون ــت اله ــا عدال آن ج
تحقــق می یابــد. در ایــن نگــرش، روش هــای علمــی 
ــی - بی توجــه  ــای دین ــد و گزاره ه ــت می یابن ارجحیّ
بــه ماهیـّـِت فراتجربــِی آن هــا - بــا روش  علمِی صرف 
ــرِض  ــر پیش ف ــرش ب ــن نگ ــود. ای ــک زده می ش مح
ــّری  ــکان تس ــی، و ام ــای علم ــری روش ه تعمیم پذی
ــِت  ــت. کاربس ــتوار اس ــی اس ــای دین ــه حوزه ه آن ب
دینــی،  گزاره هــای  بــاب  در  علمــی  روش هــای 
زمانــی توجیــه نســبی برمی داشــت کــه میــان نوعیـّـِت 
ــوع نســبت  ــچ ن ــی روِش آن هی موضــوع و چگونه گ
ــه  ــود؛ درحالی ک ــرار نمی ب ــدی برق ــل دی و رابطــۀ قاب
امــروزه از تعــددِ روش هــا ســخن گفتــه می شــود کــه 
هــر روشــی متناســب بــا ماهیـّـت موضــوِع آن در نظــر 

ــود.  ــه می ش گرفت

۱. اصالت دین
معیارهــای  از  یکــی  آمدیــم،  گفتــه  چنان کــه 
ــت.  ــری« اس ــزاره، »ابطال پذی ــک گ ــودِن ی ــی ب علم
ابطال پذیــری بدیــن معناســت کــه هیــچ گــزارۀ 
ــا  ــواره ب ــه هم ــت، بلک ــت نیس ــی و ثاب ــی قطع علم
امــکاِن ابطــال روبــه رو اســت. در ایــن نگــرش، علــم 
ــود  ــته می ش ــیّال دانس ــونده و س ــی دگرگون ش جریان

ــرار دارد. از  ــی ق ــرِض دگرگون ــواره در مع ــه هم ک
ــۀ  ــرای یک تجرب ــرایط الزم ب ــی ش ــه تمام آن جایی ک
علمــی فراهــم نیســت، و از ســویی  هم، عینیـّـِت علمی 
در محــدودۀ تاریــخ، زبــان، ســنت و آموزه هــای 
اجتماعــی ســامان می یابــد و ایــن عوامــل نســبی اند؛ 
پــس داده هــای علمــی نیــز قطعیـّـت ندارنــد و منطقــًا 

ــد. ــال مواجه ان ــکان ابط ــا ام ب
ــِر  ــِن آج ــی یافت ــواره در پ ــم هم ــه، عل ــور نمون به ط
ــرده  ــح ک ــی را فت ــزل های ــان، من ــازندۀ جه ــۀ س اولی
اســت، امــا بــا فتــح هــر منزلــی آگاهــی مــی یابــد کــه 
منــازِل دیگــر و منــازِل دیگــری در پیــش¬ِ¬ رو دارد. 
ــا  ــر ب ــا کارل پوپ ــن مســأله باعــث شــده اســت ت ای
ــم و از مســیری  ــدار عل ــای ناپای ــه ه ــه جنب توجــه ب
ــزاره  ــد و گ ــری برس ــال پذی ــِل ابط ــه اص ــلبی، ب س
هایــی را علمــی بیـــنگارد کــه آزمــون بــه منزلــۀ ابطال 

ــورن« نوشــته اســت: ــد. »ادگار م ــی دارن برم
ــدا  ــی ســازندۀ جهــان، ابت ــِن آجــر مقدمات ــرای یافت ب
تصــّور شــد کــه مولکــول، ایــن واحــد پایه یی ســت. 
ــه  ــرد ک ــکار ک ــاهده آش ــای مش ــرفِت ابزاره پیش
خــود مالکــول از اتم هــا ســاخته شــده 
اســت. ســپس متوجــه شــدند کــه خــود 
ــده  ــیار پیچی ــتِم بس ــک سیس ــم ی ات
از حرکــِت هســته و الکترون هــا 
ــه واحــد  ــگاه ذره ب اســت. آن
ــپس  ــد. س ــدل ش ــه ب اولی
خــود  کــه  دریافتنــد 
پدیده هایی انــد  ذره هــا 
ــری  ــاظ نظ ــه از لح ک
بــه  می تواننــد 
تقســیم  کوارک هــا 
ــی  شــوند. و در لحظه ی
ــه  ــد ب ــّور ش ــه تص ک
اولیــۀ ســازندۀ  آجــر 
دســت  مــا  جهــاِن 
ــه  ــر ب ــن آج ــد، ای یافته ان
ــد .    ــد ش ــر ناپدی ــۀ آج منزل
به ســاده گی  بــاال  مثــال 
مؤقتــِی  صــدق  خصلــِت 
نمــودار  را  علمــی  گزاره هــای 
ایــن  از  نمونه هایــی  و  می کنــد 
بــرای  زمینه هایــی  می تــوان  را  دســت 
ــر آورد.  ــر در نظ ــری« پوپ ــدۀ »ابطال پذی ــرح قاع ط
ــاری  ــوان معی ــه عن ــًا ب ــری را صرف ــر ابطال پذی پوپ
ــد و آن را  ــم می دان ــر عل ــم از غی ــز عل ــرای تمیی ب
بــا معنــاداری گزاره هــا مــرادف نمی بینــد. پوپــر 
میــان  مــرز  می کــرد  ســعی  کــه  کارنــاپ  بــر 
علــم و مابعدالطبیعــه را مــرز میــان معنــاداری و 
بی معنایــی نشــان دهــد، ایــراد می گیــرد. از دیــدِ  
ــودِن  ــرای علمــی  ب ــاری ب ــا معی ــری تنه او، ابطال پذی
ــی  ــای مابعدالطبیع ــا گزاره ه ــت؛ ام ــزاره  اس ــک گ ی
 . نیســتند  بی معنــا  لزومــًا  ابطال ناپذیرنــد،  کــه 
بــر  افــزون  ابطــال«  ایــن وصــف، »نظریّــۀ  بــا 
ــار اثبات پذیــری  ــه معی برتری  هــای منطقــی  نســبت ب
ــتی،  ــگاه پوزیتویس ــا ن ــه ب ــتاین( در مقایس )ویتگنش
دارد.  لیبرال تــری  و  مســامحه جویانه تر  موضــع 
بســیار  احــکام  گزاره هــا،  ابطال پذیــرِی  معیــار 
ــه حــوزۀ علــم راه می دهــد و هرگــز  متنوع تــری را ب
ــدارد  ــی ن ــع خصمانه ی ــک موض ــه متافزی ــبت ب نس
بی معنــا  اثبات پذیــری  نظریّــۀ  چونــان  را  آن  و   »

نــد. نمی دا
بــا توجــه بــه آن چــه کــه یاددهانــی کردیــم، ســوالی 
ــا توجــه  ــم ب ــا عل ــن اســت: آی ــد ای کــه پیــش می آی
مــوردِ  پوپــر می توانــد  ابطال پذیــری  اصــل  بــه 
تأییــد دیــن قــرار گیــرد؟ در صــورت آری، آیــا 
ــداً بطــالِن  ــه بع ــی را ک ــوان احــکام و گزاره های می ت
ــی  ــای وحیان ــا گزاره ه ــد شــد، ب ــت خواه ــا ثاب آن ه
ــد  ــد، تأیی ــدار و غیرمؤقتی ان ــدق پای ــی ص ــه مدع ک
ــا  ــن گزاره ه ــِق ای ــألۀ تطبی ــر مس ــرد؟ اگ ــق ک و تطبی
ــو  ــی در پرت ــای وحیان نباشــد، بلکــه تفســیر گزاره ه
ــدِی  ــای اب ــت گزاره ه ــن اس ــا ممک ــد، آی ــم باش عل
وحــی بــا احــکام دگرگون شــوندۀ علــم تفســیر 
گزاره هــای  بــا  وحــی  تفســیر  مگــر  شــوند؟ 
ابطال پذیــر، ابدیّــت وحــی را زیــر پرســش نخواهــد 
ــش  ــاب خوان ــه در ب ــواالتی اند ک ــا س ــرد؟. این ه ب
وحــی در پرتــو یافته هــای جدیــد علمــی ـ بــا تکیــه 

بــر اصــل ابطال پذیــری ـ مطرح انــد.
ــرض  ــر پیش ف ــد، ب ــرح ش ــه ط ــواالتی ک ــی س تمام
عــامِ  وجــه  منزلــۀ  بــه  آن هــم  ابطال پذیــری، 
اصــل  اســت.  اســتوار  علمــی  گزاره هــای 
آن  کــه  دارد  زیــادی  برتری هــای  ابطال پذیــری 
را از نظریّــۀ اثبات پذیــری در بــاب علــم امتیــاز 

دایــرۀ شــمول چنیــن  این همــه،  بــا  می بخشــد. 
ــن  ــندۀ ای ــد نویس ــت. از دی ــل اس ــورد تأم ــی م اصل
ســطور، اصــل ابطــال را نمی تــوان چونــان وجــه عــام 
و اســتثناناپذیِر گزاره هــای علمــی در نظــر گرفــت و 
تمامــی گزاره هــای علمــی را ابطال پذیــر تلقــی کــرد. 
ــت  ــتۀ ثاب ــه دو دس ــوان ب ــی را می ت ــای علم گزاره ه
ــِت علمــی  ــت تقســیم نمــود. گزاره هــای ثاب و غیرثاب
ــًا  ــد و منطق ــر و ابطال ناپذیرن ــه کلی ت ــد ک آن هایی ان
امکانــی بــرای ابطــال آن هــا در آینــده وجــود نــدارد. 
ــی از  ــش کالن ــه بخ ــی ک ــِت علم ــای غیرثاب گزاره ه
ــتند و  ــت نیس ــی و ثاب ــد، قطع ــوا می کن ــم را احت عل

ــود دارد. ــا وج ــاِل آن ه ــکان ابط ــی  ام ــر ازگاه ه
در رابطــه بــا وحــی و علــم، راه میانــه آن اســت کــه 
ــی  ــا وح ــم ب ــی عل ــت و قطع ــای ثاب ــا گزاره ه تنه
تطبیــق داده شــود و از تفســیر وحــی در پرتــو 
گزاره هــای غیرثابــِت علمــی اجتنــاب صــورت گیــرد. 
شــمار چشــمگیری از عالمــان دینــی مــا، بیتوجــه بــه 
ویژهگــی »ابطالپذیــری گزارههــای غیرثابــِت علمــی«، 
ســعی می کننــد بــرای هــر دســتآورد علمــی شــاهدی 
ــح  ــد. پُرواض ــان دهن ــرآن نش ــژه ق ــوص، بهوی از نص
اســت کــه تمامــی گــزاره هــای علمــی اصیــل و متقن 
نیســتند، بلکــه امــکان ابطــاِل بخــش اعظمــی از آن هــا 
ــزارۀ  ــق گ ــان، تطبی ــن بی ــا ای ــواره وجــود دارد. ب هم
ِرو  پیــش  زمــان  در  اســت  ممکــن  علمی یی کــه 
وارونــه شــود، توجیهــاِت درون دینــی آن را بــا تردیــد 
ــا  ــه ب ــی ک ــزارۀ علمیی ــی گ ــازد. وقت ــه رو می س روب
نــص دینــی توجیــه پذیرفتــه اســت ابطــال گــردد، آن 
نــِص توجیــه کننــده نیــز بــا تردیــد نادرســتی مواجــه 
خواهــد شــد و ایــن، آســیب کالنی ســت کــه دیــن ـ 
از رهگــذر زیادهــروی در تطبیــق هــر گــزارۀ علمــی 

ــود. ــه می ش ــا آن مواج ــا آن ـ ب ب
ــا  ــی را ب ــای علم ــزاره ه ــد آن گ ــا بای ــن، تنه  بنابرای
ــر اســاِس آن   ــا ب ــن را تنه ــا دی ــق داد، و ی ــن تطبی دی
ــر  ــال پذی ــه ابط ــرد ک ــیر ک ــی تفس ــای علم گزاره ه
نیســتند و یــا احتمــال ابطــال آنهــا نزدیــک بــه صفــر 
ــد.  ــدی نبین ــذر گزن ــن رهگ ــن از ای ــا دی ــت؛ ت اس
ــا  ــه ب ــزرگ در رابط ــار ب ــۀ انفج ــروزه نظری ــاًل ام مث
ــی  ــۀ علم ــک نظریّ ــوان ی ــه عن ــان ب ــکلگیری جه ش
ــات  ــا آی ــه را ب ــن نظری مطــرح اســت و بســیاریها ای
ــه  ــتند ک ــه نیس ــا متوج ــد؛ ام ــق میدهن ــی تطبی قرآن
نظریــۀ انفجــار بــزرگ ممکــن اســت در آینــده 
ــوال را  ــن س ــتی آن ای ــد و نادرس ــدر آی ــت ب نادرس
ــن  ــرآن در ای ــۀ ق ــی نظری ــه گوی ــاورد ک ــود بی بهوج

ــت. ــوده اس ــت ب ــاب نادرس ب
بنابرایــن، دیــد مــن ایــن اســت کــه برخــی قضایــای 
ــناور  ــن، ش ــودن زمی ــوی ب ــل بیض ــی مث ــِت علم ثاب
ــر  ــال پذی ــًا ابط ــه منطق ــا را ک ــّرات در فض ــودِن ک ب
نیســتند، میتــوان بــا شــواهدی از قــرآن همــراه کــرد. 
ــتند،  ــی نیس ــه قطع ــر ک ــِی دیگ ــکام علم ــا در اح ام
ــدی  ــا تردی ــم ت ــاط را رعایــت کنی ــب احتی ــد جان بای
بعدهــا بــه آمــوزه هــای علمــی دیــن راه نیابــد. آن چــه 
ــی  ــی دگرگون ــن را در پ ــِی دی ــر دگرگون ــه خط ک
تقویّــت  پیــش  از  بیــش  آن  علمــِی  تفســیرهای 
دیــن  تفســیر  و  دیــن  یکی انگاشــتن   می بخشــد، 
اســت. هــرگاه امــکان تفکیــک نهایــی میــان  دیــن و 
تفســیر دیــن کامــاًل روشــن گــردد، آنــگاه دگرگونــی 
ــن  ــل دی ــه اص ــیبی ب ــچ آس ــی هی ــای علم گزاره ه
ــر تفســیر  ــا در محــدودۀ تغیی ــد زد، بلکــه تنه نخواه

ــد.     ــد ش ــناخته خواه ــن ـ ش ــه دی ــن ـ ن دی

تقاطع و توازی تفسیرها
ــی  ــش وح ــِد خوان ــم برآین ــی قرآنکری ــاز علم اعج
اســت  جدیــد  علــِم  دســتاوردهای  پرتــو  در 
ــن،  ــرون از دی ــای بی ــه در حوزهه ــرفت هایی ک .پیش
ــه  ــت، جنب ــی روی داده اس ــوم تجرب ــاحت عل در س
ــای  ــزاره ه ــی از گ ــوِف پارهی ــیار نامکش ــای بس ه
ــه در  ــرار داده ک ــد ق ــرِض دی ــِی وحــی را در مع َکون

ــد.  ــوده ان ــه نب ــورد توج ــدان م ــا چن ــته ه گذش
بــه طــور حتــم میتــوان مدعــی شــد که تفســیر گــزاره 
ــا اکتشــافات و دســتاوردهای ســایر  ــی ب هــای وحیان
ــرۀ  ــا اینکــه دای ــد نیســت؛ ام دانشــهای بشــری بیپیون
شــمول ایــن رابطــه تــا کجاســت، جــای تأمــِل بســیار 
دارد. اتفاقــات جدیــد علمــی، در بازخوانِی بخشــی از 
گــزاره هــای علمــی وحیانــی ســهم بهســزایی داشــته 
لَــٰى َقاِدرِيــَن  اســت. مثــالً تفســیر انســان امــروز از آیــۀ ﴿بـَ
َنانَــُه﴾ ]قیامــت:4[ ترجمــه: آری قادریــم  َعلَــٰى َأن نَُّســوَِّي بـَ
ــوزون و  ــتان او را م ــر( انگش ــوط س ــا خط ــه )حتّ ک
ــه گذشــته  ــر از تفسیریســت ک ــم؛ متفاوتت ــب کنی مرتّ

گان از ایــن آیــه داشــتند. 
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ابوبکر صدیق
افغانستان تأمین کرده و گروه های  مواد مخدر ماشین جنگی را در 

تروریستی از آن تغذیه می کنند. 
 ( یک شنبه  دیروز  که  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 
27 سرطان( »روز جهانی همبستگی مبارزه با مواد مخدر« در کابل 
صحبت می کرد با بیان این  مطلب گفت که مواد مخدر پدیدۀ شوم 
آن  اصلی  قربانی  اما  است؛  جهان  و  منطقه  افغانستان،  برای  تهدید 
مردم افغانستان شده اند که بالی خانما ن سوزی اعتیاد دامن گیر این 

مردم است. 
آقای دانش همچنان گفت: مواد مخدر هزینۀ جنگ تحمیلی را در 
افغانستان تمویل کرده و منبع بزرگ اقتصادی برای مخالفان مسلح 
دولت افغانستان است که امنیت جهانی و منطقه یی را در خطر قرار 

داده است.
به گفتۀ او، عامل افزایش مواد مخدر در افغانستان، افزایش تقاضای 

این پدیده در بازار های جهان است.
عنوان  به  مواد مخدر  از  که  که گروه های دهشت  افکنی  او گفت   
منبع درآمد استفاده می کنند، جرایم  سازمان یافته و جنایی را بیشتر 

مرتکب می شوند.
به گفتۀ او، دولت افغانستان مصمم است به شکل جدی در برابر این 

پدیده مبارزه کند.
 او افزود: حکومت وحدت ملی قانون جدید را در مورد مبارزه با 
مواد مخدر پس از بازنگری جهت تصویب به شورای ملی فرستاده 
و  قاچاقچیان  برابر  در  در  قانون  سختگیرانه ترین  از  یکی  که  است 

زارعان موادمخدر در سطح کشورهای منطقه محسوب می شود.
و  فروش  پنداری  اظهارداشت: جرم  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
همآهنگ  و  مجرمین  قضایی  و  عدلی  تعقیب  مخدر،  مواد  قاچاق 
از  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  بین المللی  و  ملی  نهادهای  سازی 

اهداف عمده حکومت وحدت ملی می باشد.
آقای دانش، عامل دیگر افزایش موادمخدر را در کشور ادامه جنگ 
و نارضایتی، فقر و کمبود امکانات برای دهاقین دانسته، افزود: بدیل 

میعشتی برای دهاقین در اولویت برنامه دولت قرار دارد.
به  رسیده گی  مخدر،  مواد  اضرار  از  آگاهی دهی  کرد:   تصریح  او 
و  منابر  طریق  از  مخدر  مواد  اضرار  تبلیع  معتادان،  خدمات صحی 
تکیه خانه ها از مسوولیت های وزراتخانه های، حج و اوقاف، صحت 
عامه، اطالعات و فرهنگ و ...، است که به شکل جدی به آن توجه 

کنند.
با مواد مخدر در  مبارزه  امر  بین المللی را در  آقای دانش همکاری 
کشورهای  از طرف  که  کمک های  بیشتر  گفت:  دانسته  مهم  کشور 
کمک کننده در مبارزه با مواد مخدر به افغانستان کمک شده از طریق 

نهادهای غیر دولتی به مصرف رسیده  که موثریت نداشته است.
 معاون دوم ریاست جمهوری همچنان اضافه کرد: مردم توقعی را از 
وزارت  مبارزه با مواد مخدر داشتند، برآورده نشده است، بازداشت و 

مجازات قاچاقچیان آنچنانی که باید صورت نگرفته است.
او تأکید کرده که تمام نهادهای غیر دولتی به خصوص مراکز دینی 

مسوولیت دارند تا از اضرار مواد مخدر مردم را آگاهی دهند.
این در حالی است که در پهلوی فساد اداری، ناامنی، فقر و شماری 
از مشکالت دیگر، کشت و تولید مواد مخدر از عمده ترین مشکل 
است که دامن گیر افغانستان شده و تالش ها برای نابودی آن در یک 

و نیم دهۀ اخیر، هیچ ثمری نداشته است.
از شهروندان  ملیون تن  با مواد مخدر می گوید 3,6  مبارزه  وزارت 

افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند.
در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله نیز 
افغانستان در بخش های  مواد مخدر  می گوید که حدود 95 درصد 
ناامن و مشکل گذر کشت و تولید می گردد و ناامنی و جنگ زمینه را 

برای آن مساعد ساخته است.

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1822  د و    شنبه        28 سرطان /      تیر       y    1395   12شوال المکرم  y 1437   18 جو ال ی   62016

روح اهلل بهزاد
و  مبرم  بسیار  رسانه یی  قوانین  تشریح  ضرورت 
حیاتی است و با توجه به حوزۀ گسترش رسانه ها 
منبع  عنوان  به  رسانه یی  قوانین  تا  می نماید  الزم 

مشروعیت رسانه یی هرچه بهتر موشگافی شوند.
غنی  اشرف  محمد  رییس جمهور  پیام  از  بخشی 
است که دیروز در آغاز کنفرانس سه روزۀ قوانین 

رسانه یی در افغانستان بیان شد.
میدیوتیک  دفتر  سوی  از  که  کنفرانس  این  در 
شمار  بود،  گردیده  برگزار  کابل  در  افعانستان 
روسای  رسانه یی،  نهادهای  مسووالن  از  زیادی 
اطالعات و فرهنگ 34 والیت کشور و رسانه ها 

اشتراک کرده بودند.
که  کردند  تأکید  کنفرانس  این  کننده گان  اشترک 
محدودکردن  معنی  به  رسانه ها  قوانین  تصویب 
را  رسانه ها  ثغور  و  حدود  بلکه  نیست،  رسانه ها 

مشخص می سازد.
این  امتیاز تصویب  که  داشتند  بیان  آنان هم چنان 
و  رسانه یی  نهادهای  رسانه ها  خانوادۀ  به  قوانین 
در  چون  می شود  مربوط  ملی  وحدت  حکومت 

طی کار روی این قوانین با هم همکار بوده اند.
کدام  که  نمی دانند  دولتی  ادارات  آن ها،  باور  به 
قرار دهند  را در دست رس خبرنگاران  معلومات 
دفتر  یک  دولتی  ادارۀ  هر  در  تا  است  نیاز  بناً 
اطالع رسانی ایجاد گردد تا معلومات دسته بندی و 

در دست رس متقاضیان قرار گیرد.
دفتر  عمومی  کنندۀ  هم آهنگ  زازی،  حمیداهلل 
ضمن  کنفرانس  این  در  افغانستان  میدیوتیک 
این  برگزاری  از  هدف  مهمانان  خوش آمدگویی 
برای  معلومات  و  رسانه ها  مدیریت  را  کنفرانس 
رسانه ها  این  ساختن  اصول مند  هم چنان  و  آن ها 
عنوان کرده بیان داشت: مجموعه قونین رسانه یی 
که تصویب شده است، یک گام نیک است و در 
تنظیمی و سازماندهی  یخش تخنیکی، محتوایی، 

یک دست آورد است.
آقای زازی در ادامۀ سخنانش گفت: امتیاز تصویب 
این قوانین به خانوادۀ رسانه ها، نهادهای رسانه یی 
و حکومت وحدت ملی مربوط می شود، چون در 

طی کار روی این قوانین با هم همکار بوده اند.
آقای زازی تأکید کرد: تالش می کنیم تا این قوانین 
با  آن را  کاستی های  و  بسازیم  توان مند  بیشتر  را 
آن  روی  بحث  و  بیشتر  کنفرانس های  برگزاری 

برطرف کنیم.
به گفتۀ هم آهنگ کنندۀ دفتر میدیوتیک افغانستان: 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  و  میدیوتیک  دفتر 
برای  را  عمومی  بحث  زمینۀ  تا  است  آن  درپی 
این که ریاست های اطالعات و فرهنگ والیت ها 
رسانه یی  قوانین  تطبیق  و  نظارت  اساسی  مرجع 

هستند، را فراهم کنند.
او اظهار داشت: ریاست های اطالعات و فرهنگ 
والیت ها باید این قوانین را تحلیل و مفاهیم گنگ 
عمومی،  برداشت  تا  کنند  بررسی  آن را  مبهم  و 

واحد و یک سان از قوانین به وجود بیاید.
فرهنگی  مشارو  غضنفر  اسداهلل  دیگر،  سویی  در 
رییس جمهور پیام محمد اشرف غنی را  در پیوند 

پیام  در  کرد.  قرأت  رسانه یی  قوانین  تصویب  به 
رییس جمهور آمده است: رسانه ها به عنوان قدرت 
بنیادی در حکومت های دموکراتیک از اهمیت و 
رسانه یی  قوانین  اند.  برخوردار  فراوانی  موثریت 
برای ایجاد نظم و انضباط در گسترش آزادی بیان 
و تعریف آن و بیان کردن ابعاد مختلف فعالت های 

رسانه یی مانند سایر قوانین انفاذ برخوردار است.
است:  آمده  جمهور  رییس  پیام  دیگر  بخش  در 
و  مبرم  بسیار  رسانه یی  قوانین  تشریح  ضرورت 
حیاتی است و با توجه به حوزۀ گسترش رسانه ها 
شرایط  در  رسانه  طریق  از  اطالعات  تقویت  و 
عصر ارتباطات، الزم می نماید تا قوانین رسانه یی 
بهتر  هرچه  رسانه یی  مشروعیت  منبع  عنوان  به 

موشگافی شوند.
نشراتی  معاون  مصطفوی  مژگان  سعید  هم چنان، 
بیان  برنامه  این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
داشت: تصویب قوانین رسانه ها به معنی محدود 
کردن رسانه ها نیست، بلکه حدود و ثغور رسانه ها 

را مشخص می سازد.
قوانین  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  مصطفوی  بانو 
افغانستان به ویژه قانون رسانه های همه گانی، قانون 
گپی رایت، قانون حق دست رسی به اطالعات و 
مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همه گانی 
تمام شرایط که در جهان رایج است را برای یک 

رسانۀ آزاد دارد.
به گفتۀ معاون نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ: 
یکی از پیش شرط ها برای رسانه های آزاد در جهان 
خبره  ژورنالیستان  منصفۀ  هیأت  حضور  مسألۀ 
است که جرایم و تخطی های رسانه یی را بررسی 
کند تا خبرنگار مانند یک تروریست و یا یک قاتل 

به مراجع عدلی و قضایی معرفی نشود.
او گفت: کمیسیون های که در یک سال اخیر در 
است،  شده  ایجاد  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
ممنوعیت توقیف خبرنگاران را کاماًل تضمین کرده 
است و به هیچ عنوان خبرنگار به حیث یک مجرم 

به نهادهای عدلی و قضایی نمیرود.
که  بزرگی  چالش  داشت:  اذعان  مصطفوی  بانو 
در قوانین رسانه یی با آن روبه رو هستیم، محتوای 
مصونیت  سکتور  از  حمایت  که  است  رسانه ها 
برنامه های  و  گردد  اضافه  قوانین  در  اجتماعی 
رسانه ها در قوانین به گونه یی تنظیم گردد که به 

توسعۀ کشور کمک کند.
بانو مصطفوی بر این باور است که قوانین رسانه یی 
چنانی که باید تازه و به روز نشده و نیاز است تا در 
قسمت استفاده از شبکه هایی که در سال های اخیر 
اجتماعی،  شبکه های  از جمله   کشور شده  وارد 
و  امواج  و  ماه واره ها  دیجیتل،  تلویزیون های 
شبکه های خارجی نیز کار و قانون گذاری صورت 

گیرد.
اطالعات  وزارت  کرد:  تأکید  مصطفوی  بانو 
فرهنگ از حکومت تصویب مکان و منار شهدای 
به  است  قرار  که  آوردیم  دست  به  را  رسانه یی 
در  و  رسانه یی  ازاد  نهادهای  با  تفاهم  در  زودی 
یاد  منار  بود،  خواهد  کشور  مطبوعات  با  مشوره 
احداث  کشور  رسانه های  شهدای  برای  را  بودی 

خواهیم کرد.
نهاد  رییس  توحیدی  صدیق اهلل  این،  با  هم زمان 
حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی در این 
کنفرانس در پیوند به عدم تطبیق قوانین رسانه یی 
در کشور در طول سال های گذشته و حال گفت: 
سال  سرطان   15 الی  همه گانی  رسانه های  قانون 
بار  چهار  این  در  و  شد  تعدیل  بار  چهار   1388
سعی شد تا این قانون بهتر شود، اما در عین حال 

تالش شد تا مواردی بدتر گردد.
آقای توحیدی در ادامه اظهار داشت: کمیسیون هایی 
که در قانون رسانه های همه گانی ذکر گردیده بود 
که یک تعداد را آقای سید مخدوم رهین در این 
کمیسیون گماشت و تا سال های دراز حفظ شد و 
با وجود اصرار ما در این قسمت توجهی هم نشد.
او گفت: توشیح قانون حق دست رسی به اطالعات 
وحدت  حکومت  خوب  بسیار  کارهای  از  یکی 
ملی در آغازین روزهایش بود در حالی که بارها 
در حکومت حامد کرزی )رییس جمهور پیشین( 
در قسمت آن تالش کردیم، اما به آن بی توجهی 

صورت گرفت.
فرهنگی  مشاور  به  خطاب  توحیدی  آقای 
رییس جمهور در این کنفرانس تصریح خاطرنشان 
ساخت: »تطبیق قانون حق دست رسی به اطالعات 
کار ساده نیست؛ این قانون تازه است و حکومت با 
یک متن تازه مواجه است و ادارات دولتی تا هنوز 
نمی دانند کدام معلومات را در اختیار خیرنگاران 

قرار دهند و کدام معلومات را نه.«
باید  دولتی  ادارۀ  هر  نی:  نهاد  رییس  گفتۀ  به 
تمام  آن  در  و  کند  ایجاد  اطالع رسانی  دفتر  یک 
اطالعات و معلومات و آمار و ارقام آن اداره در 
متقاضی  به  آمادۀ سپردن  و  بندی گردد  آن دسته 

اطالعات گردد.
تنها  اطالعات  به  دست رسی  حق  کرد:  تأکید  او 
حق خبرنگاران نیست؛ تمام شهروندان کشور به 
دلیل  پرسیدن  بدون  باید  و  دارند  نیاز  اطالعات 
قانون  تا آن جا که  متقاضی و  از  کسپ اطالعات 

منع کرده برای شان معلومات داده شود.
دست رسی  حق  کمیسیون  بودجۀ  می افزاید:  او 
از  و  نیست  کافی  عنوان  هیج  به  اطالعات  به 
بودجۀ  و  اختیارات  تا  می خواهیم  رییس جمهور 
و  بگیرند  نظر  در  کمیسیون  این  برای  را  بهتری 
و  دولتی  ادارات  با  را  شان  راه کارهای  کمیسیون 
دادن  از  کسی  اگر  و  بسازند  شریک  دولتی  غیر 
اطالعات در چارچوب قانون خود داری کرد باید 

مجازات شود.
فرهنگ  اطالعات  روسای  از  توحیدی  آقای 
والیات خواست تا حامی خبرنگاران و رسانه های 

خصوصی و آزاد باشند.
رشد رسانه و کار رسانه یی در افغانستان یکی از 
جامعۀ  و  حکومت  دست آوردهای  درشت ترین 
با  دست آورد  این  که  گفته  می شود  رسانه یی 
چالش هایی نیز روبه رو بوده و حق دست رسی به 
اطالعات با وجود داشتن قانون در این زمینه یکی 
مانده  باقی  رسانه گران  همیشه گی  دردسرهای  از 

است.
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قوانین رسانه یی موشکافی شوند
معاون دوم ریاست جمهوری:

تروریسم در افغانستان
 از مواد مخدر تغذیه می کند

و  طالبان  علیه  اقدام  خاطر  به  پاکستان  نخست وزیر 
کشتن تروریست هایی که مسبب حادثه پیشاور بودند 
اسالم آباد  عزم  بر  و  تشکر  افغانستان  رییس جمهور  از 

برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
گفت وگوی  در  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان، وی را از 
جزئیات کشته شدن مغز متفکر حادثه پیشاور آگاه کرد.
بر اساس گزارش ها، رییس جمهور غنی اطالعاتی را در 
اختیار گذاشته است که بر اساس آن عامل اصلی حمله 

به مکتب پیشاور کشته شده است. 
جراحی  عمل  از  غنی  اکسپرس،  دیلی  گزارش  به 

ابراز خرسندی کرد و حال  موفقیت آمیز نواز شریف 
وی را در وضعیت فعلی جویا شد.

و  طالبان  علیه  اقدام  خاطر  به  پاکستان  وزیر  نخست 
کشتن تروریست هایی که مسبب حادثه پیشاور بودند از 
رییس جمهور افغانستان تشکر و بر عزم اسالم آباد برای 

مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
کشته  تا  ارتش  تروریسم  ضد  عملیات  افزود:  وی 
شدن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت و نظامیان 
اجازه  که  داده اند  انجام  زمینه  این  در  زیادی  فداکاری 

نمی دهیم تالش های آنها بی ثمر باشد.
مشترک  دشمن  تروریسم  داشت:  اظهار  شریف  نواز 

پاکستان و افغانستان است و با هماهنگی بیشتر همچنین 
استحکام روابط می توان این مسئله را حل کرد.

افغانستان  در  خارجی  نیروهای  فرمانده  پیش  چندی 
ارتش  فرمانده  شریف  راحیل  با  تلفنی  تماس  ضمن 
خالد  یا  ناری  عمر  منصور،  عمر  کشته شدن  پاکستان 
خراسانی همچنین طارق گیدر و سایر شبه نظامیان که 
در حادثه پیشاور دست داشتند را در حمله پهپادهای 

امریکایی تأیید کرد.
سخنگوی پنتاگون تایید کرد که عمر خلیفه رهبر گروه 
طارق گیدر و از طراحان حمله به مکتب ارتش پاکستان 
در پیشاور به همراه 4 تن از افراد خود در حمله هوایی 

امریکا در افغانستان کشته شدند.
خلیفه چندین عملیات در پاکستان از جمله حمله ماه 
جنوری 2016 میالدی به دانشگاه »باچاخان« و در ماه 
دسمبر 2014 میالدی به مدرسه ای در پیشاور که منجر 

به کشته شدن بیش از 130 کودک شد، را انجام داد.
نامشان  نشدن  فاش  شرط  به  پاکستان  امنیتی  دومقام   
ناحیه  به  آمریکایی  پهپادهای  حمله  در  کردند  اعالم 
بندار در والیت ننگرهار عمر منصور معروف به خلیفه 
پیشاور  تروریستی  حادثه  طراحان  سیف اهلل  قاری  و 

کشته شده اند.
متعلق  مدرسه  به  طالبان   2014 سال  دسمبر   16 در 
از  زیادی  تعداد  و  کردند  حمله  پیشاور  در  ارتش  به 
این  در  که  گرفتند  را گروگان  معلمان  و  دانش آموزان 

حادثه 141 نفر از جمله 132 دانش آموز کشته شدند

نوازشریف به غنی:

از همکاری تان در قتل مسببان حمله بر پیشاور سپاس گزارم
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ورزش

وزیر خارجۀ امریکا تأکید کرد که ادعاها دربارۀ دست داشتن این کشور در 
کودتای نافرجام ترکیه به روابط دو کشور آسیب می رساند.

جان کری، وزیر خارجه امریکا در گفت وگوی تلفنی با مولود چاووش اوغلو، 
همتای ترکیه یی خود گفت که ادعاها دربارۀ دست داشتن واشنگتن در کودتای 

نافرجام ترکیه به روابط میان دو کشور آسیب می رساند.
خواهان  کری  جان  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  امریکا  خارجۀ  وزارت 
خویشتن داری ترکیه و احترام به حاکمیت قانون طی روند تحقیقات دربارۀ 

این توطیه شده است.
به مقامات ترکیه دربارۀ تحقیقات  آمادۀ کمک  امریکا  بیانیه آمده که  این  در 
در خصوص این مسأله است، اما اشارۀ ضمنی یا ادعاهای علنی در خصوص 
جانبه  دو  روابط  به  و  است  دروغ  کاماًل  کودتا  برای  در تالش  امریکا  نقش 

آسیب می رساند.
کری هم چنین روز شنبه اعالم کرد که کشورش منتظر درخواست رسمی ترکیه 
برای استرداد فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید ترکیه است و این درخواست 

را بررسی خواهد کرد.
ترکیه جمعه شب شاهد کودتای نافرجام ارتش علیه دولت این کشور بود که 
به کشته، زخمی و بازداشت شدن صدها تن منجر شد. ترکیه ادعا کرده که 

واشنگتن در این کودتا دست داشته است.

وزیر داخلۀ آلمان پس از حملۀ تروریستی روز پنج شنبه در شهر نیس فرانسه 
تأکید کرد که نباید همه مسلمانان مورد سوء ظن قرار بگیرند.

با  داشت:  اظهار  این کشور  بیلد  روزنامۀ  با  در گفت وگو  آلمان  وزیر کشور 
تأکید نصیحت می کنم که به همه مسلمانان سوءظن نداشته باشید. در غیر این 
صورت، این سوءظن خطری بزرگ برای همبسته گی اجتماعی ما خواهد بود. 
با توجه به تعداد زیاد مسلمانانی که در اروپا زنده گی کرده اند و خود را بخشی 

از این جامعه می دانند، این سوءظن ها اقدامی اشتباه است.
دومیزیر، در ادامه تأکید کرد: باید در نظر داشت که گروه های افراطی مسلمانان 
این جا  در  آن چه  و  می کنند  سوءاستفاده  کشتارهای شان  توجیه  برای  دین  از 
اهمیت بیشتری دارد این است که خود مسلمانان آشکارا و کاماًل روشن از 

این تفکرات افراطی دوری می کنند.
فرانسه  نیس  شهر  در  ساله(   31( بوهالل  لحویج  محمد  به نام  تونسی  یک 
در  که  را  مردمی  کامیونی  با  کشور  این  ملی  روز  جشن های  جریان  در  و 
خیابان ها تجمع کرده بودند زیر گرفت و باعث کشته شدن دست کم 84 تن و 

زخمی شدن بیش از 200 تن دیگر شد.

چین اعالم کرد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیده است 
که تروریسم و بی ثباتی در منطقه، بزرگ ترین مانع در اجرای طرح احیای جادۀ 
ابریشم دریایی و زمینی است که ایده آن در سال 2013 توسط رییس جمهوری 

این کشور مطرح شد.
تحقیقات مذکور را بنیاد »سیتیک« چین و آکادمی علوم اجتماعی این کشور 
انجام داده و افزوده اند که پیشرفت ها در این برنامه کمتر از آن چیزی است 

که تصور می شد.
به  ابریشم را  بتوان طرح راه اندازی جادۀ  اگر  این مراکز تصریح کرده اند که 
افزایش همکاری جهانی و منطقه یی در  پیش سوق داد، ممکن است باعث 

مبارزه با تروریسم و خشونت و افراط گرایی شود.
گزارش دو موسسه نشان می دهد که بسیاری از کشورهایی که در منطقه به این 
طرح مربوط می شوند یا درحال گذار سیاسی بوده و یا درگیر مسایل ارضی و 
جنگ هستند و بی ثباتی در آن ها مانع بزرگی برای پیشبرد برنامۀ احیای راه 

ابریشم محسوب می شود.
ابراز نگرانی کرده و در آن  این تحقیقات به ویژه از گروه تروریستی داعش 
آمده است: به غیر از این گروه، 10 گروه تروریستی جدید نیز در منطقه به ویژه 

در آسیای مرکزی ظهور پیدا کرده اند که افراط گرا هستند.
و  جان  سرمایه گذاری ها،  نگران  باید  اکنون  که  افزوده اند  چین  دولتی  مراکز 
مال کارگران و نیروهای چینی بود که قصد اجرای این طرح را در کشورهای 

مختلف دارند.
پژوهش های آکادمی علوم اجتماعی و »سیتیک« چین حکایت از آن دارد که 
تأکید شده  بزرگی است و همزمان  مانع  منطقۀ آسیای مرکزی  تروریسم در 
برای  راهی  می تواند  ابریشم  راه  احیای  برنامه  اجرای  در  موفقیت  که  است 

ریشه کن کردن این پدیده باشد.
این مراکز تحقیقاتی تأکید کرده اند که سیاست های چین در اجرای این برنامه 
دوگانه  راهبردهای  و  برنامه ها  با  اقتصادی  و  سیاسی  نظم نوین  ایجاد یک  و 

غرب در مبارزه با تروریسم تفاوت دارد.
بر اساس برنامه احیای راه ابریشم که »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق 
چین در سال 2013 میالدی مطرح کرد ارتباطات آسیا و خاورمیانه با اروپا 
بیشتر خواهد شد و جادۀ ابریشم و راه دریایی ابریشم قرن بیست ویکم شکل 
خواهد گرفت و برای اجرای طرح های مرتبط با آن یک صندوق از سوی چین 

با بودجه 40 میلیارد دالری تخصیص داده شده است.
از  دهه  یک  مدت  در  که  کرده  پیش بینی  هم چنین  چین  جمهوری  رییس 
این  در  گرفته  قرار  برای کشورهای  آن  تجاری  ارزش  مسیر،  این  راه اندازی 

مسیر به 2 هزار و 500 میلیارد دالر برسد.

ــا حضــور  ــا ب ــم اروپ ــزرگ افغانســتانی های مقی دهمیــن جشــنوارۀ ب
ــن  ــال افغانســتان در شــهر کل ــی فوتب ــم مل ــان تی ســرمربی و بازیکن

آلمــان برگــزار شــد.
ــان آن را  ــی بازیکن ــه تمام ــال ک ــم فوتب ــنواره 24 تی ــن جش در ای
ــور  ــت کش ــد، از هف ــکیل می دادن ــا تش ــم اروپ ــتانی های مقی افغان س
ــد از  ــت بع ــه در  نهای ــد ک ــت پرداختن ــه رقاب ــم ب ــا ه ــی ب اروپاس
ــو«  ــان هان ــی افغ ــم »اف س ــی( تی ــابقه )20 دقیقه ی ــام 68 مس انج
ــه  ــود، ب ــرده ب ــرکت ک ــا ش ــن رقابت ه ــان در ای ــور آلم ــه از کش ک
ــم  ــتانی های مقی ــال افغانس ــنواره فوتب ــن دور جش ــام اول دهمی مق
ــن« و  ــارک«، »آزادی ب ــان دانم ــای »افغ ــت. تیم ه ــت یاف ــا دس اروپ
تیــم »پدیــدۀ افغــان« از شــهر فرانکفــورت بــه ترتیــب مقام هــای تــا 

ــد. ــود کردن ــارم را از آن خ چه
در مســابقات فوتبــال کــودکان 12 الــی 14ســال نیــز تیــم مهاجریــن 
ــتان دوم  ــور انگلس ــا از کش ــودکان الله ه ــم ک ــام اول وتی ــان مق آلم

شــد.
ــال  ــابقات فوتب ــا  مس ــم اروپ ــای مقی ــان ه ــم افغ ــنواره ده در جش
ــا  ــودک ب ــش از 50 ک ــور بی ــا حض ــز ب ــال نی ــر12 س ــودکان زی ک
همــکاری بــا فدراســیون فوتبــال آلمــان برگــزار شــد. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه در ایــن دوره از رقابت هــا  عده یــی از پیش کســوتان 
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــگرت س ــر ش ــی، پیت ــف ورزش ــته های مختل رش
فوتبــال افغانســتان، ســه تــن از بازیکنــان تیــم ملــی فوتبال افغانســتان 
)کنشــکا طاهــر، انــوش دســتگیر و مســیح ســیغانی(، رهبــری 
فدراســیون ورزشــی افغانســتانی ها از کشــور هالنــد، تعــدادی 
ــز  ــتان نی ــوان افغانس ــال بان ــی فوتب ــم مل ــای تی ــان و اعض از بازیکن

ــتند. ــور داش حض

مســابقات بومــی نیزه زنــی از روی اســب بــا حضــور 40 ســوارکار از 
ــی برگــزار  ــی در شــهر غزن ــا و غزن 14 شهرســتان والیت هــای پکتی

. شد
ــابقات  ــن مس ــه ای ــد ک ــالم کردن ــی اع ــووالن ادارۀ ورزش غزن مس
به صــورت دوســتانه برگــزار شــد و ســوارکاران والیــت غزنــی پــس 

ــد. ــه دســت آوردن از دو روز تــالش مقــام نخســت را ب
نیزه زنــی از روی اســب ورزش بومــی و پُرطرفــدار در والیــت 
غزنــی اســت، در ایــن ورزش میــخ چوبــی  در وســط میــدان کوبیــده 
ــش  ــدان از جای ــط می ــخ را از وس ــد می ــوارکاران بای ــود و س می ش

ــد. بردارن
پاشــاه خــان هزبــر، مســوول  ادارۀ ورزش غزنــی می گویــد: در 
مســابقات نیزه زنــی در غزنــی 40 ســوارکار از 14 شهرســتان مربــوط 
ــس از دو روز  ــه پ ــد ک ــرکت کردن ــا ش ــی و پکتی ــای غزن والیت ه
ــرده  ــود ک ــت را از آن خ ــام نخس ــی مق ــت غزن ــم والی ــابقه تی مس

اســت.
ــای  ــظ ورزش ه ــر حف ــد ب ــی ضمــن تأکی مســوول ادارۀ ورزش غزن
بــه  افغانســتان  از بی توجهــی دولــت  ایــن والیــت  بومــی در 
ــووالن  ــی مس ــت: بی توجه ــرد و گف ــاد ک ــی انتق ــای بوم ورزش ه
ــده  ــت ش ــن والی ــی در ای ــای بوم ــدن ورزش ه ــث کم رنگ ش باع

ــت. اس
ــق  ــا در رون ــد ت ــت می خواهن ــی از دول ــوول اداره ورزش غزن مس
ورزش هــای بومــی در والیــت غزنــی بــا ایــن اداره همــکاری کننــد.

کـــری:

دست داشتن امریکا در کودتای 
ترکیه »ادعایی دروغ« است

وزیر داخلۀ آلمان:

به مسلمانان سوء ظن نداشته باشید

»تروریسم« مانعی جدی برای اجرای 
طرح جاده ابریشم چین

دهمین جشنواره بزرگ افغانستانی های 

مقیم اروپا در شهر کلن برگزار شد

مسابقات بومی نیزه زنی از روی اسب 

در غزنی برگزار شد

امراهلل صالح

پنج مشخصه و یا خصلت کودتاهای موفق 
فاصله(  دید  نزدیک ترین)از  سهیم بودن  و  موافق  اول: 

واحد نظامی به مقر قدرت در طرح کودتا.
دوم: سازش پنهانی با یک و یا چند قدرت خارجی به خاطر حمایت 

سیاسی، تسلیحاتی، مالی و البی.
مقر  باید  کننده  غافل گیر  و  برق آسا  حرکت  با  عملیاتی  دید  از  سوم: 
توان  رییس جمهور  و  گردیده  تسخیر  جمهوری  ریاست  یعنی  قدرت 

پیام رسانی را از دست دهد.
درآوردن  کنترول  تحت  و  مخابراتی  شبکه های  فلج سازی  چهارم: 

رسانه های دولتی به صورت برق آسا.
پنجم: پخش پیام کوتاه و با محتوا در ارتباط به تحول صورت گرفته و 

وادارسازی رییس دولت به استعفا، عذرخواهی یا...
نداد،  نتیجه  اول  ساعت  سه  در  که  هرکودتایی  تاریخ  به روایت  نوت: 
امکان موفقیت اش کم است. کودتاه عمل زشت، غیردموکراتیک و در 
نا  نیز در آخر  مواقع ضد مردمی است. حتا کودتاهای موفق  بسیاری 
فرجام اند. کودتاترین راه رسیدن نظامی ها به قدرت با توسل به زور را 

کودتا گویند. کودتا نکنید.

محمد ناطقی

دنیای ما زیبایی اش را از دست داده است
است.  هارمونی خلق شده  زیبا و  و  است  زیبا  آفرینش 
زمین که دوهزار پانصد سال مرکز عالم و آفرینش گرفته 
بشر  اما  و  است  زیباتر خلق شده  از همه جا  بطلیمیوس«،  »هیات  شد 
است  شده  زمین  سرطان  به  تبدیل  خاکی،  کرۀ  روی  میلیاردی  هفت 
»سرطان االرض« زیبایی زمین را گرفته است. خبر کشتار و بی رحمی 
و خبر جاری شدن دریای خون و مصیبت زیبایی زمین و زنده گی را 
گرفته است. وقتی شش فرزند شش برادر در جلو چشم مادرش ذبح 
می شوند و 27 کودک نوه های مادر پیر جالل آبادی، دور مادر بزرگش را 
گرفته اند و دو چیز می خواهند: نان و بابا، با این وضع دیگر چه زیبایی 

برای زمین و زمان، مانده است؟

خلیل پژواک

خوردۀ  شکست  کودتای  بر  افغانستانی  کاربران  تمرکز 
ترکیه کمی عجیب بود. کودتای شبانۀ ارتشی ها در ترکیه 
در  داغ  خبر  دو  پاکستان،  در  بلوچ  قندیل  کشته شدن  و 
میان کاربران افغانستانی بود، به گونه یی که هیچ خبری غیر از آن توفیقی 
برای گشودن باب بحث و جدل نمی یافت. در افغانستان و در همین 
پارلمان  در  زمین  و غصب  انتخاباتی  نظام  اصالح  سر  بر  بحث  روز، 
جریان داشت، شهرداری هم فهرست بدهکاران ثروت مند کابلی را از 
این اداره منتشر کرد و البته غنی طبق معمول هشدار نابودی داعش را 

داد.
و  گذاشتیم  کنار  حدی  تا  را  داخلی  مسایل  ما  که  است  درست  این 
درست مانند برخی کشورهای عربی، از جمله در مصر و یا رسانه های 
مانند العربیه، کار اصلی مان دنبال کردن لحظه به لحظۀ کوتا در ترکیه بود؛ 
اما این انتقاد که »کسی که جویچه پیش خانه اش را پاک نمی تواند، چه 

غرض به کودتای ترکیه؟« از جهاتی بسیار نادقیق است.
همان  دچار  این سوال  پرسندۀ  که خود  است  این  آن  عیب  مهم ترین 
اشتباهی می شود که فکر می کند دیگران مرتکبش شده اند: دنبال کردن 
شتاب زدۀ حوادث. استقبال از یک حادثه، عوامل ذهنی و اجتماعی و 
حتا سیاسی یی دارد که نیازمند دقت و تأمل بیشتر است. افغانستانی ها 
آیا  دادند؟  به خرج  بیشتری  ترکیه حساسیت  در  به کودتا  نسبت  چرا 
من  ندارد؟  ما  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  به  ربطی  حساسیت،  این 
گمان می کنم، نقاطی بود که ما را با آن چه که در ترکیه اتفاق می افتاد، 
پیوند می زد. اوالً، نارضایتی از حکومت در افغانستان به باالترین سطح 
خود رسیده است، حتا اگر همه پُرسی های چندماه اخیر را مبنای چنین 
نتیجه گیری یی قرار دهیم، 20 درصد اعتبار، برای حکومتی که مدیریت 
یک کشور بحرانی را در کنترل دارد، عماًل یک فاجعۀ سیاسی است. 
نارضایتی عمومی، مردم را به صورت طبیعی به سوی اتفاقات ناشی از 
نارضایتی یا اعتراض در دیگر کشورها و پیامدهای آن می برد. دوم، به 
دلیل سیاست های پان ترکیسم اردوغان و این که »تو ترکی، بزرگ فکر 
تباران غالبًا حامیان و  افغانستان و در میان ترک  کن« که تا حدی در 
هوادارانی یافته است و برای آن ها بودن و نبودن دولت کنونی ترکیه و 
تغییر رژیم، و دنبال کردن این رویدادها جالب است. سیاسی شدن بیش 

از اندازه مردم در افغانستان که البته قصۀ دیگری است.
دستگیر روشنیالی

د ما لويې غوښتنې او د ما خوار واقعيت.

دا د ما د لويو غوښتنو او د ما د خوار واقعيت ترمنځ لوی واټن 

دی چي په پرله پيس توگه د افراط په لورد ما الرښوونه کوي او 

افراط بيا په خپل وار د ما دنيا دومره تنګه او دومره تياره کړي، چريی چي زه د 

هغه څه په ليدلو او منلو کي چي ترمخ او شاوخوا مي ترييږي يب وسه کېږم. د 

عقل او پوهي په ځای موهوماتو او خرافاتو ته پناه وروړم.

هو! سرتگي لرم، خو وينم نه. غوږونه لرم، خو اورم نه. شعور لرم، خو پوهيږم 

نه. جاهل پايت کېږم، جهالت پالنه کوم، په جهل خرڅونکو پيس ځم او له دنيا 

هم جاهل ترييږم. په دي ډول حالت کي زه له دواړو زمانې او انسانه او هم له 

ځانه بيگانه کېږم او نه پوهيږم تاريخ اوراتلونکی هويت به مي څه وي او په کوم 

نوم به ياديږم؟

فیـسبـوک نـــامــه
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برخـی موافقـان دولـت ترکیه نظرشـان این اسـت که خروج 
سـالم دولـت ترکیـه از کودتـای نافرجـام، رییـس جمهوری 

ایـن کشـور را در موضـع قوی تـری قرار داده اسـت.
ترکیـه در پنـج دهـه گذشـته شـاهد پنـج کودتا بوده اسـت. 
کودتاهـای سـالهای 1960، 1971، 1980، 1997 و 2001 

کودتـای جمعه شـب در ادامـه همیـن زنجیره بـود؛ کودتایی 
کـه برخـی آن را واقعـی و برخـی آن را نمایشـی می دانند و 

هـر یک، بـرای نظـر خـود اسـتدالل هایی دارند.
موافقـان دولـت ترکیـه می گوینـد کـه رجب طیـب اردوغان 
رییـس  جمهـور ترکیـه کـه بـه تـک روی در قـدرت متهـم 

اسـت، قدرتمندتـر از گذشـته از ایـن کودتـا خـارج شـد.
موافقـان می گوینـد کـه پشـتوانه مردمی اردوغان سـبب شـد 
تـا او بـه پشـتیبانی هـواداران و لطـف »شـبکه های اجتماعی 
مجـازی« شـب سـخت 15 جـوالی را با سـالمتی صبح کند.
بـر خـالف آنچـه موافقـان می گوینـد، اگـر دقیقتـر بنگریـم، 
خواهیـم دیـد کـه پایـان کودتـا، پایـان بحـران میـان ارتـش 
ترکیـه و دولـت نیسـت. بلکـه شـکاف از قبل نمایان تر شـد.
قطعـًا ایـن شـکاف موجـب تضعیف بیشـتر دولـت اردوغان 
اسـت و او پـس از ایـن کودتا، قوی تر نشـده بلکه مسـتبدتر 

خواهد شـد.
نگاهـی به آمار بازداشـتی ها در سـاعات نخسـت روز شـنبه، 
صبـح کودتـای نافرجـام گـواه ایـن مدعاسـت؛ بازداشـت 
2900 نظامـی، 2745 قاضـی و حقوقـدان و 467 دانشـجوی 

افسری. دانشـکده 
البتـه بازداشـت افـراد، بـه خصـوص از نظامی هـا، بعـد از 
کودتایـی نافرجـام، طبیعـی اسـت اما سـرعت و رقـم باالی 

آن تردیدبرانگیـز اسـت.
شـکاف یـا بحـران اعتمـاد میـان ارتـش و دولـت در ترکیـه 
باقـی خواهـد مانـد و ادامـه خواهـد داشـت تـا اینکـه، یـا 

ارتـش اردوغانیـزه شـود یـا اردوغان سـاقط شـود یـا به هر 
نباشـد. دیگر  ترتیبـی، 

اردوغانـی کـه بش از 10 سـال پیش بـا »احمـد داود اوغلو«  
)وزیـر خارجـه وقـت( شـعار صفـر کـردن مشـکالت بـا 
همسـایگان را سـر داده بود، امـروز تقریبًا بـا اغلب قریب به 
اتفـاق همسـایگان دچار تنـش، تیرگی، بحـران و قطع روابط 
اسـت. در جنـوب شـرق خـود بـا اعتراض های بی سـابقه و 
حتـی اقدامـات نظامـی کردها روبه روسـت. شـهر نصیبین و 
ویرانی هـای آن کـه تنـه به تنـه ویرانی ها در سـوریه می زنند 

گـواه این مدعاسـت.
در سـطح بین الملـل روسـیه دل خوشـی از اردوغـان نـدارد. 
اتحادیـه اروپـا بـه خصـوص انگلیـس مانـع عضویتـش در 
اتحادیـه اروپـا شـدند و مصـر از اردوغانـی کـه دولتـش را 
دشـمن  را  آن  سـوریه  اسـت.  متنفـر  می خوانـد،  کودتایـی 
درجـه اول خـود می دانـد. عربسـتان ضمـن منافـع مشـترک 
در برخـی نقاط منطقه، رقیبی سرسـخت اسـت کـه از خارج 
کـردن آن از میـدان اسـتقبال میکنـد. ایران آن را همسـایه یی 
ناسـازگار بلکـه همسـایه آزاری می دانـد کـه دارد تحملـش 

می کنـد.
شـکاف امنیتـی در داخـل ترکیـه را نیـز کـه سـبب وقـوع 
انفجارهـای متعـدد و ناامنـی شـده، نبایـد فرامـوش کـرد. 
همیـن انفجارهـا نقطـه قـوت دولت اردوغـان یعنـی اقتصاد 
ایـن کشـور را هـدف گرفته و گردشـگری آن بشـدت متأثر 

است. شـده 
سـرانجام بـه همـه ایـن مـوارد کودتـا را بیفزاییـد. این هـا 
هیچکـدام نمی گویـد کـه اردوغـان قدرتمندتر شـده اسـت، 
حتـی اگـر سـلطه اردوغـان بـر مقـدرات ترکیـه را تحکیـم 
کنـد؛ این هـا، نشـانه اسـتبداد بیشـتر اسـت نه قدرتـی که در 

خدمـت دموکراسـی ترکیـه باشـد.

اگـر ترکیـه بعـد از ایـن مرحلـه، دسـت از لجاجـت بر سـر 
مسـأله سـوریه بـردارد و خـود را در چارچـوب توافق هـای 
کلـی سیاسـی برای سـوریه قرار دهـد و همانطور کـه رابطه 
بـا روسـیه را اصـالح کرد به اصـالح روابط با همسـایگانش 

بپـردازد، می تـوان بـه آینـده ترکیـه با اردوغـان امیـدوار بود 
وگرنـه در غیـر ایـن صـورت، ترکیـه همچنـان بایـد سـایه 

تنـش را بـاالی سـر خـود ببیند.

جنـرال جـان نیکلسـون، فرمانـده ارشـد نیروهـای امریکایی 
نیروهـای  پشـتیبانی  کـه  گفـت  شـنبه  روز  افغانسـتان  در 
امریکایـی از سـربازان افغـان می توانـد تغییـر دهنـده جنـگ 
باشـد. او افـزود کـه نیروهـای افغـان بایـد موضـع تهاجمی 

باشند. داشـته 
در  خارجـی  نیروهـای  جنگـی  ماموریـت  پایـان  از  پـس 
از هـدف  امریکایـی  نیروهـای  در سـال 2014،  افغانسـتان 
قـراردادن طالبـان مگـر در شـرایط خـاص، منع شـده بودند. 
امـا اوبامـا ماه گذشـته ایـن محدودیـت را برداشـت. جنرال 
نیـروی  از  تصمیـم،  ایـن  اسـاس  بـر  می گویـد  نیکلسـون 
هوایـی امریـکا و دیگر امکانـات نظامی علیه طالبان اسـتفاده 

می گیـرد. صـورت 
خبرگـزاری  بـا  ویـژه  مصاحبـه  در  نیکلسـون  جنـرال 
اسوشـیتدپرس در مقـر فرماندهـی نیروهـای امریکایـی در 
کابـل گفـت کـه آنچـه مهـم اسـت تشـویق نیروهـای افغان 
بـه تـداوم موضع تهاجمی اسـت. او گفـت: »اردوها هنگامی 

پیـروز می شـوند کـه تهاجمـی عمـل کننـد«.
او بـا ایـن سـخن در واقع بـه نگرانـی طوالنی مـدت امریکا 
نسـبت بـه فرماندهـان افغـان اشـاره کرد کـه گفته می شـود 
بسـیار منفعـل و تدافعـی هسـتند و اسـتراتژی تهاجمی برای 

تعقیـب طالبـان پس از شکسـت شورشـیان ندارند.
امنیتـی  نیروهـای  از  »حمایـت  داد:  توضیـح  نیکلسـون 
افغانسـتان وقتـی کـه آنهـا در حالـت تهاجمـی هسـتند، در 
واقـع کار مـا اسـت زیرا وقتی آنهـا ابتکار عمـل دارند، وقتی 
در موضـع تهاجمی هسـتند، وقتی علیه دشـمن مـی جنگند، 

آن وقـت اسـت کـه موفـق می شـوند«.
فرمانـده ارشـد امریـکا در افغانسـتان بـا اشـاره بـه تـالش 
بـرای کودتـا در ترکیـه گفـت کـه ایـن اقـدام هیـچ تاثیـری 
بـر حمایـت امریـکا و متحدانـش از افغانسـتان در جنـگ 
علیـه طالبـان نـدارد. او گفـت که ائتـالف بین المللـی که او 
رهبـری اش را بـه عهـده دارد، شـامل 500 سـرباز ترکیه می 
باشـد. او گفـت کـه از اقـدام حرفه ای افسـران ارشـد ارتش 

ترکیـه در حمایـت از حکومـت ملکـی خشـنود اسـت.
ماموریـت  متحـده  ایـاالت  رییـس جمهـور  اوبامـا،  بـارک 
جنگـی سـربازان کشـورش را در افغانسـتان در مـاه دسـمبر 
سـال 2014 پایـان داد. او قصـد داشـت تـا همـه نیروهـای 
جنگـی را بـه جـز یـک واحـد نظامـی بـرای حفاظـت از 
سـفارت ایـن کشـور در کابـل بـه خانـه بازگرداند امـا اخیرا 

تصمیـم گرفت تا 8400 سـرباز امریکایی در افغانسـتان باقی 
بماننـد. در حـال حاضـر حـدود 9800 سـرباز امریکایـی در 
افغانسـتان حضـور دارنـد. اوبامـا بعـد از دو دوره ریاسـت 
جمهـوری، در مـاه جنوری سـال 2017، کاخ سـفید را ترک 

کند. مـی 
نیکلسـون گفـت کـه انتظـار مـی رود در هفتـه هـای آینـده 
بیشـتر از امکانـات نظامـی بـرای حمایـت از عملیات هـای 
تهاجمـی نیروهای افغان اسـتفاده شـود، از جمله در عملیاتی 

کـه نیروهـای افغانسـتان در مناطـق شـرقی این کشـور علیه 
طالبـان بـه راه انداختـه اند.

جنـرال نیکلسـون گفـت کـه در ایـن عملیات هـا نـه تنهـا از 
هواپیمـای جنگی بلکـه از هواپیماهای اکتشـافی و تدارکاتی 
ایـن  کـه  گفـت  نیکلسـون  نتیجتـا  می شـود.  اسـتفاده  نیـز 
مسـایل بـه انـدازه کافـی توانایـی تهاجمـی بـرای نیروهـای 
افغـان ایجـاد مـی کنـد تا طالبـان را در هـم بشـکنند. این در 
حالـی اسـت کـه گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان تاکنـون به 

شکسـت انجامیده اسـت. فرماندهان امریکایی در افغانسـتان 
سال هاسـت بـه ایـن باورنـد کـه فشـار نظامـی مـی توانـد 

شورشـیان طالبـان را بـه میـز مذاکره بکشـاند.
بـا ایـن حـال، آمـار قربانیـان در میدان جنـگ افزایـش یافته 
اسـت. نیکلسـون گفـت کـه سـال گذشـته حـدود 20 هـزار 
تـن از سـربازان افغـان کشـته یا زخمـی شـدند. او گفت که 
در جنـگ بیـش از 5 هـزار تن کشـته و بیـش از 14 هزار تن 
از سـربازان افغانسـتان زخمـی شـدند. این شـمار از قربانیان 
حـدود 20 درصـد بیشـتر از سـال پیش تـر از آن می باشـد.
ایـن شـمار تلفـات بـه عـالوه عسـکر گریـزی و رخصتـی 
هـای طوالنـی، ارتـش ملـی افغانسـتان را زیـر فشـار قـرار 
داده اسـت. جنرال میشـائل کلیمنتس، مشـاور ارشـد وزارت 
دفـاع و داخلـه افغانسـتان در مصاحبـه دیگـری گفـت کـه 
شـمار سـربازان اردو بایـد 195 هـزار تـن باشـد در حالـی 
کـه حکومـت نـام 175 هزار تن را در لیسـت خـود دارد. او 
گفـت: »مـا شـک داریم که شـمار سـربازان این قدر باشـد«.
ماموریـت  در  امریکایـی  فرمانـده  قیصـر،  ریچـارد  جنـرال 
آموزشـی نیـز بـه شـک و تردیدهایـی دربـاره شـمار واقعی 
سـربازان افغـان اشـاره کـرد کـه گفتـه می شـود شـمار قابل 
توجهـی از سـربازان در اردو و پولیـس ملـی نامشـان ثبـت 
اسـت امـا عمـال وجـود ندارنـد و معـاش آنهـا را برخـی 

فرماندهـان فاسـد بـه جیـب خـود مـی زننـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت دفـاع امریـکا در گزارشـی 
بـه کانگـرس ایـن کشـور در ماه جـون گفت که نظرسـنجی 
هـا نشـان مـی دهند کـه افغان هـا اکنـون بیش از هـر زمانی 
احسـاس ناامنی می کنند. در گزارش آمده اسـت: »احسـاس 

امنیـت تقریبـا بـه پاییـن ترین حـد خود قـرار دارد«.
بـا ایـن حـال، جنـرال نیکلسـون دالیلـی را برای خوشـبینی 
ارائـه مـی کنـد؛ یـک رشـته وقایعـی که سـبب شـده انـد تا 
روحیـه سـربازان افغـان تقویت شـود. او از جمله، از کشـته 
شـدن مـال اختـر منصـور فرمانـده طالبان نـام بـرد. او گفت: 
»ایـن واقعـه تاثیـر بسـیار عمیق تـر از آنچـه گذاشـت که ما 
تصـور می کردیـم«. او توضیح داد: »کشـته شـدن مال منصور 
تعهـد مـا را بـه افغان هـا نشـان داد؛ و ایـن کـه چطـور بـا 
دشـمن مقابلـه می کنیـم؛ کاری کـه ما پیـش از آن هرگز علیه 

رهبـری دشـمن در خـاک پاکسـتان انجـام نـداده بودیم«.

اردوغانیزه شدن ترکیه

فرمانده ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان:

 ارتش افغانستان برای پیروزی موضع تهاجمی بگیرد
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