
         

پس از شش سال رای زنی در مورد معادن طالی بدخشان و مس بلخاب والیت 
میان  مهم،  معدن  دو  این  استخراج  قرارداد  میزان(    ۱۳( روز جمعه  سرانجام  سرپل، 
سرپرستان وزارت معادن و پترولیم و وزارت مالیه و نمایندگان شرکت های امریکایی و 

بریتانیایی در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا شد.
»ترکیش افغان مایننگ« و »افغان گولد ایند منرالز« دو شرکت بین المللی است که 

برنده ی داوطلبی استخراج معادن طالی بدخشان و مس بلخاب والیت سرپل ...

ابهام در امضای دو قرارداد بزرگ معدن افغانستان؛ تأمین منافع ملی یا نقض قانون؟

پس از سال ۲۰۰۱ میالدی، یکی از برنامه های دولت افغانستان در راستای مبارزه 
با مواد مخدر، کشت زعفران به عنوان طرح بدیل خشخاش بوده است. حاال زعفران یا 
طالی سرخ در کنار تریاک رتبه ی نخست را در سطح جهان برای  افغانستان رقم زده 

است ...

طالی سرخ و زهر سیای افغانستان؛ 
زعفران جای خشخاش را می گیرد؟

۴

۳

جناب آقای محق! حضورتان در این گفتمان نوشتاری، میمون و مبارک است.
جناب استاد، در آستانه ی انتخابات دیگری هستیم و به ختم پارلمان تا چندی 
بعد، صدرنشینان تازه یی در خود تجربه خواهد کرد. گروهی که می توانند دلیل سعادت 

و یا هم شقاوت شوند، اما به عنوان شهروند مسوول از آنچه ...

مجلس هفدهم؛ 
گفتمانی با کارشناسان)۱(

۵

۲

Tuesday  09 OcTOber 2018  year 07  1595

سه شنبه  ۱7 میزان ۱3۹7  سال هفتم  ۱۵۹۵

کمیسیون حقوق بشر: 

با ۳۳.۳ درصد زنان و کودکان 
مهاجر افغان بدرفتاری شده است

خلیل زاد آمده است که 
خرابکاری اش را جمع کند؟

دو روز پیش جنگ امریکا در افغانستان 
سال  هفده  خلیل زاد  زلمی  شد.  هفده ساله 
در  سیاسی  مهم  نقش  نخستین  پیش، 
زندگی حرفه یی اش را بازی کرد؛ نمایندگی 
سیاسی امریکا در افغانستان. خلیل زاد نقش 
اغراق  کرد،  بازی  بن  نشست  در  ویژه یی 
سیاسی  وضعیت  که  بگوییم  اگر  نیست 
همکاری  در  او  تفکر  طرز  محصول  کنونی 
پس  است.  امریکا  بین المللی  همکاران  با 
نظم جدید  و شکل گیری  طالبان  از سقوط 
خلیل زاد  امریکا،  نظامی  حضور  با  سیاسی 
آن  در  شد.  افغانستان  در  امریکا  سفیر 
هنگام پایه های دولتی گذاشته می شد که تا 
کنون باقی است. هفده سال پس از حضور 
نظامی و سیاسی امریکا در افغانستان، اینک 
خلیل زاد در نقش کسی ظاهر شده است که 

راهی برای پیروزی بجوید. 
عنوان  به  خلیل زاد  آقای  کنونی  نقش 
افغانستان،  صلح  مورد  در  امریکا  نماینده ی 
که  رسمی یی  مسوولیت های  از  صرف نظر 
چالش  یک  وی  برای  می اندازد،  دوشش  بر 
دستگاه  کهنه سرباز  او  است.  نیز  شخصی 
که  می باشد  افغانستان  در  امریکا  سیاسی 

هنوز پس از نزدیک به دو دهه ...

۲

دموکراسی واژه ی چندپهلو است که از آن تعریف های زیادی ارایه شده است، اما با 
این عرصه نظریه پردازی  قاطعیت می توان خاطرنشان کرد که همه ی دانشمندانی که در 
کرده اند، به صورت متفق القول بر پشینه ی این مفهوم در یونان باستان و مردمی بودن آن در 
هر تعریف تالش دارند تا به سه شرح متفاوت و موازی، دموکراسی را بسط و توضیح دهند 

که هدف هرکدام تکامل بخشی ...

بارسلونا ۹ امتیاز به خاطر اشتباه های پیکه در اللیگا از دست داده است.
 به نقل از آس، جرارد پیکه در آخرین اظهار نظر خود اعالم کرد که مد شده است او را 
در گل های خورده بارسلونا مقصر می دانند. با این حال تصاویر ثبت شده نشان دهنده همه 

چیز است و با وجود این که فوتبال یک بازی گروهی است اما او از شش گل ...

متقبل  را  ندهم، کدام ضرر  رأی  اگر  و  دارد؟  به حال من  نفعی  بدهم چه  رأی  اگر 
و صالحیت  اهلیت  دارای  فرد  هر  که  است  اساسی  پرشس های  پرسش،  دو  این  شده ام؟ 
قانونی برای رأی دهی باید از خود بپرسد و در صدد دست یابی به پاسخ قانع کننده باشد. زیرا 

تنها بدین گونه است که می توان فهمید رأی دادن به یک شخص، به معنی ...

چرا رأی می دهم؟

بارسلونا به خاطر اشتباه های پیکه 
چند امتیاز از دست داده است؟

رأی می دهم تا از دموکراسی 
نوپای افغانستان حمایت کنم
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۷

۶



صفحه ویـژه جـوانان

ارشـــد رییس جمهـــور غنـــی در 
ـــداری در بخـــش  ـــی و بانک ـــور مال ام
ــرارداد  ــای دو قـ ــازی امضـ زمینه سـ
مهـــم معـــادن کشـــور نقـــش دارد.

در اســـنادی کـــه اطالعـــات 
ــده  ــز آمـ ــرده، نیـ ــی کـ روز بررسـ
احمـــدی،  آقـــای  کـــه  اســـت 
ریاســـت کمیته یـــی را بـــه عهـــده 
ــم  ــش مهـ ــک بخـ ــه یـ ــته کـ داشـ
شـــرکت های  موضوعـــات  از 
ـــرده اســـت. ـــی ک ـــراردادی را بررس ق
کمیته یـــی کـــه او ریاســـت اش 
ـــت  ـــه حکوم ـــته، ب ـــده داش ـــه عه را ب
کـــرده  پیشـــنهاد  افغانســـتان 
اســـت کـــه ایـــن پروژه هـــا را 
طی مراحـــل کنـــد. زیـــرا ایـــن 
حمایت کننـــدگان  شـــرکت ها 
ــی و  ــی مالـ ــی دارد و از توانایـ مالـ
از ظرفیـــت تخنیکـــی بـــه منظـــور 
تطبیـــق پروژه هـــا برخـــوردار انـــد.

پاسخ وزارت معادن چیست؟
ـــخنگوی  ـــی، س ـــر مطف عبدالقدی
ـــای  ـــم، ادع ـــادن و پترولی وزارت مع
شـــفافیت  دیدبـــان  ســـازمان 
افغانســـتان را رد و آن را بی اســـاس 

نـــد. می خوا
آقـــای مطفـــی بـــه روزنامـــه ی 
ـــای  ـــه ادع ـــت ک ـــات روز گف اطالع
شـــفافیت  دیدبـــان  ســـازمان 
ـــوده  ـــی ب ـــع مل ـــد مناف ـــتان ض افغانس
در  را  ســـرمایه گذاری  رونـــد  و 
ـــف  ـــتان تضعی ـــادن افغانس ـــش مع بخ

. می کنـــد
می گویـــد  مطفـــی  آقـــای   
کنونـــی  شـــرایط  در  کـــه 
حکومـــت مکلـــف اســـت کـــه 
بین المللـــی  شـــرکت های  بـــا 
ـــد،  ـــا کن ـــادن را امض ـــای مع قرارداده
ـــی  ـــه ی هنگفت ـــد هزین ـــرآن بای در غی
بـــرای اســـتخراج معـــادن بپـــردازد.
ــعادت  ــهام سـ ــورد سـ او در مـ
ــین  ــر پیشـ ــادری، وزیـ ــور نـ منصـ
ــد  ــکن می گویـ ــازی و مسـ شهرسـ
کـــه در حـــال حاضـــر حضـــور 
ـــرح  ـــت مط ـــرای حکوم ـــخاص ب اش
نیســـت، بلکـــه رونـــد چگونگـــی 
ـــت: »در  ـــم اس ـــادن مه ـــتخراج مع اس
ـــورد  ـــخصا در م ـــادن مش ـــون مع قان
ــر شـــده  افـــراد و اشـــخاص ذکـ
اســـت، در شـــرایط کنونـــی بـــرای 
ــراد  ــخاص و افـ ــور اشـ ــا حضـ مـ
مطـــرح نیســـت، بلکـــه چگونگـــی 
ــادن مهـــم اســـت.« ــتخراج معـ اسـ
ســـخنگوی وزارت معـــادن و 
پترولیـــم می افزایـــد کـــه تمـــام 
قانونـــی  و  حقوقـــی  مســـایل 
ــده  ــی شـ ــا بررسـ ــن قراردادهـ ایـ
مشـــکل  هیچ گونـــه  و  اســـت 
ــود  ــه وجـ ــن زمینـ ــی در ایـ حقوقـ
نـــدارد. اتحادیـــه ی حقـــوق دانـــان 
افغانســـتان امـــا می گویـــد کـــه 
عقـــد ایـــن قراردادهـــا نقـــض 
صریـــح قانـــون معـــادن افغانســـتان 

ــت. اسـ
ــس  ــادری، رییـ ــن بهـ عین الدیـ
ایـــن اتحادیـــه بـــه اطالعـــات 
زمینـــه ی  در  کـــه  گفـــت  روز 
عقـــد قـــرارداد در بخـــش معـــادن 
ـــود  ـــتثنایی وج ـــچ اس ـــتان هی افغانس
ـــادن  ـــون مع ـــدول از قان ـــدارد و ع ن
و عـــدم رعایـــت قوانیـــن نافـــذه ی 
مقام هـــای  ســـوی  از  کشـــور 

ــی دارد. ــد منفـ ــت، پیامـ حکومـ
می گویـــد  بهـــادری  آقـــای 
در صورتـــی کـــه حکومـــت در 
پـــی شـــفافیت قراردادهـــا اســـت، 
ــادن  ــای معـ ــن قراردادهـ ــد متـ بایـ
ـــاب  ـــس بلخ ـــان و م ـــالی بدخش ط
ــا  ــد، امـ ــی کنـ ــر و همگانـ را نشـ
وزارت معـــادن می گویـــد کـــه بـــر 
ــا  اســـاس قانـــون، متـــن قراردادهـ
معمـــوال ۱۴ روز پـــس از امضـــای 
آقـــای  می شـــود.  منتشـــر  آن 
مطفـــی می گویـــد کـــه متـــن ایـــن 
قراردادهـــا منتشـــر خواهـــد شـــد.

ـــی  ـــال رای زن ـــش س ـــس از ش پ
ـــان  ـــالی بدخش ـــادن ط ـــورد مع در م
و مـــس بلخـــاب والیـــت ســـرپل، 
ـــزان(   ـــه )۱۳ می ـــرانجام روز جمع س
ـــدن  ـــن دو مع ـــتخراج ای ـــرارداد اس ق
مهـــم، میـــان سرپرســـتان وزارت 
وزارت  و  پترولیـــم  و  معـــادن 
ــرکت های  ــدگان شـ ــه و نماینـ مالیـ
ـــفارت  ـــی در س ـــی و بریتانیای امریکای
افغانســـتان در واشـــنگتن امضـــا 

شـــد.
»ترکیـــش افغـــان مایننـــگ« 
ــز«  ــد منرالـ ــد اینـ ــان گولـ و »افغـ
اســـت  بین المللـــی  دو شـــرکت 
کـــه برنـــده ی داوطلبـــی اســـتخراج 
معـــادن طـــالی بدخشـــان و مـــس 
ــده  ــرپل شـ ــت سـ ــاب والیـ بلخـ

اســـت.
ـــا  ـــن قرارداده ـــان ای ـــدت زم م
ارزش  امـــا  اســـت،  ســـال   ۳۰
قراردادهـــا  ایـــن  مجموعـــی 
ـــادن و  مشـــخص نیســـت. وزارت مع
ـــورد ارزش مجموعـــی  ـــم در م پترولی
ــه ی  ــه روزنامـ ــا بـ ــن قراردادهـ ایـ
اطالعـــات روز جزئیاتـــی ارایـــه 

ــرد. نکـ
افغـــان  »ترکیـــش  شـــرکت 
مایننـــگ« کـــه قـــرارداد اســـتخراج 
ـــا  ـــان را امض ـــالی بدخش ـــدن ط مع
کـــرده، تعهـــد کـــرده اســـت کـــه 
)مرحلـــه ی  اول  ســـال  ســـه  در 
دالـــر  میلیـــون   ۲۲ اکتشـــاف(، 

می کنـــد. ســـرمایه گذاری 
شـــرکت »افغـــان گولـــد اینـــد 
منرالـــز« کـــه برنـــده ی قـــرارداد 
اســـتخراج معـــدن مـــس بلخـــاب 
ــه   ــرده کـ ــد کـ ــز تعهـ ــت نیـ اسـ
)مرحلـــه ی  اول  ســـال  ســـه  در 
دالـــر  میلیـــون   ۵۶ اکتشـــاف(، 

می کنـــد. ســـرمایه گذاری 
ســـازمان  حـــال  ایـــن  بـــا 
افغانســـتان  شـــفافیت  دیدبـــان 
می گویـــد کـــه ایـــن قراردادهـــا 
ــور  ــادن کشـ ــون معـ ــالف قانـ خـ

امضـــا شـــده اســـت. 
ســـهیم بودن ســـعادت منصـــور 
ـــازی  ـــین شهرس ـــر پیش ـــادری، وزی ن
شـــرکت  های  در  مســـکن  و 
نـــرخ  پایین بـــودن  قـــراردادی، 
رویالتـــی )مقـــدار پولـــی کـــه 
دولـــت از مقـــدار معیـــن مـــواد 
اســـتخراجی می گیـــرد(، مشـــخص 
 بـــودن ارزش مجموعـــی معـــادن 
ـــاب  ـــس بلخ ـــان و م ـــالی بدخش ط
مالـــی،  ضمانـــت  نداشـــتن  و 
از مـــوارد درشـــتی اســـت کـــه 
شـــفافیت ایـــن قراردادهـــا را زیـــر 

ــت. ــرده اسـ ــوال بـ سـ
ـــای  ـــادن ط ـــرارداد مع ـــای ق امض
بلخـــاب  بدخشـــان و مـــس 
ـــرده  ـــض ک ـــادن را نق ـــون مع قان

اســـت
افغانســـتان  معـــادن  قانـــون 
وزیـــران را از گرفتـــن قـــرارداد 
ـــن  ـــک دوره ی معی ـــرای ی ـــادن ب مع
ـــرده  ـــع ک ـــه من ـــرک وظیف ـــس از ت پ
اســـت، امـــا یکـــی از ســـهام داران 
مهـــم قراردادهـــای معـــادن طـــالی 
بلخـــاب،  مـــس  و  بدخشـــان 
ســـعادت منصـــور نـــادری، وزیـــر 
و  شهرســـازی  وزارت  مســـتعفی 

ــت. ــکن اسـ مسـ
بـــر اســـاس فقـــره ی پنـــج 
معـــادن،  قانـــون   ۱۶ مـــاده ی 
جملـــه  از  دولتـــی  مقام هـــای 
معاونـــان،  جمهـــوری،  رییـــس 
وزیـــران، اعضـــای شـــورای ملـــی 
مقام هـــای  از  دیگـــری  بـــرخ  و 
ــد  ــی، نمی تواننـ ــه ی دولتـ عالی رتبـ
ــرک  ــس از تـ ــال پـ ــج سـ ــا پنـ تـ
ـــه  ـــادن را ب ـــای مع ـــه، قرارداده وظیف
دســـت آورنـــد. ســـعادت منصـــور 
ـــازی  ـــین شهرس ـــر پیش ـــادری، وزی ن
و مســـکن حـــدود چهـــار مـــاه 
ــمت اش  ــوزا( از سـ ــش )۲۳ جـ پیـ

کـــرد. کناره گیـــری 
 ۱۰ فقـــره ی   ،۱۶ مـــاده ی  در 
و بنـــد چهـــارم قانـــون معـــادن 
ــی  ــر یکـ ــه اگـ ــت کـ ــده اسـ آمـ
کـــه  دولتـــی  مقام هـــای  از 
ســـهام قابـــل مالحظـــه )بیـــش 
شـــرکت های  در  درصـــد(   ۱۰ از 
باشـــد،  داشـــته  قـــراردادی 
اســـتخراج  قـــرارداد  نمی توانـــد 

آورد. دســـت  بـــه  را  معـــادن 
بـــر اســـاس اســـنادی کـــه 
دســـت  آن  بـــه  روز  اطالعـــات 
ـــش  ـــرکت ترکی ـــت، در ش ـــه اس یافت
افغـــان مایننـــگ )شـــرکتی کـــه 
ـــان  ـــالی بدخش ـــدن ط ـــتخراج مع اس
را بـــه عهـــده دارد( ســـهام آقـــای 
نـــادری ۴۹ درصـــد اســـت و در 
ـــز  ـــد منرال ـــد این ـــان گول ـــرکت افغ ش
ــدن  ــتخراج معـ ــه اسـ ــرکتی کـ )شـ
مـــس بلخـــاب در والیـــت ســـرپل 
را بـــه عهـــده دارد( ســـهام وزیـــر 
پیشـــین شهرســـازی ۵۱ درصـــد 

ــده اســـت. ــزارش شـ گـ
ـــه  از  ـــری ک ـــاس تصاوی ـــر اس ب
جریـــان امضـــای ایـــن قراردادهـــا 
آقـــای  اســـت،  شـــده  منتشـــر 
نـــادری در هنـــگام امضـــای آن هـــا 

داشـــته  حضـــور  واشـــنگتن  در 
اســـت.

ســـید اکـــرام افضلـــی، رییـــس 
دیدبـــان  ســـازمان  اجرایـــی 
اعضـــای  از  یکـــی  و  شـــفافیت 
معـــادن  دیدبـــان  شـــبکه ی 
افغانســـتان می گویـــد کـــه دولـــت 
ـــود  ـــد خ ـــر تعه ـــا ب ـــتان باره افغانس
ـــت  ـــفافیت و حاکمی ـــرای ایجـــاد ش ب
قانـــون در بخـــش معـــادن تأکیـــد 
کـــرده اســـت، امـــا»در امضـــای 
بـــزرگ  قراردادهـــای  نخســـتین 
اســـتخراج معـــادن کـــه بـــا تأییـــد 
ــت،  ــده اسـ ــا شـ ــت امضـ حکومـ
ـــود  ـــزی وج ـــش برانگی ـــوارد پرس م

دارد«.
ســـازمان دیدبـــان شـــفافیت 
ـــد  ـــه  بع ـــی اســـت ک افغانســـتان مدع
ـــی  ـــا ۱۳۹۷ از زمان ـــال ۱۳۹۲ ت از س
کـــه ســـعادت نـــادری بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــر شهرســـازی و مســـکن تعیی وزی
شـــده در بخـــش نظـــارت و مـــواد 
ــم گیری  ــرات چشـ ــا تغییـ قراردادهـ
ـــاور  ـــه ب ـــت. ب ـــده اس ـــان آم ـــه می ب
ایـــن نهـــاد، یکـــی از مـــورد مهـــم 
آن کاهـــش درصـــدی رویالتـــی در 

دو قـــرارداد اخیـــر اســـت.

آقـــای افضلـــی می گویـــد کـــه 
ـــان  ـــالی بدخش ـــدن ط ـــش مع در بخ
رویالتـــی از ۱۱ درصـــد بـــه شـــش 
ـــس  ـــدن م ـــش مع ـــد و در بخ درص
ـــت  ـــه هف ـــد ب ـــاب، از ۱۱ درص بلخ

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد کاه درص
 اســـنادی کـــه اطالعـــات روز 
ـــان  ـــز نش ـــت، نی ـــرده اس ـــی ک بررس
می دهـــد کـــه شـــورای عالـــی 
ــا  ــا را بـ ــادی ایـــن قراردادهـ اقتصـ
ـــاه  ـــی در م ـــن رویالت ـــدی پایی درص
ــرده  ــد کـ ــال ۱۳۹۷ تأییـ ــد سـ اسـ
ـــا  ـــن قرارداده ـــوده ی ای ـــت و مس اس
ـــز  ـــی نی ـــدارکات مل ـــیون ت در کمیس

تأییـــد شـــده اســـت.
ســـازمان دیدبـــان شـــفافیت 
نـــرخ  پایین بـــودن  افغانســـتان 
رویالتـــی را خـــالف منافـــع ملـــی 
ــه کاهـــش  ــد کـ ــده، می گویـ خوانـ
رویالتـــی در ایـــن قراردادهـــای 
ـــردم  ـــرر« م ـــه »ض ـــی، ب ـــم معدن مه

افغانســـتان اســـت.
عالـــی  شـــورای  همچنـــان 
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــه اس ـــادی گفت اقتص
بـــرای ایـــن دو شـــرکت فرصـــت 
شـــش ماهه داده شـــود تـــا بتواننـــد 
بخشـــی از وجـــوه مالی شـــان را 

فراهـــم کننـــد.
ــد  ــفافیت می گویـ ــان شـ دیدبـ
ــی و  ــت مالـ ــتن ضمانـ ــه نداشـ کـ
توانایـــی ظرفیـــت تطبیـــق پـــروژه، 
ـــت  ـــراداد اس ـــن ق ـــر ای ـــکل دیگ مش
ــادن  ــون معـ ــای آن قانـ ــه امضـ کـ
ـــت.  ـــرده اس ـــض ک ـــتان را نق افغانس
ــی  ــورای عالـ ــزارش شـ در گـ
اقتصـــادی در مـــورد شـــرکت " 
ترکیـــش افغـــان مایننـــگ" کـــه 
ـــان  ـــای بدخش ـــدن ط ـــتخراج مع اس
ـــا  ـــت ب ـــده اس ـــده دارد، آم ـــه عه را ب
ـــی اش  ـــن مال ـــال تضمی ـــا ح ـــه ت اینک
بـــه وزارت معـــادن نســـپرده  را 
ــی  ــاب بانکـ ــا در حسـ ــت، امـ اسـ
ــر  ــون دالـ ــرکت ۲۰ میلیـ ــن شـ ایـ

موجـــود اســـت.
ســـازمان دیدبـــان شـــفافیت 
ـــی  ـــه ناامن ـــد دارد ک ـــتان تأکی افغانس
یـــک چالـــش عمـــده، فـــراراه 
شـــرکت های قـــراردادی در بخـــش 
اســـتخراج معـــادن اســـت و ایـــن 
در  جزئیاتـــی  هیـــچ  شـــرکت ها 
ــه  ــان ارایـ ــن امنیت شـ ــورد تأمیـ مـ

نـــد. نکرده ا
ــن  ــات ایـ ــاس اطاعـ ــر اسـ بـ
ـــاور  ـــدی، مش ـــل احم ـــازمان، اجم س
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کشور می گوید که روحیه ی حمایت از افغانستان و تداوم 
همکاری ها با این کشور در سطح بین المللی وجود دارد.

میزان( در نشست  امروز دوشنبه )۱۶  آقای عبداهلل 
بر  مشروط  حمایت ها  این  که  گفت  وزیران  شورای 
حکومت داری خوب، اصالحات و مبارزه با فساد است 
که مردم افغانستان نیز این توقع را از رهبری حکومت 
از  پس  را  اظهارات  این  کشور  اجراییه ی  رییس  دارند. 
اندونیزیا  و  نیویارک  به  اخیرش  سفرهای  از  بازگشت 

مطرح کرده است.
او در جریان سفرش به نیویارک، به منظور اشتراک 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  هفتادوسومین  در 
متحد، با مقام های ارشد شماری از کشورها دیدار و در 
مورد امنیت، مبارزه با تروریزم، صلح، روابط منطقه یی، 
حمایت  و  زنان  توانمندسازی  خوب،  حکومت داری 

جامعه ی بین المللی از افغانستان گفت وکرده است.
آقای عبداهلل همچنان گفت که مقام های اندونیزیا نیز 
به شمول عالمان دینی این کشور از روند صلح افغانستان 

حمایت می کنند و عالقه مند همکاری در این زمینه اند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهوری 
کشور فرمان »ایجاد اداره ی ملی حمایت از افراد دارای 

معلولیت و ورثه ی شهدا« را صادر کرده است.
بر اساس این فرمان، تشکیل معینیت امور شهدا و 
معلولین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از 
تشکیل سال مالی ۱۳۹۷ این وزارت مجزا و به اداره ی 
شهدا  ورثه ی  و  معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  ملی 

منتقل می شود.
این فرمان همچنان گفته شده است: »نهادهای  در 
افراد  از  ملی حمایت  اداره ی  من جمله،  زیربط  دولتی 
امور  کار،  وزارت  شهدا،  ورثه ی  و  معلولیت  دارای 
اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت عدلیه مؤظف اند 
کلیه ی اسناد تقنینی مربوط، باالخص قانون کار، قانون 
امتیازات  و  حقوق  قانون  معلولین،  امتیازات  و  حقوق 
مراحل  طی  و  تعدیل  را  مفقودین  و  شهدا  بازماندگان 
فیصله ی  براساس  را  فرمان  این  غنی  آقای  نمایند.« 
کابینه ی   ۱۳۹۶/۴/۱۴ مورخ  پنج  شماره  مصوبه ی 

افغانستان صادر کرده است.

در  مجلس  نمایندگان  از  شماری  روز:  اطالعات 
علی پور،  بازداشت  برای  تالش  و  محاصره  به  واکنش 
فرمانده نیروهای خیزش مردمی در والیت میدان وردک 
می گویند که این اقدام تروریستی بوده و از سوی دستگاه 

ارگ سازمان دهی شده است.
نشست  در  قندز  مردم  نماینده ی  پیمان،  عبدالودود 
نمایندگان  مجلس  میزان(   ۱۶( دوشنبه  امروز  عمومی 
او  نمی بینم،  غنی  آقای  دیانت  در  خیر  »نیت  گفت: 
کسانی را که با حکومت همکاری می کنند به سارنوالی 
)دادستانی( معرفی می کند، توهین و تحقیر می کند ولی 
و  اسلحه  قندز  در  رها شده،  گوانتانامو  از  که  را  فردی 

امکانات نظامی می دهد.«
آقای پیمان با اشاره به اینکه هزاره ها و ازبیک ها در 
بودند،  بانک رأی رییس جمهور غنی  انتخابات گذشته 
در  حکومت  که  نداشت  وجود  نیازی  هیچ  که  افزود 
ولسوالی لعل و سرجنگل عملیاتی راه اندازی کند که به 
جز از کشته شدن چندین زن و کودک، هیچ دست آوردی 
غزنی  مردم  نماینده ی  رحمانی،  عارف  باشد.  نداشته 
فرمانده  پور،  علی  بازداشت  برای  »تالش  گفت:  نیز 
خیزش های مردمی در میدان وردک یک اقدام تروریستی 
از طرف ارگ و دستگاه های امنیتی مربوط به ارگ بود 

که ناکام ماند.«
شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز گفتند که 
حکومت به جای اینکه به فکر تأمین امنیت کشور باشد، 

می خواهد شرایط امنیتی را بدتر سازد.
والیت  در  امنیتی  نیروهای  که  است  حالی  در  این 
قوماندان  بازداشت  برای  میزان(   ۱۴( شنبه  روز  غور،  
به ولسوالی لعل و سرجنگل والیت غور رفته  علی پور 
بودند. این نیروها موفق به بازداشت علی پور نشد و او به 
کمک مردم از محاصره ی نیروهای امنیتی نجات داده شد.

نیروهای  میان  درگیری  در  گزارش ها،  اساس  بر 
امنیتی و افراد علی پور ۱۱ نفر به شمول هفت غیرنظامی و 

چهار سرباز پولیس کشته شده اند.

رییس اجراییه: 

روحیه ی حمایت از افغانستان 
در سطح بین المللی وجود دارد

فرمان ایجاد »اداره ی ملی 
حمایت از افراد دارای معلولیت 

و ورثه ی شهدا« صادر شد

مجلس نمایندگان: 

تالش برای بازداشت »علی پور« 
اقدام تروریستی ارگ بود

یوناما: 

تلفات افراد ملکی در نتیجه ی مواد انفجاری 
جاسازی شده در افغانستان افزایش یافته است

زلمی خلیل زاد با رهبران حکومت افغانستان در کابل دیدار کرد

کمیسیون حقوق بشر: 

با ۳۳.۳ درصد زنان و کودکان مهاجر افغان بدرفتاری شده است

اطالعـات روز: یونامـا »دفتـر نمایندگی سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان« در تازه تریـن گـزارش خـود اعـالم 
کـرده اسـت کـه تلفـات افـراد ملکـی در نتیجـه ی مـواد 
انفجاری جاسازی شـده در افغانسـتان افزایش یافته اسـت.

یونامـا کـه روز یکشـنبه )۱۵  در گـزارش ویـژه ی 
میـزان( تحـت عنـوان »افزایـش آسـیب بـه افـراد ملکـی 
مـواد  از  بی رویـه  و  عمـدی  اسـتفاده ی  توسـط  افغـان 
تعبیه شـده ی انفجـاری« منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه از 
تاریـخ ۱ جنـوری تـا ۳۰ سـپتامبر سـال جـاری میـالدی، 
عامـل تقریبـا نیمـی از تلفات افـراد ملکی مـواد انفجاری 

اسـت. بـوده  جاسازی شـده  
در ایـن گزارش گفته شـده کـه تنها در پـی انفجارها 
در ۹ مـاه نخسـت سـال جـاری میـالدی یک هـزار و ۶۵ 
نفـر کشـته و دوهـزار و ۵۶۹ نفـر دیگـر زخمی شـده اند.

یونامـا بـا ابـراز نگرانـی در مـورد افزایـش حمـالت 
عمـد و بی رویـه ی مخالفان مسـلح دولـت در برابـر افراد 
ملکـی، گفتـه اسـت کـه این حمـالت شـامل اسـتفاده از 
انتحـاری  انفجـاری در حمـالت  مـواد جاسازی شـده ی 
و  پالن شـده  طراحی شـده،  بمب هـای  غیرانتحـاری،  و 
جابه جا شـده بـه منظـور انفجـار در میان جمعیـت انبوهی 

از افـراد ملکـی می باشـد.
در ایـن گـزارش از مخالفـان مسـلح دولت خواسـته 
شـده تـا با اسـتفاده ی بی رویـه و نامناسـب از تمامی مواد 
جاسازی شـده ی انفجـاری در مناطقـی کـه افـراد ملکـی 

زندگـی می کننـد،  پایـان دهند.
در همیـن حال،  تدامیچی یاماموتـو، نماینده ی خاص 
سرمنشـی سـازمان ملل متحد برای اففانسـتان گفته است: 

»قصـدا مـورد هدف قـراردادن افـراد ملکـی جرایم جنگی 
بـوده و قابل تحمل نیسـت.«

یاماموتـو همچنـان گفتـه اسـت: »فراتـر از آسـیب 
فوری و مسـتقیم بـه قربانیان و خانواده هـای آنها، تأثیرات 
درازمـدت حمـالت انتحاری و سـایر حمالتی که توسـط 
مـواد انفجـاری تعبیه شـده کـه بـاالی انبوهـی از جمعیت 
افـراد ملکـی صورت می گیـرد را نمی تـوان نادیده گرفت. 
ماهیـت غیرقابـل پیش بینی ایـن نوع حمـالت باعث رنج 
غیرقابـل تحمـل بـرای افغان هـا شـده اسـت و ایشـان را 
مجبـور کرده انـد تـا از انفجـار بعـدی در تـرس زندگـی 
کننـد، که به شـدت سـبب کاهش توانایی آنهـا در زندگی 

عادی شـده اسـت.«
بر اسـاس گـزارش یوناما، حمالت انتحـاری و دیگر 
حمـالت انفجـاری بـر افراد ملکـی و همچنان اسـتفاده ی 
قوانیـن  جـدی  نقـض  تأکتیک هـا،  ایـن  از  بی رویـه 

بین المللـی بشردوسـتانه اسـت.
در ایـن گـزارش از حملـه به مرکز آموزشـی موعود، 
باشـگاه ورزشـی میونـد و مرکـز توزیـع تذکـره در غرب 
کابـل، دانش آمـوزان قابلگی و تماشـاگران یک مسـابقه ی 
کرکـت در ننگرهـار، کارمنـدان ملکـی دولتـی، کارمندان 
بخـش صحـی و خبرنـگاران، به عنـوان مواردی نـام برده 
شـده کـه در آن از مـواد انفجـاری بـه صـورت عمـدی 

اسـتفاده شـده تـا به افـراد ملکی آسـیب وارد شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه تاریخ سـه ی میـزان نیز 
یونامـا بـا ابراز نگرانـی از افزایش آمار تلفـات غیرنظامیان 
در حمـالت هوایـی گفته بود که میـزان تلفات غیرنظامیان 
در شـش ماه اخیر امسـال ۵۲ درصد افزایش یافته اسـت.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهوری 
خلیل زاد،  زلمی  با  میزان(   ۱۵( یکشنبه  روز  شام  کشور 
نماینده ی ویژه ی وزارت امور خارجه ی امریکا برای صلح 

افغانستان، دیدار و گفت وگو کرده است.
در این دیدار که داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجراییه ی 
کشور و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز 
در  صلح  تأمین  راه های  مورد  در  داشته اند،  حضور 
افغانستان، به رهبری و مالکیت افغان ها بحث و گفت وگو 

شده است.
در اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری آمده است که 
رییس جمهور غنی در این دیدار در رابطه به تالش های 
دولت افغانستان در راستای موفقیت صلح و تأمین امنیت 

سراسری در کشور صحبت کرده است.
امور  وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،   زلمی 

به  رابطه  در  نیز  افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه ی 
هدف سفرش به کابل و کشورهای منطقه معلومات داده 

است.
یک  »صلح  است:  گفته  همچنان  خلیل زاد  آقای 
پروسه ی مقدس است و در این پروسه حکومت و مردم 

امریکا با حکومت و مردم افغانستان متحد می باشند.« 
وارد  یکشنبه  روز  چاشت  از  پس  خلیل زاد  زلمی 
چارچوب  در  کابل،  به  خلیل زاد  آقای  سفر  شد.  کابل 
سفر ۱۰روزه ی او به کشورهای منطقه برای زمینه سازی 

گفت وگوهای صلح انجام می شود.
او پس از ورود به کابل به رسانه ها گفته است: »از هر 
چیزی که خداوند برایم داده، از تجربه یی که در مسایل 
بین المللی دارم،... از روابطی که در منطقه و دنیا دارم، در 

راستای روند صلح افغانستان کار خواهم گرفت.«

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان »وضعیت حقوق 
اخراج شده ی  و  عودت کننده  اطفال  و  زنان  بشری 
افغانستان« گفته است که با ۳۳.۳ درصد زنان و کودکان در 

جریان مهاجرت،  بدرفتاری صورت گرفته است.
منتشر  میزان(   ۱۵( یکشنبه  روز  که  گزارش  این  در 
 ۴۴۳( مصاحبه شونده   ۷۵۹ میان  »از  است:  آمده  شده،  
که ۳۳.۳ درصد کل  آن ها  نفر  زن و ۳۱۶ کودک(، ۲۵۳ 
مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند،  در جریان مهاجرت، 
به خصوص در زمان عودت یا اخراج توسط عوامل دولت 
میزبان، شکنجه شده و مورد لت وکوب واقع شده اند و با 

آنان بدرفتاری صورت گرفته است.« 
به نقل از گزارش، ۱۴۰ نفر در این مصاحبه گفته که 
که  گفته  نفر  بوده ، ۱۹  مواجه  تحقیر  و  توهین  با دشنام، 
مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و ۳۶ نفر دیگر نیز گفته که 

قربانی آزار و اذیت جنسی بوده اند.
بر اساس این گزارش،  از میان ۷۵۹ نفر مصاحبه شونده، 
محل  کشور  از  اجبار  به  که  گفته اند  آن ها  نفر   ۳۳۲
اقامت شان اخراج یا برگشت داده شده اند و ۴۲۴ نفر دیگر 

تأیید کرده اند که داوطلبانه به وطن برگشته و سه نفر دیگر 
نیز به این پرسش پاسخ نداده است.

یافته های این گزارش نشان می دهد که از میان کسانی 
که اخراج شده اند، ۱۴۳ نفر آن ها که به زور اخراج شده اند، 
دارای مدرک قانونی اقامت، یعنی پاسپورت همراه با ویزا 
یا کارت مهاجرت بوده اند و ۱۵۹ نفر دیگر در زمان اخراج 

مدرک قانونی اقامت نداشته اند.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۳۲ زن و طفلی 
نقض  مشکالت  با  مهاجرت  و  پناهندگی  جریان  در  که 
تأیید  آنها  نفر   ۲۳۵ بوده اند،  روبه رو  بشری شان  حقوق 
کرده اند که برای دادخواهی و حل مشکالت خویش به 
نهادهای عدلی و قضایی کشور ترک شده، نهادهای عدلی 
مراجعه  متحد  ملل  سازمان  دفاتر  و  افغانستان  قضایی  و 
کرده اند. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
همچنان نشان می دهد که از میان ۲۳۵ نفر که دادخواهی 
انجام داده بودند، ۱۰۴ نفر آن ها گفته اند که به شکایت شان 
نفر   ۱۳۱ و  گرفته  صورت  رسیدگی  مختلف  مراجع  از 
دیگرشان گفته اند که به شکایت آنان توجه الزم صورت 

نگرفته است.

ــرای  ــی بـ ــتجوی راه حلـ در جسـ
مســـأله ی افغانســـتان اســـت. بـــه 
ـــی،  ـــات حرفه ی ـــک دیپلم ـــوان ی عن
ــازی،  ــد دولت سـ ــت رونـ شکسـ
ثبـــات  و  قانـــون  حاکمیـــت 
سیاســـی در افغانســـتان نتیجـــه ی 
ـــت.  ـــل زاد نیس ـــرای خلی ـــی ب خوب
ــتان  ــکا در افغانسـ ــور امریـ حضـ
دیگـــر جـــز محورهـــای اصلـــی 
امریـــکا  خارجـــی  سیاســـت 
کـــه  ایـــن  کمـــا  نمی باشـــد، 
بـــر میـــزان رأی امریکایی هـــا 
ــه  ــذارد. وجـ ــری نمی گـ ــز اثـ نیـ
ـــه  ـــتان ب ـــه ی افغانس ـــک قص تراژی
ـــی  ـــکار عموم ـــانه ها اف ـــف رس لط
را بـــه قـــدر کافـــی جریحـــه دار 
ایـــن جنـــگ  کـــرده اســـت. 
ـــان  ـــردم آن عصی ـــر م ـــر در نظ دیگ
تروریســـم  علیـــه  جســـورانه 
بین المللـــی نیســـت، نمونه یـــی 
ــالق  ــک باتـ ــادن در یـ از گیرافتـ
سیاســـی نیـــز اســـت. بـــدون 
شـــک آقـــای خلیـــل زاد قبـــل از 
ورودش بـــه کابـــل هفـــده ســـال 
ـــر  ـــه ب ـــرافی ک ـــا اش ـــته را ب گذش
ــه  ــتان دارد )بـ ــأله ی افغانسـ مسـ
ــرور  ــان(، مـ ــک افغـ ــوان یـ عنـ

ــرده اســـت.  کـ
در هفـــده ســـال گذشـــته 
بـــرای  بی نظیـــری  فرصـــت 
دولـــت  یـــک  شـــکل گیری 
مـــدرن و قـــوی و تأمیـــن ثبـــات 
ـــد. منظـــور  ـــه وجـــود آم سیاســـی ب
ایـــن نیســـت کـــه مـــا اکنـــون از 
ــر  ــات از نظـ ــت باثبـ ــک دولـ یـ
سیاســـی و امنیتـــی برخـــوردار 
ـــگاه  ـــک ن ـــه در ی ـــم، بلک می بودی
ایـــن  حداقلـــی  و  واقع بینانـــه 
زمـــان بـــرای مســـتحکم کردن 
ــد  ــه بتوانـ ــی کـ ــای دولتـ پایه هـ
و  سیاســـی  ثبـــات  و  امنیـــت 
اقتصـــادی را ضمانـــت کنـــد، 
برداشـــت  می شـــد.  گذاشـــته 
آن زمـــان آقـــای خلیـــل زاد از 
ــأله ی  ــی و مسـ ــت سیاسـ وضعیـ
اشـــتباه  افغانســـتان  سیاســـی 
بـــود. ایـــن را وضعیـــت کنونـــی 
افغانســـتان و چالشـــی کـــه در 
ـــق  ـــکا خل ـــی امری ـــت خارج سیاس
کـــرده اســـت، نشـــان می دهـــد. 
کتابـــش  در  خلیـــل زاد 
ــک  ــور در یـ ــتاده( و حضـ )فرسـ
برنامـــه ی سیاســـی طلـــوع نیـــوز 
نگران کننده یـــی  شـــکل  بـــه 
ـــت. او  ـــده اس ـــر ش ـــف ظاه ضعی
ـــه  ـــتباهاتی ک ـــه اش ـــتاده« ب در »فرس
مرتکـــب شـــده، افتخـــار کـــرده 
اســـت. بـــه انجام رســـاندن یـــک 
ــی اش  ــت سیاسـ ــت غایـ مأموریـ
آن  نتیجـــه ی  بی آنکـــه  بـــوده، 
ــد. او  ــوده باشـ ــم بـ ــش مهـ برایـ
ــی در  ــه ی کانونـ ــن نکتـ ــه ایـ بـ
توجـــه  افغانســـتان  مســـأله ی 
ـــت  ـــک دول ـــه ی ـــت ک ـــرده اس نک
ــت  ــه بافـ ــه بـ ــا توجـ ــوی بـ قـ
ــه ی  ــتان در نتیجـ ــی افغانسـ قومـ
تمرکـــز بیـــش از حـــد قـــدرت 
ــت  ــه دسـ ــع بـ ــار منابـ و انحصـ
نیرومنـــد  دولـــت  نمی آیـــد. 
ــد  ــوام بیابـ ــد قـ ــی می توانـ زمانـ
کـــه اعتمـــاد اجتماعـــی وســـیعی 
ــدون  ــن کار بـ ــد. ایـ ــب کنـ کسـ
شکســـتن انحصـــار قـــدرت و 
ـــک  ـــرای ی ـــالش ب ـــع آن و ت توزی
مجـــدد  اعتمادســـازی  رونـــد 
ـــک  ـــود ی ـــت. در وج ـــن نیس ممک
دولـــت قـــوی، بی تردیـــد راهـــی 
بـــرای صلـــح بـــا طالبـــان نیـــز 

ــد. ــد شـ ــوده خواهـ گشـ

زهرا جویا

ابهام در امضای دو قرارداد بزرگ معدن 
افغانستان؛ تأمین منافع ملی یا نقض قانون؟

بر اساس اسنادی که اطالعات روز به آن دست یافته است، در شرکت ترکیش افغان مایننگ )شرکتی 
که استخراج معدن طالی بدخشان را به عهده دارد( سهام آقای نادری ۴۹ درصد است و در شرکت افغان 

گولد ایند منرالز )شرکتی که استخراج معدن مس بلخاب در والیت سرپل را به عهده دارد( سهام وزیر 
پیشین شهرسازی ۵۱ درصد گزارش شده است.

بر اساس تصاویری که  از جریان امضای این قراردادها منتشر شده است، آقای نادری در هنگام امضای 
آن ها در واشنگتن حضور داشته است.

سید اكرام افضلی، رییس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت و یکی از اعضای شبکه ی دیدبان معادن 
افغانستان می گوید که دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در 

بخش معادن تأکید کرده است، اما»در امضای نخستین قراردادهای بزرگ استخراج معادن که با تأیید 
حکومت امضا شده است، موارد پرسش برانگیزی وجود دارد«.

سازمان دیدبان شفافیت افغانستان مدعی است که  بعد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ از زمانی که سعادت 
نادری به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن تعیین شده در بخش نظارت و مواد قراردادها تغییرات 

چشم گیری به میان آمده است. به باور این نهاد، یکی از مورد مهم آن کاهش درصدی رویالتی در دو 
قرارداد اخیر است.

آقای افضلی می گوید که در بخش معدن طالی بدخشان رویالتی از ۱۱ درصد به شش درصد و در 
بخش معدن مس بلخاب، از ۱۱ درصد به هفت درصد کاهش یافته است.



ــکوفایی  ــی و شـ ــه ترقـ ــه بـ جامعـ
مـــا  جوانـــان  برده انـــد؟  بهـــره 
چقـــدر می تواننـــد مطمئـــن باشـــند 
ـــبز  ـــای س ـــه کارت ه ـــی ک ـــه آن های ک
ــته اند،  ــار داشـ ــرخ را در اختیـ و سـ
اســـالمی  تمـــدن  تحقـــق  بـــه 
اســـتفاده ی  تـــا  اندیشـــیده اند 
ـــا  ـــت آی ـــن؟ و در نهای ـــردی از دی ف
ــه  ــد کـ ــن داریـ ــی در ذهـ خاطره یـ
ــن- روزی  ــل دیـ ــی -اهـ نماینده یـ
بـــه ســـراغ شـــما آمـــده باشـــد و 
ــه  ــی کـ ــه کارتـ ــرام بـ ــرای احتـ بـ
ملـــت بـــه او ســـپرده، از معرفـــت 
دینـــی -اصـــل دیـــن- ســـوالی 
ـــایش در  ـــا راه گش ـــد ت ـــیده باش پرس
انتخـــاب رنـــگ کارتـــش باشـــد؟ 

محمد محق:
قـــادری،  صاحـــب  داکتـــر 
ایـــن  شـــریک  مـــرا  اینکـــه  از 
ــگزارم.  ــد، سپاسـ ــو کردیـ گفت وگـ
کـــه  را  پرسش /پرســـش هایی 
مطـــرح کردیده ایـــد، ناظـــر بـــه 
ــت و  ــکالت درشـ ــی از مشـ بخشـ
بنیادیـــن شـــرایط  در عین حـــال 
ــی  ــت دینـ ــت. معرفـ ــی ماسـ کنونـ
ــت  ــری اسـ ــا دیـ ــه ی مـ در جامعـ
ــت.  ــده اسـ ــت زده شـ ــه سیاسـ کـ
ســـال  چهـــل  در  دســـت کم 
همیـــن  بـــر  دروازه  گذشـــته، 
پاشـــنه چرخیـــده اســـت. دیـــن 
ــط  ــن محیـ ــیاری در ایـ ــرای بسـ بـ
نـــه منبعـــی بـــرای معرفـــت، نـــه 
ــت و  ــرای معنویـ ــمه یی بـ سرچشـ
تزکیـــه ی نفـــس، بلکـــه فقـــط بـــه 
ـــا  ـــه ب ـــوده اســـت ک ـــی ب ـــه نردبان مثاب
ـــی  ـــب نان ـــا ل ـــدرت ی ـــام ق ـــه ب آن ب
صعـــود کننـــد. دیـــن بـــه مثابـــه ی 
ابـــزاری تلقـــی شـــده اســـت کـــه 
ــه  ــو، و نـ ــط دین خـ ــن محیـ در ایـ
ـــی  ـــای متعال ـــه معن ـــدار ب ـــا دین لزوم
ـــر آن،  ـــه ب ـــا تکی ـــوان ب ـــه، می ت کلم
دم و دســـتگاهی ترتیـــب داد و بـــه 

ــید. ــی رسـ ــان و نوایـ نـ
در  کـــه  اســـت  طبیعـــی 
ــلطی، نوعـــی  چنیـــن فضـــای مسـ
از معرفـــت دینـــی شـــروع بـــه 
ــوان  ــه می تـ ــد کـ ــترش می کنـ گسـ
ـــن  ـــه از دی ـــت ابزارانگاران آن را معرف
ـــان زور  ـــد، و کســـانی کـــه صاحب نامی

صفحه ویـژه جـوانان

سکینه امیری

هـــزار هکتـــار زمیـــن زعفـــران 
کشـــت می شـــد، امـــا بـــا تطبیـــق 
طـــرح پنج ســـاله ی کشـــت پایـــدار 
ــت زرع  ــای تحـ ــران، زمین هـ زعفـ
ـــزار  ـــج ه ـــه پن ـــور ب ـــران در کش زعف
ــت و  ــعت یافـ ــار وسـ و ۲۰۵ هکتـ
قـــرار اســـت کـــه گســـترده تر 

شـــود.«
 بـــه گفتـــه ی آقـــای رســـتمی، 
ــاز  ــن پیـ ــال بیـــش از ۲۴۵ تـ امسـ
زعفـــران بـــه طـــور رایـــگان بـــه 
کشـــاورزان توزیـــع شـــده کـــه 
بـــا کاشـــت آن، ســـاحه ی تحـــت 
کشـــت زعفـــران گســـترش یافتـــه 
کـــه  مـــی  رود  انتظـــار   اســـت. 
امســـال میـــزان تولیـــد زغفـــران از 
ــد. ــش یابـ ــن افزایـ ــه ۱۴ تـ ۱۰ بـ

»طـــرح  اســـاس  بـــر 
پایـــدار  انکشـــاف  پنج ســـاله ی 
زعفـــران« مقـــدار تولیـــد زعفـــران 
ــه  ــاری بـ ــال جـ ــتان در سـ افغانسـ
۱۴-۱۶ تـــن افزایـــش می یابـــد.
ملـــی  توســـعه ی  طـــرح 
و   ۱۳۹۱ ســـال های  در  زعفـــران 
ــه ی  ــه گفتـ ــد. بـ ــاز شـ ۱۳۹۲ آغـ
و  زراعـــت  وزارت  مســـووالن 
وزارت مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر، 
ــه  ــق آن بـ ــرای تطبیـ ــت بـ حکومـ
طـــور جـــدی تـــالش می کنـــد. 
حکومـــت بـــرای بهبـــود کیفیـــت 
زعفـــران برنامـــه ی آگاهی دهـــی 
ـــه  ـــت گرفت ـــاورزان را روی دس کش
و در دانشـــگاه های هـــرات، مـــزار 
و  تحقیـــق  مرکز هـــای  کابـــل  و 
آموزشـــی را فعـــال کـــرده اســـت. 
بـــه گفتـــه ی آقـــای رســـتمی، 
ـــع آوری  ـــرای جم ـــاورزان ب ـــه کش ب
و خشـــک کردن زعفـــران آمـــوزش 
بـــه  آن  کنـــار  در  و  شـــده  داده 
ــت  ــی جهـ ــرکت های خصوصـ شـ
ـــز  ـــراورده نی ـــن ف ـــت ای ـــظ کیفی حف
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــی ارای ـــات فن خدم
اســـتندارد  نشـــان  اعطـــای 
ایـــزو )ISO( بـــه شـــرکت های 
معتبـــر و اعـــزام نیـــرو بـــرای 
ـــرای  ـــور ب ـــارج کش ـــه خ ـــوزش ب آم
از  جلوگیـــری  و  بارکدگـــذاری 
تقلـــب از جملـــه ی ایـــن اقدام هـــا 

. شـــد می با
بـــه  این هـــا،  کنـــار  در 
ـــدگان  ـــماری از تولیدکنن ـــه ی ش گفت
ـــروش  ـــرای ف ـــت ب ـــران، حکوم زعف
ـــت.  ـــرده  اس ـــی ک ـــران، بازاریاب زعف
»غوریـــان  شـــرکت  مســـوول 
زعفـــران« می گویـــد: »حکومـــت 
در راســـتای کشـــت و فـــروش 
ــی  ــش خصوصـ ــا بخـ ــران بـ زعفـ
ـــکاری  ـــن هم ـــا ای ـــوده، ام ـــکار ب هم
بـــا سراسری شـــدن زعفـــران در 
ــود.« ــتر شـ ــد بیشـ ــتان بایـ افغانسـ
ـــووالن وزارت  ـــز مس ـــون نی اکن
ــرای  ــه بـ ــد کـ ــت می گوینـ زراعـ
رشـــد تولیـــد زعفـــران مراکـــز 
کشـــف  بـــرای  را  تحقیقیـــی 
امـــراض و مبـــارزه بـــا آفـــات 
را ایجـــاد کـــرده اســـت تـــا در 
زمینـــه ی کشـــت زعفـــران بـــه 
ــی  ــات تخصصـ ــاورزان خدمـ کشـ

ــد. ــه کنـ ارایـ
والیت هـــای  در  هنوزهـــم 
خشـــخاش  افغانســـتان  ناامـــن 
بـــه پیمانـــه ی زیـــادی کشـــت 
می شـــود. برنامـــه ی طریـــح بدیـــل 
ناامـــن  مناطـــق  در  خشـــخاش 
موفـــق نبـــوده اســـت. امســـال در 
جملـــه  از  ناامـــن  والیت هـــای 
ـــان  ـــراه، بدخش ـــار، ف ـــد، قنده هلمن
شـــده   کشـــت  خشـــخاش  و... 
ــش  ــته بیـ ــال گذشـ ــت. در سـ اسـ
ــن در  ــار زمیـ ــزار هکتـ از ۳۲۸ هـ
سراســـر افغانســـتان خشـــخاش 
ــه ی  ــت. هزینـ ــده اسـ ــت شـ کشـ
تخریـــب هـــر هکتـــار خشـــخاش 
ـــرآورد  ـــر ب ـــتان ۲۵۰۰ دال در افغانس

ــت.  ــده اسـ شـ

ـــالدی،  ـــال ۲۰۰۱ می ـــس از س پ
دولـــت  برنامه هـــای  از  یکـــی 
ـــا  ـــارزه ب ـــتای مب ـــتان در راس افغانس
ـــه  ـــران ب ـــت زعف ـــدر، کش ـــواد مخ م
عنـــوان طـــرح بدیـــل خشـــخاش 
بـــوده اســـت. حـــاال زعفـــران یـــا 
ــاک  ــار تریـ ــرخ در کنـ ــالی سـ طـ
را در ســـطح  رتبـــه ی نخســـت 
ـــم زده  ـــتان رق ـــرای  افغانس ـــان ب جه

اســـت.  
وزارت هـــای  مقام هـــای 
زراعـــت و مبـــارزره بـــا مـــواد 
می گوینـــد  کشـــور  مخـــدر 
از  یکـــی  بدیـــل،  طـــرح  کـــه 
ــتان در  ــق افغانسـ ــای موفـ برنامه هـ
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــتای مب راس

ــت. ــوده اسـ بـ
ــر  ــال های اخیـ ــد در سـ هرچنـ
بـــرای  تالش هـــای گســـترده یی 
بـــا مـــواد مخـــدر در  مبـــارزه 
ـــت،  ـــه اس ـــورت گرفت ـــتان ص افغانس
ــی  ــزان هزینه یـ ــالف میـ ــا برخـ امـ
ـــن  ـــه ای ـــارزه ب ـــرای مب ـــت ب ـــه دول ک
ـــی  ـــت چندان ـــه، موفقی ـــواد پرداخت م

نداشـــته اســـت.
ــش  از  ــته بیـ ــال گذشـ در سـ
در  زمیـــن  هکتـــار  هـــزار   ۳۲۸
سراســـر افغانســـتان خشـــخاش 
ـــالت  ـــت و حاص ـــده اس ـــت ش کش
ـــاک  ـــن تری ـــر از ۹۰۰ ت ـــش ت آن بی
ــام  ــه تمـ ــت. در حالیکـ ــوده اسـ بـ
زعفـــران افغانســـتان در همیـــن 
ســـال، ۱۰ تـــن بـــوده اســـت. 
بـــه ایـــن ترتیـــب بـــار دیگـــر 
ــش از  ــی بیـ ــه تنهایـ ــتان بـ افغانسـ
ـــان را  ـــدر جه ـــواد مخ ـــد م ۹۰ درص
ـــگاه  ـــان جای ـــرده و همچن ـــد ک تولی
نخســـت را حفـــظ کـــرده  اســـت.
بدیل هـــای  جملـــه ی  از 
کشـــت  خشـــخاش،  کشـــت 
تازه یـــی  چشـــم انداز  زعفـــران، 
در افغانســـتان خلـــق کـــرده و بـــه 
عنـــوان یگانـــه زعفـــران مرغـــوب 
در بازارهـــای جهانـــی شـــناخته 
شـــده اســـت. اکنـــون کشـــت 
زعفـــران در ۳۳ والیـــت کشـــور 

بـــا حمایـــت دولـــت جـــا افتـــاده 
ــت.   اسـ

وزارت  مســـووالن  حـــاال 
ــتن  ــه داشـ ــد کـ زراعـــت می گوینـ
رتبـــه ی نخســـت کیفیـــت بـــر 
ــران  ــای زعفـ ــرخ و تقاضـ روی نـ
جهـــان  ســـطح  در  افغانســـتان 
تأثیـــر گذاشـــته و بـــه همیـــن 
ـــعی  ـــورها س ـــماری از کش ـــل ش دلی
ـــام  ـــه ن ـــود را ب ـــران خ ـــد، زعف دارن
ــازار  ــه بـ ــتان بـ ــول افغانسـ محصـ

ــد. ــه کننـ عرضـ
ـــوری  ـــس جمه ـــی ریی ـــه تازگ ب
ـــاز آن  ـــران و پی ـــور واردات زعف کش
را ممنـــوع اعـــالم کـــرد و هـــدف 
از آن را »حفـــظ جایـــگاه جهانـــی، 
ــی  ــت، ارزش افزایـ ــداری کیفیـ پایـ
زعفـــران  تولیـــد  گســـترش  و 

ــد. ــتان« خوانـ افغانسـ
گفته هـــای  اســـاس  بـــر 
مســـووالن وزارت زارعـــت، ســـال 
گذشـــته بیشـــتر از پنـــج تـــن 
ــاق  ــتان قاچـ ــه افغانسـ ــران بـ زعفـ

ــت. ــده  اسـ شـ
اکبـــر رســـتمی، ســـخنگوی 
»در  می گویـــد:  زراعـــت  وزارت 
ـــن  ـــتان ۱۰ ت ـــته افغانس ـــال گذش س
ـــتر  ـــا بیش ـــرده ام ـــد ک ـــران تولی زعف
داشـــته  صـــادرات  تـــن   ۱۵ از 
اســـت. ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه 
بیشـــتر از  پنـــج تـــن زعفـــران از 
ــه ی  ــه گونـ ــر بـ ــور های دیگـ کشـ
وارد  افغانســـتان  بـــه  قاچاقـــی 
ـــران  ـــام زعف ـــه ن ـــپس ب ـــده و س ش
افغانســـتان صـــادر شـــده  اســـت.«

کشت زعفران، طرح موفق
وزارت مبـــارزه بـــا مـــوادر 
مخـــدر کشـــور می گویـــد کـــه 
ـــا  ـــالش دارد ت ـــتان ت ـــت افغانس دول
بـــرای محـــو کشـــت خشـــخاش، 
جملـــه  از  و  بدیـــل  طرح هـــای 
تقویـــت  را  زعفـــران  کشـــت 
کنـــد. بـــه گفتـــه ی مســـووالن 
ــار  ــان چهـ ــن وزارت، در جریـ ایـ
ســـال، حـــدود ۴۰ میلیـــون دالـــر 
ــاورزی  ــعه ی کشـ ــش توسـ در بخـ

ــت.  ــده اسـ ــه شـ هزینـ
حنیـــف دانشـــیار، ســـخنگوی  
وزارت مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر 
می گویـــد کـــه اجـــرای طـــرح 
بدیـــل خشـــخاش بـــرای بیـــش از 
ـــر در افغانســـتان شـــغل  ـــزار نف ۲۱ ه
ـــاورزان  ـــرده  و کش ـــاد ک ـــی ایج دایم
ـــد  ـــر درآم ـــون دال ـــش از ۳۰ میلی بی

داشـــته اســـت. 
تـــا  افغانســـتان  حکومـــت 
ــل  ــرح بدیـ ــب طـ ــون در قالـ کنـ
ــاد  خشـــخاش در بخش هـــای ایجـ
ـــویابین،  ـــرغ داری، کشـــت س ـــارم م ف
کشـــت زعفـــران، کشـــت الویـــرا، 
کشـــت گل  رز و کشـــت پختـــه 

ســـرمایه گذاری کـــرده اســـت.
مســـووالن وزارت مبـــارزه بـــا 
ــه از  ــد کـ ــدر می گوینـ ــواد مخـ مـ
ـــتان  ـــون افغانس ـــا کن ـــه ت ـــن جمل ای
گوشـــت،  تولیـــد  بخـــش  در 
ـــیده  ـــی رس ـــه خودکفای ـــرغ ب تخم م
و تولیـــد زعفـــران رونـــق یافتـــه و 
ـــد  ـــوب درآم ـــع خ ـــادرات آن منب ص
بـــرای کشـــاورزان شـــده اســـت. 

گفته هـــای  اســـاس  بـــر 
زراعـــت،  وزارت  مســـووالن 
هم اکنـــون از میـــان ۳۴ والیـــت، 
ــرح  ــد طـ ــت هلمنـ ــا در والیـ تنهـ
بدیـــل کشـــت خشـــخاش موفـــق 
والیت هـــا  دیگـــر  در  و  نبـــوده 
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــرح اجرای ـــن ط ای
هـــرات در غـــرب افغانســـتان 
بزرگتریـــن تولیدکننـــده ی زعفـــران 
ـــش  ـــان بخ ـــت. زن ـــتان اس در افغانس
ــکل  ــد را شـ ــروی تولیـ ــم نیـ اعظـ

می دهنـــد.
وزارت  حـــال  همیـــن  در 
زراعـــت می گویـــد کـــه واردات 
باعـــث  آن،  پیـــاز  و  زعفـــران 
ـــتان  ـــران افغانس ـــش ارزش زعف کاه
و شـــیوع بیمـــاری  گیـــاه زعفـــران 
ــت.  ــده اسـ ــور شـ ــن کشـ در ایـ

اکبـــر رســـتمی، ســـخنگوی ایـــن 
ـــتر  ـــه بیش ـــد ک ـــد می کن وزارت تأیی
زعفـــران و پیـــاز آن از ایـــران بـــه 
والیت هـــای غربـــی افغانســـتان 

ــتان  وارد می شـــود. ایـــران، افغانسـ
را بـــه عنـــوان رقیـــب جـــدی 
زعفـــران  تولیـــد  عرصـــه ی  در 
ــه  ــد کـ ــالش می کنـ ــد و تـ می دانـ
در ایـــن رقابـــت بـــه هـــر شـــکل 

ممکـــن برنـــده باشـــد.
گذشـــته  ســـال های  در 
ــران  ــرام زعفـ ــک کیلوگـ ــرخ یـ نـ
ــی  ــای جهانـ ــتان در بازار هـ افغانسـ
ـــوده   ـــی ب ـــزار افغان ـــی ۱۰۰ ه ۸۰ ال

ــت. اسـ
افغانســـتان بـــه   حکومـــت 
تولیدکننـــده ی  شـــرکت های 
معتبـــر  نشـــانه ی  زعفـــران، 
می دهـــد )ISO(را  اســـتندارد  

گسترش کشت زعفران
ــی  ــه ی ملـ ــاس برنامـ ــر اسـ بـ
توســـعه ی زعفـــران، قـــرار اســـت 
کـــه ســـطح زمیـــن زیـــر کشـــت 
آینـــده  ســـال های  در  زعفـــران 
ــزار و ۲۰۵  ــج هـ ــور از پنـ در کشـ
ــزان  ــود  و میـ ــتر شـ ــار بیشـ هکتـ
ـــد.  ـــن برس ـــه ۱۴-۱۶ ت ـــد آن ب تولی
ملـــی  برنامـــه ی  مبنـــای  بـــر 
توســـعه ی زعفـــران قـــرار اســـت 
ـــد  ـــزان تولی ـــده، می ـــال آین ـــا ۱۲ س ت
ـــد. ـــن برس ـــه ۷۰-۱۰۰ ت ـــران ب زعف
اکبـــر رســـتمی، ســـخنگوی 
می گویـــد:  زراعـــت  وزارت 
ـــک  ـــتر از ی ـــن در بیش ـــش از ای »پی

بخش اول
محـــق!  آقـــای  جنـــاب 
گفتمـــان  ایـــن  در  حضورتـــان 
مبـــارک  و  میمـــون  نوشـــتاری، 

اســـت.
ــتانه ی  ــتاد، در آسـ ــاب اسـ جنـ
انتخابـــات دیگـــری هســـتیم و بـــه 
ختـــم پارلمـــان تـــا چنـــدی بعـــد، 
صدرنشـــینان تازه یـــی در خـــود 
ــی  ــرد. گروهـ ــد کـ ــه خواهـ تجربـ
کـــه می تواننـــد دلیـــل ســـعادت و 
ـــه  ـــا ب ـــوند، ام ـــقاوت ش ـــم ش ـــا ه ی
عنـــوان شـــهروند مســـوول از آنچه در 
ـــد  ـــان افغانســـتان گذشـــت، نبای پارلم
می گذشـــت. جریان هـــای کوچـــک 
ـــای  ـــی، مافی ـــی و قوم ـــزرگ حزب و ب
قـــدرت و ثـــروت و افراط گرایـــان 
دینـــی )نـــه بـــه مفهـــوم طالـــب و 
داعـــش( باعـــث دردمنـــدی ملـــت 
ــده اند.  ــش شـ ــاری خویـ و بی اعتبـ
ــاب  ــار انتخـ ــه از کنـ ــرای اینکـ بـ
اشـــتباه مان نگذریـــم، موضوعـــی 
را یـــادآور می شـــوم، قانـــون منـــع 
ـــاه  ـــه در م ـــان ک ـــه زن ـــونت علی خش
ثـــور ســـال ۱۳۹۲ در جلســـه ی 
عمومـــی پارلمـــان افغانســـتان بـــه 
بحـــث گذاشـــته شـــد و در آخـــر 
رد شـــد. نماینـــدگان، دلیـــل رد 
برخـــی  غیراســـالمی بودن  را  آن 
از مـــواد آن عنـــوان می کردنـــد. 
ســـوال مـــن این جاســـت کـــه 
جایـــگاه  در  گروهـــی  وقتـــی 
علم بـــردار  مـــردم  نماینـــدگان 
ــه  ــی را بـ ــده اند، و قانونـ ــن شـ دیـ
دلیـــل موافقـــت یـــا مخالفـــت بـــا 
آموزه هـــای اســـالمی تصویـــب یـــا 
ـــدر  ـــما چق ـــر ش ـــد، از نظ رد می کنن
بـــا آموزه هـــای اســـالمی از منظـــر 
ـــا  ـــد؟ آی ـــنا ان ـــدرن آش ـــت م عقالنی
خوانش هـــای ســـنتی ایـــن گـــروه 
ــی  ــل رد و قبولـ ــه دلیـ ــن کـ از دیـ
ــا  ــت، بـ ــن اسـ ــیاری از قوانیـ بسـ
ـــدرن خویشـــاوندی دارد؟ از  خـــرد م
آن جـــا کـــه افغانســـتان دوره ی تحـــول 
و گـــذار اجتماعـــی و فرهنگـــی را 
ـــا  ـــدگان م ـــد، نماین ـــی می کن ـــز ط نی
ـــتند،  ـــه هس ـــذاران جامع ـــه قانون گ ک
ـــت روشـــنفکران و  ـــدر از مصاحب چق
نواندیشـــان دینـــی بـــرای رســـاندن 

و زر انـــد، بـــه ترویـــج آن کمـــک 
می کننـــد. معرفـــت ابزارانگارانـــه 
ــت و  ــی معرفـ ــه در پـ ــن نـ از دیـ
ـــه در  ـــت و ن ـــتین اس ـــناخت راس ش
ـــی  ـــوی و اخالق ـــداری معن ـــی دین پ
از  راســـتین  معرفـــت  راســـتین. 
بـــه  همت گماشـــتن  طریـــق 
ــه،  ــف، مطالعـ ــتجوگری، کشـ جسـ
پژوهـــش و پرسشـــگری پایـــدار 
حاصـــل می شـــود، و دینـــداری 
ـــه  ـــردی ک ـــاذ رویک ـــا اتخ ـــوی ب معن
ـــت.  ـــل اس ـــاب از رذای ـــه اش اجتن پای
رذایلـــی همچـــون حـــرص و آز 
دنیـــوی، دل بســـتن بـــه مناصـــب، 
ریـــاکاری،  کاذب،  شـــهرت طلبی 
خودبرترانـــگاری،  خودســـتایی، 
داوری هـــای  تفرقه افکنـــی، 
ــه  ــاندن بـ ــندانه، و آزاررسـ خودپسـ
ــوب و  ــر عیـ ــدا، و دیگـ ــق خـ خلـ
آفاتـــی کـــه عارفـــان و عالمـــان 
انگشـــت  آن هـــا  بـــر  اخـــالق 

نـــد. نهاده ا
دینـــداری  از  نـــوع  ایـــن 
دیـــری اســـت کـــه در محیـــط 
ــه  ــرا کـ ــاده، چـ ــق افتـ ــا از رونـ مـ
ــن  ــت را روشـ ــراغ سیاسـ ــه چـ نـ
می کنـــد و نـــه روغـــن ثـــروت 
را فزونـــی می بخشـــد. نـــه بـــا 
بـــه  محلـــی  قدرت هـــای  آن 
ــداف  ــه اهـ ــد و نـ ــی می رسـ جایـ
اســـتخباراتی  دســـتگاه های 
تحقـــق  جهانـــی  و  منطقه یـــی 

. بـــد می یا
و  ابزارانگارانـــه  دینـــداری 
ریاکارانـــه از یک ســـو حمایـــت 
صاحبـــان زور  و زر را بـــا خـــود 
ــو  ــر سـ ــت و از دیگـ ــته اسـ داشـ
شـــیوه های  پیش گرفتـــن  در  بـــا 
عامه پســـند و احیانـــًا عوام فریبانـــه، 
ـــدا  ـــم پی ـــج و تعمی ـــای تروی زمینه ه
ـــوع  ـــن ن ـــترش ای ـــت. گس ـــرده اس ک
از دینـــداری، جـــا را بـــر معرفـــت 
ـــر  ـــی ب ـــت متک ـــل، معرف ـــی اصی دین
پژوهـــش روشـــمند و متعهـــد بـــه 
ضوابـــط و اخـــالق علمـــی، تنـــگ 
کـــرده و صـــدای نواندیشـــی را 

خفـــه کـــرده اســـت.
ــه  ــیده کـ ــی رسـ ــه جایـ کار بـ
ـــن،  ـــش از ای ـــرن پی ـــک ق ـــه را ی آنچ

محمـــد عبـــده و پـــس از او اقبـــال 
الهـــوری و پیـــش از آن دو تـــن 
ـــا  ـــس از آن ه ـــان،  و پ ـــید احمدخ س
ده هـــا متفکـــر برجســـته ی جهـــان 
اســـالم در شـــرق و غـــرب عالـــم 
ــر  ــد، دیگـ ــرح کردنـ ــالمی مطـ اسـ
بـــه آســـانی نمی تـــوان بـــر زبـــان 

آورد.
ـــط  ـــن محی مفهـــوم اجتهـــاد در ای
ــات  ــه موضوعـ ــه و بـ رنـــگ باختـ
ــه  ــل یافتـ ــه تقلیـ ــک عامیانـ کوچـ
اســـت. اگـــر کســـی بـــه مقاصـــد 
علیـــای شـــریعت فـــرا بخوانـــد و 
ــا عقالنیـــت  دم از آشـــتی دیـــن بـ
مـــردود  را  خرافـــات  و  بزنـــد 
ــرون  ــت های قـ ــمارد و برداشـ بشـ
ــی را  ــای دینـ ــطایی از گزاره هـ وسـ
ـــر  ـــه ی تکفی ـــد، حرب ـــد بکش ـــه نق ب
و ارتـــداد، بی صبرانـــه انتظـــارش را 

. می کشـــد
فی المثـــل، همـــان موضـــوع 
مبحـــث منـــع خشـــونت کـــه بـــا 
مقاصـــد کلـــی شـــریعت اســـالمی 
ـــا  ـــه ب ـــت، بلک ـــادی نداش ـــچ تض هی
عدالـــت و رحمـــِت مـــورد تأییـــد 
ـــم  ـــاق ه ـــی انطب ـــرایع اله ـــه ی ش هم
داشـــت، فرصتـــی شـــد تـــا یـــک 
ـــه  ـــد ک ـــدا کنن ـــتاویزی پی ـــده دس ع
خـــود را کاســـه ی داغ تـــر از آش 
نشـــان داده، تظاهـــر کننـــد کـــه از 
حریـــم شـــریعت دفـــاع می کننـــد.
آن هـــا اگـــر بـــا علـــم اصـــول 
فقـــه، مبانـــی اجتهـــاد، روش هـــای 
ــی  ــص، مبانـ ــل نـ ــیر و تأویـ تفسـ
ــالمی و  ــفه ی اسـ ــم کالم، فلسـ علـ
ـــتند،  ـــنایی می داش ـــالق آش ـــم اخ عل
ــت کم  ــتند، دسـ ــا نداشـ ــه قطعـ کـ
در می یافتنـــد کـــه موضوعـــات 
اجتهـــاد  محـــل  غیرمنصـــوص 
ـــی  ـــادات ظن ـــه ی اجته ـــت، و هم اس
اســـت، و در عرصـــه ی ظنیـــات، 
داده  اجتهاداتـــی  بـــه  اعتبـــار 
ــع  ــح و منافـ ــه مصالـ ــود کـ می شـ
ــد  ــن کنـ ــتر تأمیـ ــان ها را بیشـ انسـ
ــتر  ــتم را بیشـ ــم و سـ ــو ظلـ و جلـ
ـــا  ـــا ب ـــه آنه ـــود ک ـــی ب ـــرد. کاف بگی
ـــله  ـــت مرس ـــد مصلح ـــی مانن مباحث
در فقـــه امـــام مالـــک، استحســـان 
در فقـــه امـــام ابوحنیفـــه، و عـــرف 

دکتر حمیرا قادری و محمد محق

مجلس هفدهم؛ گفتمانی با کارشناسان

ــه ی  ــق در عرصـ ــاد موفـ اجتهـ
بـــه  بایـــد  دینـــی  معرفـــت 
دانش هـــای زبانـــی امـــروز، بـــه 
ـــای  ـــه دانش ه ـــروز، و ب ـــفه ی ام فلس
طبیعـــی و اجتماعـــی امـــروز اشـــراف 
ــت  ــخص اسـ ــد. مشـ ــته باشـ داشـ
کـــه رســـیدن بـــه چنیـــن دانشـــی 
کار یـــک فـــرد نیســـت. بایـــد 
مجامعـــی داشـــته باشـــیم تـــا ایـــن 
تخصص هـــا در آن وجـــود داشـــته 
ــته یی  ــل بین الرشـ ــد و در تعامـ باشـ
و گفت وگوهـــای علمـــی میـــان 
صاحبـــان تخصص هـــای مختلـــف 

ــرد. ــورت بگیـ ــاد صـ اجتهـ
ـــا  ـــا ب ـــار م ـــی در دی ـــت دین معرف
ـــی دارد  ـــه ی نجوم ـــدف فاصل ـــن ه ای
ـــه  ـــوم ب ـــام برخـــی از عل ـــا ن ـــرا حت زی
گـــوش بســـیاری نخـــورده اســـت، 
ــری  ــتیاق فراگیـ ــای اشـ ــه جـ و بـ
خوانـــدن  از  وحشـــت  آن هـــا، 
آن هـــا همه گیـــر اســـت. بـــا ایـــن 
وضـــع چگونـــه ممکـــن اســـت 
ــان  ــل پارلمـ ــی مثـ ــه در محیطـ کـ
توقـــع داشـــته باشـــیم، دیدگاه هـــا 
گزاره هـــای  از  برداشـــت هایی  و 
دینـــی مـــورد اقبـــال و پســـند 
قـــرار بگیـــرد کـــه از دینـــداری 
ابزارانگارانـــه فراتـــر بـــرود و در 
صـــدد پی افکنـــدن نظمـــی دیگـــر 

بـــرای اجتمـــاع باشـــد.
ــه  ــت کـ ــم، نیکوسـ ــا این هـ بـ
ــع  ــن وضـ ــا ایـ ــود تـ ــالش شـ تـ
بـــه پرســـش گرفتـــه شـــود و 
دســـت کم ایـــن موضـــوع واضـــح 
گـــردد کـــه توقعـــات اهـــل علـــم، 
روشـــنفکران  تحصیل کـــردگان، 
جامعـــه  علمـــی  نخبـــگان  و 
از ایـــن نهـــاد چیســـت. امیـــد 
اســـت در پارلمـــان آینـــده منافـــع 
بـــرای  چاره جویـــی  و  مـــردم 
ـــا  ـــط م ـــاک محی ـــای دردن واقعیت ه
مبنـــای فعالیـــت نماینـــدگان قـــرار 
غوغاســـاالری های  نـــه  بگیـــرد 
ــت  ــه در خدمـ ــندانه یی کـ عوام پسـ
نابســـامانی ها  نهادینه ترســـاختن 

می گیـــرد. قـــرار 
ـــن  ـــق، ضم ـــتاد مح ـــاب اس جن
ــه و  ــای عالمانـ ــپاس، دیدگاه هـ سـ
ــم. ــاس می داریـ ــان را پـ آگاهانه یتـ

ـــنا  ـــالمی آش ـــب اس ـــر مذاه در دیگ
می بودنـــد تـــا می دانســـتند کـــه 
ـــان  ـــه زن ـــونت علی ـــع خش ـــون من قان
نـــه تنهـــا ضـــرری بـــه مســـلمانی 
گام  بلکـــه  نـــدارد،  هیچ کـــس 
ــتن  ــرای کاسـ ــت بـ ــی اسـ کوچکـ
از ســـتم بزرگـــی کـــه بـــر زنـــان 
ایـــن جامعـــه مـــی رود و تبعیـــض 
نهادینه یـــی کـــه نیمـــی از بنـــدگان 
ـــی بســـیاری  ـــده و زندگ خـــدا را بلعی
ـــم  ـــه جهن ـــه را ب ـــن جامع ـــان ای از زن
ـــیارند  ـــرده اســـت. چـــه بس ـــل ک تبدی
ــن  ــر کوچکتریـ ــه در اثـ ــی کـ زنانـ
ســـوء ظـــن در معـــرض مـــرگ و 
شـــکنجه قـــرار گرفتـــه، از درس 
ــده، از کار و  ــروم شـ ــم محـ و تعلیـ
فعالیـــت اجتماعـــی بازمانـــده و 
ـــی  ـــرگ تدریج ـــه م ـــن دادن ب ـــز ت ج
سرنوشـــتی  زنده پوســـیدن،  و 
ـــر  ـــم س ـــه چش ـــا ب ـــته اند. آن ه نداش
ـــه  ـــن جامع ـــردان ای ـــه م ـــد ک می بینن
ســـنگین تر  بزهکاری هایـــی  بـــا 
از آن، از تـــاوان و کیفـــر معـــاف 
قضـــاوت  در  حتـــا  و  هســـتند، 
جامعـــه نیـــز محکومیتـــی متوجـــه 
ــی  ــن بی عدالتـ ــت. ایـ ــان نیسـ شـ
ـــن  ـــن و آیی ـــدام دی ـــا ک ـــکار را ب آش
می تـــوان تطبیـــق داد و برایـــش 

ــید؟! ــی تراشـ توجیهـ
ـــت  ـــن وضعی ـــر در ای ـــرای تغیی ب
ـــه  ـــا ب ـــه تنه ـــت ک ـــی نیس ـــا کاف حت
ـــرد.  ـــادات گذشـــتگان بســـنده ک اجته
ـــی  ـــورت علم ـــه ص ـــر ب ـــد اگ هرچن
ـــزار  ـــادات ه ـــود در اجته ـــق ش تحقی
ســـال قبـــل هـــم می تـــوان مـــوارد 
ــه  ــا را بـ ــه مـ ــت کـ ــی یافـ فراوانـ
برداشـــتن ایـــن تبعیض هـــا یـــاری 
ــاده ی جایـــگاه  ــاند. بـــرای اعـ رسـ
انســـانی بـــه زنـــان ایـــن جامعـــه 
ــرایط  ــر، شـ ــد روح عصـ ــا بایـ امـ
زمـــان و امکانـــات علمـــی امـــروز 
ـــادی  ـــت. اجته ـــاری خواس ـــه ی را ب
ـــه ی  ـــش زمان ـــه دان ـــه ب ارزش دارد ک
ــوان  ــد. نمی تـ ــلط باشـ ــود مسـ خـ
بـــا ابـــزار و وســـایلی دســـت بـــه 
اجتهـــاد زد کـــه بـــه دانـــش هـــزار 
ــته و از  ــه داشـ ــش تکیـ ــال پیـ سـ
ــده  ــرایط برآمـ ــان شـ ــدان همـ زهـ

اســـت.
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طالی سرخ و زهر سیای افغانستان؛ 
زعفران جای خشخاش را می گیرد؟

بر اساس برنامه ی ملی توسعه ی 
زعفران، قرار است که سطح زمین زیر 

کشت زعفران در سال های آینده در کشور 
از پنج هزار و ۲۰۵ هکتار بیشتر شود  و 
میزان تولید آن به ۱۴-۱۶ تن برسد. بر 
مبنای برنامه ی ملی توسعه ی زعفران 

قرار است تا ۱۲ سال آینده، میزان تولید 
زعفران به ۷۰-۱۰۰ تن برسد.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت 
می گوید: »پیش از این در بیشتر از یک 
هزار هکتار زمین زعفران کشت می شد، 

اما با تطبیق طرح پنج ساله ی کشت 
پایدار زعفران، زمین های تحت زرع 

زعفران در کشور به پنج هزار و ۲۰۵ هکتار 
وسعت یافت و قرار است که گسترده تر 

شود.«
 به گفته ی آقای رستمی، امسال بیش 
از ۲۴۵ تن پیاز زعفران به طور رایگان به 
کشاورزان توزیع شده که با کاشت آن، 
ساحه ی تحت کشت زعفران گسترش 
یافته  است. انتظار می  رود که امسال 
میزان تولید زغفران از ۱۰ به ۱۴ تن 

افزایش یابد.
بر اساس »طرح پنج ساله ی انکشاف 

پایدار زعفران« مقدار تولید زعفران 
افغانستان در سال جاری به ۱۴-۱۶ تن 

افزایش می یابد.
طرح توسعه ی ملی زعفران در 

سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ آغاز شد. به گفته ی 
مسووالن وزارت زراعت و وزارت مبارزه با 
مواد مخدر، حکومت برای تطبیق آن به 

طور جدی تالش می کند. 



  بخش دوم و پایانی  منبع: سالمت نیوز

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120قیمت: 20 افغانی

200$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتها

Months 40006 افغانی
7000Annual افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

افت فاحش محمد صالح در گلزنی کلوپ: 

لیگ ملت های اروپا 
بی معنی ترین رقابت دنیاست

لیـگ  از  انتقـاد  بـه  لیورپـول  تیـم  سـرمربی 
ملت هـای اروپـا پرداخـت و ایـن رقابت هـا را بی 

معنی تریـن رقابـت در فوتبـال دنیـا دانسـت.
 بـه نقـل از دیلـی میـل، لیورپـول در یکـی از 
حسـاس ترین بازی هـای هفته  برابر منچسترسـیتی 

بـه تسـاوی بـدون گل رضایت داد.
یورگن کلوپ، سـرمربی لیورپـول بعد از این 
مسـابقه گفـت : بـازی بسـیار سـخت و دشـواری 
بود. ما دیدارهای سـختی را پشـت سـر گذاشتیم. 
در چنـد وقـت اخیر بـا تیم های قدرتمنـدی بازی 
داشـتیم. ایـن برنامـه بـازی دیوانـه کننـده بـود. 
خوشـحالم کـه باالخـره بازی هـای سـختمان بـه 
کمـی  بازیکنانـم  کـه  خوشـحالم  رسـید.  پایـان 
می تواننـد از ایـن فضـا فاصلـه بگیرنـد. آنهـا باید 
بـه لیـگ ملت هـای اروپا برونـد کـه بی معنی ترین 

رقابـت در دنیـای فوتبـال محسـوب می شـود.
پایـان  در  لیورپـول  آلمانـی  سـرمربی 
صحبت هـای خـود گفـت: مـن غیـر از آن صحنه 
پنالتـی  از تیمم راضی هسـتم و بایـد این را بگویم 
کـه اشـتباهی نداشـتیم. فقـط در آن صحنـه بـود 
کـه تمرکزمـان را از دسـت دادیم که خوشـبختانه 
تـوپ هـم وارد دروازه  نشـد و فکـر می کنـم کـه 
قطعـا شایسـته کسـب یـک امتیـاز ایـن مسـابقه 

یم. بود

  بخش سوم و پایانی

مهاجــم آرجانتینــی اینتــر امیــد زیــادی 
دارد کــه در فصــل جــاری تعــداد گل هــای 
ــش  ــم افزای ــن تی ــن ای ــا پیراه ــود را ب خ

دهــد.
ــورو  ــا، مائ ــال ایتالی ــل از فوتب ــه نق  ب
ــر  ــدار براب ــر در دی ــتاره اینت ــکاردی، س ای
اســپال بــود. ایــن بازیکــن آرجانتینــی هــر 
دو گل تیمــش را بــه ثمــر رســاند تــا تیــم 

ــازی شــود. ــن ب ــروز ای اســپالتی پی
او بعــد از ایــن دیــدار، گفــت : فصــل 
ــم  ــه مشــکل خوردی ــپال ب ــر اس ــل براب قب
درس  بــازی  آن  از  خوشــبختانه  امــا 
گرفتیــم و اشــتباهات خــود را تکــرار 
ــختی  ــازی س ــه ب ــتیم ک ــم. می دانس نکردی

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــا اس ــار م در انتظ
ــود  ــادی از خ ــالش زی ــروزی ت ــن پی ای

ــم. ــم و جنگیدی ــان دادی نش
ــه  ــحالم ک ــه  داد: خوش ــکاردی ادام ای
ــار دیگــر گل هــای مــن اینتــر را نجــات  ب
ــه دســت  ــاز را ب داد و توانســتیم ســه امتی
آوریــم. مــن فصــل قبــل ۲۹ گل بــه ثمــر 
ــه  ــاندم. بســیار خوشــحال می شــوم ک رس
بیشــتر از ایــن تعــداد گل بــه ثمــر برســانم 
امــا  موفقیــت اینتــر مهمتــر از هــر چیــزی 

اســت.
ایــکاردی در فصــل جــاری آمــار 
ــداده و  ــان ن ــود نش ــی از خ ــوب  گلزن خ
ــت. ــانده اس ــر رس ــه ثم ــه گل ب ــا س تنه

چلسـی  تیـم  روزهـای  ایـن  سـتاره 
بخواهیـم  اسـت  زود  خیلـی  می گویـد 
فصـل  ایـن  در  چلسـی  قهرمانـی  دربـاره 

کنیـم. صحبـت 
ادامـه  در  گاردیـن،  از  نقـل  بـه 
رقابت هـای لیـگ جزیـره چلسـی بـا سـه 
گل موفـق بـه شکسـت سـاوتهمپتون شـد 
و بـه صـدر جـدول رسـید. درخشـش ادن 
هـازارد در ایـن فصـل همچنان ادامـه دارد 
و او موفـق شـد بـاز هـم گلزنـی کنـد، در 
ادامـه نوبـت بـه راس بارکلـی رسـید تـا با 
همـکاری با ژیـرو برای تیمـش گل دوم را 
بـه ثمـر برسـاند و در نهایت آلـوارو موراتا 
گل دیگـری را بـرای تیـم چلسـی بـه ثمـر 
رسـاند تا سـه امتیـاز این دیدار به حسـاب 

شـاگردان سـاری واریـز شـود.
ادن هـازارد دربـاره شـانس قهرمانـی 
تیمـش در ایـن فصـل گفـت: قهرمایـن در 
لیـگ برتـر انگلیـس بسـیار دشـوار اسـت. 
مـن دو بـار تجربـه قهرمانـی در لیـگ برتر 
داشـتم و بـه خوبـی می دانـم قهرمانـی در 
لیـگ برتـر تا چـه اندازه سـخت و دشـوار 

اسـت. درسـت اسـت که فصل را به خوبی 
بازی هـای  ولـی  کنیـم  شـروع  توانسـتیم 
یـک  بـا  اسـت  ممکـن  داریـم.  دشـواری 
نتیجه بد از این شـرایط خوب دور شـویم. 
او در ادامـه گفت: سـاری مربی اسـت 
کـه فوتبـال هجومـی دوسـت دارد و ایـن 
رضایـت بخـش اسـت. برابر سـاوتهمپتون 
البتـه بایـد بگویـم کـه آنهـا موقعیت هـای 
خوبـی را از دسـت دادنـد و در ادامـه گل 
اول را بـا خوش شانسـی به ثمر رسـاندیم. 
بعـد از گل اول توانسـتیم بـه خوبـی بازی 
را کنتـرل کنیـم و بـه گل هـای بعـدی نیـز 
فصـل  بهتریـن  ایـن  نمی دانـم  رسـیدیم. 
فوتبالـی مـن اسـت یـا خیـر. تنهـا تـالش 
فوتبـال  بهتـر شـوم.  و  بهتـر  کـه  می کنـم 
خوبـی بـازی می کنیـم و سـعی می کنـم از 

بـازی در تیـم لـذت ببـرم.
در  خـود  بعـدی  بـازی  در  چلسـی 
دیـدار  بـه  خانـه  در  بایـد  برتـر  لیـگ 
منچسـتریونایتد برود که بازگشـت مورینیو 
بـه اسـتمفوردبریج بـاز هـم می توانـد یک 

بزنـد. دیـدار جـذاب را رقـم 

ــا  ســتاره جــوان پــاری  ســن  ژرمــن ب
ــون  ــر لی ــدار براب ــک در دی ســوپر هت تری
ــگ  ــخ لی ــد را در تاری ــورد جدی ــک رک ی

ــه ثبــت رســاند. فرانســه ب
اســپورت،  اســکای  از   نقــل   بــه 
کیلیــان ام باپــه  در دیــدار برابــر لیــون 

ســتاره بــازی لقــب گرفــت.
ایــن بازیکــن جــوان توانســت چهــار 

گل در ایــن بــازی بــه ثمــر برســاند.
او بــا ۱۹ ســال و ۹ مــاه بــه نخســتین 
ــل  ــگ فرانســه تبدی ــخ لی بازیکــن در تاری
ــن ســن و ســال،  ــه توانســته در ای شــد ک

چهــار گل در یــک دیــدار بــه ثــم رســاند.
ــر  ــدار براب ــد در دی ــق ش ــه موف ام باپ
ــه  ــار گل ب ــه چه ــا در ۱۴ دقیق ــون تنه لی
ــن نخســتین ســوپر هــت  ثمــر رســاند. ای
ــاری  ســن  ژرمــن  ــا پیراهــن پ تریــک او ب

اســت.
ــه در  ــال فرانس ــزرگ فوتب ــتعداد ب اس
ــا پیراهــن  ایــن فصــل تنهــا پنــج دیــدار ب
ــه و  ــدان رفت ــه می ــن ب ــن  ژرم ــاری  س پ
توانســته هشــت گل بــه ثمــر رســاند 
ــدول  ــدر ج ــار در ص ــراه نیم ــه هم ــا ب ت

ــرد. ــرار گی ــان ق ــن گلزن بهتری

ایکاردی: 

از فصل قبل درس گرفته ایم

هازارد: 

صحبت از قهرمانی خیلی زود است

رکوردی جدید برای ام باپه

سـتاره مصری تیـم لیورپـول در فصل 
خوبـی  شـروع  فصـل  ایـن  در  گذشـته، 

نداشـته اسـت.
بـه نقـل از دیلـی میـل، محمـد صالح 
گذشـته  فصـل  لیورپـول  مصـری  مهاجـم 
سـتاره تیمـش بـود و باعث شـد قرمزهای 
آنفیلـد بـه فینـال لیـگ قهرمانـان نیـز راه 
یابنـد. صالح مـزد آقای گلـی در لیگ برتر 
را بـا انتخـاب بـه عنـوان بهتریـن بازیکـن 
نگـران  نکتـه  ولـی  کـرد  دریافـت  فصـل 
کننـده ایـن کـه او در ایـن فصـل شـروع 

خوبـی نداشـته اسـت.
صـالح در ایـن فصـل تاکنـون فقـط 
سـه گل به ثمر رسـانده اسـت. او در بازی 
حسـاس تیمـش برابـر منچسترسـیتی هـم 

یـک موقعیـت خـوب گلزنـی را از دسـت 
داد تـا نگرانی هـا دربـاره وضعیـت او بیش 

از قبـل شـود.
صـالح بعـد از مصدومیـت در فینـال 
لیـگ قهرمانـان و حضـور در جـام جهانی، 
هنـوز نتوانسـته فـرم خـوب گذشـته اش را 

به دسـت بیـاورد. 
البتـه یورگـن کلوپ بارهـا تاکید کرده 
از وضعیـت مهاجـم تیمـش راضـی اسـت 
کـه  کنیـم  فرامـوش  نبایـد  ایـن حـال  بـا 
بازیکنـان آمـاده ای چـون دانیـل اسـتوریج 
روی نیمکـت ذخیره هـای ایـن تیـم قـرار 
دارنـد و در صـورت ادامـه ایـن روند، چه 
بسـا صـالح حضـور در ترکیب ثابـت را از 

بدهد. دسـت 

بارسـلونا ۹ امتیـاز به خاطر اشـتباه های 
پیکه در اللیگا از دسـت داده اسـت.

 بـه نقل از آس، جـرارد پیکه در آخرین 
اظهـار نظـر خـود اعـالم کـرد که مد شـده 
اسـت او را در گل هـای خـورده بارسـلونا 
مقصـر می داننـد. با ایـن حـال تصاویر ثبت 
شـده نشـان دهنـده همـه چیـز اسـت و بـا 
وجـود ایـن کـه فوتبـال یک بـازی گروهی 
امـا او از شـش گل دریافتـی آبـی   اسـت 
اناری هـا در پنـج گل نقـش داشـته اسـت. 
ایـن گل هـا باعـث شـده تیـم کاتاالنـی ۹ 
امتیـاز از دسـت بدهد و نشـان دهد قدرت 
بارسـلونا در فصـل گذشـته )خـط دفاعی( 

دیگـر در ایـن روزهـا دیـده می شـود.
پنـج اشـتباه مدافـع اسـپانیایی از دیدار 
برابـر خیرونـا آغـاز شـد. اسـتوانی پـس از 
عبـور از او توانسـت بـازی را بـه تسـاوی 
برسـاند و در دومین گل نیز پورتو توانسـت 

از بازیکـن بارسـا پیشـی بگیرد.
پیکـه یک شـنبه شـب پـس از تسـاوی 
والنسـیا  مقابـل  بارسـلونا  یـک  بـر  یـک 
اعتـراف کـرد در شکسـت ۲ بـر یـک برابر 
لگانـس اشـتباه خیلـی بزرگـی داشـت. او 
هنـگام ۲ بـر یک  شـدن نتیجه  بـازی توپ 
را تقدیـم اسـکار کـرد. مدافـع اسـپانیایی 
مقابـل اتلتیـک بیلبائـو تمرکـز خـود را از 
دسـت داد و در حالـی کـه مدافعـان دیگـر 
بـه جلـو رفتـه بودنـد، در جای خـود ماند. 
ایـن حرکـت موجـب شـد حرکـت بـرای 
دروازه   او  و  شـود  راحـت  مارکـوس  دی 
مـارک آندره تراشـتگن را بـاز کند. حرکت 
ضربـه  از  پـس  والنسـیا  مقابـل  عجیبـش 
نتوانـد  دروازه بـان  شـد  باعـث  فرمایلـن 
خـارج شـود و بفهمـد پشـت سـرش چـه 
اتفاقـی رخ می دهـد. ایـن اشـتباه های پیاپی 
باعـث شـد کـه آبـی  اناری هـا امتیازهـای 

زیـادی از دسـت دهنـد.

پیاپـی  بـازی  در چنـد  پیکـه  تاکنـون 
چنین اشـتباه های فاحشـی انجام نـداده بود 
و ایـن شـرایط بـرای بازیکنی کـه دوران با 
شـکوهی در بارسـا داشـت عجیـب به نظر 
می رسـد. البتـه اشـتباه های پیکـه بیشـتر به 
اناری هـا  آبـی   دفاعـی  خاطرضعـف خـط 
نسـبت به سال گذشـته اسـت. دیگر مدافع 
تیـم آسـیب دیـده اسـت و هنـوز  میانـی 
مشـخص نیسـت آیـا النگلـه ذخیـره پیکه 
محسـوب می شـود یـا نـه. فرمایلـن هم که 

اغلـب آسـیب دیده اسـت.
بازیکـن اسـپانیایی اعالم کـرد از لحاظ 
جسـمانی در شـرایط خوبـی قـرار دارد و 
نسـبت به سیسـتم چرخشـی در خـط دفاع 
اعتراضـی ندارد. او همیشـه بـا این موضوع 
موافقـت کـرده و معتقد اسـت روش خوبی 
بـرای رسـیدن به فـرم مورد نظر محسـوب 
می شـود. او بیشـتر از ایـن یـک بـار اعـالم 
کـرده در شـروع فصل هـا هدف مشـخصی 
وجـود نـدارد و تنهـا زمانـی کـه بـه فتـح 
عناویـن و بازی هـای تعییـن کننـده نزدیک 
می شـویم آمادگـی ۱۰۰ فیصـد بـه وجـود 

می آیـد.
پیکـه در باشـگاه نقـش مهمـی دارد و 
چهـره رسـانه ای تیـم کاتاالنـی محسـوب 
می شـود. بـه همیـن خاطـر این اشـتباه های 
بـزرگ او همه را شـگفت زده کرده اسـت. 
امـا پـس  دارد  بـاور  توانایی هایـش  بـه  او 
از فیفـا دی سـه امتحـان سـخت پیـش رو 
دارد. بارسـلونا دو هفتـه بعـد بـه مصـاف 
سـویا مـی رود، سـپس برابـر اینتـر و رئـال 
لیگ هـا  تعطیلـی  می گیـرد.  قـرار  مادریـد 
در اکتبـر مهم تریـن فیفـا دی بـرای بازیکن 
اسـپانیایی محسـوب می شـود چون پس از 
آن می تـوان فهمیـد یکـی از تاثیرگذارترین 
مدافع هـای میانـی جهان در یـک دهه اخیر 

در چـه شـرایطی قـرار دارد.

بارسلونا به خاطر اشتباه های پیکه 
چند امتیاز از دست داده است؟

  بخش نخست  منبع: سالمت نیوز

فرمول غذایی در 
برابر آلرژی های فصلی

امگا-۳  چرب  اسیدهای  از  سرشار  چرب  های  ماهی 
در  دفاعی غذایی شما  از خطوط  یکی  توانند  هستند و می 

برابر آلرژی ها باشند.
به گزارش سالمت نیوز، آبریزش بینی، خارش گلو، و 
عطسه از جمله عالئم آشنا برای افراد مبتال به آلرژی های 
فصول  تغییر  از  دیگر  افراد  که  شرایطی  در  هستند.  فصلی 
با  باید  فصلی  های  آلرژی  به  مبتال  افراد  برند،  می  لذت 
خود  ناراحتی  ها  هیستامین  آنتی  و  کاغذی  دستمال  کمک 

را تسکین دهند.
به گزارش "اکتیو بیت"، اگر بینی شما نسبت به آلرژن 
سلول  باشد،  حساس  علف  و  گیاهان  گرده  مانند  هایی 
پیشگیری  برای  که  کنند  می  ترشح  هیستامین  ایمنی  های 
ایجاد می کند.  التهاب  به نقاط دیگر بدن  از سفر آلرژن ها 
دارند  مواد غذایی وجود  از  ای  خوشبختانه، طیف گسترده 
که می توانند با کاهش التهاب به تسکین آلرژی های فصلی 

کمک کنند.
مواد غذایی سرشار از کوئرستین

به نظر شما پیاز، فلفل، توت ها، سیب، و جعفری در چه 
نگاه نخست مورد خاصی  دارند؟ در  اشتراک  با هم  چیزی 
به  بیوفالونوئیدی  حاوی  آنها  همه  اما  رسد،  نمی  نظر  به 
نام کوئرستین هستند. کوئرستین یک آنتی هیستامین طبیعی 
است که از طریق تثبیت سلول ها و توقف تولید هیستامین 
کارایی خود را نشان می دهد. همان گونه که پیش تر اشاره 
شد، هیستامین ها آن چیزی هستند که موجب بروز عالئم 

آلرژی های فصلی می شوند.
در   C ویتامین  جذب  بهبود  به  کوئرستین  همچنین، 
آنتی اکسیدان تقویت  این ویتامین یک  بدن کمک می کند. 
این، کوئرستین ممکن  بر  افزون  است.  ایمنی  کننده سیستم 
است به تثبیت غشاهای سلولی کمک کند و از این رو، آنها 

حساسیت کمتری به آلرژن ها داشته باشند.
آناناس

شود،  می  محسوب  خوشمزه  ای  میوه  تنها  نه  آناناس 
بلکه منبع عالی برای آنزیم بروملین است. بروملین یک ضد 
فصلی  های  آلرژی  عالئم  کاهش  به  که  است  قوی  التهاب 

کمک می کند.
مطالعات نشان داده اند که بروملین ابتال به بیماری های 
این  اگرچه  دهد.  می  کاهش  نیز  را  آسم  و  آلرژیک  تنفسی 
آنزیم به صورت مکمل نیز در دسترس است، اما زمانی که 
مواد غذایی کامل مصرف می شوند، بدن هرچه بهتر آن را 
به  توانید  می  مختلف  اشکال  به  را  آناناس  کند.  می  جذب 

رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنید.
ماهی های چرب

امگا-۳  چرب  اسیدهای  از  سرشار  چرب  های  ماهی 
در  دفاعی غذایی شما  از خطوط  یکی  توانند  هستند و می 
چرب  اسیدهای  بروملین،  همانند  باشند.  ها  آلرژی  برابر 
امگا-۳ برای کاهش التهاب مفید هستند که نقش چشمگیری 

در بسیاری از عالئم آلرژی های فصلی دارد.
نیز  مکمل  صورت  به  امگا-۳  چرب  اسیدهای  اگرچه 
مفیدتر  از مواد غذایی  آنها  اما دریافت  در دسترس هستند، 
از  ساردین  و  خالمخالی  تن،  سالمون،  های  ماهی  است. 
بهترین منابع برای این ماده مغذی هستند، اما برای پرهیز از 
اند  که در حیات وحش شکار شده  انواعی  دریافت جیوه، 

را انتخاب کنید.
پروبیوتیک ها

مفید  انسان  روده  سالمت  برای  تنها  نه  ها  پروبیوتیک 
آلرژی  از  ناشی  التهاب  کاهش  به  توانند  می  بلکه  هستند، 
که   ۲۰۱۷ سال  در  ای  مطالعه  کنند.  کمک  نیز  فصلی  های 
به  مبتال  افراد  که  داد  نشان  شد،  انجام  فلوریدا  دانشگاه  در 
آلرژی هایی خفیف تا متوسط که مکمل حاوی پروبیوتیک 
های الکتوباسیلی و بیفیدوباکتریا دریافت کرده بودند، عالئم 
مرتبط با بینی کمتر و کیفیت زندگی بهتر را گزارش کردند.
پروبیوتیک های زنده در برخی انواع ماست، و همچنین 
کیمچی،  ترش،  کلم  کفیر،  مانند  شده  تخمیر  محصوالت 
کامبوچا، تمپه و میسو وجود دارند. همچنین، امکان مصرف 
مکمل های پروبیوتیک وجود دارد، اما همواره دریافت آنها 

از مواد غذایی بهترین گزینه است.
عسل محلی

عسل  مصرف  که  این  درباره  ها  پژوهش  نتایج  اگرچه 
کند،  کمک  فصلی  های  آلرژی  بهبود  به  تواند  می  محلی 
همچنان قطعی نیستند، اما برخی مطالعات نشان داده اند که 
ابتدای فصل آلرژی ممکن است به  در صورت مصرف در 

کاهش آنها کمک کند.
نظریه این است که مصرف عسل بدن را در برابر گرده 
می  مقاوم  هستند،  فصلی  های  آلرژی  دلیل  که  محلی  های 
التهابی  ضد  های  ویژگی  واسطه  به  عسل  همچنین،  کند. 
برای  کند.  کمک  ها  آلرژی  تسکین  به  است  ممکن  خود 
نشده  پاالیش  و  خام  انواع  انتخاب  نتیجه،  بهترین  کسب 

عسل توصیه شده است.
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گواردیوال: 

من خواستم محرز 
پنالتی را بزند

گابریـل  از  منچسترسـیتی  تیـم  سـرمربی 
ژسـوس عذرخواهـی کـرد و گفـت: زدن پنالتـی 
از سـوی ریـاض محـرز بـه درخواسـت او بـوده 

اسـت.
از  یکـی  در  میـل،  دیلـی  از  نقـل   بـه 
فوتبـال  برتـر  لیـگ  بازی هـای  حسـاس ترین 
انگلیـس دو تیـم لیورپـول و منچسترسـیتی برابـر 
هـم بـه میـدان رفتنـد کـه ایـن دیـدار تـا دقایـق 
پایانـی با تسـاوی بدون گل در جریـان بود تا این 
کـه شـاگردان پـپ گواردیوال صاحب یـک ضربه 
پنالتـی  شـدند، در حالی که ژسـوس می خواسـت 
ایـن ضربـه را بزنـد، سـرمربی منچسترسـیتی این 
وظیفـه را بـر عهـده ریاض محـرز قـرار داد  ولی 
هافبـک الجزایـری ایـن ضربـه پنالتی  را از دسـت 
داد تـا سـهم هر دو تیـم در پایان این مسـابقه تنها 

یـک امتیاز باشـد.
پـپ گواردیوال، سـرمربی منچسترسـیتی بعد 
از تسـاوی برابـر لیورپـول در نشسـت خبـری به 
صحبـت دربـاره پنالتـی  تیمش پرداخـت و گفت : 
مـن بایـد از ژسـوس عذرخواهـی کنـم. ایـن که 
محـرز پنالتـی  را بزنـد تصمیـم مـن بـود. مـن در 
تمرینـات دیـده بـودم که او چـه عملکـرد خوبی 
در ضربـات پنالتی  دارد و بـه همین خاطر تصمیم 
گرفتـم کـه ایـن وظیفـه را برعهـده او قـرار دهـم 
ولی متاسـفانه این فرصت از دسـت رفـت. با این 
حـال ایـن می تواند یـک تجربه برای محرز باشـد 
و امیدواریـم دفعـه بعـد کـه او قـرار اسـت پنالتی  

بزنـد بتوانـد تـوپ را تبدیل بـه گل کند.
ادامـه   در  منچسترسـیتی  تیـم  سـرمربی 
برابـر  بـازی  کـرد:  اضافـه  خـود،  صحبت هـای 
لیورپـول آن هـم در آنفلیـد همیشـه دشـوارهایی 
خـاص خـود را دارد و ایـن را می دانسـتیم کـه 
بـازی سـختی در انتظـار ماسـت. تراکـم بازیکنان 
در ایـن مسـابقه خیلـی بـاال بـود. مـا توانسـتیم 
ضـد حمـالت حریـف را کنتـرل کنیـم. لیورپـول 
تیـم خـوب و مسـتحکمی اسـت و فکـر نمی کنم 

نتیجـه  بـدی گرفتـه باشـیم.

است  چندپهلو  واژه ی  دموکراسی 
که از آن تعریف های زیادی ارایه شده 
است، اما با قاطعیت می توان خاطرنشان 
این  در  که  دانشمندانی  همه ی  که  کرد 
عرصه نظریه پردازی کرده اند، به صورت 
در  مفهوم  این  پشینه ی  بر  متفق القول 
هر  در  آن  مردمی بودن  و  باستان  یونان 
شرح  سه  به  تا  دارند  تالش  تعریف 
بسط  را  دموکراسی  موازی،  و  متفاوت 
و توضیح دهند که هدف هرکدام تکامل 

بخشی به این مفهوم پرمحتوا است؛
نخست؛ دموکراسی همچون اصل 
دولت- تداوم  و  ایجاد  برای  نظریه  یا 

ملت
مثابه ی  به  دموکراسی  دوم؛ 
یا  نهادی  ترتیبات  مجموعه ی 

دستگاه های قانونی
و سوم؛ دموکراسی به عنوان شکلی 
تمکینی  نه  که  رفتاری  )مثال  رفتار  از 

باشد و نه جامعه گریزی(
قرار  همواره  شرح شده  موارد 
نیست که یک جایی گرد آید. به همین 
لحاظ این واژه )دموکراسی( با معناهای 
متعددی که دارد، هنوز در عالم کنونی، 
وسیع  جایگاه  افغانستان  خصوص  به 
خود را ندارد، اما خیلی ها سعی دارند، 

آن را دست یافتی سازند.
از  دموکراسی  شک  بدون 
استوارترین مفاهیم سیاسی است که تا 
کنون پاینده به جا مانده است و گویی 
قابل  تحوالت  دراز،  راه  این  در  اینکه 
اعتنا به خود دیده است، ولی همچنان در 
مدیریت سیاسی جهان امروزی به حیث 
تفکر برتر جا دارد و آن چه از گذشته ها 
آن  بر  دموکراسی  فکر  مبانی  اکنون،  تا 
آزادی،  اصل؛  سه  همانا  است،  استوار 

برابری و مشارکت می باشد.
مؤلفه های  از  یکی  انتخابات 
سه  هر  که  است  دموکراسی  محوری 
اصل فوق را در خود جا داده است. به 
صورتی که بدون انتخابات، دموکراسی 
دموکراسی  زیرا  ندارد.  مفهوم  و  معنی 
مردم ساالری است و ساالربودن مردم 
می شود.  متجلی  انتخابات  پروسه ی  در 

حال  به  نفعی  چه  بدهم  رأی  اگر 
کدام  ندهم،  رأی  اگر  و  دارد؟  من 
ضرر را متقبل شده ام؟ این دو پرسش، 
فرد  هر  که  است  اساسی  پرشس های 
دارای اهلیت و صالحیت قانونی برای 
رأی دهی باید از خود بپرسد و در صدد 
باشد.  قانع کننده  پاسخ  به  دست یابی 
می توان  که  است  گونه  بدین  تنها  زیرا 
به  شخص،  یک  به  رأی دادن  فهمید 
معنی سپردن اختیارات حقوقی و قانونی 
نسبتًا  زمانی  انتروال  یک  در  خویش 
طویل )مدت پنج سال( در دستان یک 
وکیل پارلمان می باشد که فی الواقع وی 
به نیابت و به جای ما در قانونگذاری ها 
تصمیم گرفته و روند و نحوه ی عملکرد 
نظارت  را  قضائیه  و  مجریه  قوه های 

اگر دموکراسی را به عنوان یک گفتمان 
نگاهی،  از  انتخابات  بگیریم،  نظر  در 
محسوب  دموکراسی  مرکزی  دال 
مؤلفه های  انتخابات  در  زیرا  می شود. 
می شود.  متجلی  نیز  دموکراسی  دیگر 
اصل  دموکراسی  در  نمونه  صورت  به 
برابری مطرح است؛ اصل برابری که بیش 
از همه در انتخابات متجلی می گردد. در 
یک  تا  جمهوری  رییس  از  انتخابات 
فرد عادی کشور همه دارای رأی برابر 
می باشند؛ برابری که هم در کمیت و هم 
با تحقق اصل  در کیفیت مطرح است. 
انسانی به  انتخابات، کرامت  برابری در 
عنوان عنصر دیگر دموکراسی نیز تبلور 
می یابد. در عین حال برگزاری انتخابات 
شفاف، عادالنه و سالم می تواند معیاری 
دموکراتیک بودن  میزان  سنجش  برای 
نظام سیاسی باشد. همچنان که انتخابات 
تنها مجرای کسب مشروعیت برای نظام 
سیاسی از مردم می باشد. لذا در نظام های 

می کند.
از  انتخاب شدن  و  انتخاب کردن 
دموکراسی  بنیادین  و  اساسی  اصول 
است و از ستون اساسی یک حکومت 
دموکراتیک به شمار می رود و بقای یک 
نظام دموکراتیک، متکی به ایجاد زمینه ی 
مساعد انتخاباتی می باشد؛ زیرا تعریف 
مردم،  )حکومت  دموکراسی  ساده ی 
توسط مردم و برای مردم( از همین گذر 
قابل تأمین است. آنچه اما متأسفانه مردم 
افغانستان را دچار ناامیدی کرده و نسبت 
ساخته  بی باور  دولت،  سازوکارهای  به 
است، عملی نشدن وعده ها و شعارهای 
دو  از  مشکل  این  می باشد.  انتخاباتی 
جهت ناشی می شود؛ نخست اینکه اکثر 
شعارهای دوره های انتخاباتی، پوپولستی 

انتخابات  برگزاری  بدون  دموکراتیک، 
ممکن نیست دولت ها مشروعیت تداوم 
با  است  ممکن  نظام  زیرا  باشد.  داشته 
در  و  شده  مواجه  مشروعیت  بحران 
نهایت سقوط کند. بنا بر این انتخابات 
نیز  سیاسی  مشروعیت  کسب  مجرای 

می باشد.
در  اینکه  درنظرداشت  با 
مردم  آن  از  حاکمیت  دموکراسی ها، 
غیرمستقیم  صورت  به  مردم  است، 
که  آن جایی  از  و  می کند  حکومت 
حکومت مستقیم مردم به نسبت میزان 
نیست،  ممکن  باال  جمعیت  و  نفوس 
به  را  نمایندگانی  به همین خاطر مردم 
منظور وضع قوانین، نظارت از اجرا و 
و  می کند  انتخاب  آن  مورد  در  داوری 
انتخابات  مردم این مهم را از مکانیسم 

انجام می دهد.
عظیم  بخش  دست کم  دارم  باور 
فرهیخته ی  به خصوص قشر  جامعه و 

و فریبکارانه و حساسیت برانگیز بوده و 
صرفا برای جمع آوری رأی از نزد عوام 
از  شعارها  اینگونه  که  می شود  استفاده 
بخاطر  فقط  و  است  بی بنیاد  اساس، 
و  می رود  کار  به  محض  عوام فریبی 
از  کامل  آگاهی  عدم  اینکه  دوم  بس. 
محدودیت های  و  صالحیت ها  قانون، 
که  می شود  باعث  پارلمان  وکیل  یک 
کمپاین های  دوره ی  در  نامزدوکیالن 
دهند  سر  شعارهایی  انتخاباتی شان، 
صالحیت های  و  توان  از  خارج  که 
آنان می باشد. بدین طریق و در نهایت 
که  نمی شود  عملی  وعده ها  و  شعارها 
خود به دلسردی و روی گرادنی مردم از 

حکومت می انجامد.
برای  که  آن چه  اما،  همه  این  با 

که  است  برده  پی  نکته  این  به  کشور، 
"ندادن رأی" به معنی سقوط دموکراسی 
قبیله  نظام  درون  در  افغانستان  نوپای 
جدی  چالش  که  نظامی  بود.  خواهد 
برای بقای روند مردم ساالری محسوب 
می شود. در واقع شرکت در انتخابات، به 
معنی تمثیل حقوق شهروندی و نه گفتن 
به سازوکار نظام قبیله است. شهروندی 
که به مثابه عضو فعال و مسوولیت پذیر 
حقوق  به  دست یابی  برای  جامعه، 
سازوکارهای  خویش،  مدنی/سیاسی 
قبیله  مکدر  عینک  با  را  پذیرفته شده 
نمی بیند و برای رسیدن به پویایی کلیت 
جامعه و با توجه به حقوق شهروندی به 
شایسته ساالری و نخبه گرایی در کلیت 
نظام دموکراسی  از فلتر انتخابات باور 
دارد. پس به عنوان یک شهروند، جدا از 
رأی دادن به کاندیدای مورد نظر خویش، 
مردم ساالری  و  انتخابات  نفس  به  باید 

رأی دهیم.

این  می نماید،  الزم  کنونی  وضعیت 
و  بی باوری،  فضای  وجود  با  که  است 
و  درست  پاسخگویی  و  کارآیی  عدم 
بجای دولت، باید سعی شود که در کنار 
حمایت از حکوکت حاکم کنونی، برای 
اصالح و بهبودی این دستگاه اقداماتی 
صورت گیرد. زیرا عدم حمایت مردم، 
ممکن  و  کرده  نامشروع  را  حکومت 
در  که  شود  آن  هم پاشی  از  به  منجر 
همانند  نیست  معلوم  صورت،  آن 
به  مردم  و  ملت  کار  تلخ،  گذشته های 

کجاها بکشد.
دروه ی  این  در  هم،  سویی  از 
به  غزنی  والیت  پارلمانی،  انتخابات 
تنها،  نه  تافته ی جدابافته یی می ماند که 
این  امنیتی  اوضاع  چالش کشیدن  به  با 
زمینه ی  کامل،  سقوط  لبه ی  تا  والیت 
ثبت نام برای باشندگان ولسوالی ها فراهم 
و  جلسه  در  والیت  این  از  که  نیامد، 
محفل های سیاسی-کشوری حتا حرفی 
از غزنی و عدم برگزاری انتخابات در آن 
به میان نیامد. این در صورتی است که 
چند صباحی بیش به برگزاری سومین 
باقی  کشور  پارلمانی  انتخابات  دوره ی 
از پیش،  بیش  این مسأله  نمانده است. 
نیرنگ بازی ها و عدم توجه  از  مردم را 
کافی از سوی حکومت، ناراضی کرده 
است و فاصله مابین حکومت و مردم را 

دو چندان می سازد.
با این همه، اما من معتقدم که باید 
به گونه ی سیل آسا به پای صندوق های 
رأی برویم و در انتخابات پیشرو، سهم 
فعالی داشته باشیم. زیرا تصامیم بعدی 
باشد،  که  هر چه  پارلمان،  و  حکومت 
داده  قرار  تأثیر  تحت  را  مردم  مستقیماً 
و سرنوشت آینده ی مان را رقم خواهد 
کنونی  نیمه ریاستی  شکل  در  زیرا  زد. 
با رأی  تنها  نه  حکومت، قوه ی مجریه 
اعتماد پارلمان به وجود می آید، بلکه در 

مقابل پارلمان پاسخگو نیز می باشد.

چرا رأی می دهم؟

رأی می دهم تا از دموکراسی 
نوپای افغانستان حمایت کنم

جمعه خان حسن همدرد، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ جهان در دانشگاه شهید بهشتی تهران 

عزت اهلل شجاعی نژاد، آموزگار
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