اعالم حمایت کامل اتحادیه اروپا
از دولت اوکراین

‹موج سهمگین› کرونا در ایران؛
مرگ  172نفر در  24ساعت
گذشته

حضـور نظامـی روسـیه در مرزهـای اتحادیه اروپـا افزایش
یافتـه اسـت .نقـض آتشبس و درگیـری در شـرق اوکراین
شـدت گرفتـه اسـت .اتحادیـه اروپـا ضمـن ابـراز نگرانی از
افزایـش حضـور نظامـی روسـیه ،بـر حمایت قاطـع خود از
اوکرایـن تاکیـد کرده اسـت...

آمارهـای رسـمی نشـان میدهنـد نیمـی از شـهرهای
ایـران در وضعیـت قرمـز یـا نارنجی قـرار دارند .سـعید
نمکـی وزیـر صحـت هـم میگویـد ایـن «یکـی از
سـهمگینترین امـواج کرونا « اسـت .همزمان براسـاس
گزارشهـا از ایـران ...
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سرمقاله

هنری

نفرت پراکنی قومی در سایه
حرکت های مدنی
 محمد هدایت

عبداهلل:

سخنگفتندرمورد

دیـروز تعـدادی از شـهروندان کابل با اهانـت به تصاویر
معـاون دوم رییـس جمهـور علیـه یک قومنـدان محلی
غیر دولتی در ولسـوالی بهسـود میـدان وردک تظاهرات
کردنـد و خواسـتار محاکمـه علیپور و هم چنین اسـتاد
دانـش بـه خاطر رهایی علیپـور در ...

جزییاتحکومتپساصلح

«چگونه کتاب بخوانیم»

هنوز زود است

(بخش پنجم)

در یادداشـت پیش(بخـش چهـارم) راجـع بـه
مسـئلهی «ایجـاد عـادت خوانـدن» و «راهکارهـای
خوانـدن تحلیلـی» بحـث و بررسـی صـورت گرفـت.
اینـک در ایـن یادداشـت ،ادامـه بحثهایـی را کـه
در مـورد خوانـدن تحلیلـی اسـت ،پـی میگریـم.
البتـه بـرای خواننده گرامـی قابل یـادآوری میدانم
اینکـه اگـر بـه دنبـال ...
4

طرح حکومت موقت یا
برگشت به نقطه صفر

3

بانک جهانی:

افغانستان در سال 2021
آهنگی از وحید قاسمی تیتراژ
سریال ایرانی «همبازی» شد
4

یک در صد

رشد اقتصادی خواهد داشت
2

چرا طالبان خشونت محور اند؟!
(تبارشناسی دینی و
جامعه شناختی طالبان)

3
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سال پانزدهم

سرمقاله

نفرت پراکنی قومی
در
سایه حرکت های مدنی
محمد هدایت

دیـروز تعـدادی از شـهروندان کابـل بـا اهانـت
بـه تصاویـر معـاون دوم رییـس جمهـور علیـه
یـک قومنـدان محلـی غیـر دولتـی در ولسـوالی
بهسـود میـدان وردک تظاهرات کردند و خواسـتار
محاکمـه علیپـور و هـم چنیـن اسـتاد دانـش بـه
خاطـر رهایـی علیپـور در سـال  1398شـدند.
ایـن حرکـت اگرچـه بـا حضـور تعـداد انـدک و
انگشـت شمار برگـزار شـد؛ ولـی از سـوی برخـی
از رسـانه هایـی کـه بـر احساسـات قومـی و تنفـر
اجتامعی تکیه می کنند و سـابقه شـعله ور شـدن
احساسـات قومـی را در کارنامـه خویـش دارنـد
بسـیار گسترده پوشـش داده شـد .تظاهـرات
دیـروز بیـش از آن کـه علیـه علیپـور و گـروه هـای
مسـلح غیـر مسـول باشـد ،ظاهـرا جایـگاه معـاون
دوم رییـس جمهـور و یـک قومیـت خـاص را هدف
قـرار داده بـود .بـه همیـن خاطر این گونـه حرکت
هـای بـه ظاهر مدنـی پیش از آن که بـه حل تنش
هـا و تضادهـای اجتامعـی در کشـور کمـک کنند
بـه تنفـر قومـی و خصومـت میـان اقـوام دامن می
زنند .
متاسـفانه بایـد اذعـان کنیـم کـه بخشـی از دالیل
بحـران موجود در کشـور تضادهای قومی و بحران
های تاریخی ناشـی از نابرابری های قومی و سـتم
آلـود گذشـته اسـت .اگرچه کشـورهای همسـایه و
قـدرت هـای منطقـه ای در بـه وجـود آوردن گـروه
هـای ویرانگـری چـون طالبـان و القاعـده و اکنون
داعـش باعـث تداوم بحـران کنونی شـده اند؛ ولی
نبایـد از نظـر دور بداریـم کـه بخشـی از مشـکالت
در تاریـخ گذشـته در نابرابـری هـای قومـی ریشـه
دارد .بـه همیـن خاطـر دالیـل درونـی بحـران
کنونـی را نبایـد نادیـده گرفـت .ایـن نابرابـری هـا
همـواره در قامـت گـروه هـای سیاسـی ،تنظیـم
هـای جهـادی و اکنـون حتـی در قالـب نهادهـای
مدنـی و فرهنگـی نیـز تـداوم یافته اسـت.
برخـی از رسـانه هـا و نهادهای مدنـی که در طول
سـال های گذشـته رشـد قابل توجهی نیز داشـته
انـد ،اساسـا بـا اهـداف و بنیادهای قـوم گرایانه به
وجـود آمـده انـد .دلیـل اسـتفاده از کارت قومیـت
نیـز رسـیدن بـه امتیـازات مـادی و احیانـا مناصب
قـدرت سیاسـی بـوده اسـت .علاوه بـر تعـدادی
از نهادهـای بـه ظاهـر مدنـی و رسـانه ای ،حتـی
رهبران و احـزاب سیاسـی که در طول سـال های
گذشـته بـه آتـش نفـاق هـای قومـی ،مذهبـی،
سـمتی و تنظیمـی دامـن زده انـد نیـز یکـی از
مهـم تریـن انگیـزه هـای شـان رسـیدن بـه قـدرت
و اقتصـاد مافیایـی بـوده اسـت .پیچیدگـی هـای
سیاسـی موجـود و عقیـم مانـدن هرگونـه طـرح
بـرای توسـعه سیاسـی و اقتصـادی در افغانسـتان
و تـداوم منازعـه و خشـونت ریشـه در ایـن نکتـه
دارد کـه رسدمـداران سیاسـت و قـدرت در کشـور
بـه مسـاله قومیت به مثابه راه رسـیدن بـه قدرت و
امتیـازات مـی نگرنـد.
در طـول سـال های گذشـته حتی حرکـت های به
ظاهـر مدنـی نیـز تبدیـل به پـروژه هـای اقتصادی
و سیاسـی شـده اسـت .نبایـد از واقعیـت هـای
موجـود در زیـر پسـت شـهر طفـره برویـم و یـا آن
هـا را انـکار کنیـم .در سـال هـای گذشـته گـروه
هایـی تحـت عناویـن مختلـف بـه وجـود آمـده انـد
کـه بـرای تجمعـات و حرکـت های مدنی منایشـی
و فرمایشـی پـول دریافـت مـی کننـد .ایـن گونـه
عملکردهـای بـه ظاهـر مدنـی کـه در پشـت آن
چهـره هـای سیاسـی قـوم گـرا و متعصـب قـرار
دارند ،سـبب شـده اسـت کـه حتی منزلـت حرکت
هـای اجتامعـی و مدنی زیر سـوال بـرود و کارکرد
اصلـی خـود را از دسـت بدهـد.
در تظاهـرات دیـروز بـه طـور واضـح مـی شـد از
تعـداد مظاهـره چیـان و نـوع شـعارهای تصنعـی
شـان اهـداف پشـت پـرده و نیـت هـای نفـاق
افکنانـه را دریافـت .طبیعـی اسـت که هیـچ رابطه
ای میـان علیپـور و معاونـت دوم ریاسـت جمهوری
وجـود نـدارد .امـا عـده ای متـام سـعی شـان را به
کار بسـته انـد تـا میـان او و برخـی از چهـره هـای
سیاسـی صـادق و متعهـد کشـور پیونـد دروغیـن
برقـرار سـازند و از ایـن طریـق بـه گمان خویـش
بـه ترویـج نفـاق قومـی و دامـن زدن بـه تعصبـات
کـور مذهبـی نایـل آینـد .امـری کـه تنهـا به سـود
دشـمنان مـردم افغانسـتان و گـروه هـای فراطـی
خشـونت طلـب مـی انجامـد.
بنابرایـن تنهـا راه مقابلـه با سـودجویی گـروه های
سیاسـی و نهادهـای مدنـی کـه از کارت قومیـت و
دامـن زدن بـه نفـرت قومـی و مذهبـی بـه خاطـر
کسـب منافـع شـخصی اسـتفاده مـی کننـد،
آگاهـی دادن بـه مـردم و حرمـت گذاشتن بـه
همـه کتلـه هـای اجتامعی موجـود در افغانسـتان
اسـت .هرگونـه تصـور اشـتباه در زمینـه رسکـوب و
حـذف امـروز تنهـا بهای حرکـت هـای نابخردانه و
متعصبانـه را بـرای عاملان آن هـا بـاال مـی بـرد و
بـه اسـتمرار بحران مـی انجامد و دیگر سـودی در
پی نـدارد.
کارتون
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بانـک جهانـی بـا نشر گزارشـی جدیـد اعلام
کـرده کـه چالشهـای موجـود امنیتـی و سیاسـی
و همچنـان احتمال کاهـش میـزان کمکهـای بیناملللـی رونـد
بهبـود اقتصـادی افغانسـتان را کـه از شـیوع ویـروس کویـد۱۹-
شـدیدا ً متاثـر کـرده بـود ،بطـی کـرده اسـت.
گـزارش اقتصـادی بانـک جهانـی روز دوشـنبه  16حمـل تحـت
عنـوان تعییـن مسـیر بهبـود اقتصـادی منتشر شـد ،نشـان
میدهـد کـه رشـد قـوی سـکتور زراعـت در افغانسـتان در سـال
 ۲۰۲۰توانسـت تـا حـدودی موجـب تامیـن ثبـات اقتصـادی در
کشـور شـود ،امـا بـا وجـود این هم رشـد اقتصـادی کشـور در این
سـال حـدود دو درصـد کاهـش داشـته اسـت کـه ایـن کاهـش
نسـبت بـه تخمینهـای قبلی اندکـی کمرت بوده اسـت .هم چنان
وضـع قرنتینـه ،کاهـش میـزان رسمایـه گذاریهـا و اختلال در
رونـد تجـارت رضبـات سـنگینی به سـکتور ارایه خدمـات و صنایع
وارد کـرد کـه در نهایـت سـبب دشـواریهای اقتصـادی و افزایش
بیـکاری در شـهرها شـده اسـت.
بانـک جهانـی پیشـبینی میکنـد که افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱
یـک درصـد رشـد اقتصـادی داشـته باشـد و در سـال  ۲۰۲۲در
صورتـی کـه بحـران کوویـد ۱۹-کمرنـگ شـود ،ایـن میـزان رشـد
بـه حـدود  ۳درصـد بلنـد بـرود .گـزارش بانـک جهانـی هـم چنان
نشـان میدهـد کـه بـه دلیل رشـد رسیـع جمعیـت در افغانسـتان،
بعیـد اسـت کـه درآمـد رسانـه تـا سـال  ۲۰۲۵بـه سـطح قبـل از
کوویـد ۱۹-برگـردد.
هینری کرالـی ،رییـس دفتر بانـک جهانـی بـرای افغانسـتان در
ایـن مـورد گفـت” :اوضـاع مبهـم سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان
باعـث شـده اسـت تـا اقتصـاد این کشـور بـه سـختی بتوانـد خود
را از تاثیـرات مخـرب کوویـد ۱۹-دوبـاره احیاء کند .کنـدی بهبود
اوضـاع اقتصـادی به معنی این اسـت کـه نرخ بیـکاری بلند بوده،
میـزان عوایـد دولـت کاهـش یافتـه و در نهایـت رشایـط زندگـی
مـردم افغانسـتان دشـوارتر خواهـد شـد» .بانـک جهانـی میگوید
بهبـود کامـل اوضـاع اقتصـادی در کشـور بسـیار چالـش برانگیـز
خواهـد بـود زیـرا تعـداد زیـادی از کارخانههـا و رشکتهـا بسـته
شـده انـد و بسـیاری از کسـب و کارهـا از بیـن رفتـه انـد.
در گـزارش آمـده کـه اعتماد سـکتور خصوصـی بـاالی اوضـاع بـه
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بانک جهانی:

افغانســتان در سال  2021یک در صد رشــد اقتصادی خواهد داشت
دلیـل رشایـط سـخت امنیتـی و نگرانیهـا از نتایـج گفتگوهـای
صلـح ،خـروج احتاملـی نیروهـای خارجـی و کاهـش قابـل توجـه
کمکهـای بیـن املللـی ،بـه شـدت کـم شـده اسـت.
علاوه بـر آن پیـش بینـی شـده کـه افغانسـتان در سـال  ۲۰۲۱با
خشـک سـالی مواجـه شـود کـه این امـر به نوبـه خـود موجب کم
شـدن فعالیتهای زراعتی شـده و عامل دیگری در کاهش رشـد
اقتصادی کشـور خواهد شـد.
گـزارش اقتصـادی بانـک جهانـی تاکیـد مـی کنـد کـه همـکاری
قـوی و دوامـدار میـان دولـت افغانسـتان و رشکای بیناملللیاش
میتوانـد نقـش حیاتـی در بهبـود اوضـاع اقتصـادی و همچنیـن
اعـاده اعتماد سـکتور خصوصـی بـازی کنـد.

ولسوالی ارغنداب به تصرف نیروهای امنیتی درآمد

عبداهلل :سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح هنوز زود است
عبداللـه عبدالله رئیس شـورای عالی مصالحهی
ملـی میگوید که سـخن گفنت در مـورد جزییات
حکومـت پسـا صلـح پیـش از وقـت اسـت و هنـوز روی ترکیـب و
چگونگـی حکومت آینده سـخن گفته نشـده اسـت.
رئیـس شـورای عالـی مصالحهی ملی این سـخن را روز دوشـنبه
 16حمـل ،بـا اعضـای کمیتـهی دادخواهی زنان افغانسـتان در
کابل اظهـار کرد.
اعضـای کمیتـهی دادخواهـی زنـان افغانسـتان بـا اشـاره بـه
اهمیـت نقـش زنـان در نشسـتهای مرتبـط بـه صلح ،خواسـتار
سـهم  30درصـدی زنـان در نشسـت صلـح اسـتانبول شـدند.
آنـان افزودنـد کـه از آدرس زنـان بایـد کسـانی در نشسـتهای
صلـح اشتراک کننـد کـه بتواننـد از متامـی زنـان افغانسـتان به
خوبـی منایندگـی کنند.
اشتراک کننـدگان ایـن نشسـت همچنـان نگرانیهـای شـان
را از هـر نـوع معاملـهای در مـورد حقـوق و دسـتاوردهای زنـان
بـا رئیـس شـورای عالـی مصالحـهی ملـی در میـان گذاشـتند.
آنـان گفتنـد کـه در حکومـت پسـا صلـح ،زنـان نباید محکـوم به
عقبگـرد شـوند.

عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـهی ملـی از
اشتراک عادالنه و معنادار زنان در نشسـت اسـتانبول صحبت
کـرد و افـزود کـه عالوه بر اعضـای اصلی نشسـت ،منایندگانی
از زنـان و جامعـهی مدنـی بـه عنـوان اعضـای جانبـی نشسـت
حضـور خواهند داشـت.
رییـس شـورای عالـی مصالحـهی ملـی بـا اشـاره بـه طرحهای
پیشـنهادی بـرای صلـح گفـت کـه کار روی توحیـد دیدگاههـا
در جریـان اسـت و قـرار اسـت کمیتـهی رهبری شـورای عالی
مصالحـهی ملـی روی چنـد اصـل بنیـادی بـرای نشسـت
اسـتانبول کار کنـد که در آن مشـارکت عادالنـه و معنادار همه
طـرف محفـوظ خواهـد بود.
حکومـت تصمیـم دارد بـا یـک طرح جامـع که متشـکل از نظر
مـردم ،فعـاالن جامعـه مدنی و سیاسـیون کشـور اسـت در این
نشسـت رشکـت کنـد .برگـزاری انتخابـات زودهنـگام یکـی از
مـواد ایـن طرح اسـت.
هـر چنـد زمـان برگـزاری نشسـت اسـتانبول بـه صورت رسـمی
اعلام نشـده اسـت امـا شماری از رسـانهها گـزارش دادهانـد
کـه ایـن نشسـت  27حمـل سـال جـاری برگـزار خواهـد شـد.

وزیر خارجه کشور مدال دولتی گرفت

ارگ ریاسـت جمهـوری اعلام کـرده اسـت کـه
رئیـس جمهـور غنـی بـه حنیـف امتـر وزیـر امـور
خارجـه کشـور و میرویـس نـاب معیـن سیاسـی آن وزارت مـدال
دولتـی تفویـض کـرده اسـت.
ارگ ریاسـت جمهـوری روز دوشـنبه  16حمـل بـا نشر
خربنامـهای گفتـه اسـت که نشـان دولتی غـازی امـان الله خان
و مـدال دولتـی غـازی میـر مسـجدی خان بـه تقدیـر از برگزاری
موفقانـه نهمیـن کنفرانـس قلـب آسـیا -رونـد اسـتانبول بـه وزیر
خارجـه و معیـن سیاسـی وی اهـدا شـده اسـت.
ایـن مراسـم بعـد از قرائـت فرمانهـای رئیـس جمهـور در

بانـک جهانـی میگویـد کـه دولـت افغانسـتان بایـد بـه منظـور
بهبـود وضعیـت حکومـت داری ،تطبیـق اصالحـات ،مبـارزه بـا
فسـاد ،جمـع آوری عوایـد و تقویـت تجـارت را شـدت بخشـد .در
عیـن حـال  ،حامیـان مالـی و رشکای بیناملللـی نیـز میتواننـد
بـا تعهـد کمکهـای دوامـدار و چندیـن سـاله و توافـق روی
اولویتهـای اصالحـی کـه منجـر بـه ادامـه حامیـت هـای مالـی
گـردد در ایجـاد اعتماد دوبـاره در میـان سـکتور خصوصـی نقش
بنیـادی ایفـا کننـد .گـزارش اقتصـادی افغانسـتان بخشـی از
گـزارش انکشـاف اقتصـادی حـوزه جنـوب آسـیا اسـت که سـاالنه
دو بـار از سـوی بانـک جهانـی نشر مـی گـردد .ایـن گـزارش
تحـوالت اقتصـادی و چشـم اندازهـای منطقـه جنـوب آسـیا را

بررسـی کـرده و چالشهـای را که کشـورهای این حـوزه در بخش
پالیسـی مواجـه مـی گردنـد ،تحلیـل مـی کنـد.
گـزارش جدیـد اقتصایـد جنـوب آسـیا کـه تحـت عنـوان «جنـوب
آسـیا واکسـین مـی شـود» در  ۳۱مـارچ  ۲۰۲۱بـه نشر رسـید
نشـان مـی دهـد کـه فعالیتهـای اقتصـادی در جنـوب آسـیا
در حـال از رسگیـری اسـت .بـا ایـن حـال امـا رشـد اقتصـادی در
ایـن حـوزه کـم بـوده ،بهبـود وضعیـت اقتصادی شـکننده اسـت و
دور منـای اقتصـادی نیـز ناروشـن اسـت .ایـن گـزارش همچنیـن
بـر روی ابعـاد مختلـف پیرشفـت در پروسـه واکسیناسـیون مترکـز
کـرده و تحلیلـی را از مصرف و فایـده تطبیـق واکسـین کوید۱۹-
در ایـن منطقـه ارایـه میکنـد.

قرصگلخانـه ارگ انجـام شـد .رئیـس جمهـور بـه وزیـر خارجه
کشـور و معیـن سیاسـی وی آرزوی موفقیـت کـرد.
ایـن درحالیسـت کـه اخیـرا برخـی از آگاهـان رسـانهای از
احتمال اسـتعفای آقـای امتـر از پسـت وزارت خارجـه خبر
داده اسـت .روزنامـه اطالعـات روز شـنبه  14حمل در مطلبی
گفتـه بـود که احتمال دارد حنیـف امتر وزیر خارجه کشـور به
دالیلـی از جملـه محدودیتهـای صالحیتهـای وی از سـمت
وزارت خارجـه اسـتفا دهـد .اهـدای مدال بـه وی را نیز برخی،
ختـم احتاملـی ماموریـت آقـای امتـر از وزارت خارجـه توصیف
کـرده اند.

مرکـز اطالعـات و رسـانههای حکومـت
میگویـد کـه ولسـوالی ارغنـداب قندهـار ،بـه
گونـه کامـل بـه تصرف نیروهـای دفاعـی و امنیتـی درآمـد.
ایـن اداره روز دوشـنبه بـا نرش خربنامهای نوشـته که ولسـوالی
ارغنـداب والیـت قندهـار ،پـس از شـش ماه بـه گونـه کامل به
تصرف نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور درآمـد .نیروهـای
دفاعـی و امنیتـی پـس از چهـار روز عملیات نظامـی ،موفق به
تصرف ایـن ولسـوالی از چنـگال طالبان شـدند.
در خربنامـه آمـده اسـت کـه از مجمـوع  ۸۲قریـه ولسـوالی
ارغنـداب ۳۹ ،قریـه در اثـر حملات و درگیریهـای طالبـان
آسـیب دیـده کـه در نتیجـه حـدود چهارهـزار خانـواده ازایـن
ولسـوالی مجبـور به تـرک خانهها و کشتزارهایشـان شـدند.
در خربنامـه نوشـته شـده کـه گـروه طالبـان در جریـان
تسلطشـان بـر ولسـوالی ارغنـداب ،از مجمـوع تاسیسـات
موجـود در آن ولسـوالی؛ دو پـل بـزرگ ،شـش مکتـب ،تعمیـر
ولسـوالی ،بیشتر از  ۲۰۰پلچک و دو مسـجد جامع را تخریب
و بـه آتـش کشـیده اسـت.
بـه نقـل از خربنامـه ،جنگجویـان گـروه طالبـان بـه خانههـای
مسـکونی ،باغهـا و مـزارع مـردم نیـز آسـیبهای جـدی
رسـاندهاند.در خربنامـه آمـده اسـت کـه در نتیجـه عملیـات
نظامـی نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی کشـور ۱۱۹ ،جنگجـوی

گـروه طالبـان کشـته شـدند و بیشتر از  ۵۰جنگجـوی دیگـر
گـروه طالبـان زخـم برداشـته انـد.
خربنامـه میافزایـد کـه در ایـن درگیـری هـا  ۱۹غیـر نظامـی
کشـته شـدند و  ۲۱غیـر نظامـی دیگـر زخمـی شـده انـد.
ایـن درحالیسـت کـه گفتـه میشـود گـروه طالبـان در سـال
 1400خورشـیدی تلاش خواهـد کـرد تـا در حـوزه جنـگ
دسـتآوردهای بیشتری نصیب شـود که در میز مذاکره بتواند،
امتیـازی بیشتر را کسـب کنـد.
امـا نیروهـای امنیتـی کشـور هشـدار داده انـد کـه آمادگـی
کامـل بـرای دفـع حملات بهـاری گـروه طالبـان دارنـد و ایـن
نیروهـا تصرف مجـدد مناطـق تحـت تسـلط طالبـان را نیـز در
دسـتور کار خـود دارنـد.
از جانـب دیگـر امـا قـرار اسـت بـه تاریـخ  27حمـل نشسـت
ترکیـه بـرای رسـیدن بـه صلـح جامـع در افغانسـتان برگـزار
شـود .در ایـن نشسـت کشـورهای منطقـهای از جملـه ،چیـن،
روسـیه ،ایـران ،پاکسـتان ،هنـد و شمار از کشـورهای دیگـر
و سـازمانهای بیناملللـی حضـور مسـتقیم و موثـر خواهنـد
داشـت .مـردم افغانسـتان و جامعـه جهانـی بـه ایـن نشسـت
نـگاه مثبـت دارنـد ولـی آنچـه در ظاهـر دیـده میشـود ،گـروه
طالبـان رشایطـی سـختی را در ایـن نشسـت بـه کشـورهای
منطقـه و جهـان پیـش خواهـد کـرد.

پولیس کابل  12تن را به اتهام جرایم جنایی بازداشت کرد
پولیـس کابـل میگویـد کـه  12تن را بـه اتهام
جرایـم جنایـی در نقـاط مختلـف شـهر کابـل
بازداشـت کـرده اسـت.
ایـن اداره روز دوشـنبه  16حمـل بـا نشر خربنامـهای گفتـه
اسـت :منسـوبان پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت کابـل طـی
 ۴۸سـاعت گذشـته بـا راه انـدازی چندین عملیـات اوپراتیفی
 ۱۲تـن مظنـون را در پیونـد بـه انجـام جرمهـای جنایـی از
نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت کـرده اسـت.
در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه ایـن افـراد در پیونـد بـه
جرمهـای چـون زخمـی سـاخنت ،انتقـال اسـلحه غیرقانونـی،
دزدی پـول و موبایـل در نواحـی اول ،ششـم ،هفتـم ،هشـتم،
دوازدهـم و ولسـوالی چهارآسـیاب والیـت کابل توسـط پولیس
شناسـایی و بازداشـت شـدهاند.
خربنامـه میافزایـد کـه از نـزد بازداشـت شـدگان پنـج میـل
اسـلحه کمـری بـه دسـت پولیـس آمـده و یـک عـراده موتـر
رسقـت شـده نیـز دریافـت شـده اسـت.
پولیـس کابـل در ایـن اعالمیـه تاکیـد میکنـد کـه همـکاری
پولیـس و مـردم در چـوکات میثـاق امنیتـی بـه شـکل جـدی
ادامـه دارد.
پولیـس کابـل علاوه میکنـد که حوالـی سـاعت  7:30دقیقه

صبـح روز دوشـنبه در ناحیـه شـانزدهم سـاحه رسک بـاالی
قلعـه زمـان خان ،تروریسـتان وحشـی یـک حلقه مایـن عیار با
ریمـوت کنترول را بـه هدف کشـتار مردم بیگناه ما جاسـازی
کـرده بودنـد کـه مایـن کارگـذاری شـده خوشـبختانه پیـش از
وقـوع انفجـار توسـط منسـوبان پولیس حـوزه مربوطه کشـف و
توسـط تیـم انجنیـری قوماندانـی امنیـه کابـل خنثا شـد.
ایـن درحالیسـت که روزگذشـته انفجار ماینی کارگذاری شـده
کنـار جـاده در منطقـه تفریحـی قرغـه جـان یک رسبـاز اردوی
ملـی را گرفـت و سـه تن دیگر از منسـوبان اردوی ملـی را زخم
سـاخت .همزمـان بـا آن مهاجـم انتحـاری در حملـه موترمبـب
در ولسـوالی پغمان والیـت کابـل جان سـه نظامـی را گرفت و
 12تـن دیگـر را مجروح سـاخت.
همچنیـن طـارق اریـن سـخنگوی وزارت داخلـه کشـور در
توییتی نوشـته اسـت که فلمـی از ذاکر رسباز کمیسـاری بندر
تورخـم منترش شـده اسـت که نشـان میدهد وی یـک هموطن
غیـر نظامـی را لـت و کـوب میکنـد.
آریـن اضافـه میکنـد کـه ایـن رسبـاز از سـوی امنیـت داخلـی
وزارت امـور داخلـه بازداشـت شـد و زیـر نظـارت و تحقیـق قرار
دارد ،چنیـن برخـورد قابـل قبول نیسـت.

په هرات کې د ميل اردو اته رستېري وژل شوي
رسچینـو پـژواک تـه ویيل چې د هرات په شـینډنډ ولسـوالۍ
کـې د طالبانـو پـه ډلـه ییـزو بریدونـو کـې د ملي اردو اتـه
رستېـري وژل شـوي دي.
پـه هـرات کـې یـوې بـاوري رسچینـې پـژواک تـه وویـل ،تېره
شـپه طالبانـو د شـینډنډ ولسـوالۍ پـه جوغازي سـیمه کې د
ملي اردو پـر پوسـته ډلـه ییـز برید کـړی دی.
د رسچینـې پـه خبره ،دې نښـتې درې سـاعته دوام درلـود
چـې لـه املـه یـې د ملي اردو اته رستېـري وژل شـوي او اووه
نـور طالبانـو ژونـدي نیـويل دي.
رسچینـې زیاتـه کـړه ،نیـول شـوي اووه رستېـري پـه سـیمه

کـې د افغـان ځواکونـو لـه هوايي بریدونو وروسـته لـه طالبانو
تښـتېديل دي .رسچینـې روښـانه کـړه ،پـه دې نښـته کـې
درې نجونـې هـم ټپیانې شـوې چـې د درملنې لپـاره د هرات
حـوزوي روغتـون تـه انتقـال شـوې دي .رسچینـې وویـل ،د
ميل اردو دغه پوسـته تازه په یاده سـیمه کې جوړه شـوې وه.
د هـرات وايل سـید عبدالوحیـد قتـايل په شـینډنډ ولسـوالۍ
کـې د طالبانـو د تېـرې شـپې بریـد تاییـد کـړ خـو پـه دې اړه
یـې جزئیـات وړانـدې نـه کړل.
د هـرات شـینډنډ ولسـوالۍ اوسـېدونکي پـه دې ولسـوالۍ
کـې د طالبانـو بریدونـو پـر ډېرېـدو اندېښـنه څرګنـدوي

او وايـي ،هـره شـپه پـه شـینډنډ ولسـوالۍ کـې جګـړه ده او
ډېـری وخـت پـه کـې ملکي وګـړو ته زیان رسـېږي .د سـیمې
یـاد اوسـېدونکي ادعـا کـوي چـې ان ډېـری ورځـې خلـک د
ناامنـۍ لـه ډاره کار او ژونـد نـه يش کـوالی.
دوی لـه دولتـه غـواړي چـې د پراخـو عملیاتـو په تـررسه کولو
رسه وضعیت ښـه کړي .طالبانو تر اوسـه د شـینډنډ د جګړې
پـه اړه څه نـه دي ویيل.
د یادونې ده ،دوه شـپې مخکې طالبانو د شـینډنډ ولسـوالۍ
ملي امنیـت پـر مدیریـت موټربم بریـد وکړ چې لـه امله یې د
ميل امنیت څلور منسـوبین ووژل شـول.

د سولې خربو کې د نوي نسل او ځوانانو پر رول ټينګار وشو
ننګرهـار کـې د نـوي نسـل او ځوانانو جرګې له لـوري د يوې
لويـې غونـډې پرمهـال د سـولې پـه خبرو کـې د ځوانانـو پـر
رول ټينګار وشـو.
دوی شـکايت وکـړ چـې تـر اوسـه نـه د قطـر ،نـه د مسـکو او
نـه بـه هـم د اسـتانبول پـه کنفرانـس کـې ځوانانـو تـه ونـډه
ورکـړل يش.
د نـوي نسـل او ځوانانـو جرګه نن د وري په ۱۶مـه د ننګرهار
مرکـز جلال ابـاد ښـار کـې د دغـه واليـت د لسـګونه مېشـتو
ځوانانـو پـه ګـډون جـوړه شـوه.د غونـډې يـو تـن جوړونکـي
اقبـال سـخي وويـل ،لکه څنګه چـې د جګړې پـه دوام کې د
ځوانانـو ونـډه مهمه ده همداسـې بايد د سـولې پـه خربو کې

هـم ځوانانـو تـه ونـډه ورکړل يش.
د نـوي نسـل او ځوانانـو جرګـې د اړيکـو د ډلـې مشر محمـد
سـنګر اميرزاده د سـولې پـه خبرو کـې د امنيتـي ځواکونـو
پـه خونديتـوب ټينـګار وکـړ او يادونـه يـې وکـړه چـې پـه هېڅ
صـورت بـه افغانـان د امنيتـي ځواکونـو پـر رس معاملـې تـه
اجـازه ور نـه کـړي.
دی وايـي ،جګـړه ګټونکـی نه لـري او د دواړو لـورو ته هغه که
حکومـت دی او يـا وسـله وال طالبان د جګـړې د دوام قرباين
يـوازې افغانان ورکوي.
دغـه راز د غونـډې يـو ګډونـوال خليـل احمـد متين غوښـتنه
وکـړه چـې د سـولې خبرو کـې بايـد ځوانانـو تـه ونـډه ورکړل

يش .هغـه پـر حکومـت او نـورو اړخونـو نيوکـه وکـړه چـې نـه
يـې هـم د قطـر د سـولې خبرو ،نـه هـم د مسـکو غونـډه او
نـه يـې هـم د ترکيـې د اسـتانبول کنفرانـس کـې ځوانانـو تـه
ونـډه ورکـړې ده.
د غونـډې ګډونوالـې فاطمې سـبا هم د خپلـو خربو پرمهال د
ځوانانـو پـر رول ټينګار وکړ او غوښـتنه يې وکړه چې د سـولې
مذاکراتـو کـې دې د ښـځو حقونـه او السـته راوړنـې لـه منځه
نـه وړل کېږي.
د يادونـې ده چـې پـه دې وروسـتيو کـې هـره ورځ پـه بېالبېلو
واليتونـو کـې د سـولې پـه تړاو ورتـه غونـډې جوړيږي.
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طرح حکومت موقت یا برگشــت به نقطه صفر


رحمان غفاری

طـرح حکومـت موقـت درایـن اواخـراز سـوی
امریـکا و برخـی حلقـات در داخـل مطـرح گردیـده
اسـت .افغانسـتان کشـوری بـا تاریـخ مملـو از تحوالت
وحـوادث تلـخ سیاسـی اسـت .همیشـه جنـگ بـررس
منافـع شـخصی و رسـیدن بـه مناصـب و امتیـازات
بـاالی حکومتـی از بدیهیـات تاریخـی بـوده اسـت.
مـردم همـواره در مراحـل حسـاس و رسنوشـت سـاز
کنارگذاشـته شـده اسـت .از دیر باز بدین سو استبداد
داخلـی و یـا تخلـف قانونـی درجریـان بـوده اسـت.
رسزمینـی کـه بـا ورق زدن فصـل جدیدتـر سیاسـی و
بـا آغـاز هـر مرحلـه تـازه نـزاع و مخاصمـه را بـه دنبـال
داشـته اسـت ،خیلـی بعیـد بـه نظـر منی رسـد کـه در
اوضـاع و احـوال شـکننده فعلـی بـاز تکـراری همچون
گزینههـا ازنظـر دور داشـته شـود.
طالبـان دو دهـه اسـت کـه زیرنـام مبـارزه بـا
اسـتعامر یـا جهـاد علیـه کفـا ر اشـغالگر دسـت بـه
جنایـات ضـد بشری زده اسـت .تعـداد حملههـا بـه
جـان غیـر نظامیـان و کشـتارهدفمند مـردم ملکـی
توسـط ایـن گروه بـه مراتب بیشتر از حمالتی بوده که
علیـه نیروهـای خارجـی مستقردرکشـورصورت گرفتـه
اسـت .البتـه با امضـای پیامن سیاسـی -راهربدی این
گـروه بـا امریـکا ،ایـن بحـث جهـاد علیـه کفـر منتفـی
شـده اسـت.
همیشـه ازجهل حاکم بر جامعه ،به سـود اردوگاه
قـدرت بهرهگیـری صـورت میگیـرد .درافغانسـتان
نگهداشتن مـردم در دایـره جهـل یکـی ازراهکارهـای
متعـارف بـرای مانـدن درقـدرت اسـت .آگاهـی بـرای
سـتمکاران نهایـت خطرنـاک اسـت .حاکمیتهـای
دیکتاتـوری دراکرثاوقـات سـعی برایـن داشـته اسـت
کـه جامعـه بـه دانایـی و روشـنایی نرسـد .چـون ایـن
امـر منتـج بـه شـکلگیری شـعورجمعی میگـردد.
آگاهـی جمعـی باعـث تضعیـف نظامهـای توتالیتر و
متامیتخـواه میگـردد .ازایـن رو سیاسـتمداران از
ایـن ناحیـه واهمه داشـته اسـت .چون همیشـه آنها بر
موجهـای قومـی ،مذهبـی ،فرقـهی ،گروهی و سـمتی
سـوار بـوده اند.
رخدادهـای تاریخی این کشـورحاوی صحنههای
از رفتارهـای تـراژدی و قلـع و قمـع و شـبیخونهای
قـدرت طلبانـه میباشـد .حاکمان عمدتـا پشـتون
حکومـت کابـل نزاعهـای قبایلـی شـان را بـررس قدرت
تـا رسحـد حـذف سـایر اقـوام پیـش بـرده انـد .گرچند
جامعـه درکلیـت خـود همیشـه طـرفدارو حامـی
رفتارهـای مساملتآمیزسیاسـی بـوده اسـت .همیشـه
ایـن ماجراجوییهـا وتفـوق طلبیهـای داخلـی
پـای اسـتعامر بیرونـی و عمال خارجـی را درکشـور
میکشـانند .بعـد تلاش صـورت میگیـرد کـه یـک
سـناریویی خـارج از درک مـردم عـام طـرح گـردد تـا
بتـوان بخشـی از اکرثیـت جامعـه را علیـه عاملان
اسـتعامر تهییج و بسـیج کرد .درصورتی که خودشان،
راه را بـرای آمـدن همیـن افراد و اشـخاص اسـتعامری
هموارکرده اسـت .این طور که از مسـتندات و شـواهد
تاریخـی برمیآیـد ،ایـن بازیهـا بسیارحسـاب شـده
وعامدانـه در تبانـی بـا یـک یـا چنـد کشـور خارجـی

طـرح و بـه بوته آزمون گذاشـته میشـود .همیشـه یک
طبقـه در جهـان وجـود دارد کـه همیشـه طالیـهدار و
پیشـقراول ایـن قسـم بازیهـا میباشـند .ایـن افـراد
درنظـر دارد که بـا ابزارهای نظیر دیـن و بهینهگرایی و
سیاسـت اسـتثامری بقای شـان برای ماندن در قدرت
را تضمیـن کننـد .ایـن شـیوه مختـص بـه جغرافیـا و
تاریـخ و فرهنـگ خـاص نیسـت.
بـا توجـه بـه ایـن پیـش فـرض کـه طالبـان و
جنگشـان یـک انحـراف و بخشـی ازایـن بـازی بزرگ
جهانـی بـوده و اسـت ،بـه ایـن مهـم پـی میبریـم کـه
مطـرح کـردن بحـث حکومـت موقـت ازسـوی عـدهی
درداخـل بخشـی ازایـن بازی خطرنـاک و سـامان مند
جهانـی انـد .همیشـه مطالعـات و تجـارب تاریخـی
وقتـی یـک نقشـه راه را پیـش روی مـا میگـذارد که ما
بـا توجـه بـه آن میتوانیـم ،برآینـد رفتارهـای سیاسـی
حـال و آینـده را بـا توجـه بـه دادههای تاریخی سـبک
و سـنگین کنیـم .درپلـهی کـه امـروز ایسـتادیم بـرای
رسـیدن بـه ایـن جایـگاه بهـای سـنگینی پرداختیـم.
میلیونهـا انسـان درپـای ایـن آرمـان قربانـی شـده
انـد .بـه ایـن امیـد کـه شـاید نسـلهای بعدی بـه رفاه
و آزادی ونیـز آزادی سیاسـی دسـت یابند .هـزاران نفر
در فصـل جدیـدی از تاریخ کشـورمان که پسـا طالبان
منسـوب انـد ،درجنـگ علیـه تروریـزم بیـن املللـی و
افراطیـت و توحـش قربانـی شـدند .همیشـه وقتـی
سیاسـت مداران پشـت میز مدور مذاکره مینشـینند،
ایثارگریهـای یـک ملـت بـه زبالـهدان تاریـخ سـپرده
می شـود.
ایـن مـردم اسـت که باید بـا درک وضعیـت فعلی
هشـیاری شـان را حفـظ کننـد و نگذارنـد کـه باردیگـر
بربریـت و وحشـی گـری درکشـورحاکم شـود .هرچنـد
وضعیـت عنـان گسـیختهی فعلـی همه را نگـران کرده
ولـی نبایـد ایـن امـر مـا را دچاراشـتباه محاسـباتی
کننـد .مـن فکـر میکنـم کـه صلـح بـا طالـب بـا توجه
بـه ابعـاد ارزشـی بحـث بـه انـدازه دسـتآوردهای دو
دهـه پسـین ارزشـمند نیسـت .هرکسـی کـه خواهـان
صلـح باشـد ،نباید درپـی امتیاز خارقالعادهی باشـد.
دفـاع از نظـام فعلـی یعنـی جمهوریت بـا توجه به
متـام نارسـاییهای کـه دارد ،وجیبـه ملـی هرشـهروند
افغانسـتانی میباشـند .ایـن مظاهـر نظـام کنونـی
و رشایـط ایجـاد شـده ،محصـول جانفشـانیهای
قهرمانـان سـنگردارانقالبگر اسـت .همـه کسـانی که
درسـنگرهای گـرم نبرد علیه دشـمنان قسـم خوردهی
مـردم مـا جـان سـپرمیکنند ،نبایـد درمیـز مذاکـره
ازنظـر دور داشـته شـود .در مـدت بیسـت سـال مـردم
مـا درکنارجنـگ بـا دشـمن بـه دسـتآوردهای خوبـی
دسـت یافتـه اسـت .نظـام آمـوزش و پـرورش منظـم
و راهـی شـدن میلیونهـا انسـان محـروم بـه سـوی
نهادهـای آموزشـی ،بزرگتریـن نویـد آینـده روشـن
بـرای نسـل رسگـردان امـروز اسـت .ایـن فرصـت
درسـایهی نظـام موجـود بـرای همـگان میرسشـده
اسـت .ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه یـک پروسـه
رسارسملـی بـرای آمـوزش و کاهـش و محـو بیسـوادی
بـه راه افتـاده اسـت.

رسـانهها و وسـایل ارتبـاط جمعـی رشـد قابـل
توجه و یا رسیع داشـته اسـت .کشـورما درعرصه آزادی
بیان درفهرسـت کشـورهای توسـعه یافته قـرار دارد .با
وجـود ایـن که بـه دلیل بـد امنی خربنـگاران مصونیت
نـدارد و یکـی ازخطرناکتریـن مکانهـا در دنیـا بـه
لحـاظ مصونیـت جانـی آنهاسـت ،ایـن امـر را میتوان
بـه عمـوم شـهروندان کـه خانـواده مطبوعـات بخشـی
ازایـن جامعـه اسـت ،تعمیـم داد.
کشـورما بـا وجـودی کـه از نظـام نوپای سیاسـی
برخـوردار اسـت؛ ولی خیلـی پیرشفتهـا در درون این
سـامانه حکومـتداری صـورت گرفتـه اسـت .زنـان از
پسـتوهای خانههـا و آشـپزخانه هـا بـه ردههـای باالی
حکومتـی صعـود کـرده انـد .بـرای نخسـتین بار اسـت
کـه زنـان بـه چنیـن فرصتهـای طالیـی دسـت پیـدا
میکننـد .اداره موجـود هـم اکنـون درحـال کار روی
عدالـت جنسـیتی و تفویـض مسـوولیتهای بیشتر
بـه خانمهـا اسـت .دریـک اجتماع سـنتی ماننـد
افغانسـتان ،زنـان میتواننـد آزادانـه از حقوق شـان در
رفتارهـای اجتامعـی شـان دفـاع کنند .کشـور کم کم
بـه سـوی اقتـدار نظامـی نیـز پیـش مـیرود.
یـک اردوی منظـم بـرای حفـظ رسحـدات و نیـز
رشـد سـایر قطعـات امنیتـی و نظامـی را میشـود،
ت آوردهای
حاصـل برکـت نظامی فعلی دانسـت .دسـ 
اقتصـادی ،توسـعه زیربنـای شـهری ،ایجـاد خطـوط
منظـم حمـل و نقـل ،تشـکیل ارگانهـای امنیتـی،
تسـهیالت جهت رفاه عامه ،ایجاد دادوسـتد بازرگانی،

نظـام منظـم پولـی و بانکـی ،رشـد فرهنگ و گسترش
فعالیتهـای اجتامعـی و انتخابـات را میشـود از
برجسـته تریـن دسـتآوردهای نظـام موجود برشـمرد.
بـا وجـود ایـن کـه کاسـتیها و مشـکالتی در ادارات
وجـود دارنـد؛ ولی آینـد ه نویدبخش را میشـود متصور
بـود .طالبـان دریـک دور چهارسـاله حاکمیـت شـان
درکابـل کشـور را به دورههـای قدیم برگردانـده بودند.
بـا ترویـج تفکرات افراطی و سـلفی دسـت بـه جنایات
و قتلعـام هـای هولنـاک زدند .هنـوز مـردم آن دوران
سـیاه را درخاطردارنـد کـه چطوربـا چماق وتفنـگ
مـورد ظلـم وسـتم قرارمیگرفتنـد .کارگـزاران بخـش
صلـح نبایـد تحـت تاثیـر عوامـل خارجـی قراربگیرنـد.
تالشهـا بایـد بـه سـود نظـام فعلـی و مـردم صـورت
بگیرد.
هرنـوع تشـتت و دو دسـتگی مـا را دربرابـر
دشـمنان مـان ضعیـف میکننـد .درایـن رشایـط
حسـاس تاریخـی بایـد ازمنافـع خـرد و شـخصی
گذ شـت .
هـدف طالبـان از تشـکیل حکومـت موقـت ایجاد
بـی نظمـی و خلای قـدرت اسـت .آنها همیشـه تاکید
شـان رسـیدن بـه قـدرت تـام اسـت .آنهـا همـهی
ارزشهـای دموکراتیـک را نادیـده میانگارنـد .مـردم
را بـه دیـد سـخیفانه و منفعالنـه میبیننـد .ایـن
گـروه همیشـه تاکیـدش بـر حـذف گروههـای قومـی
و مذهبـی در درون کشـور اسـت .ایـن خـود عامـل
تحریـک افـراد بـرای ترویـج خشـونت و جنـگ اسـت.

حـال بـا بیـرون رفتن امریکاییها از کشـور دل خوش
کـرده اسـت تـا بـا بیـرون رفتن نیروهـای خارجـی راه
رسـیدن بـه قـدرت برای شـان هموار شـود .ایـن روزها
کـه رسو صـدای کنفرانـس ترکیـه بلنـد اسـت ،ایـن
گـروه از یـک طـرف خشـونت هـا را ادامـه مـی دهـد
و از سـوی دیگـر بـا همـکاری حامیـان خارجـی اش
سـعی مـی کنـد در درون نظـام شـکاف و اختلاف بـه
وجـود بیاورنـد .بـرای بـه منایـش گذاشتن اقتـدار و
قـدرت شـان و نیـز سـاحه نفـوذ ،روزانـه جـان دهها تن
ازشـهروندان افغانسـتانی را میگیرنـد .ایـن حـرکات
نشـان میدهـد کـه وجـود نظـام فعلی رضوری اسـت.
هرنـوع طـرح که منجر به فروپاشـی دسـتگاه حکومتی
فعلـی گـردد ،یک خیانـت آشـکارملی تلقی می شـود.
حکومـت موقـت بـه ایـن مـی مانـد کـه خانـه مطمیـن
خـود را خـراب کنیـم و درمعـرض حـوادث توفنـده و
مـواج چـادر بزنیم .شـاید گروههای متخاصـم تعدادی
را وادار بـه ایـن کار بکننـد ولـی نبایـد اکرثیـت تحـت
تاثیـر یـک اقلیـت قدرت طلـب قـرار بگیرنـد .درنهایت
ایـن کـه این طرح به صالح نیسـت و بایـد ازارزشهای
دموکراتیـک و کارا دفـاع صـورت بگیـرد .درگذشـته
هـم چنیـن طرحهـای بـه اجـرا درآمـد کـه کشـور را بـه
سـوی سـه بحـران سیاسـی سـوق داد .از قدیـم گفتـه
انـد کـه انسـان فهمیـده از یـک سـوراخ دوبـار گزیـده
منـی شـود .امیدواریم مـردم افغانسـتان باردگر در دام
حکومـت مؤقـت نیفتند و این چرخه آتشـین و خامنان
برانـداز را دوبـاره آغـاز نپیامینـد.

چرا طالبان خشــونت محور اند؟! (تبارشناســی دینی و جامعه شــناختی طالبان)
( قسمت اول)

 سلطان علی نایبی

الف) ویژگی های دین شناسی طالبان
 )1برداشت سلیقه ای از متون دینی
برداشـت سـلیقهای از متـون دیـن از مـوارد مهمـی
اسـت کـه بـر خشـونت طالبـان تأثیـر بسـزایی داشـته
اسـت .در حالـی کـه در روایـات از پیامبر گرامـی اسلام
ص برتعلیـم زن و مـرد تاکیـد شـده اسـت :طلـب العلـم
فریضـه علـی کل مسـلم و مسـلمه» (ری شـهری،میزان
الحکمـه،ج،8ص )28طالبـان همچنـان ارصار دارنـد کـه
ایـن امـر مهـم را بـه مـردان منحرص کننـد و بـه بهانه های
واهـی از حضـور زنـان در مکاتـب جلوگیـری مـی کننـد.
برداشـتهای سـلیقه ای از متـون دینـی و وانهـادن نیمـه
دیگـر آن از خصیصههـای بـارز طالبـان اسـت .یکـی
ازشـواهد عینـی نقـل کـرد در مناطـق سنینشـین والیت
سـمنگان در مراسـم دسـتاربندی طلبههـای اهـل سـ ّنت
چندیـن مبلّـغ دینـی جـوان طالبـان سـخرنانی کردنـد
و مـی گفتنـد کـه بایـد رسکهـا و بیامرسـتانهایی کـه
بـا پـول کفـار سـاخته شـده اسـت نابـود کنیـم زیـرا پـول
کفـار نجـس اسـت .حـال ایـن نجاسـت را ایـن هـا از کجا
آوردنـد؟!در کـدام ایـه قـرآن آمـده اسـت درهـم و دینـار
کفـار حـرام اسـت؟! مـردم مدینـه بـا یهودیـان خیبر
معاملـه میکردنـد داد و سـتد میکردنـد این از مسـلامت
تاریـخ اسلام اسـت .ایـن برداشـتهای منحـط از دیـن
سـبب پاییـن نـگاه داشتهشـدن سـطح فکـری مخاطبـان
مسـلامن شـده بـر دامنـه جنایتشـان میافزایـد.
دیـن منیتوانـد در یـک برداشـت خالصـه شـود.
گاهـی یـک آیـه یا یـک متن دارای چند معناسـت و مبلغ
دینـی بایـد بـا کنـکاش فـراوان بهرتیـن معنـا را بـرای آن
بیابـد« .یداللـه» را هـم میشـود دسـت خـدا فـرض کـرد
دسـتی جسمانی بـرای خداونـد ،هـم ایـن کـه تعبیـر بـه
قـدرت خـدا کـرد .بسـیاری از آیـات قـرآن «متشـابهات»
هسـتند و ظرفیـت تعبیـر دوگانـه دارد .از حـرکات
سیاسـی آسـیه همسر فرعـون مـی تـوان برداشـت کـرد
کـه یـک زن مـی توانـد در برابـر بـی عدالتـی قیـام کنـد
ایـن نشـانگر دخالـت زنـان در امـور سیاسـی بـوده پـس
میتوانـد حجـت و دلیـل قرآنـی باشـد .نه این کـه با آیات
حجـاب بیاییـم حقـوق سیاسـی زنـان را نادیـده بگیریـم.
آیـات حجـاب مختـص بـه عفـاف زنـان اسـت نـه ایـن کـه
هیـچ فعالیـت سیاسـی نداشـته باشـند .لـذا در تفسـیر
قـرآن نبایـد بـا پیـش فـرض ذهنـی رساغ قـرآن رفـت زیـرا
تفسـیر بـه رأی مـی شـود .اگـر بـا پیـش فـرض خشـن بـه
رساغ دیـن برویـم بـه رساغ آیـات و روایـات برویـم چیـزی
جـز خشـونت نصیبمان منی شـود اگـر با پیـش فرض بی
طرفانـه برویـم معانـی متفـاوت و بهرتی به دسـت میآید.
«برداشـت سـلیقه ای طالبـان» از امـور دینـی کـه در فقـه

آنـان نیـز تبدیـل به قانون می شـود ناشـی از «پیش فرض
خشـونت طلبانـه» هنـگام مراجعـه بـه متـون دینی اسـت.
آدمـی زاد همیشـه آن چیـزی را بـه دسـت مـی آورد کـه
پیوسـته به دنبال آن اسـت .طالبان با طبع خشـن الجرم
بـه برداشـت خشـن از دیـن مـی رسـند.
 )2فقه محوری و روایت تک بعدی از دین
«فقـه محـوری» بـه ایـن معناسـت کـه متـام دیـن را
در «فقـه» خالصـه کنیـم و «فقـه» را مـادر علـوم اسلامی
بنامیـم .ایـن هـم جفـای بـه «فقـه» اسـت و هـم سـتم
بـه «دیـن»« .دیـن» یـک مجموعـه ای بـه هـم پیوسـته از
معـارف مختلـف ماننـد :فلسـفه،عرفان و حکمـت،کالم
و ...اسـت .محـدود کـردن «دیـن» در چارچـوب «فقـه»
از کارآیـی دیـن مـی کاهـد .بسـیاری از شـبهات هسـتی
شناسـانه دین «توسـط فلسـفه » حل میشـود .از آنجا که
فقـه فقـط فروعـات دینـی را قانونگـذاری مـی کنـد و در
بسـیاری از مسـائل معرفت شناسـانه و هستیشناسـانه و
عقایـد دینـی توانایـی ورود نـدارد ،منـی توانـد یـک نظـام
معتـدل پایـه گـذاری کنـد .هنگامـی کـه فقـه توانایـی
پاسـخ گویـی خـود را از دسـت داد بـرای جوابگویـی بـه
سـواالت مطروحـه  ،مجبـور بـه ابـراز خشـونت و بستن
درگاه گفتگـو مـی گـردد و ایـن آغـاز درگیـری فکـری و
سـپس درگیـری فیزیکـی اسـت .ایـن در حالـی اسـت که
دیـن مجموعـه ای از مـوارد یادشـده از  :فلسـفه ،کالم،
عرفـان اسـت کـه هر کـدام به زاویـه ای از دین اشـاره می
کننـد و فقـه بـه تنهایـی منـی تواند بـار مسـئولیت خطیر
دیـن را بـه دوش مـی کشـد و اجبـار کـردن آن بـه ایـن
کار منجـر بـه خشـونت مـی گـردد .در مناظـرات کالمـی
و جدلـی نیـز بارهـا مشـاهده شـده اسـت کسـانی کـه در
مناظـرات کـم مـی آورنـد بـه طـرف مقابـل یـا توهیـن می
کننـد یـا حملـه فیزیکـی .ایـن مسـأله در مورد فشـار زیاد
بـر فقـه نیـز امـکان تحقـق دارد .فقـه را مکلـف کـردن بـه
«ماالیطـاق» و آن چـه را که در توانش نیسـت سـبب خارج
شـدن از دایـره منطـق گفتگو توسـط «فقه محوران» شـده
و ایـن مقدمـه خشـونت ودرگیـری گسترده اسـت.
 )3نادیده گرفنت عقل در روش استنباط دینی
سـومین مسـأله در دیـن شناسـی طالبـان مسـأله
«روش شـناختی» اسـت .در اسـتنباط مسـائل دینـی
علاوه بـر «قرآن  ،سـ ّنت ،اجامع» « ،عقل» نیـز در روش به
کار گرفتـه مـی شـود.آیات زیـادی در قـرآن کریـم انسـان
هـا را بـه تعقـل دعـوت میکنـد برخـی آیـات مسـلامنان
را بـه «تدبـر» فـرا مـی خوانـد کـه مـرادف همان «تعقـل»
اسـت .بنابرایـن اگـر طالبـان در صـدور احـکام فقهـی از
قبیـل قتـل وکشـتار و ترور از روش عقالنی و حسـن و قبح
عقلـی نیـز پیـروی کننـد و یـک طرفـه بـه سـمت قاضـی

نرفتـه ارزش عقـل در اسـتنباط احـکام دینـی را نادیـده
نگیرنـد میتـوان امیـدی بـه تعدیـل آنان داشـت .امـا اگر
ماننـد گذشـته نقـش عقـل را در اسـتنباط احـکام دینـی
کمرنـگ کننـد یا عقل را از مدار روشـی خـود حذف کنند
اینجاسـت کـه خشـونت دینـی در صـدور احـکام فقهـی
تجلـی مـی کنـد زیـرا بزرگرتین موهبـت الهی کـه «عقل»
باشـد را زیـر سـوال بردنـد .منقـوالت دینـی اعـم از آیـات
و روایـات اگـر تبییـن عقالنـی نداشـته باشـد بـا دنیـای
معـارص امـروز دچـار ابهـام شـده ومعطـل میماننـد.و
اسـتنباط بـدون عقل یک روش اسـتنباطی بسـیار ناقص
اسـت کـه منجـر بـه خشـونت میگـردد .از مسـائلی کـه
در روش اسـتنباط میتـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت
کـه نبایـد سـنت رسـول اللـه ص را فقـط از لحـاظ منقول
بررسـی کـرد .اگـر ایـن گونـه عمـل کنیـم اشـتباه اسـت
همان گونـه کـه «سـلفیت» بـه همیـن راه مـی رود و
«بازگشـت بـزرگ» را بـه سـنت رسـول اللـه ص در صورتی
مـی دانـد کـه «مو بـه مو» سـیره حرضت رسـول ص رعایت
شـود .بـر اسـاس ایـن عقیـده بـا قاشـق غـذا خـوردن هم
اشـکال رشعـی دارد زیـرا آیـه و روایتـی بـر آن داللت منی
کنـد و مـا امـت محمـد مصطفـی ص هسـتیم و نبایـد از
سـیره ایشـان عـدول کنیـم .مفتـی بـزرگ طالبـان «عبـد
اللـه رشـاد افغانـی» در مقاله خـود مینویسـد « :حقیقت
ایـن اسـت کـه دین اسلام بیـش از همـه ،به حقـوق زنان
و اقلیـت هـا ارج گذاشـته اسـت .از نـگاه اسلام ،زنـان
ومـردان مسـاویاند ،نـه زن بـر مـرد برتـری دارد و نـه هـم
مـرد بـر زن،بلکـه معیـار برتـری در اسلام،تقوی اسـت.
البتـه ،بعضـی امـور خلقتـی و طبیعـی اسـت کـه در آن
بیـن هـر دو مخلـوق امتیـاز مـی باشـد و هـر صاحب عقل
بـر آن امتیـاز قائل اسـت .بنابر همین امتیـازات طبیعی و
خلقی،اسلام بـرای مصونیـت جامعه از فسـاد ،زنـان را به
پـرده حکم منوده اسـت«:و قـرار بگیریـد درخانههای خود
و ظاهـر نکنیـد زینتتـان را ماننـد ظاهـر کـردن عـادت
جاهلیـت پیشـینه»(احزاب .)33،ایـن حکم بـرای بهرتین
زنـان جهـان امهـات املؤمنین رضـوان الله تعالـی علیه ّن
نـازل شـده اسـت.این زنـان پـاک را خداونـد متعـال بـه
مانـدن در خانـه هایشـان حکـم منوده اسـت .پـس زنان
عصر کنونـی بنـا بـر کـدام دلیـل از ایـن حکـم مسـتثنی
مـی شوند؟»(رشـاد افغانـی .)2021-2-17،در متن
فـوق نـکات مهمـی اسـت اول ایـن کـه مـادران مومنیـن
منـع شـدند تـا از خانـه بیـرون بیاینـد سـوال اینجاسـت
کـه ایـن منـع آیـا مقطعـی بـوده اسـت یـا دامئی اسـت؟!
بعـد از فـوت رسـول اللـه ص مـا شـاهد حـرکات سیاسـی
حضرت فاطمـه زهـرا س در ماجـرای فـدک هسـتیم کـه
آن خطبـه فدکیـه مشـهور را خوانـد و نیـز شـاهد تحرکات

سیاسـی و حتـی اقـدام نظامـی ام املومنیـن عایشـه بـر
علیـه امیراملومنیـن علـی علیـه السلام هسـتیم؛ ایـن
تحرکات سیاسـی از سـوی زنان برجسـته اسلامی نشـان
میدهـد کـه اسلام مخالفتـی بـا حضـور زنـان در عرصـه
سیاسـی نـدارد وگرنـه چگونـه امـکان دارد فاطمـه زهـرا
(س) کـه طبـق روایـت بخـاری «بضعـه رسـول الله» اسـت
و عایشـه کـه ام املومنیـن اسـت از ایـن حکـم اسلام بـی
خبر باشـند؟! و یـا حضرت زینـب کبری کـه در دفـاع
از «عدالـت» در کوفـه و شـام «خطبـه» خواندنـد و همـه
مـردم اعـم از مـرد و زن سـخنان ایشـان را شـنید! آنـان
در بیـت پیامبر ص بودنـد و از هـر کـس دیگـر بـه احـکام
اسلامی آشـناتر بودنـد بـه قـول عرب هـا که «أهـل البیت
أدری مبـا فـی البیت؛یعنـی اهـل خانـه از هر کسـی بهرت
مـی داننـد در خانـه چـه میگـذرد» .اهـل بیـت پیامبر
ص بیـش از هـر شـخص دیگـر بـه آیـات و روایـات مسـلط
بودنـد بنابرایـن سـخن فـوق بـا سـیره خـود مسـلامنان
صـدر اسلام نقـض می شـود .نکتـه دوم این اسـت که در
مراجعـه بـه «سـ ّنت» تنهـا منـی شـود بـه «روایـت» بسـنده
کـرد بلکـه فعـل صحابـه نـزد اهـل سـنت و فعـل معصـوم
ع نـزد شـیعیان مـورد بررسـی قـرار میگیـرد وقتـی کـه
فعـل زنـان صحابـی صدر اسلام را مـی نگریم مـی بینیم
آنهـا در سیاسـت مداخلـه میکردنـد .نکتـه سـوم ایـن که
آقـای «رشـاد افغانـی» میگویـد وقتی زنـان پیامبر امر به
خانهنشـینی شـدند بـه طریـق اولـی بایـد زنـان امـروزی
خانـه نشـین باشـند .ایـن اولویـت را ایشـان از کجـا آورده
«طابق
انـد .ایـن همان گفتمان سـلفیت اسـت کـه بایـد
ُ
ال ّنعـ ِل بال ّنعـل » و عینـاً متام حرکات صدر اسلام را تقلید
کنیـم .زنـان عـرب آن زمـان «خلخـال» بـه پـا مـی کردنـد
آیـا بـر زنـان افغانسـتان امـروزی واجـب اسـت «خلخـال»
بـه پـا کننـد؟! سـنت هـا از عـوارض هـر جامعـهای اسـت
پیامربگرامـی اسلام ص نیامدنـد ایـن عـوارض را عـوض
کننـد بلکـه بـرای بـرای تغییـر اصـول زندگـی کـه «رشک
» بـود قیـام کردنـد و «توحیـد» را برقـرار کردنـد .اگـر
مشـارکت سیاسـی زنان به گسترش «توحیـد» کمک کند
چـه اشـکالی دارد از آنـان در ایـن امـر اسـتفاده کنیـم؟!
مادامـی کـه زنـان در ایـن امر مرتکب فحشـا نشـوند هیچ
دلیـل رشعـی نداریـم کـه حکـم بـر «خانهنشـینی» زنـان
کنیـم .در ادامـه نویسـنده مقالـه مذکـور روایتـی را از ام
املومنیـن عایشـه نقـل میکنـد کـه هنـگام خوانـدن آیـه
در خانـه مانـدن زنـان آن قـدر گریسـت کـه چـادرش تـر
شـد .خـب ایـن گریستن بـا آن «جنـگ جمل» سـازگاری
نـدارد .یـا خطابـه هـای سیاسـی حضرت زهـرا س و
حضرت زینـب کـه داللـت بـر دخالـت زنـان صـدر اسلام
در امـر سیاسـت دارنـد .بنابرایـن هنگامـی کـه میگوییم

عقـل بایـد در اسـتنباط احـکام دینـی دخالـت داشـته
باشـد منظـور ایـن اسـت کـه یـک جانبـه عمـل نکنیـم.
فقـط «روایـت » ام املومنین را برداشـت کنیم اما از سـیره
وی چشـم پوشـی کنیـم ؛ فقـط روایـت فاطمـه زهـرا س
را حفـظ کنیـم و بخوانیـم امـا از سـیره وی چشـم پوشـی
کنیـم .نقـش عقل این اسـت کـه مجموعه دیـن را ادراک
کنـد و «محکـم » و «متشـابه»«،اصل» و «فـرع» «،تاریـخ» و
«حکمـت» همـه را در نظـر بگیـرد آن گاه حکم صادر کند.
صـدور حکـم بـدون کنکاش عقلـی حکمی ناقـص خواهد
بـود و در قـرآن کریـم در آیـات متعـددی انسـانهایی که از
عقـل دوری میگزیننـد نکوهـش شـده اسـت.
 )4وانهـادن اندیشـه بومـی دیـن وپیـروی از
اندیشـه خشـن غیـر بومـی
از عجیبتریـن مسـائل ایـن اسـت کـه طالبـان
اندیشـه بومـی را وانهـاده و بـه رساغ اندیشـههای خشـن
غیـر بومـی رفتهانـد .مرادم از اندیشـه بومـی «فقه حنفی»
و «کالم ماتریـدی» اسـت.که هـر دو از اندیشـه هـای
بومـی افغانسـتان اسـت کـه از همیـن منطقـه جغرافیایی
برخاسـته انـد و خـود امـام اعظـم ابـو حنیفـه بـه عقـل
اهتمام فـراوان مـی داد و «قیاس» که از مـوارد عقلی علم
اصـول اسـت کـه در روش اصولی ایشـان بسـیار وافر پیدا
مـی شـود« .کالم ماتریـدی» کـه بنیانگذارش «ابـو منصور
ماتریـدی» از سـمرقند ازبکسـتان اسـت کـه از لحـاظ
جغرافیایـی فاصلـه چندانـی بـا مـا نـدارد .در کالم اهـل
سـنت «کالم ماتریـدی» «،عقـل» جایـگاه بسـیار زیـادی
دارد در حالـی کـه «کالم اشـعری» بـا دوری جستن از
«اعتـزال» و «کالم معتزلـه» از عقالنیـت کمتری برخـوردار
اسـت .بسـی جـای تامـل اسـت کـه در اندیشـه طالبـان
«کالم سـلفی وهابـی» نفـوذ کـرده اسـت کـه غیـر بومـی
اسـت و علنـاً بـا عقـل مخالـف اسـت و عقـل را در خفقان
قـرار مـی دهـد .بـه قـول پارسـی کـه «آب در کـوزه و مـا
تشـنه لبـان میگردیـم  ....آب در خانـه و مـا دور جهـان
میگردیم».وقتـی در منطقـه بومـی چنیـن معـارف دینـی
خردپذیـر وجـود دارد چـرا بایـد رساغ کالم عقـل گریـز و
عقـل سـتیز وهابـی برویـم؟! ایـن کشـتارهای بیرحامنـه
در نظـر و عمـل محمدبـن عبدالوهـاب نجدی عربسـتانی
دیـده مـی شـود نـه در سـیره ابوحنیفـه! چـه خوب اسـت
گاهـی انسـان بـه اصـل خویـش بـاز گـردد آن هـم اصلـی
کـه بهتر از اندیشـههای اسـتقراضی از دیگران اسـت .از
شـواهد ایـن ماجـرا می تـوان به قتل عـام طالبـان هنگام
ورود بـه مـزار رشیـف یـاد کـرد کـه بسـیاری از هزارههـا را
بـا خاک وخون یکسـان کردند این اندیشـه فقـط در کالم
سـلفیت وهابـی موجـود اسـت نـه در فقـه حنفـی وکالم
ماتریـدی.
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کتاب
در یادداشـت پیش(بخـش چهـارم) راجـع بـه مسـئلهی «ایجـاد عـادت
خوانـدن» و «راهکارهـای خوانـدن تحلیلی» بحث و بررسـی صـورت گرفت.
اینـک در ایـن یادداشـت ،ادامه بحثهایی را که در مـورد خواندن تحلیلی
اسـت ،پـی میگریـم .البتـه بـرای خواننـده گرامی قابـل یـادآوری میدانم
اینکـه اگـر بـه دنبـال فهـ م همهجانبـهی بحـث «چگونـه کتـاب بخوانیـم»
اسـت ،بـه متـام بخشهـای ایـن نوشـته مراجعـه منـوده و از آغاز تـا انجام،
ایـن مسـئله را دنبـال کنند.
در یادداشـت پیـش پنـج قاعـده یـا راهـکار عمده بـرای خوانـدن تحلیلی
مطـرح شـد کـه عبارت بودند از تشـخیص طرح یا اسـکلیت کتـاب ،وحدت
موضـوع ،تبییـن و تحلیل اجـزای کتاب ،پیداکردن پرسـشهای نویسـنده
و پیداکـردن واژگان مهـم یا همان واژگان کلیدی.
پـس از یافتن واژگان کلیـدی ،مسـئلهی جـدی و اساسـی در خوانـدن،
پیداکردن معنای واژگان اسـت .چـون واژگان و اصطالحات همواره معنای
محـدود و مشـخص و واحـدی نـدارد کـه در ذهـن نویسـنده وخواننـده
یکسـان باشـد؛ بنابـر ایـن خواننـده باید بـه دنبال یافتن معنای باشـد که
نویسـنده مـد نظـر دارد .در کتـاب از ایـن فعالیـت ،تحت عنـوان «توافق با
نویسـنده» یادگردیـده اسـت .نویسـندگان کتـاب «چگونه کتـاب بخوانیم»
یـادآوری میکنـد کـه شما در معنـای واژگان مهـم بـا نویسـنده بـه توافـق
برسـید؛ یعنـی اینکـه همان معنایـی واژگان را دریابیـد کـه نویسـنده مراد
کرده اسـت؛ در این صورت اسـت که شما با نویسـنده به توافق میرسـید.
شما بـه اسـاس راهکارهـای کـه در یادداشـت پیـش راجع بـه پیداکردن
واژگان مهـم یـا کلیـدی مطـرح شـد ،واژگان را پیـدا میکنیـد و سـپس بـه
دنبـال پیداکـردن معنـای آن میشـوید« .فـرض کنیـم آن واژههایـی را کـه
درک شـان مشـکل اسـت ،عالمـت زده اید .بعـد چه باید کـرد؟ دو احتامل
اصلـی وجـود دارد یا نویسـنده این کلمات را به یک معنـا در رسارس کتاب
بـه کار میبـرد یـا از معانـی مختلـف آنهـا بـه تناسـب در جاهـای مختلـف
اسـتفاده میکنـد .در مـورد اول ،واژه نشـان دهنـدهی اصطلاح واحـدی
اسـت... .در مـورد دوم ،واژههـا نشـانهی چندین اصطالح هسـتند .باتوجه
بـه ایـن مـوارد روش شما باید اینگونه باشـد :اول ،سـعی کنیـد که بفهمید
کـه واژه دارای یـک معنـا اسـت یـا چنـد معنـا .اگـر واژه دارای چنـد معنـا
اسـت ،سـعی کنیـد رابطـهی آنهـا را بـا یکدیگـر تشـخیص دهیـد .باالخـره
بـه جاهایـی دقـت کنید کـه واژه بـه چندین معنا بـه کار رفته اسـت وببنید
کـه آیـا نشـانه و دلیلـی بـرای تغییـر معنـی در متن آمـده اسـت یـا خیـر،
ایـن مطلـب آخـر ،باعـث میشـود بتوانیـد تغییـر معنـای کلمـه را بـا هامن
شـکل و بـا همان انعطافی دنبـال کنید که بیـان کنندهی روش نویسـنده
اسـت (».ص )143
پـس از انجـام فعالیتهـای کـه در مـورد «یافتن معنـای واژگان مهـم»
گفته شـد ،مسـئلهی «تعیین پیام نویسـنده» مطرح اسـت .هر نویسنده در
هر متنی مسـئله یا مسـئلههایی را مطرح میسـازد که در جریان بحث آن
مسـایل را بسـط و توسـعه میدهنـد« .مطالـب کتـاب نیز نوعـی اعالم نظر
اسـت؛ بیـان قضـاوت نویسـنده اسـت دربـارهی یـک موضـوع .وی بـر آنچه
تصـور میکنـد حقیقـت دارد ،تأکید مـیورزد و آنچـه را اشـتباه میپندارد،
رد میکنـد .او در مـورد ایـن یـا آن نکته به عنوان واقعیت ،پیشـنهاد قطعی
میدهـد ،ایـن نـوع پیشـنهاد در واقـع ابراز وقـوف و معرفت اسـت ،نه بیان
نظـر .نویسـنده ممکـن اسـت اهـداف خـود را در آغـاز کتـاب در دیباچـه
عنـوان کنـد؛ در کتابهـای ترشیحـی معمـوال نویسـنده آمـوزش مطلبی را
بـه خواننـده وعـده میدهـد .بـرای اینکـه ببینیـم آیا نویسـنده آیا بـه تعهد
خـود وفـا کـرده اسـت یا نه ،بایـد به تفحـص در مطالـب وی بپردازیم(».ص
 151ـ )152
6ـ پیداکردن هدف و مسـئله اساسـی نویسـنده و درسـت بودن آن :قاعده
ششـم روی ایـن موضـوع توجـه دارد کـه ببنیـم آیـا آنچـه را کـه نویسـنده
مطـرح کرده درسـت اسـت یـا خیر؟ البتـه در این جا منظوراز درسـت بودن
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ایـن اسـت کـه گزارههـا و مسـایل مطـرح شـده ،مطابـق بـه عقـل ،خرد و اسـتدالل
منطقـی باشـد .در غیـر آن صـورت هـر گـزارهی بـدون اسـتدالل را نبایـد پذیرفـت؛
اگـر نویسـنده بـه آن ایمان داشـته باشـد« .ممکن اسـت نویسـنده در بیـان عقاید
خـودش راجـع بـه موضوعـات واقعـی و علـوم صـادق باشـد ،ما بـه طور معمـول بنا
را بـر صداقـت نویسـنده میگذاریـم؛ امـا رصف اطلاع از عقایـد نویسـنده نبایـد
مـا را قانـع کنـد ،مگـر اینکـه منحصرا بـه شـخصیت وی عالقمنـد باشـیم .اگـر
مطالبـی نویسـنده متکـی بـه عقـل و خـرد نباشـد در آن صـورت چیـزی جـز بیـان
عقایـد شـخصی نیسـت(».ص  )152خالصـه بحـث قاعـده ششـم ایـن اسـت کـه
خواننـده نبایـد هـر آنچیـزی را کـه میخوانـد ،پذیـرا باشـد ،بلکه مسـایل درسـت
و نادرسـت را جـدا بسـازد .البتـه ایـن کار ممکـن نیسـت مگـر بـا درک و شـناخت
جملات و دیدگاههـای اصلـی نویسـنده .بنابـر ایـن «مهمتریـن جملات کتـاب را
عالمـت بزنیـد و معانـی آنها را کشـف کنیـد»؛ یعنـی خواننده پیش از درسـت بودن
دیـدگاه نویسـنده بایـد خـود دیـدگاه اصلـی را پیداکـرده و بشناسـد .ممکـن برای
برخـی خواننـدگان سـوال برانگیز باشـد کـه چرا این بحث از شماره  6رشوع شـد؛
قابـل یـادآوری اسـت کـه پنـج شمارهی دیگر ایـن موضـوع یا قاعـده دریادداشـت
قبلی(بخـش چهـارم) مطـرح گردید.
7ـ پیداکـردن اسـتداللهای نویسـنده در حامیـت از یـک مطلـب :شما در منت با
بحثهای گوناگون روبهرو میشـوید ،از میان این مطالب گوناگون اسـتداللهای
نویسـنده را دریابیـد .همچنـان بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه کنیـد کـه اسـتداللها در
حامیـت از کـدام مطلب بیان شـده اسـت؛ یعنی اینکه اسـتدالل نویسـنده باید در
حامیـت از موضـوع یـا مطلبـی باشـد که طـرح کـرده .نویسـندگان کتـاب «چگونه
کتـاب بخوانیـم» دیـدگاه شـان این اسـت که بایـد در البلای جملهها ،دلیـل ارائه
شـود« .اسـتدالل پیوسـته دارای یـک رشـته عبـارات اسـت که تعـداد از آنهـا زمینه
یـا ذهـن را بـرای نتیجـه مـورد نظـر آمـاده میکننـد .بنابرایـن در یـک پاراگـراف یا
حداقـل در مجموعـهی چنـد جملـه بایـد دلیلـی ارائـه شـود؛ امـکان دارد مقدمات
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باید از این فرصت به وجود امده اســتفاده کنید و با شریک عاطفی تان به سفر
بروید .تامل نکنید! نیاز اســت که به هر حال به زندگی عاطفی تان بیشتر توجه
کنید.
به نظر می رسد که بسیار متقاعد کننده هستید و با همه چیز به خوبی ارتباط
برقرار می کنید .زمان خوبی برای مذاکره ها و قردادهای رســمی می باشد .باید
صبور باشید .و سودهای فوری انتظار نداشته باشید!

شریک عاطفی تان یک هدیه ای به شما خواهد داد .امروز بعد از ظهر احتماال
مجبور باشــید که تصمیمات مهمی در ارتباط با زندگی عاطفی تان بگیرید.
باید بیشــتر به حس ششــم تان اطمینان کنید .دوستان شما را به یک سفر
کوتاه دعوت خواهند کرد

جوزا

زمان خوبی برای بودن در کنار دوســتان تان می باشــد.فرصت خوبی دارید تا
مشکالت و مسائل خانوادگی تان را حل کنید .به نظر می رسد که بسیار مشتاق
هســتید و تمایل دارید تا کارهای جدیدی را شروع کنید .اگر مشکلی دارید از
افراد مسن درخواست کمک کنید.

سرطان

عقرب

قوس

بپذیریــد که خود محور بوده اید! باید توجه بیشــتری به زندگی عاطفی تان
داشته باشید .بهتر است که هرگونه کار مهم را به زمان دیگری موکول کنید.
با شریک عاطفی تان به یک سفر دونفره بروید .دلیلی برای نگرانی در ارتباط
با موقعیت مالی تان وجود ندارد

جدی

به نظر می رســد که بسیار مشــغول هستید ،اما می توانید به هر چیزی که
تنظیم کرده بودید برســید .باید از این مزیت اســتفاده کنید ،اما از اغراق
کردن اجتناب کنید .به یاد داشــته باشــید که باید بیشتر استراحت کنید.

تالش های تان در نهایت به زودی به ثمر می رســد .رضایت بیشــتری در
بخش هــای مالی و اجتماعی خواهید داشــت .اطمینــان و توجه موجب
موفقیت شــما خواهند شد .سعی کنید که بیشــتر در زندگی عاطفی تان
احتیاط کنید.

اطرافیان به نظر می رســد که به شــما اعتماد دارند و می خواهند که از شــما
مشاوره بگیرند .زمان خوبی برای ایجاد دوستی های جدید است .سعی کنید که
از این فرصت مطلوب نهایت بهره را ببرید .شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

به نظر می رســد که مصمم هستید تا مسئولیت های جدیدی به عهده بگیرید.
امروز تامل کردن مطلوب است .ممکن است فرصتی داشته باشید که خودتان را
بتوانید در جامعه اثبات کنید.

اسد

امروز صبح ممکن اســت اجبارا به یک سفر شخصی بروید .که در زندگی عاطفی
تان موثر اســت .فرصتی دارید تا شخص خاصی رامالقات کنید که تجربیات سفر
کاریش را با شما درمیان بگذارد.

گ

میزان

به نظر می رســد که درانجام تمام کارهای خانگی و شخصی موفق هستید.
روابط خانوادگی تان بسیار خوب اســت .مود خیلی خوبی دارید ،و مهارت
هــای برقراری ارتباطی تان عالی اســت .می توانید بــه اطرافیان خود نیز
مشاوره بدهید.

ثور

3145

آخرین ـ ابد ـ بینا ـ پاک ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم
ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ راحت ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســرک ـ شکل ـ
صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ
ـ گذاره ـ البد ـ مدار ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.

خ

د
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یـا اصـول اسـتدالل همیشـه در آغـاز بیـان نشـود ،امـا باوجـود ایـن ،ایـن اصـول و
مقدمات منشـأ نتایج هسـتند .اگر اسـتدالل صحیح باشـد از مقدمات نتیجه عاید
میشـود( .ص  )153خالصـه قاعـده هفتـم اینکه «اسـتداللهای نویسـنده را یا از
میـان جملات پیداکنیـد یـا آنهـا را با کمـک جمالت مختلـف بنا کنیـد» .در کتاب
چنـد نکتـه راجـع به اسـتداللها پیشـنهاد گردیده اسـت کـه آن نکات از ایـن قرار
است:
1ـ بـه خاطـر داشـته باشـید کـه هـر اسـتداللی بایـد چنـد عبـارت داشـته باشـد.
بعضـی از ایـن عبـارات ثابـت میکننـد چـرا شما بایـد نتیجـهای را بپذیریـد کـه
نویسـنده ارائـه میدهـد .اگـر اول نتیجـه را پیداکردیـد ،ببنیـد کـه به کجـا منتهی
میشـوند2 .ـ میـان اسـتداللی کـه بـه یـک یـا چنـد حقیقت معیـن اشـاره میکند
تـا نتیجـهای کلـی و عمومـی را اثبـات کنـد و اسـتدالل کـه یـک رشـته عبـارات و
اصـول کلـی را بیـان میکنـد تـا عمومیتهـای دیگـری را ثابـت کند ،تفـاوت قایل
شـوید3 .ـ ببنیـد نویسـنده چـه چیزهایی میگویـد .باید فرض کرد ،چـه چیزهایی
را میگویـد .میتـوان ثابـت کـرد یـا بـرای آنهـا مـدرک آورد چـه چیزهایـی بدیهـی
هسـتند و احتیـاج بـه اثبـات ندارنـد(.ص )171
8ـ تعییـن مسـایل حـل شـده و ناشـده :آخریـن قاعـدهی پیشـنهاد شـده بـرای
خوانـدن تحلیلـی و فهـم عمیـق از کتـاب ایـن اسـت کـه شما در نهایت بسـنجید
کـه از بیـن مسـئلههای مطـرح شـده ،کـدام یکی شـان حل شـده و درسـت پاسـخ
گفتـه شـده و کـدام شـان بـدون پاسـخ یـا حل ناشـده باقـی مانـده اسـت« .تعیین
کنیـد کـه کـدام یـک از مسـایل نویسـنده حل و کـدام یک حل نشـده اسـت و اگر
مسـئلهای بـدون جـواب باقـی مانده اسـت ،ببنید نویسـنده از موفقبـودن خود در
حـل آن آگاه اسـت یـا خیر».
در یادداشـت بعدی(بخـش ششـم) کـه آخریـن بخـش اسـت تلاش میگـردد
تـا متـام مطالـب جمعبنـدی گـردد و همچنـان در کنـار آن نگاهـی بـه «چگونـه
خوانـدن» انـواع کتابهـا در رشـتههای مختلـف انداختـه شـود.

افغانسـتان ما :آهنگ «میشـه در باغ دو چشمانت بشینم» با صدای
اسـتاد وحید قاسـمی خواننده مشـهور کشـور ،آهنگ تیرتاژ رسیال
ایرانـی به نام «همبازی» شـده اسـت.
رسیـال هـم بـازی بـا کارگردانـی «رسوش محمـد زاده» و تهیـه
کنندگـی «نویـد محمـودی» فلـم سـاز معـروف اهـل افغانسـتان ،در
قالـب عاشـقانه  -اجتامعـی اسـت کـه اولیـن قسـمت آن مـاه حـوت
سـال  ۱۳۹۹از شـبکه دو تلویزیـون ایـران پخـش شـد.
دیبـا زاهـدی ،آتیلا پسـیانی ،هامیـون ارشـادی ،علیرضا اسـتادی،
بهنـام تشـکر ،کمنـد امیـر سـلیامنی ،رویـا جاویدنیـا ،علیرضـا
اوسـیوند ،حسـین مهـری ،کامـران تفتـی ،نیلوفرکوخانـی ،مریـم
مومـن ،امیـر کاظمـی ،ایامن صفـا ،پادینا کیانـی ،خیام وقـار ،زهره
نعیمـی ،محیـا دهقانـی ،محمـد حیـدری ،پـوالد مختـاری ،هانیـه
غالمـی و مهتـاب شـیروانی بازیگـران ایـن رسیـال هسـتند.
رسیـال «هـم بـازی» ملـودرام عاشـقانهای اسـت کـه سـعی دارد در
فضایـی جدیـد بـا قصـهای اجتامعـی بـه قلـم «وحیـد حسـن زاده»
و«مریـم اسـمی خانـی» با طراحی نویـد محمودی به روابـط جوانان،
اشـتغال و هویـت نـگاه ویژهای داشـته باشـد.
نویـد محمـودی ،فلـ م سـاز مطـرح افغـان بـا همرسـانی تیتراژ ایـن
رسیال در صفحه اینسـتاگرامش نوشـته اسـت« :مدتهـا بود عالقه
داشـتم یـک ترانـه افغانـی تیتراژ یکـی از رسیالهـای تلویزیونـی
باشـد ،امـروز ایـن مهـم با صـدای اسـتاد وحیـد نازنین اتفـاق افتاد»
پخـش تیتراژ ابتدایی رسیـال تلویزیونی هـم بازی با صدای اسـتاد
وحید قاسـمی واکنشهای بسـیاری از سـوی کاربران افغانستان در
شـبکه های اجتامعـی نیز به همراه داشـت.
یکـی از کاربـران شـبکههای اجتامعـی در واکنـش بـه ایـن خبر
نوشـته اسـت :امیـدوارم روزی فرارسـد کـه مرزهـای تحمیلـی بیـن
کشـورهای هم زبان ایران ،افغانسـتان وتاجیکسـتان برداشـته شـود
و مـا بیشتر هـم دیگرپذیـر شـویم .و همچنیـن گفتـه اسـت ،نقـش
هرنمنـدان در ایـن همبسـتگی بـی نهایـت مهـم اسـت.
یک کاربر دیگر در فیسـبوکش نوشـته اسـت :اسـتاد وحید قاسـمی
فراتـر از مرزهای کشـور میدرخشـد .یکی از قویتریـن رسیالهای
گ اسـتاد قاسـمی در
پر مخاطب ایران پس از این قرار اسـت از آهن 
پسزمینـه آن رسیال اسـتفاده کند.
یکـی دیگـر از کاربـران نیز با همرسـانی ویدیـوی تیتراژ این رسیال
گفتـه اسـت« :یـک منونه کوچـک اما خیلـی زیبا از تبادلـه فرهنگی
میـان دو ملـت همزبـان و همفرهنگ.
همچنیـن کاربـر دیگـر خطـاب بـه اسـتاد وحیـد قاسـمی بـرای وی
آرزوی موفقیـت کـرده و در صفحـهاش نوشـته اسـت :بـا صـدا و هرن
نـاب تـان ،پلـی هـمدلـی و هـ م زبانـی را محکمتر مـی بندید.
اسـتاد وحیـد قاسـمی بیـش از چهـار دهـه سـابقه هنری دارد .او
ریاسـت رادیـو تلویزیـون ملـی افغانسـتان را نیـز در کارنامـه دارد.
قاسـمی در جشـنواره سـال ( ۲۰۰۷از سـوی تلویزیون نـور /آمریکا)
در میـان آهنگسـازان جایـگاه نخسـت را از آن خـود سـاخت و در
جشـنواره سـال ( ۲۰۰۸از سوی تلویزیون آریانا) در کنار هرنمندانی
چـون فرید زالند ،اسـتاد خیال ،اسـتاد مهوش ،بانـو قمر گل ،احمد
ظاهـر و احمـد ولـی لقب «سـتاره موسـیقی» را به دسـت آورد.
او سـه سـال قبل لقب «استاد» را از سـوی وزارت اطالعات و فرهنگ
افغانسـتان بـه دسـت آورد .شمار کسـانی کـه لقـب «اسـتاد» را در
افغانسـتان بـه دسـت آوردهاند بسـیار اندک اسـت.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :متوسط
 12 کلمه :خوب
 18 کلمه :عالی
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روابط با دوســتان و بستگان بسیار خوب پیش خواهد رفت .احتماال شخصی را
ببینید که مدت زمان طوالنی اســت کــه او را ندیده اید .فرصت خوبی دارید تا
مشکالت خانوادگی که به تعویق انداخته بودید را حل کنید .باید توصیه های افراد
باتجربه را نیز در نظر بگیرید
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نوبت مهرههای سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیرسفید را در خانه  c7حرکت دهید.
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خبر
فرهنگیان هرات :

نمیگذاریــم کاشــیهای وارداتــی
روی بناهــای تاریخــی نصــب شــود

مسـئوالن فرهنگـی هـرات بـه بـی بی سـی گفته انـد برخـی از رشکتهای
سـاختامنی کـه مرمـت بناهـای تاریخـی را بـر عهـده میگیرنـد تلاش
میکننـد تـا کاشـیهای صنعتـی و وارداتـی را بـه دلیـل کـم هزینـه بودن
آن بـهکار بربنـد .در حـال حـارض در برخـی از کشـورها و از جملـه چیـن،
ازبکسـتان و ایـران هـم کاشـی صنعتـی تولیـد میشـود امـا بـه گفتـه
مسـئوالن فرهنگـی هرات این کاشـیها کیفیت ،اصالت و اهمیت کاشـی
سـنتی افغانسـتان را نـدارد .بـه نقـل از منبـع ،اداره حفـظ آبدات/بناهـای
تاریخـی هـرات میگویـد پیشـنهادهایی بـرای نصـب کاشـی صنعتـی در
قسـمتهایی از مسـجد جامـع بـزرگ هـرات دریافـت کـرده که بـی درنگ
آن رد کـرده اسـت .زملـی صفـا ،مسـئول ایـن اداره گفتـه اسـت»:فعال جـد
و جهـدی هسـت کـه کاشـیهای ایرانـی در مسـجد جامـع هـرات نصـب
شـود امـا تـا زمانی که من مسـئولیت اداره حفظ آبدات تاریخـی را به عهده
داشـته باشـم اجـازه ایـن کار را نخواهـم داد».
آقـای صفـا گفتهاسـت رئیـس جمهـوری فرمـان داده که بناهـای تاریخی و
مکانهـای عمومـی جدیـد بایـد بـا کاشـیهای سـنتی افغانسـتان و طرح
دوره تیمـوری مزیـن شـود امـا تاکنـون این دسـتور اجرایی نشـده اسـت.
یگانه کارگاه سـنتی و دولتی کاشیسـازی هرات به شـیوه هشـتصد سـال
قبـل و بـا اسـتفاده از سـنگهای مخصوصـی کـه از بستر دریـای هریـرود
جمـع آوری میشـود ،شیشـه ،قلـع و مـس گداختـه شـده در کارگاههـای
مسـگری ،کاشـی تولیـد میکنـد .آقـای صفـا همچنـان گفتـه اسـت کـه
کارگاه کاشـی سـازی سـنتی هـرات بـه اعتبار کیفیـت و چگونگـی کار که
دقیقـا از لحـاظ سـبک و ابـزار کار با شـیوه کاشـی سـازی عصر تیموریها
یکسـان اسـت در جهـان نظیـر نـدارد و «ما افتخـار میکنیم که ایـن هرن را
مدرنیـزه نکردیم ».بشـیر احمد فقیری کـه  ۳۵سـال دارد و در یگانه کارگاه
کاشـی سـازی سـنتی در اداره حفـظ آبـدات تاریخـی هـرات کار میکنـد،
بـه بـی بی سـی گفته « :پـدرم  ۶۵سـال اینجا کار کـرد .حـاال آرزوی ما هم
ایـن اسـت که شـاگردان جـوان بیاینـد و ما به آنـان یاد بدهیم کـه این هرن
از بیـن نـرود ».در کنـار کاشیسـازی دولتـی ،در سـالهای اخیـر در هرات
یک کارگاه شـخصی و خصوصی کاشیسـازی نیز به همین سـبک و شیوه
از سـوی «اسـتاد» عبدالجلیل توانا خوشنویس برجسـته هرات ،ایجاد شده
اسـت .آقـای توانا گفته اسـت کاشـی اصیـل هراتـی را در بناهـای تاریخی
غزنـی ،قندهـار و کابـل هـم بـه کار بـرده اسـت .او افـزوده « :روی ایـن هرن
حسـاب میشـود .ایـن یکـی از هرنهـای واالی ایـن خطه باسـتانی اسـت.
زحامتـی که گذشـتگان کشـیدند باید کارشـان گسترش یابد و مـا باید آن
را بـه آینـدگان انتقـال دهیـم ».محمد صدیق میر ،اسـتاد دانشـگاه و عضو
انجمـن حامیـان میـراث فرهنگـی هـرات امـا گفتـه کـه قدمهـای موثـری
بـرای حامیـت از کاشـی سـازی و کاشـی سـازان برداشـته نشـده اسـت .او
افـزوده کـه ایـن هرن به حامیـت دولتی و مردمی نیـاز دارد .به بـاور او ،برای
رونـق بـازار ایـن کاشـیها بایـد تبلیغات بیشتری بین مـردم انجام شـود تا
در خانههـا و دفاترشـان از آن اسـتفاده کننـد و تقاضـا بـرای ایـن تولیـدات
افزایـش یابد.
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وزیر خارجه عربستان :مطمئنیم
هرگونه توافق با ایران شامل برنامه موشکی نیز میشود

وزیـر خارجـه عربسـتان گفتـه ایـن کشـور
اطمینـان حاصـل کـرده کـه هرگونـه توافقـی بـا
ایـران شـامل برنامـه موشـکهای بالسـتیک
و نیـز فعالیتهـای منطقـهای ایـران خواهـد
بـود .او گفتـه اگـر ایـران رفتـارش را تغییـر دهـد
عربسـتان آمـاده مذاکـره مسـتقیم اسـت.
فیصـل بـن فرحـان آل سـعود ،وزیر امـور خارجه
عربسـتان سـعودی در مصاحبه با شـبکه فرانس
 ۲۴دربـاره موضوعاتـی از جملـه عـادی سـازی
رابطـه با ارسائیـل ،جنگ یمن و برنامه موشـکی
ایـران صحبت کرده اسـت.
او گفتـه کـه عربسـتان سـعودی اطمینـان
حاصـل کـرده کـه در مذاکـرات ایـن هفتـه
ویـن میـان کشـورهای چهـار بـه علاوه یـک و
ایـران هـر توافـق جدیـدی مشـمول دو موضـوع
موشـکهای بالسـتیک و حامیـت ایـران از
گروههـای مسـلح منطقـه خواهـد بـود.
ایـران و کشـورهای بریتانیـا ،آملـان ،فرانسـه،
روسـیه و چیـن قـرار اسـت امـروز سهشـنبه ۶
اپریـل در ویـن بـا یکدیگـر مالقـات و دربـاره
رشایـط بازگشـت بـه برجـام گفتوگـو کننـد.
مناینـده امریـکا نیـز در ویـن حضـور خواهـد
داشـت امـا ایـران گفتـه هیـچ مذاکـره مسـتقیم

یـا غیرمسـتقیمی بـا امریـکا صـورت نخواهـد
گرفـت.
وزیـر خارجـه عربسـتان بـه فرانـس  ۲۴گفتـه
اسـت« :مـا مطمنئ هسـتیم که جامعـه جهانی
بـا جدیـت تلاش خواهـد کـرد تا مطمنئ شـود
کـه ضعفهـای توافـق امتـی سـال ۲۰۱۵
رفـع شـده و بیثباتـی در منطقـه کـه نتیجـه
فعالیتهـای ایـران اسـت از بیـن مـیرود».
شـاهزاده فیصـل ترصیـح کـرده کـه کانـال
مسـتقیمی بـرای گفتوگـو میـان ایـران و
عربسـتان وجـود نـدارد امـا در صورتـی کـه
"ایـران رفتـارش را تغییـر دهـد" پادشـاهی
سـعودی بـرای گفتوگـو آمـاده اسـت.
وزیـر خارجـه عربسـتان دربـاره جنـگ یمـن
نیـز گفتـه علیرغـم حملات تـازه حوثیهـا
علیـه دولـت یمـن کـه مـورد حامیـت عربسـتان
سـعودی اسـت و حملات ایـن گـروه بـه خـاک
عربسـتان ،پیشـنهاد آتشبـس همچنـان روی
میـز اسـت.
فیصـل بـن فرحـان آل سـعود همچنیـن عـادی
سـازی روابـط عربسـتان بـا ارسائيـل را مرشوط
بـه توافـق صلـح میـان ارسائیـل و فلسـطینیان
کرده اسـت.

محاکمه نتانیاهو همزمان با رایزنیها
برای تشکیل دولت آینده اسرائیل

دادگاه بنیامیـن نتانیاهو ،نخسـت وزیـر ارسائیل روز
دوشـنبه در حالـی از رس گرفتـه شـد کـه همزمـان
رایزنیهـا بـرای تشـکیل کابینـه جدیـد ایـن کشـور
آغاز شـده اسـت.
قضـات رسـیدگی کننده بـه پرونده فسـاد و تخلفات
مالـی بنیامیـن نتانیاهـو ،نخسـت وزیـر  ۷۱سـاله
ارسائیـل را بـه دادگاه بیتاملقدس احضار کردهاند.
در این جلسـه که در ادامه نشسـت قبلی در ابتدای
مـاه فبروری برگـزار میشـود علاوه بـر اسـتامع
شـهود ،اظهـارات مقدماتـی سـارنوالها در خصوص
ایـن پرونـده مطـرح خواهـد شـد؛ ایـن جلسـه در
واقـع مرحلـهای تـازه از رونـد رسـیدگی بـه اتهامـات
بنیامیـن نتانیاهو اسـت کـه به عنوان اولین نخسـت
وزیـر تاریـخ ارسائیـل پیـش از تـرک قـدرت محاکمه
میشـود .آقـای نتانیاهـو قـرار اسـت بـر اسـاس سـه
اتهـام مشـخص در پرونده یعنی فسـاد ،کالهربداری
و سوءاسـتفاده از اعتامد عمومی تحت محاکمه قرار
گیـرد .ایـن در حالیسـت کـه نخسـت وزیـر ارسائیل
تـا کنون کلیـه اتهامـات را رد و آنرا «دسیسـه رقبای
سیاسـی» خـود توصیـف کرده اسـت .آقـای نتانیاهو
کـه صبـح روز دوشـنبه بـرای رشکـت در جلسـه
محاکمـهاش وارد دادگاه شـد در حالـی بـه اظهارات
سـارنوال اصلـی پرونـده گـوش فراخواهـد داد کـه
همزمـان چنـد کیلومتر آنطرفتـر از دادگاه ،روویـن
ریولیـن ،رئیس جمهـوری ارسائیل رایزنی با روسـای
احـزاب پارملانـی بـرای تشـکیل دولـت آینـده ایـن
کشـور را آغـاز کـرده اسـت؛ گفتگوهایـی کـه بـرای
آینده سیاسـی بنیامین نتانیاهو بسیار مهم و تعیین
کننـده خواهـد بود .تشـکیل دولـت در ارسائیل پس

از برگـزاری چهارمیـن انتخابـات پارملانـی طـی دو
سـال گذشـته همچنـان بـه دلیـل نتیجـه انتخابات
اخیـر و تـداوم بنبسـت سیاسـی موجـود در ایـن
کشـور در هالـهای از ابهـام وجـود دارد.
لیکـود ،حـزب راسـتگرای ارسائیـل بـه ریاسـت
بنیامیـن نتانیاهـو در انتخابـات پارملانـی  ۲۳مـارچ
 ۳۰کرسـی از  ۱۲۰کرسی کنسـت را از آن خود کرد
کـه بـرای تشـکیل دولـت کافـی نیسـت.
حـزب حاکـم حتـی بـا متحـدان سـنتی خـود نیـز
منیتوانـد  ۶۱کرسـی الزم بـرای تشـکیل دولـت
آینـده ارسائیـل را بدسـت آورد؛ ایـن در حالیسـت
کـه بسـیاری از جریـان های سیاسـی و حتی برخی
تشـکیالت راسـت این بار مصمم هستند که هر طور
شـده بـه دوازده سـال نخسـت وزیری آقـای نتانیاهو
پایـان دهنـد .تحلیلگـران معتقدنـد کـه بـه دلیـل
نبـود رهبری واحد در تشـکلهای سیاسـی مخالف
بنیامیـن نتانیاهـو ،وی میتوانـد با حامیت شـانزده
مناینـده احـزاب تندرو ،شـش نفـر از ائتالف راسـت
افراطـی جریـان «صهیونیسـم مذهبـی» بیشترین
توصیه برای نامزدی تشـکیل دولـت را دریافت کند.
نامـزدی کـه بیشترین توصیـه را از مناینـدگان
پارملـان داشـته باشـد معمـوال در زمـان بنبسـت
حاصـل از نتایـج انتخابـات پارملانی از سـوی رئیس
جمهـوری بـرای تشـکیل کابینـه معرفـی میشـود.
نامزد تعیین شـده برای این منظور بیسـت و هشـت
روز فرصـت خواهـد داشـت تـا اعضای دولـت خود را
معرفـی کنـد ،در غیـر ایـن صـورت مهلـت یاد شـده
از سـوی رئیـس جمهـوری چهـارده روز دیگـر متدید
خواهد شـد.

سال پانزدهم

اعالم حمایت کامــل اتحادیه اروپــا از دولت اوکراین
حضـور نظامـی روسـیه در مرزهـای اتحادیـه اروپـا افزایـش یافتـه
اسـت .نقـض آتشبـس و درگیـری در رشق اوکرایـن شـدت گرفتـه
اسـت .اتحادیـه اروپـا ضمـن ابـراز نگرانـی از افزایـش حضـور نظامی
روسـیه ،بـر حامیـت قاطـع خـود از اوکرایـن تاکیـد کـرده اسـت.
رشق اوکرایـن همچنـان ناآرام اسـت .در رشایطی کـه نربد و رویارویی
نیروهـای دولتـی اوکرایـن بـا شورشـیان در ایـن منطقـه ادامـه دارد،
روسـیه بـر حضـور نظامـی خـود در مناطق مـرزی افزوده اسـت.
جـوزپ بـورل ،هامهنـگ کننـده سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا
بـار دیگـر بـر پشـتیبانی کامـل ایـن اتحادیـه از اوکرایـن تاکیـد کرده
اسـت .بـورل اعلام کـرد کـه اتحادیـه اروپـا از مبـارزه دولـت اوکرایـن
علیـه شورشـیان مـورد حامیـت روسـیه در رشق ایـن کشـور حامیت و
پشـتیبانی میکنـد.
افـزون بـر آن اتحادیـه اروپـا از افزایـش حضـور نظامـی روسـیه در
مناطـق مـرزی اوکرایـن ابـراز نگرانـی کرده اسـت .در همیـن ارتباط،
بـورل بـا دمیتری کولبـا ،وزیـر امـور خارجـه اوکرایـن متـاس تلفنـی
داشـته اسـت.
واپسـین روزهـای هفتـه گذشـته ،منطقـه دونبـاس ،واقـع در رشق
اوکرایـن ،بار دیگر شـاهد درگیری شورشـیان و نیروهـای دولتی بود.
طرفیـن یکدیگـر را متهـم بـه نقـض آتشبـس کردهانـد.
فرانسـه و آملـان کـه در پـی یافتن راهحلـی سیاسـی بـرای بحـران
اوکرایـن هسـتند ،نسـبت بـه افزایـش مـوارد نقـض آتشبـس در ایـن
منطقـه ابـراز نگرانـی کردهانـد.

در بیانیـه مشترک وزارت امـور خارجـه دو کشـور آملـان و
فرانسـه اعلام شـده اسـت که ایـن دو کشـور اوضـاع حاکم
بـر رشق اوکرایـن و بهویـژه تـردد نیروهـای روسـی در ایـن

آمارهـای رسـمی نشـان میدهنـد نیمـی از شـهرهای ایـران در
وضعیـت قرمـز یا نارنجـی قرار دارند .سـعید منکـی وزیر صحت
هـم میگویـد این "یکی از سـهمگینترین امواج کرونا " اسـت.
همزمـان براسـاس گزارشهـا از ایـران و بـه گفتـه آمـار رسـمی
دولتـی  ۱۷۲نفـر بـر اثـر کرونـا طـی  ۲۴سـاعت گذشـته جـان
خـود را از دسـت دادهانـد.
از دیروز  ۹۶شـهر بزرگ به شـهرهای قرمز و زرد اضافه شـدهاند

ورزش

از جملـه چنـد مرکـز والیـت :تهـران ،کـرج ،اصفهان ،شـیراز،
ایلام ،شـهرکرد و زنجان.
دولـت اعلام کـرد کلیـه مسـافرانی کـه بـه شـهرهای قرمـز و
نارنجـی جدیـد سـفر کردهانـد ۷۲ ،سـاعت فرصـت دارنـد بـه
مبـدا برگشـته وگرنـه جریمـه خواهنـد شـد.
بـه گفتـه ایـرج حریرچـی معـاون وزیـر صحـت "هـم اکنـون
 ۲۲۷شـهر بزرگ کشـور در وضعیت قرمز و نارنجی هسـتند و

در  4لیـگ بـزرگ اروپایـی اتفاقاتی در حال
رخ دادن اسـت کـه به شـدت جذابیت لیگ
قهرمانـان فصـل بعد را تهدیـد می کند.
بـه نقـل از مـارکا ،متاشـای لیـگ قهرمانـان
بـدون برخـی تیـم های بـزرگ و سـتاره های
شـان منـی توانـد خبر خوبـی برای دوسـت
داران فوتبـال باشـد .عـادت کـرده ایـم کـه
بـرای سـال هـا شـاهد حضـور تیـم هـای
بزرگـی چون یوونتـوس ،لیورپول ،دورمتوند،
پـی اس جـی در چمپیونزلیـگ باشـیم ولـی
بـه فاصلـه دو مـاه تا پایـان فصل ایـن  4تیم
هنـوز هیـچ تضمینـی بـرای کسـب سـهمیه
لیـگ قهرمانـان فصـل  2021-22ندارنـد.
لیـگ قهرمانانـی را تصـور کنیـد کـه در آن
کریـس رونالـدو ،نیمار ،کیلیـان امباپـه،
ارلینـگ هالنـد و لیورپـول یورگـن کلـوپ بـا
سـتاره هایـش محمـد صلاح و سـادیو مانـه
غایـب هسـتند.
لیورپول
حریـف فـردا شـب رئـال در دور رفـت یـک
چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان ،پـس از 30
بـازی با کسـب  49امتیاز در رده ششـم قرار
دارد .فاصلـه با چلسـی رده چهارمی تنها دو
امتیـاز اسـت و تاتنهـام نیـز با امتیـازی برابر
در رده پنجـم قـرار دارد .اورتون و وسـتهام با
دو و یـک بـازی کمتر بـه ترتیـب  46و 49
امتیـازی هسـتند تـا مشـخص شـود قرمزهـا
در هشـت بـازی باقیامنـده حـق اشـتباه
ندارند.
یوونتوس
رویـای دهمیـن قهرمانـی متوالـی یوونتوس
را بایـد متـام شـده دانسـت .پس از تسـاوی
شـنبه شـب برابـر تورینـو اکنون فاصلـه یووه

با اینرت صدرنشـین به  12امتیاز رسـیده اسـت و
ایـن تیم چهارشـنبه شـب بایـد بـازی معوقه خود
را برابـر ناپولـی برگـزار کند.
یـووه پاییـن تـر از اینتر ،میلان و آتاالنتـا در
رده چهـارم بـا  56امتیـاز قـرار دارد و ناپولـی بـا
امتیـازی برابـر در رده پنجم ایسـتاده اسـت .پس
از شکسـت برابـر بنونتـو و تسـاوی برابـر تورینـو
حـاال آنـدره آ پیرلو به شـدت خطر اخـراج را حس
مـی کنـد و بـرای بیانکونـری کسـب سـهمیه در
اولویـت قـرار گرفتـه اسـت.
پی اس جی
کمتر کسـی تصـور مـی کـرد کـه پـس از 31
بـازی ،پـی اس جـی بـا فاصلـه سـه امتیـازی از
صـدر ،شـانس اول قهرمانی نباشـد .شـنبه شـب
در بازی حسـاس برابر لیل صدرنشـین ،پاریسـی
هـا شکسـت خوردنـد تـا همـه چیـز پیچیـده تـر
شـود .موناکـو با یک امتیاز کمتر از پی اس جی
در رده سـوم قـرار دارد و لیـون هم در دو امتیازی
پـی اس جـی اسـت .سـه تیم از فرانسـه سـهمیه
لیـگ قهرمانـان مـی گیرنـد و بایـد دیـد پـی اس
جـی از ایـن قافلـه جـا مـی ماند یـا مطابـق چند
سـال اخیر نه تنها سـهمیه می گیـرد که قهرمان
نیـز خواهـد شـد .بـدون شـک حفـظ نیمار و
امباپـه در صـورت از دسـت رفنت سـهمیه دشـوار
خواهـد بود.

ارلینگ هالند فروشی نیست؛ سانچو به یک شرط می رود

تلـه فـوت فرانسـه شـب گذشـته از توافـق نهایـی
نیمار و پـی اس جی برای متدید قـرارداد خرب داد.
سـاعاتی پـس از انتشـار گزارشـی در نرشیـه آرا
کاتالونیـا مبنـی بـر توقف مذاکـرات متدید قـرارداد
نیمار و پـی اس جـی ،تلـه فـوت ضمـن تکذیب آن
ادعـا کـرد کـه سـتاره برزیلـی تـا  2026بـا پـی اس
جـی بـه توافـق رسـیده اسـت .از قـرارداد نیمار بـا
پـی اس جـی تنهـا یـک سـال و سـه مـاه باقیامنده
و هنـوز خبر متدیـد او رسـمی نشـده اسـت .روز
گذشـته نرشیـه آرا ادعـا کـرد کـه نیمار چـون در
مـورد جدایـی لیونـل مسـی از بارسـا تردیدهایـی
پیـدا کـرده ،مذاکـرات متدیـدش را متوقف کـرده و
قصـد دارد تابسـتان  2022بـه عنـوان بازیکـن آزاد
بـه بارسـلونا برگـردد .تلـه فـوت امـا ادعـا مـی کنـد
سـتاره برزیلـی تـا  2026بـه پـی اس جـی متعهـد
شـده و ایـن خبر بـه زودی اعلام خواهـد شـد .این
منبـع همچنیـن گـزارش داده اسـت کـه رسان پـی
اس جـی کـه حاال خیال شـان از بابـت نیامر راحت

شـده ،متـام مترکزشـان را روی متدیـد بـا کیلیـان
امباپـه گذاشـته انـد؛ سـتاره  22سـاله ناراضـی کـه
از انتقـادات رسـانه هـای فرانسـوی خسـته شـده و
تاکنـون سـه بـار پیشـنهاد متدیـد را رد کرده اسـت.
متدیـد بـا نیمار خبر خوبـی بـرای رئـال مادریـد
نیسـت چرا که این باشـگاه سـخت بـه دنبال جذب
امباپه اسـت و می داند که در صورت رسـمی شـدن
متدیـد بـا نیمار ،باشـگاه پاریسـی بـا متـام قـدرت
بـرای متدیـد بـا امباپـه تلاش خواهـد کرد.

ثبت دو رکورد جدید توسط فهیم انوری در مسابقات شنای روسیه

هانـس یوآخیـم واتسـکه مدیر دورمتوند در مـورد احتامل جدایی ارلینگ هالند و جیدون سـانچو
صحبـت کـرد .بـا وجـود گامنهزنیها و شـایعات فـراوان دربـاره جدایـی ارلینگ هالند از بوروسـیا
دورمتونـد در پایـان فصـل جـاری بـرای پیوستن بـه تیمهایـی ماننـد بارسـلونا و رئـال مادریـد،
هانـس یواخیـم واتسـکه مدیـر اجرایـی باشـگاه دورمتونـد تأکیـد کـرد کـه زردپوشـان وسـتفالن
سـتاره نروژیشـان را از دسـت نخواهنـد داد.
بعـد از باخـت اخیـر دورمتونـد برابـر فرانکفورت و کم شـدن شـانس این تیم برای کسـب سـهمیه
لیـگ قهرمانـان اروپـای فصـل آینـده پـس از سـقوط بـه رده پنجـم جـدول ،شـایعهپراکنی درباره
جدایـی هالنـد شـدت گرفـت امـا واتسـکه میگوید حتـی اگـر دورمتوند سـهمیه لیـگ قهرمانان
نگیـرد هـم بـرای فـروش هالنـد با هیـچ تیمی مذاکـره نخواهـد کرد.
واتسـکه گفـت «:مـا هیچ نقشـه مـوازی نداریم .ما بـا ارلینگ ،پـدر و مدیربرنامههـای او در کامل
صلـح و آرامـش صحبـت خواهیـم کـرد .وخـب بـه هـر حـال مـا هـم میخواهیـم کـه او شـخصاً با
رضایـت کامـل در کنارمـان مبانـد و بـا انگیزه بـه روند گلزنـیاش بـرای دورمتوند در فصـل آینده
ادامـه دهـد .جـز این هیـچ برنامـهای نداریم».
مدیـر اجرایـی باشـگاه دورمتونـد دربـاره آینده دیگـر بازیکن تیمش جیدون سـانچو که شـایعاتی
دربـاره جدایـیاش بـرای پیوستن بـه منچستریونایتد وجـود دارد هـم گفـت «:تنهـا اگـر بـرای
او پیشـنهادی خارقالعـاده دریافـت کنیـم ،موضـوع را بـا بازیکـن و مدیربرنامههایـش درمیـان
خواهیـم گذاشـت .بـا ایـن وجود من کاملاً مطمئنم که در بازار نقل و انتقاالت تابسـتان امسـال
جابجاییهـا بسـیار محـدود خواهنـد بـود بـه خصـوص در مـورد باشـگاههای بـزرگ کـه بـه دلیل
شـیوع ویـروس کرونـا ،آسـیبهای اقتصـادی جـدی دیدهانـد».
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وضعیـت  ۲۲۱شـهر نیـز زرد و آبـی اسـت".
او گفـت شـیوع مـوج جدیـد ویـروس جهـش یافتـه از جنـوب
غربـی ایـران آغـاز شـد و اکنـون "غـرب کشـور را در بـر گرفتـه
و بـه سـمت شمال و شمال رشق کشـور در حـال پیشروی
است".
منابـع رسـمی ایـران سـوی ه ای را کـه کـه نخسـتین بـار در
بریتانیـا شناسـایی شـد نـوع غالـب در شـیوع فعلـی اعلام
کردهانـد .گـزارش ده اسـت کـه ایـن ویـروس در ایـران ابتـدا
والیـت خوزسـتان را بـه شـدت در گیـر کـرده اسـت.
وضعیت قرمز و نارنجی به چه معناست؟
بـر اسـاس مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا وضعیـت
قرمـز ،بسـیار پـر خطـر ،بـه ایـن معناسـت کـه ابتلای قطعی
بیـش از  ۲۵مـورد در  ۱۰۰هـزار نفـر در روز و همهگیـری رو
بـه گسترش باشـد .در ایـن وضعیـت همـه مشـاغل بـه جـز
شـغلهای رضوری بایـد تعطیـل شـوند.
پـس از رنـگ قرمـز ،رنگهـای نارنجـی ،زرد و آبی قـرار دارند:
بـه ایـن ترتیـب که چهـار نفـر بستری در  ۱۰۰هزار نفـر زرد،
شـش بستری در  ۱۰۰هـزار نفـر نارنجـی و  ۱۰بستری در
 ۱۰۰هـزار نفـر ،قرمـز محسـوب میشـوند.
رنگبنـدی جدیـد بـا افـزودن رنـگ آبـی بـه معنـای وضعیـت
"کمخطـر" از شـنبه  ۲۵مـاه دلو در رسارس ایران اعامل شـده
است.
بر اسـاس مصوبه سـتاد ملی مقابله با کرونا خروج خودروهای
بومـی از شـهرهای قرمـز و نارنجـی و ورود خودروهـای غیـر
بومـی بـه شـهرهای قرمـز و نارنجی ممنوع اسـت.

تله فوت :تمدید قرارداد  4ساله نیمار با پی اس جی

آرزو رحیمـی ،مسـؤول کمیتـۀ بانـوان فدراسـیون
فوتبـال میگویـد ایـن رقابتهـا ابتـدا در سـطح کابل
و در ادامـه بـا توجـه به ظرفیـت فوتبالـی در والیتها،
نیـز برگـزار خواهنـد شـد تـا زمینـه سـاز تشـکیل لیگ
معیـاری فوتبـال بانـوان در سـطح کشـور باشـد.
پـس از ایـن رقابتهـا ،تیمهـای برتـر بانـوان در
والیتهـای کشـور نیـز بـا هم رقابـت میکننـد و پایان
ایـن بازیهـا ،برتریـن تیمها جواز حضـور در رقابتهای
لیـگ برتـر فوتبـال افغانسـتان را بهدسـت خواهنـد
آورد.

چمپیونزلیگ در خطر؛ این تابستان بمب می ترکد

منطقـه را بـا دقـت تحـت نظـر دارنـد .آنهـا از طرفیـن درگیر
در بحـران اوکرایـن درخواسـت کردهاند بیدرنگ در راسـتای
کاهـش تنـش اقـدام کنند.

' موج سهمگین ' کرونا در ایران؛ مرگ  172نفر در  24ساعت گذشته

رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان کابل؛ آشــیانه در برابر سنگر
قراراسـت دیـروز (دوشـنبه ۱۶ ،حمـل) در چهارمیـن
دیـدار رقابتهـای لیـگ برتـر فوتبال بانـوان ،تیمهای
فوتبـال بانـوان آشـیانه در برابـر سـنگر در کابـل،
رویارویـی کننـد.
ایـن رقابتهـا پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته بـا حضـور
تیمهـای سـنگر ،اسـتقالل ،افغـان کلـپ ،جوانـان
کابـل ،عدالت ،آشـیانه ،رشیفی سـپورت و سـتارههای
بنیـن در ورزشـگاه فدراسـیون فوتبـال کابـل ،آغـاز
شـدند.
ایـن رقابتها تا سـه مـاه دیگر ،ادامه خواهند داشـت.
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فهیـم انـوری دیـروز ( ۵اپریـل) در مسـابقات
شـنای روسـیه دو رکـورد جدیـد به نام خـود ثبت
کرد.
بنفشـه فیضـی ،مسـئول نشرات کمیتـه ملـی
املپیـک افغانسـتان دیروز بـه رادیـو آزادی گفت
کـه فهیـم انـوری شـناگر افغـان کـه حضـورش
در بازیهـای املپیـک توکیـو بـه اسـاس کارت
دعـوت از سـوی کمیتـه بیناملللـی املپیـک
پذیرفته شـده اسـت ،توانست در مسـابقات ملی
شـنای روسـیه ۵۰ ،مرت مسـافت در سـبک پروانه
در بیـش از  ۲۸ثانیـه و  ۵۰متر سـینه را بـا زمان
 ۳۲ثانیه رکورد بزند .مسـابقات ملی شـنا روسـیه

بـرای یـک هفتـه ادامـه خواهـد داشـت و قـرار
اسـت انـوری در  ۵۰متر آزاد بـه تاریـخ  ۹اپریـل
رقابـت کند.

لیسـت رئـال مادریـد بـرای دیدار فردا شـب مقابل
لیورپـول در لیـگ قهرمانـان اروپـا منتشر شـد.
مصدومیـت هـای پیاپی سـتاره های رئـال مادرید
یکـی از بدشانسـی هایـی بـوده کـه زیـن الدیـن
زیـدان در فصـل جـاری بـا آن دسـت و پنجـه نـرم
کرده اسـت؛ موضوعی که باعث شـد مرد فرانسوی
هیـچگاه نتوانـد در طول این فصل متـام بازیکنان
خـود را بـه شـکل همزمـان در اختیـار داشـته
باشـد .ادن هـازارد یکـی از ایـن مصدومـان بـوده
کـه آسـیب دیدگی هـای متوالـی اجازه درخشـش
بـه او را نـداده اسـت؛ اتفاقـی کـه در فصـل اول
حضـور سـتاره بلژیکی رئال مادرید نیز بـرای او رخ
داده بـود .بـا ایـن حـال بـه نظر می رسـید هـازارد

ریـکاوری آخریـن مصدومیـت خـود را بـه شـکل
رسیعـی پشـت رس گذاشـته و احتماالً میتوانـد
در دیـدار مقابـل لیورپـول در لیـگ قهرمانـان
اروپـا حـارض باشـد .از طرفـی حضـور ایـن بازیکـن
در مترینـات گروهـی روز گذشـته کهکشـانیها
ایـن امیـدواری را افزایـش داد .امـا لیسـت رئـال
مادریـد کـه بـرای مسـابقه فـردا شـب منترش شـده
بیانگـر چیـز دیگـری اسـت .بر ایـن اسـاس به نظر
میرسـد کـه زینالدیـن زیـدان ترجیـح داده روی
ادن هـازارد ریسـک نکنـد و بـه همیـن خاطـر او را
در لیسـت دیـدار برابـر لیورپـول قـرار نداده اسـت.
همچنیـن رسخیـو رامـوس و دنـی کارواخـال دیگر
غایبـان لـوس بالنکـوس مقابـل لیورپول هسـتند.

ادنهازارد دیدار برابر لیورپول را هم از دست داد

 روزنامه «افغانستانما» از همۀ دانشمندان و
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید.
 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز
دارد.
 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه
است.

 آدرس :کابل ،ناحیه ششم ،روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس 0777005019 :و 0799005019
 آدرس الکترونیکی:
thedailyafghanistan@yahoo.com
 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com
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افغانستان در سال روان مالی

بیش از ۱۷میلیارد افغانی قرضه جدید دریافت کرده اســت

دولـت درحالـی بـه دلیـل کسردر بودجـه سـال روان مالـی،
 ۱۷،۴میلیـارد افغانـی از صنـدوق وجهـی بینامللـی پول قرضه
اخـذ کـرده کـه پیـش از ایـن  ۱،۸میلیارد دالـر امریکایـی قرضه
ازکشـورها و نهادهـای بیـن املللـی دریافـت کـرده بـود.
بـه اسـاس گـزارش پـژواک ،افغانسـتان در ١٧سـال گذشـته،
ازبانـک جهانـی ،بانک انکشـاف اسلامی ،سـعودی فنـد ،بانک
انکشـاف آسـیایی ،صنـدوق وجهـی بینامللـی پـول (،)IMF
کشـور بلغاریـا ،ایتالیـا ،کویـت فنـد و اوپـک فنـد ۱،۸ ،میلیـارد
دالـر امریکایـی قرضـه گرفتـه کـه از جمله سـه صد میلیـون دالر
را دوبـاره پرداخـت کـرده اسـت.
منابـع در وزارت مالیـه گفته اند که در حال حارض افغانسـتان از
جامعـه جهانـی  ١،٥ميليارد دالر امريکايى مقروض می باشـد.
محمـد رفیـع تابـع ،سـخنگوی وزارت مالیـه ،به پـژواک گفت که
حکومـت افغانسـتان بـه دلیـل کسر در بودجه سـال روان قرضه
دریافـت کرده اسـت.
وی افـزود« :وزارت مالیـه در سـال مالـی  ۱۴۰۰مبلـغ ۱۷،۴
میلیـارد افغانـی کسر بودجـه را پیـش بینـی منـوده بود کـه این
مبلـغ را از صنـدوق بیـن املللـی پـول دریافـت کـرده اسـت».
آقـای تابـع بـدون ارایـۀ جزییـات بیشتر در ایـن مـورد میگویـد
کـه ایـن مقدار پول بـه خاطر رفـع نیازمندیهـا از نهادهای بین
املللی دریافت شـده اسـت.
او ،در مـورد تکتانـه ایـن قرضـه معلومـات ارائـه نکـرد؛ امـا گفـت

کـه افغانسـتان مکلـف اسـت قرضـه مذکـور را تـا ماه جون سـال
 ۲۰۲۶میلادی تادیـه کنـد.
موصـوف ترصیـح کـرد که حکومـت افغانسـتان در مجمـوع 1.5
میلیـارد دالـر از نهادهـای بین املللی و کشـورها مقروض اسـت
و پرداخـت ایـن قرضههـا سـهل بـوده چـون اکرثیـت آن بـدون
تکتانـه میباشـد.
آگاهـان :اخـذ قرضـه قابـل نگرانـی نیسـت امـا کسر در بودجـه
نگـران کننده اسـت
کارشناسـان اقتصـادی بـه ایـن باورانـد کـه اخـذ قرضـه از
مؤسسـات بیناملللـی بـرای تطبیـق پـروژه هـا قابـل نگرانـی
نیسـت ،امـا بایـد در همـه کارهـا شـفافیت وجود داشـته باشـد.
ایـن کارشناسـان ،کسر در بودجـه را نگـران کننـده خوانده می
گوینـد کـه به خاطـر جلوگیری کرس در بودجه سـالروان مالی و
سـالهای آینـده بایـد از مصـارف بیجا خودداری شـود.
سـیف الدیـن سـیحون کارشـناس مسـایل اقتصـادی گفـت کـه
اخـذ قرضه از مؤسسـات بیناملللـی برای تطبیق پـروژه ها قابل
نگرانـی نیسـت و اکثر کشـورها بـه خاطـر تطبیـق برنامـه هـای
شـان ،ایـن کار را مـی کنند.
او افـزود « :اغلبـاً کشـورهای کـه توانایـی پرداخت قرضه شـان را
ندارنـد ،قرضه شـان مـورد بخشـش قـرار میگیرد ».
موصـوف ،کسر دربودجـه را نگـران کننـده خوانـد و افـزود
کـه دادن امتیـازات بیشتـر ،خریـداری فرنیچرهـای قیمتـی،

تجمـل پرسـتی ،رنـگ کـردن قرصها ،مصـارف بـاالی پروژههایی
غیرمثمـر ،سـفرها و نشسـتهای غیـررضوری را از مشـکالت
عمـده در کسر بودجـه مـی باشـد.
سـیحون درادامـه افـزود ،در کنـار ایـن کـه کاهـش مصـارف در
بخشهـای متذکـره تاحـدی ازکسر بودجـه جلوگیـری میکند،
علاوه کـرد کـه دولت بایـد از طریق اخـذ مالیات ،فروش اسـناد
بهـادار ،فـروش داراییها وغیـره منابع مالی خـود را تامین کند.
بـه گفتـه ی وی ،راه حـل دیگـر بـرای رفـع کسر بودجـه ،گرفنت
قرضـه از بانـک مرکـزی و حتـا مـردم اسـت؛ امـا در صورتـی کـه
گرفنت قرضه از داخل کشـور مسـاعد نباشـد ،دولـت میتواند از
بانکهـا ،نهادهـای بیـن املللی و کشـورها قرضـه دریافت کند.
سـیحون ،با تاکید به متناسـب شـدن دخل و خرج دولت ،گفت
کـه دولـت بایـد منابـع مالـی را درسـت مدیریـت کنـد و مصارف
اش را بـا توجـه بـه عوایـد تنظیـم منـوده  ،ضمنا از وجـوه نظارت
دقیـق کـرده و از غـارت آن جلوگیـری کند.
در همیـن حـال قیـس محمـدی اسـتاد اقتصـاد ،هرچنـد اخـذ
قرضـه از کشـورها و نهاد های معترب بیـن املللی را نگران کننده
منـی دانـد ،امـا از وزارت مالیـه مـی خواهد که بـراى بازپرداخت
ايـن قرضههـا ،برنامـه جامـع و منظـم را روى دسـت داشـته؛ تـا
ايـن قرضههـا بـه وقـت معين آن ،دوبـاره پرداخـت گردد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی ،دریافـت قرضـه داخلی را مناسـبتر
از قرضـه بیـن املللـی خوانـده ،مـی گویـد که بـا دریافـت قرضه
داخلـی ،از یکسـو بانکهـای داخلـی از طریـق پرداخـت تکتانه
کمـک میشـوند و از طـرف دیگـر پولهـای راکـت مانـده در
بانکهـای داخلـی را بـه گـردش مـی آورد.
موصـوف مـی گویـد کـه کسر در بودجـه دولـت افغانسـتان یک
موضوع جدید نیسـت ،بلکه در گذشـته نیز وجود داشـته اسـت.
وی افـزود« :بودجـه انکشـافی افغانسـتان از طـرف کشـورهای
متویـل کننـده داده میشـود و کسر بودجـه هـم از کمکهـای
بیـن املللـی مرفـوع خواهـد شـد».
موصـوف ،بـا انتقـاد از موجودیـت فسـاد در بخشهـای مختلـف
جمـع آوری عوایـد ،میگویـد کـه فسـاد اداری ،خریـداری
موترهـای قیمتـی ،مصـارف بـی رویـۀ تیـل و غیـره مصـارف
غیـررضوری در کسر بودجـه نقـش بـارز دارد.
محمدی در بخشـی دیگـر گفت که عواید شـاروالیها ،گمرکات
و سـایر منابـع عایداتی کشـور به دلیل موجودیت فسـاد حیف و
میل میشـود کـه باید جلو آن گرفته شـود.
ایـن آگاه اقتصـادی ،بـا بیـان ایـنکـه فسـاد سیسـتامتیک در
حکومـت ریشـه زده ،گفـت کـه به جـز از برخورد قانونـی و جدی
هیـچ راه حـل دیگـری بخاطـر رفـع ایـن معضـل وجود نـدارد.
بـه بـاور وی ،بخاطـر رفـع کسر در بودجه ،نیاز اسـت تـا مصارف
اضافـی کاهـش داده شـود و فعالیتهـای اقتصـادی راه اندازی
گردد.

نمایندگان :وزارت مالیه با صدور یک مکتوب مصوبه مجلس را ملغا قرار داده است

شماری از مناینـدگان مجلـس مـی گوینـد کـه وزارت مالیـه
بـه صـدور یـک مکتـوب بـه سـایر ادارات ،پروژههـای انکشـافی
مصـوب بودجـه ملـی را ملغـا قـرار داده اسـت.
مناینـدگان در نشسـت روز دوشـنبه ( 16حمـل) مجلـس تاکیـد
کردنـد کـه وزارت مالیـه بـدون در نظرداشـت مصوبـه مجلـس بـا
یـک مکتـوب پروژههـای انکشـافی را ملغـا قـرار داده اسـت.
عزیـزه جلیـس یـک عضـو مجلـس گفـت« :وزارت مالیه بـه تاریخ
10حمـل یـک مکتـوب بـه متـام وزارت خانههـا تکثیـر کـرده که
پـس از ایـن تاریـخ هیـچ پـروژه را عقـد قـرار داد نکنند کـه جنبه
قانونـی نخواهـد داشـت ».خانم جلیـس افزود ،وقتـی از مجلس
مصوبـه صـادر میشـود کسـی حق نـدارد ذریعه یـک مکتوب آن
مصوبـه را ملغـا کنـد .او خطـاب بـه رییـس مجلـس گفـت ،لطفاً
وزارت مالیـه را بخواهیـد کـه جـواب دهـد .ایـن موضـوع کوچک
نیسـت بایـد مناینـدگان جـدا ً در مـورد آن تصمیمگیـری کنند.
اللـه گل مجاهـد دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت« :مـا در وزارت
مالیـه  20روز رفـت و آمـد کردیـم تـا یـک پـروژه را شـامل بودجه
ملـی سـازیم؛ امـا حـال ایـن وزارت مکتـوب مـی دهـد که پـروژه
کار نشـود».
آقـای مجاهـد افـزود ،منیدانـد مقامهـای حکومتی پولهـا را از
بودجـه بـرای خـود بـه خـارج انتقـال میدهنـد کـه منیگذارنـد
پروژههـای انکشـافی کار شـود و یـا قصـد دارنـد از کـدام طریـق
دیگر آن را حیف و میل کنند؛ زیرا در این کشـور پرسـان نیسـت
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و کسـی هم پاسـخگو منیباشـد.
همچنیـن برخی مناینـدگان دیگر نیز
بـا توجـه بـه توافـق مجلـس و وزارت
مالیـه بر رس ازدیـاد معاشـات ماموران
پاییـن رتبـه میگویند کـه وزارت مالیه
بـدون دلیـل قانونـی از چندیـن مـاه
معاشـات امتیـازی کارمنـدان پاییـن
رتبـه شـورای ملـی را قطـع کـرده در
حالـی کـه شـامل بودجـه ملـی سـال
گذشـته نیـز بوده اسـت .غالم حسـین
نـارصی در ایـن خصـوص گفـت کـه
حکومـت در حالـی کـه بیـش از 800
میلیـون افغانـی را معاشـات نزدیک به
هـزار پرسـونل شـورای عالـی مصالحه ملـی اختصـاص داده؛ اما
از سـوی دیگـر ،معاشـات امتیـازی مامـوران و کارمندان شـورای
ملـی را  2تـا  3افغانـی کاهـش داده اسـت.
آقـای نـارصی گفـت که رحـم و انسـانیت در مقامهـای حکومتی
مـرده و آنـان همه ناقـض قانون اساسـی اند.
رمضـان برشدوسـت دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت« :خیـر ما به
مـردم نرسـید امـا رشمـا به مردم رسـید؛ زیـرا از متـام کارمندان و
اجیـران شـورای ملـی  2تا  3هـزار افغانی از معـاش بخور و منیر
شـان کـم شـده اسـت ».آقـای برشدوسـت تاکیـد کـرد ،ایـن در

حالـی اسـت کـه وازرت مالیـه هیـچ گونـه صالحیـت کم یـا زیاد
کـردن آنچـه در بودجـه تصویب شـده را ندارد .با ایـن وجود ،میر
رحمان رحامنـی رییـس مجلس مناینـدگان گفت کـه «در رابطه
بـه تطبیـق بودجـه ملـی بـه کمیسـیون هدایـت داده میشـود
کـه چگونگـی تطبیـق بودجـه ملـی را دقیـق نظـارت منـوده و به
قناعـت مناینـدگان بپـردازد ».اقـای رحامنـی تاکیـد کـرد ،هیـچ
کـس حـق ندارد رسخودانـه تغییراتی را در بودجـه ملی وارد کند
و مجلـس تطبیـق مصوبات خود را در بودجـه ملی جدی تعقیب
خواهـد کرد.
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نزدیک به  ۶،۹میلیون افغانی به  ۲۵خانوادۀ قربانیان پولیس توزیع شد
قوماندانـی امنیـۀ والیـت سـمنگان ،بـه هـر کـدام از ۲۵
خانـوادۀ معلولیـن و قربانیـان پولیس ۲۷۵ ،هـزار افغانی
توزیـع کرد.
منیـر رحیمـی مسـئول مطبوعـات قوماندانـی امنیـه
سـمنگان روز دوشـنبه  16حمـل بـه رسـانهها گفـت کـه
ایـن پـول از بودجـه وزارت داخله تهیه و از سـوی عبدالله
گارد قومانـدان امنیـه سـمنگان ،به خانوادههای یادشـده
توزیـع شـد .بـه گفتـه وی ،شـاروالی بـه خانوادههـای
یادشـده قبلاً یـک ،یـک منـره زمیـن را در منطقـه مربوط
بـه ماسترپالن جدیـد شـهر ایبـک توزیـع منـوده و ایـن

خانوادههـا بایـد در بـدل هر منـره زمیـن  ۷۵۰۰۰افغانی
بـه شـاروالی تحویـل دهنـد.
رحیمـی افـزود کـه ایـن خانوادههـا میتواننـد از جمـع
پولـی کـه دریافـت منـوده انـد ۷۵۰۰۰ ،افغانـی را بـه
شـاروالی بدهنـد و بـا دوصـد هـزار متباقـی ،بـه سـاخت
منـازل در منـرات یادشـده اقـدام کننـد .بـه گفتـه وی،
ایـن خانـواده هـا مربـوط آن عـده از منسـوبین پولیـس
مـی باشـند که باشـنده هـای والیـت های مختلف کشـور
بودنـد و در سـمنگان ،در نبرد بـا مخالفین مسـلح دولت
کشـته و یـا زخمـی شـده انـد.

دهها معلول افغان در اعتراض
به ‹تبعیض و پایمال شدن حقشان› تظاهرات کردند
دههـا معلـول افغـان در شـهر کابـل در اعتراض بـه تبعیـض و
پایمال شـدن حقـوق قانونیشـان تظاهـرات کردنـد.
بشـیر دیـره ،معـاون ‹شـورای معلولیـن و وارثیـن شـهدای› روز
دوشـنبه در یـک گردهامیـی اعرتاضـی در کابـل گفـت کـه در
اعتراض بـه مشکالتشـان از چهـار مـاه بـه ایـن سـو خیمـه
تحصـن برپـا کردنـد و بـا نهادهـای مختلـف دولتـی دیـدار و
گفتگـو داشـتند امـا همچنـان مشکالتشـان پـا برجاسـت.
بـه گفتـه او ،مطابـق قانـون حقـوق و امتیـازات معلولیـن ،بایـد
سـه درصـد کارمنـدان ادارات دولتـی معلـوالن باشـند امـا ایـن
مـاده هنـوز اجرایـی نشـده و همچنیـن پنجاه درصـد معلوالن از
سـه سـال بـه این سـو حقوق ماهانهشـان را بـه دسـت نیاوردند.
حقـوق ماهانـه هـر معلول در مـاه حدود پنج هزار افغانی اسـت.
او میگویـد معلـوالن از برخـورد تبعیـض آمیـز نیـز شـاکی انـد و
بـه خاطـر وضعیـت بـد اقتصـادی خواهـان عملـی شـدن دههـا
تفاهمنامـهای هسـتند کـه بـرای سـهولت در امور آنها بـا ادارات
دولتـی امضا شـده اسـت.
آقـای دیـره افـزود کـه پـس از اعرتاضـات طوالنـی رسانجـام
مجبـور شـدند ،امـروز دسـت بـه تظاهـرات بزننـد و بـا تجمع در
چهارراهـی عبدالحـق ،دروازههـای ارگ ریاسـت جمهـوری را
ببندنـد .او تاکیـد دارد که اگر به مشـکالت آنها رسـیدگی نشـود
همچنـان بـه اعرتاضاتشـان ادامـه خواهنـد داد ،اعتصـاب
غذایـی خواهنـد کرد و به سـازمان ملـل متحد شـکایت خواهند
کرد.
حمیداللـه فاروقـی ،رسپرسـت وزرات امـور شـهدا و معلولین نیز
در دیـداری کـه چهـار روز پیـش از خیمه تحصن ایـن معرتضان
داشـت بـر همـکاری و هامهنگـی بیشتر بـرای حـل مشـکالت
آنهـا تاکیـد کـرده بـود ضیـاء الحـق فضلـی ،سـخنگوی وزارت
امـور شـهدا و معلولیـن امـا میگویـد تاکنـون در همـکاری بـا
ادارات دولتـی موفـق شـدند  ۹هـزار معلـول را در ادارات دولتی
اسـتخدام کنند.
بـه گفتـه وی ،سـه درصـد کارمنـدان دولتـی دوازده و نیـم هـزار
نفـر میشـود و آنهـا امیدوارنـد شمار باقیامنده نیز بـه زودی در
ادارات دولتی اسـتخدام شـوند.
او همچنیـن از وعـده رئیـس جمهـوری بـرای توزیع سـیزده هزار
منـره رهایشـی بـرای معلـوالن یـاد کـرد و گفـت صدهـا بورسـیه
تحصیلـی نیـز بـرای آنهـا در ایـن نهاد وجـود دارد.
آقـای فضلـی افـزود کـه پرداخـت حقـوق و امتیـازات آن دسـته
از معلوالنـی کـه اسنادشـان از سـوی کمیسـیون تعییـن شـده،
تاییـد شـده رس از پانزدهـم حمـل آغـاز شـده امـا بـرای کسـانی

کـه اسنادشـان رد شـده ،کاری از دسـت آنهـا نیـز برمنیآیـد.
او همچنیـن گفـت کـه شماری از معلـوالن در ایـن اواخـر بـه
دنبـال تطبیـق برنامـه میثـاق امنیتـی غرفههـا و کراچیهـای
دسـت فروشیشـان را از دسـت دادنـد کـه وزارت امـور شـهدا و
معلولیـن در تلاش اسـت در همـکاری بـا شـهرداری کابـل ایـن
مشـکل را حـل کننـد.
سـخنگوی وزارت امـور شـهدا و معلولیـن میگوید ایجـاد وزارت
مسـتقل امـور شـهدا و معلولیـن ،نشـان دهنـده تعهـد حکومـت
بـرای رسـیدگی بـه معلـوالن و ورثه شـهدا اسـت.
حمیداللـه فاروقـی ،رسپرسـت وزرات امـور شـهدا و معلولین نیز
در دیـداری کـه چهـار روز پیـش از خیمه تحصن ایـن معرتضان
داشـت بـر همـکاری و هامهنگـی بیشتر بـرای حـل مشـکالت
آنهـا تاکیـد کـرده بـود .او از برگـزاری جلسـه اختصاصـی کابینه
بـرای حـل مشـکالت ایـن افـراد در آینـده نزدیـک خبر داده و
از آنهـا خواسـته بـود کـه بـه دلیـل مشـکالت امنیتـی و رشایـط
نامناسـب ،خیمهشـان را بردارنـد.
آقـای فاروقـی نیـز وعـده سـپرده بود که به مشـکالت و خواسـت
معلـوالن معرتض رسـیدگی خواهد شـد.
بـه اسـاس رسوی بنیـاد آسـیا بیـش از  ۱۳درصـد جمعیـت
افغانسـتان حـدود  ۴.۵میلیـون نفـر افـراد دارای معلولیـت
هسـتند .

