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طالبان برای تسهیل عملیات انتحاری برخی افراد را خریداری می کنند

ساالنه هفت میلیارد  دالر از آدرس مهاجرین به اقتصاد 
افغانستان کمک می شود

دولتي ارګانونه دې د ښځو ځورونې 

منع قانون اجرا ته پالېيس جوړه کړي
ــوارد  ــې م ــون داس ــع قان ــې د من ــومانو د ځورون ــځو او ماش "د ښ

ــې  ــې، بېالبېل ــدو رسه ی ــه پــي کې ــه ده ل ــي کــړي چــې هیل پیش بین

ــړې  ــوړه ک ــاره ج ــو د دې لپ ــډه م ــۍ غون ــې يش، ننن ــې کم ځورون

چــې د مختلفــو ارګانونــو تــر منــځ همغــږي رامنځتــه يش او د دې 

ــه او ژمنــې ولــري." ــاره عمــي پالنون ــدو لپ قانــون د پــي کې

د افغانســتان پــه ځینــو ښــارونو کــې د ښــځو، نجونــو او ماشــومانو 

ځــورول پــه دې وروســتیو کلونــو کــې پــه یــوې ســتونزې اوښــتي 

ــا  ــه ځــي او ی ــې او ښــځې چــې ښــوونځیو ت او اکــره هغــه نجون

ــه يش  ــدې تــررسه کــوي، ن ــي او خصــويص ادارو کــې دن ــه دولت پ

کــوالی چــې پــه ډاډه زړه لــه کــوره ووځــي

ساالنه از آدرس مهاجرین 
كشور مبلغ 166 میلیون دالر 
كه معادل آن 7 میلیارد افغانی 

می شود، به اقتصاد كشور 
كمک می شود كه از این مبلغ 
بر بنیاد ارزیابی بانک جهانی 

300 میلیون افغانی آن مربوط 
حواله های پولی است كه 

مهاجرین  از كشور های خارجی 
به خانوده های شان ارسال 

می كنند

ساحات آبدات تاریخی بدخشان 
غصب شده است
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ــا  ــر ســِر ادامــه و ی ــاز ســخن ب ایــن روزهــا ب
ــی صلــح اســت.  عــدم ادامــۀ کارِ شــورای عال
برخــی اعضــای ســنای کشــور پــس از ســخنان 
جنجال برانگیــِز مشــاور ایــن شــورا، از رییــس 
ــورای  ــه کار ش ــه ب ــته اند ک ــوری خواس جمه
عالــی صلــح در کشـــور پایــان دهــد. بــه گفتــۀ 
ایــن تعــداد از اعضــای ســنای کشــور، شــورای 
صلــح نه تنهــا تــا امــروز دســتاورد ملمــوس و 
قابــل توجهــی در عرصــۀ تأمیــن صلح نداشــته، 
بــل بیشــتر باعــث تخریــش اذهــان عمـــومی و 
ــت.  ــده اس ــه ش ــوءتفاهم در جامع ــاد س ایج
مصــارف مالــِی ایــن شــورا نیــز همــواره جــای 
امــا و اگــر داشــته اســت؛ چیــزی کــه از چشــِم 
ــده  ــیده نمان ــز پوش ــنای کشــور نی اعضــای س
و یکــی از خواســت های اساســِی آن هــا از 
ــی  ــه پول های ــن اســت ک ــوری ای ــس جمه ریی
را کــه شــورای صلــح بــه مصــرف می رســاند، 
بــه نیروهــای امنیتــی کشــور اختصــاص دهــد. 

ــه کارِ  ــاز ب ــان آغ ــح از زم ــی صل ــورای عال ش
ــای  ــا انتقاده ــواره ب ــروز، هم ــه ام ــا ب ــود ت خ
ــن  ــی از مهم تری ــوده و یک ــه رو ب ــادی روب زی
انتقادهــا بــه آدرِس ایــن شــورا، عــدم موثریــِت 
ــک  ــی ی ــوده اســت. وقت ــح ب ــد صل آن در رون
ــوط  ــه مرب ــی انجــام امـــوری را ک ــاد توانای نه
ــی  ــد؛ آن گاه منطق ــته باش ــت، نداش ــه آن اس ب
ــۀ کار آن،  ــل ادام ــه دلی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
بــا آن مصــرِف سرســام آور و غیرقابــِل توجیــه 

پرســیده شــود. 
این کــه شــورای عالــی صلــح هرگــز بــه هــدف 
تأمیــن صلح تأســیس نشــده، از همــان اوایل به 
وجــود آمــدن آن، مشـــخص بــود. وقتــی حامد 
ــتان  ــیِن افغانس ــوری پیش ــس جمه ــرزی ریی ک
دســتور بــه تشــکیل نهــاد شــورای عالــی 
ــه جــای این کــه بخواهــد از ایــن  صلــح داد، ب
طریــق صلــح و امنیــت بــه افغانســتان بیـــاورد، 
ــای  ــرد. آق ــال می ک ــری را دنب ــای دیگ هدف ه
ــه  ــح را ب ــی صل ــورای عال ــی ش ــرزی وقت ک
وجــود آورد کــه در تقابــِل لفظــی بــا پاکســتان 
قــرار گرفــت. آقــای کــرزی تــاش کــرد کــه 
از طریــق تأســیس یــک شــورای فرمایشــی، بــه 
همتایــاِن پاکســتانی خــود ایــن پیــام را منتقــل 
ــیر آن کشــور  ــح از مسـ ــد صل ــه رون ــد ک کنـ
نمی گــذرد و دولــت افغانســتان توانایــی آغــاز 
ــق  ــود را از طری ــان خ ــا مخالف ــا ب گفت وگوه

ــرف دارد.  ــاد مســتقل و بی ط ــک نهـ ی
آقــای کــرزی بــا وجــود این کــه شــورای 
ــود  ــی خ ــرد، ول ــیس ک ــح را تأس ــی صل عال
بهتــر از هــر کــِس دیگــری در کشــور متوجــه 
بــود کــه کار شـــورای عالــی صلــح بــه هیــچ 
صــورت نتیجه بخــش نخواهــد بــود. بعــداً نیــز 
ــراث  ــوان می ــه عن ــی صلــح ب کــه شــورای عال
دولــِت آقــای کــرزی بــه دولــت وحــدت ملــی 
ــارِ  ــک ب ــازه ی ــرداِن ت ــت، دولت م ــق گرف تعل
دیگــر تــاش کردنــد کــه بــا ایجــاد تغییراتــی 
در ســاختار ایــن نهــاد، آن را بــر اســاِس 
ــازند.  ــار سـ ــود عی ــداِف خ ــته ها و اه خواس

حضــور نمادیــِن پیــر ســیداحمد گیانــی، یکی 
از شــخصیت های مطــرح جهــادِی کشــور کــه 
ســن و ســالی از او گذشــته، در رأس شــورای 
ــتاِن  ــک بده بسـ ــز ی ــزی ج ــح، چی ــی صل عال
نمی کنــد.  متبــادر  ذهــن  بــه  را  سیاســی 
ــس  ــی ریی ــدان انتخابات ــی از متح ــای گیان آق
جمهــور غنــی بــود و بــرای آن کــه ایــن متحــد 
انتخاباتــی بــه خیــل منتقــداِن او نپیونــدد، 
شــورای  رأس  در  را  او  جمهــوری  رییــس 
ــای  ــه آق ــی ک ــرار داد. در حال ــح ق ــی صل عال

غنــی می دانســت کــه آقــای گیانــی بــه دلیــل 
کبــر ســن، دیگــر توانایــی الزم بــرای مدیریــِت 
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــح را ن ــی صل ــورای عال ش
دلیــل و شــاید صــد دلیـــِل دیگــر می بینیــم کــه 
وظایــف شــورای عالــی صلــح را نهاد ریاســت 
ــژه شــورای امنیــت پیــش  ــه وی جمهــوری و ب

می برنــد. 
ــه  ــامی ب ــزب اس ــا ح ــه ب ــی ک گفت وگوهای
ــت  ــورت گرف ــار ص ــن حکمتی ــری گلبدی رهب
ــن  ــا ای ــه ب ــای توافق نام ــه امض ــرانجام ب و س
حــزب انجامیــد، نقــش منفعــِل شــورای عالــی 
صـــلح را بیــش از هــر زمــاِن دیگــری آشــکار 
کــرد. ایــن گفت وگوهــا بیــش از آن کــه از 
طریــق شــورای عالــی صلــح صــورت بگیرنــد، 
بــه وســیلۀ مشــاور شــورای امنیــت ملــی 
ــی  ــورای عال ــر ش ــدند. اگ ــام ش ــور انج کش
صـــلح نهــاد موثــری در گفت وگوهــای صلــح 
می بــود، بــدون شــک بایــد نقــش بســیار 
فعالــی در گفت وگــو بــا حــزب اســامی 

می داشــت. 
از  امنیــت  شــورای  و  جمهــوری  ریاســت 
شــورای عالــی صلــح بــه عنــوان ابــزار اســتفاده 
بردنــد، در حالــی کــه خودشــان در پشــِت پرده 
در  دنبــال می کردنــد.  را  هدف هــای خــود 
طــول یــک دهــه کــه از ایجــاد شـــورای صلــح 
ــز  ــورد را نی ــک م ــوان ی ــا نمی ت می گــذرد، حت
ــان دادـ  ــورا نش ــن ش ــتاوردِ ای ــوان دس ــه عن ب
ــرت آوری  ــه جــز مصــارِف گــزاف و گاه حی ب
کــه از ســوی مســووالن رده بــاالِی آن صــورت 
ــه  ــورا ب ــن ش ــد ای ــم بای ــا بازه ــرد. آی می گی

ــد؟!  ــه ده کارش ادام
بــدون شــک کــه پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــح از  ــی صل ــی شــورای عال ــی اســت. وقت منف
ــدارد و وظایفــش  ــه و اســتقالی ن خــود برنام
ــه  ــد، چ ــام می دهن ــری انج ــای دیگ را نهاده
ــه عنــوان نهــاد  ضــرورت دارد کــه همچنــان ب
وجــود  صلــح  رهبری کننـــدۀ  به اصطــاح 

ــد؟ ــته باش داش
ــی صلــح  ــه نظــر می رســد کــه شــورای عال  ب
بــا ســخنان اخیــر مشــاورِ خــود، نشــان داد کــه 
بــه روزهــای پایانــی زنده گــی اش نزدیــک 
ــد  ــوری می خواه ــس جمه ــر ریی ــده و اگ ش
ــن تشــت رســوایی شـــورای  ــه بیشــتر از ای ک
ــن  ــه ای ــد ب ــفتد، بای ــام نیـ ــح از ب ــی صل عال
خواســِت اعضــای ســنای کشــور پاســخ مثبــت 
ــح را  ــی صل ــورای عال ــان کارِ ش ــد و پای ده

ــد.  ــام کن رســمًا اع
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بـه  سیاسـی  قـدرِت  تحویـل  بـه  دیگـر  روزِ  سـه  از  کمتـر 
دونالـد ترامـپ رییس جمهـور جدیـِد ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
باقـی مانـده و جهـان هنـوز در حـاِل اندیشـیدن بـه تبعـاِت 
قدرت گیـری و زمـام دارِی ایـن شـخصیِت جنجالـی و تقریبـًا 
مجهـول به سـر می بـرد. امـا در ایـن میـان، افغانسـتان یکـی از 
وابسـته ترین کشـورها به گـردش و چینِش سیاسـت در ایاالت 
متحـده اسـت. ایـن میـزاِن وابسـته گی را به وضـوح می تـوان 
در مقـدار هنگفـِت کمک هـای ایـن کشـور بـه افغانسـتان و 
تأمیـن اساسـی ترین مصـارِف نهادهـای دولتی مـان درک کنیم. 
پـس بخـِش بسـیار بزرگـی از آن چـه کـه پـس از 20 جنـوری 
در افغانسـتان اتفـاق می افتـد، ارتبـاط مسـتقیم بـا خیـاالت و 

تصامیـِم ترامـپ بـرای افغانسـتان و جهـان دارد.
شـاید برخی ها گمـان کنند که آقای ترامپ، خـود را در جریان 
کارزارهـای انتخاباتـی و رقابـت با هیـاری کلینتون بـه اندازۀ 
کافـی شناسـانده و از خـاِل اظهاراتـش، می تـوان سیاسـت و 
تصمیم هـای مهـِم ایـاالت متحـده دربـارۀ منطقـه و افغانسـتان 
را تشـخیص کـرد. یعنـی او همـواره از جنـگ بـا تروریسـم 
در خاورمیانـه و جغرافیـای اسـامی بـه پـول و هزینـۀ امریکا 
بیزاری  جسـته و  گفته اسـت کـه باید هزینۀ ایـن جنگ را خودِ 
اعـراب و مسـلمانان بپردازند. او به هر انـدازه که دربارۀ اوضاع 
سـوریه و عـراق و ایـران به حـرارت سـخن گفتـه، در قبـال 
افغانسـتان بـا سـکوت و یـا بی اعتنایـی برخـورد نموده اسـت. 
امـا بایـد دانسـت کـه ژسـت ها و حرف هـاِی صورت گرفتـه 
در کارزارهـای انتخاباتـی، هرگـز مـاک و معیـارِ خوبـی برای 
تشـخیِص کنش هـای آینـدۀ نامـزداِن به قدرت رسـیده نیسـتند. 
زیـرا پـس از رسـیدن به قـدرت، آن هم در سیسـتِم غول آسـای 
ایـاالت متحـده، متغیرهـای زیـادی بـرای عـدوِل رهبـران از 
سیاسـت های اِعامـی و شعاری شـان نقـش بـازی می کننـد و 
ترامـپ نیـز از ایـن قاعـده نمی تواند مسـتثنا باشـد. چنان که او 
چنـد روز پیـش، بـا عطـف توجه به اوضـاع افغانسـتان، ضمن 
انتقادهـای تنـد از کارکردهای آقـای اوباما، از اوضـاِع تهدیدزا 
و رو بـه بحراِن افغانسـتان در جـدال با طالبان، اظهـار ناراحتی 
کـرد. او هرچنـد مداخلـۀ نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان 
در سـال 200۳ میـادی را یـک »اشـتباه جـدی« خوانـد؛ امـا 
بـا اظهـار نگرانـی و نارضایتـی از اوضـاع منطقـه و جنـگ بـا 
تروریسـم، نشـان داد کـه هرگـز نمی تواند نسـبت به کشـورِ ما 
بی  اعتنـا باشـد؛ به ویـژه آن جـا کـه او می گویـد "در افغانسـتان 
چـه خبر اسـت؟«، ایـن اجبار و ناچـاری از حضـور و مداخله 

را بـه نمایـش می گـذارد. 
در  بازیگـری  و  امریـکا  رییس جمهـورِ  تنهـا  ترامـپ  مسـلمًا 
سـطِح ایـن کشـور نخواهـد بـود؛ زیـرا رؤسـای جمهـور در 
کشـوری بـه اقتـدار و عظمِت ایـاالت متحده، در واقـع رهبراِن 
جهـان و گرداننـده گاِن سیاسـِت بین الملـل بـه شـمار می آینـد. 
اکنـون کـه آقـای ترامپ در آسـتانۀ تحویِل قدرت قـرار گرفته، 
خـوب اسـت کـه رهبـران دولـت وحـدت ملـی در راسـتای 
نیازهـا و اولویـاِت کشـور، وارد تعاملـی مدبرانـه و نیکو با این 
مـردِ تازه به قـدرت رسـیده شـوند. یقینـًا بزرگ تریـن اولویـِت 
افغانسـتان، مهـار تروریسـِم طالبانـی و تطبیـق امنیـت اسـت و 
در ایـن مسـیر، پاکسـتان بزرگ تریـن مانـع به شـمار می آیـد. 
نیـز  دولـت وحـدِت ملـی می توانـد قبـل از این کـه ترامـپ 
ماننـِد سـایر رؤسـای جمهـور در ایـاالت متحـده، در چنبـرۀ 
نگاه هـا و مکاره گی هـای پاکسـتان نسـبت بـه افغانسـتان قـرار 
گیـرد، پاکسـتان را دور زده و در حـد امکان، خطوط سیاسـِت 
در  را  افغانسـتان  قبـاِل  در  جهانـی  ابرقـدرِت  ایـن  خارجـِی 
مـوازات منافـِع کاِن خویـش سمت وسـو دهـد. ایـن کار یقینًا 
سـاده و آسـان نیسـت، امـا در سـایۀ تدبیـر ممکـن و محتمـل 
اسـت؛ چنان کـه پاکسـتان تـا کنـون توانسـته ایـن کار را انجام 
دهـد. در پهلـوی ایـن، بـرای ایـاالت متحـده و رییس جمهـورِ 
جدیـدش نیـز به صرفـه اسـت کـه بـه افغانسـتان و بازی هـای 
تماشـا  افغانسـتانی  عینـِک سیاسـت مداراِن  از  آن،  جـاری در 
کننـد و یـا الاقـل بـه ایـن کشـور، نگاهـی مسـتقانه و فـارغ 
از عایـِق اسـتیاگرانۀ پاکسـتان داشـته باشـند؛ زیرا دسـت کم 
دو دهـۀ گذشـته نشـان داده کـه پاکسـتان جعل کارتریـن متحد 
بـرای امریکا در منطقه اسـت؛ کشـوری که کمک هـای نجومِی 
ایـن غـول جهانـی را دریافت می کنـد اما به جـز تعقیب اهداف 
خویـش، هیـچ پایبندی یـی بـه اصـوِل همکاری هـای منطقه یی 
و جهانـی نـدارد. اکنون که هم سیاسـِت پاکستان دوسـتِی آقای 
غنـی بـه ناکامـی انجامیـده و هـم ترامـپ از اتحاد با پاکسـتان 
اظهـار نارضایتـی می کنـد، بهتریـن فرصت برای جانـِب امریکا 
و دولـت افغانسـتان بـرای شـکافتن سـقِف روابـط گذشـته و 
ریختـِن طرحـی نـو در امتـدادِ ثبـات در افغانسـتان و منطقه و 

جهـان فراهـم آمده اسـت.  

افغانستان در سایۀ ترامپ
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ــادِی كشــور كــه سن وســالی از او گذشــته،  ــی، یکــی از شــخصیت های مطــرح جه ــر ســیداحمد گیالن ــِن پی حضــور نمادی
ــی از  ــای گیالن ــد. آق ــادر نمی كن ــن متب ــه ذه ــی را ب ــتاِن سیاس ــک بده بسـ ــز ی ــزی ج ــح، چی ــی صل ــورای عال در رأس ش
ــدد،  ــداِن او نپیون ــل منتق ــه خی ــی ب ــد انتخابات ــن متح ــه ای ــرای آن ك ــود و ب ــی ب ــور غن ــی رییس جمه ــدان انتخابات متح
ــی  ــای گیالن ــه آق ــت ك ــی می دانس ــای غن ــه آق ــرار داد؛ درحالی ك ــح ق ــی صل ــورای عال ــوری او را در رأس ش رییس جمه
بــه دلیــل كبــر ســن، دیگــر توانایــی الزم بــرای مدیریــِت شــورای عالــی صلــح را نــدارد. بــه همیــن دلیــل و شــاید صــد 
دلیـــِل دیگــر می بینیــم كــه وظایــف شــورای عالــی صلــح را نهــاد ریاســت جمهــوری و بــه ویــژه شــورای امنیــت پیــش 

می برنــد
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افزایش اتهام ها بر شورای عالی صلح
وحید مژده: 

طالبان برای تسهیل عملیات انتحاری برخی افراد را خریداری می کنند
شـورا عالـی صلـح تاهنـوز یـک نهـاد قابـل 
اعتمـاد بـرای مـردم افغانسـتان نبـوده اسـت.
برخـی از آگاهـان و اعضای کمیسـیون دفاعی 
مجلـس نماینـده گان بـا بیـان ایـن  مطلـب بـه 
روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد که شـورای عالی 

صلـح یـک نهـاد غیر قابـل اعتماد اسـت. 
آنـان بـاور دارنـد کـه شـورای عالـی صلح با 
هزینـۀ هنگفتی کـه صرف می کند دسـتاوردی 

بـرای مردم و دولت نداشـته اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه یـک عضـو مجلـس 
سـنا کـه همزمـان عضـو شـورای عالـی صلح 
نیـز اسـت، ادعـا کـرده کـه برخـی از اعضای 
شـورای عالـی صلـح حامیـان طالبـان هسـتند 

و فرزندانشـان فرماندهـان ارشـد طالبـان در 
می باشـد. هلمنـد 

وحیـد مژده آگاه مسـایل سیاسـی در مصاحبه 
بـا رورنامـۀ مانـدگار می گویـد: شـورای عالی 
صلـح از آغاز تأسـیس تـا هنوز یـک نهاد غیر 

قابـل اعتماد بـرای مردم بوده اسـت. 
آقـای مژده افـزود: در مورد آنچـه که از طرف 
یـک عضو شـورای عالی صلح و مجلس سـنا 
صورت گرفته باید وضاحت بیشـتر داده شـود 
و چهـره افـرادی کـه فرزندانشـان فرماندهـان 
طالبـان هسـتند و خودشـان در شـورای عالی 

صلـح حضور دارند، افشـا شـود.
آقـای مـژده بـاور دارد کـه دولـت از چنیـن 
در  گذشـته  در  اسـت؛  بی خبـر  مسـأله یی 
سـال)2009( دولت برای برخـی از فرماندهان 

طالبـان پـول مـی داد و برنامـه ایـن بـود که با 
امتیـازات می خواسـتند،  دادن پـول و برخـی 
فرماندهـان طالبـان را متمایل به پروسـۀ صلح 

. کند
او گفـت: ایـن موضـوع بـه حـدی بـود کـه 
برخـی از فرماندهـان طالبان در پاکسـتان پول 
دار می شـدند و از ایـن طریق فرزندانشـان در 
پاکسـتان بـه مدرسـه های مـدرن می رفتنـد و 

منـازل بـا قیمـت بلنـد بـه کرایـه می گرفتند.
آقای مـژده هرچند حضور برخی از بسـته گان 
مقامـات  و  صلـح  عالـی  شـورای  اعضـای 
دولتـی را در صفـوف  طالبـان رد نمی کند؛ اما 
می گویـد: برخـی افـراد مهـم طالبـان از قبیلـۀ 

اچکـزی و فرماندهـی عمومـی طالبان در حال 
حاضر به دسـت افـراد از قبیلۀ نورزی اسـت؛ 
اما شـمار زیـاد از ایـن قبیله ها در سـمت های 
دولتـی قـرار دارنـد و ایـن روابـط در اجتماع 

لویـه قندهـار یـک امر معمول اسـت.
تـا  را  انتحـاری  افـراد  رسـیدن  مـژده  آقـای 
نزدیک تریـن و مشـخص ترین مـکان پرسـش 
رسـیدن  در  می گویـد  امـا  می دانـد؛  برانگیـز 
افـراد انتحـاری تـا نزدیک  تریـن و امن تریـن 
مکان هـا تنهـا دسـت اعضـای شـورای عالـی 
صلـح دخیـل نبـوده بلکـه دسـت های دیگـر 

نیـز در ایـن امـر همـکاری می کننـد.
این آگاه مسـایل سیاسـی بـاور دارد که طالبان 
برخـی افـراد را خریـداری می کننـد و توسـط 
آن هـا مواد منفجـره خود را تاهدف مشـخص 

می دهند. انتقـال 
او گفـت: احتمـال دارد اعضای شـورای عالی 
صلـح در انتقـال افـراد انتحاری دخیل باشـند؛ 
امـا افـراد و مقامـات بلنـد رتبۀ دولتـی نیز در 

ایـن عرصه دخیل هسـتند.
را  ادعاهـا  تنهـا  کـه  کسـانی  از  مـژده  آقـای 
مطـرح می کننـد خواسـت تـا در این مـورد با 
جزییـات بیشـتر به افشـا چهرۀ افـراد بپردازند 
در غیـر صـورت کتمـان از حقیقـت خدمتـی 

اسـت برای دشـمنان کشـور.
هم چنـان، برخـی از اعضای کمیسـیون دفاعی 
مجلـس نماینـده گان شـورای عالـی صلـح را 
نهـاد بی اعتمـاد دانسـته می گوینـد کـه از آغاز 
تأسـیس تا هنـوز این شـورا با مصـرف هزینۀ 

هنگفت دسـتاوردی نداشـته است.
 علـی اکبـر قاسـمی عضـو کمیسـیون دفاعـی 
مجلـس نماینـده گان، هرچند حضـور فرزندان 
برخـی از اعضـای شـورای عالـی صلـح را به 
عنـوان فرماندهـان ارشـد گـروه طالبـان رد و 
تاییـد نمی کنـد؛ امـا دسـت برخـی از مقاماتـا 
بلنـد پایۀ حکومتی را در انتقـال افراد انتحاری 

تـا سـاحات مهـم کابـل دخیـل می داند.
آقـای قاسـمی می افزایـد: اگـر دسـت مقامات 
حکومتـی و برخـی چهره هـا در انتقـال افـراد 
بـر  رسـیدن  تـوان  نباشـد  دخیـل  انتحـاری 

ندارنـد. مکان هـای مهـم را 
بـه گفتۀ ایـن عضو کمیسـیون دفاعـی مجلس 
نماینـده گان، بـا آن کـه هزینـۀ هنگفتـی مالـی 
صـرف شـورای عالی صلـح می   شـود؛ اما این 
شـورا هیـچ دسـتاوردی در طـول زمانـی کـه 

ایجاد شـده نداشـته اسـت.  
ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
شـیرمحمد آخنـدزاده عضـو مجلس سـنا ادعا 
کـرده بود که برخـی از اعضای شـورای عالی 

صلـح حامـی گـروه طالبـان هسـتند.
او گفتـه بـود کـه فرزنـدان برخـی از اعضـای 
شـورای عالـی صلـح فرماندهان ارشـد طالبان 
در هلمنـد هسـتند. ایـن عضـو مجلـس سـنا 
ابـراز نگرانـی کرده کـه افراد انتحاری توسـط 
موترهـا ایـن چهره هـا به اهداف مشـخص در 

می یابد. انتقـال  کابـل 
او گفتـه کـه بـرای اثبات این موضوع اسـناد و 

مدارک موثـق در اختیار دارد.
شـورا  سـخنگوی  مظفـری  امین الدیـن  امـا، 
عالـی صلـح گفته اسـت کـه اعضای شـورای 
غنـی  جمهـور  رییـس  توسـط  صلـح  عالـی 
انتصـاب شـده و ادعاهـای کـه در برابـر ایـن 
افـراد صـورت می گیـرد بـه اسـناد و شـواهد 
معتبـر نیاز دارد. پیـش از این  حکیـم مجاهد عضور 
شـورای عالـی صلح بـه دلیل حامیـت از طالبـان برکنار 

شـده اسـت.

صدها تن از مردم والیت فراه در تظاهراتی 
همراه با اعتصاب کاری، خواهان برکناری 

آصف ننگ از مقام این والیت شدند.
معترضان در صحبت های خود آقای ننگ 
در  عوام فریبی  و  دروغ گویی  به  متهم  را 
اشتغال  ایجاد  امنیت،  تأمین  بخش های 
بقای  که  گفته اند  و  کرده  سازنده گی ها  و 
او در مقام والیت فراه سبب نابودی این 

والیت خواهد شد.
شورای  عضو  نعیمی،  محمود  شاه 
این تظاهرات پس  بیان کرد:  فراه  والیتی 
محلی  ادارۀ  که  گرفت  صورت  آن  از 
به  شنوایی  گوش  اخیر  ماه های  در  فراه 

نارضایتی های مردم نداشته است.
خانه های  درب  به  ناامنی ها  او،  گفتۀ  به 
مردم فراه رسیده، اما دولت محلی کم ترین 

توجهی را هم به این مشکات ندارد.
آقای نعیمی تأکید می کند که محمدآصف 
مقامات  به  خود  گزارش های  در  ننگ 
و  آرام  را  والیت  این  همواره  حکومتی 
ولی  کرده،  معرفی  سازنده گی  از  سرشار 
سر  به  ممکن  وضع  بدترین  در  مردم 

می برند.
هم چنان  فراه  والیتی  شورای  عضو  این 
بیان کرد که خیمه های اعتراضی مردم در 
مقابل ساختمان والیت فراه به راه انداخته 
بازار  دکان های  از  زیادی  تعداد  و  شده 

مرکزی هم بسته شده است.
مسوول  غفاری،  بریالی  دیگر،  سویی  در 
شبکۀ نهادهای مدنی والیت فراه می گوید: 
علیه  بر  فراه  مردم  صدای  اعتراض،  این 
فراه  والی  بی توجهی های  و  بی عدالتی 
دیگر  فراه  مردم  که  می گوید  او  می باشد. 
حکومت  از  و  نمی خواهند  را  والی  این 
مرکزی خواهان برکناری فوری او هستند.
آنان همچنان از نیروهای امنیتی به خاطر 
میدان های  در  شهامت  و  "قربانی دادن 
نبرد" به نیکی یاد کرده و اعان حمایت 

همه جانبه از این نیروها داشته اند.
با این همه، مسوول بخش رسانه های ادارۀ 
شهروندان  دیروز  اعتراض  فراه  والیت 
فراه را غیرقانونی خوانده و در خبرنامه یی 
نوشته است: "برخی از اشخاص نامعلوم 
و از آدرس نامعلوم در شهر فراه وحشت 

و هرج ومرج دست به مظاهر زدند.
گفته  فراه  والیت  مقام  خبرنامۀ  ادامۀ  در 
شده: در میان مظاهره کننده گان تفنگ داران 
شامل  هم  اطفال  از  شماری  غیرمسول، 
تظاهرات،  این  در  هم،  از سوی  و  استند 
نماینده گان جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی 

به طور کلی دیده نشده است."
فراه  والیت  ادارۀ  مسووالِن  صحبت  این 
داشت.  پی  در  را  معترضان  بیشتر  خشم 
شورای  نمایندۀ  نعیمی،  محمود  شاه 
والیتی می گوید که در این اعتراض مردم 
یکنواخت همصدا  به صورت  با هم  فراه 
بوده و قصد اخال و نا امنی را نداشته اند.
مسوول  غفاری،  بریالی  هم  جانبی  از 
با  فراه  والیت  مدنی  نهادهای  شبکۀ 
نهادهای  مهر  و  امضا  با  مکتوبی  ارسال 
مختلف مبنی بر راه اندازی این اعتراض به 
گفته های مسوول رسانه های ادارۀ والیت 

فراه واکنش نشان داده است.
نهادهای  به  قبل  روز  سه  مکتوب  این 
فرماندهی  و  ملی  امنیت  جمله  از  امنیتی 

پولیس والیت فراه ارسال شده بود.
در  فراه  مردم  بزرگ  تظاهرات  اولین  این 
برابر والی این والیت است. پیش از این، 
اتهاماتی از جمله دست داشتن آقای ننگ 
در فساد اداری از جانب برخی از اعضای 

شورای والیتی وارد شده بود.
بی اساس  را  صحبت ها  این  او  هرچند 
اختاف های  از  ناشی  و  بود  خوانده 
با  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 

برنامه های اداری خود.

وحشت داعش در ننگرهار:

بـه آتـش کشیـدن خـانه ها

معترضان در فراه:

آصف ننگ باید برکنار شود

اعضای گروه داعش بیست خانه دیگر را 
در والیت ننگرهار به آتش کشیدند.

»کوت«   فرمانده ولسوالی     سید رحمان 
با  ها  داعشی  کرد:  اعام  ننگرهار  والیت 
سوزاندن خانه های مردم در این  ولسوالی 
خسارت های زیادی به مردم وارد کردند.

درپی  تلفات جانی  این حمله  افزود:  وی 
نداشت زیرا ساکنان این خانه ها پیش از 
خود  مسکونی  محل  از  ها  داعشی  حمله 

خارج شده بودند.
درصورتی   : داد  هشدار  محلی  مقام  این 
که به وضع امنیتی ولسوالی »کوت« توجه 
دراین  خودرا  نفوذ  ها  داعشی   ، نشود 

منطقه گسترش خواهند داد.

این درحالی است که چندی پیش نیز افراد 
را  مسکونی  خانه  شصت  از  بیش  داعش 

دراین ولسوالی به آتش کشیده بودند.
مقامات  دیگر،  خبر  یک  براساس 
حضور  افزایش  از  زابل  والیت  محلی 
استان  دراین  خارجی  تروریست های 

ابرازنگرانی کردند.
حضور   ، زابل  محلی  مقامات  گفته  به 
»لشکر  به  وابسته  تروریست های 
اتباع  آن  اعضای  بیشتر  جنگوی«که 
در  هستند  تاجیکستان  و  ازبکستان 
»دایچوپان«  و  افغان«  »خاک  ولسوالی های 

زابل افزایش یافته است.

ابوبکر صدیق

گزارش کاری یک سالۀ مجلس سنا ارایه شد
فرارسیدن  آستانۀ  در  سنا  مجلس 
گزارش  زمستانی،  رخصتی های 

کاری یک سالۀ خود را ارایه کرد.
سنا  مجلس  گزارش،  این  براساس 
 ۷۵ کاری،  گذشتۀ  سال  یک  در 
در  نشست   ۸۷۳ و  عمومی  نشست 
کرده  برگزار  خود  کمیسیون های 
این  در  هم چنان  مجلس  این  است. 
در  استجوابیه  جلسۀ   ۶۴۱ مدت 
کمیسیون هایش  و  عمومی  تاالر 
به 2۷۸ شکایت  نیز  و  کرده  برگزار 
زمینه های  در  کشور  شهروندان 

مختلف رسیده گی کرده است.
عنوان   ۴۱ سنا  مجلس  گزارش،  این  بنیاد  بر 
قوانین و ۳2 عنوان موافقت نامه های بین المللی 

را نیز مورد تایید قرار داده است.
و  داخلی  امنیت  جرایم  علیه  مبارزه  قانون 
تعدیل  انتخاباتی،  تقنینی  فرمان  تروریستی، 
نظامی،  عالی  تحصیات  قانون  کار،  قانون 
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان و قانون 

حمایت از مستهلکین، از قوانین مهمی است که 
در یک سال گذشته کاری از سوی مجلس سنا 

تایید شده اند.
کشورهای  سازمان  همکاری های  موافقت نامۀ 
تروریسم  با  مبارزه  موافقت نامۀ  اسامی، 
سارک  سازمان  موافقت نامۀ  شانگهای،  سازمان 
بندر  ترانیزیتی  همکاری های  موافقت نامۀ  و 
چابهار از مهم ترین موافقت نامه هایی هستند که 

از سوی مجلس سنا تایید شده اند.
از سوی هم، مجلس سنا در نشست 
جدی(   2۸( سه شنبه  دیروز  عمومی 
خود توافق نامۀ دریافت قرضه از ایتالیا 
غرب  و  شرق  دهلیز  ساخت  برای 
ولسوالی  تا  هرات  از  حلقه یی  سرک 

چشت شریف را تایید کرد.
ایتالیا  دولت  توافق نامه،  این  براساس 
حدود ۴.۵ میلیارد دالر را برای ساخت 
دهلیز شرق و غرب از شهر هرات تا 
ولسوالی چشت شریف این والیت به 

دولت افغانستان قرضه می دهد.
 ۱۵۵ طول  به  که  دهلیز  این  مسافت 
کیلومتر می رسد. این سرک، دهلیز غربی سرک 
گردندیوال است که قرار است هرات را به کابل 

از مناطق مرکزی وصل کند.
بر بنیاد این توافق نامه، قرضه که از دولت ایتالیا 
بدون  آینده  سال  در مدت ۴0  می شود،  گرفته 
پرداخت  ایتالیا  دولت  به  دوباره  اضافی  سود 

خواهد شد.

ACKU
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بخش ششـم 

محمدمجید عبدالهی
برخی گرایش ها در مطالعۀ سیاست روابط بین الملل 

هیچ ناظری در رشته یی این چنین مشحون از پیچیده گی ها، مسایل اخاقی و نتایج تاریخی، 
نمی تواند در تحلیِل خود گرایش معینی را منعکس نکند. حتا عینی ترین دانش پژوه تا حد 
زندانی تجارب خویش، ارزش های حاکم بر جامعۀ او، افسانه ها، سنت ها و قالب های ذهنی 
است که ملت و محیطش را فرا گرفته اند. تحلیلی کلی یی که یک نویسندۀ هندی یا مصری 
از سیاست بین الملل ارایه می دهد، حتا اگر طرح نظم بخشنده یا مبنای ارجاع مشابهی را به 
کار گرفته باشند، احتماالً بسیار متفاوت از هم خواهد بود. نمی توان از برخی سوءتعبیرها 
ناشی از دیدهای فرهنگی مختلف اجتناب ورزید. به هر حال، انواع دیگری از گرایش ها 

نیز در رشتۀ مزبور متداول هستند و دانش پژوه باید از آن ها آگاه باشد. 
نخست، بسیاری از تحلیل های متداول سیاست خارجی و سیاست بین الملل منعکس کنندۀ 
توجه بیش از اندازه به مسایل اساسًا ملی هستند. این امر بیش از آن که مربوط به نویسنده گانی 
باشد که با ایجاد قضاوت های ارزشی حقانیت دیگر کشورها را نشان می دهند، ناشی از 
این گرایش است که مسایل و اختافات مربوط به کشورشان را به عنوان مهم ترین مسایل 
از جنگ  اهمیت رقابت پس  منکر  نمی توان  تلقی می کنند.  اختافات مطرح در جهان  و 
سرد شوروی و امریکا شد، اما در بسیاری از کتاب های امریکایی این گرایش وجود دارد 
که باید تقریبًاّ همۀ مسایل سیاسی بین المللی در چارچوب رقابت مزبور نگریسته شوند. 
راه حل ها  و  می گردد،  با جنگ سرد  مترادف  تقریبًا  بین الملل  در چینن صورتی، سیاست 
خارجی،  کمک  موثر  برنامه های  و  ناتو  انسجام  کارآمد،  هسته یی  بازدارنده گی  طریق  از 
مشخص می شوند. بر این پایه همواره به نظر می رسد که تهدیدها از دولت های کمونیستی 
استفاده  با  تلقی می گردند.  تهدیدها  آن  به  پاسخی  اقدامات غرب  ناشی می شوند و همۀ 
دولت ها  تمامی  که  پاداش ها  و  تنبیهات  تهدیدها،  توانایی ها،  هدف ها،  مانند  مفاهیمی  از 
دارند، یا به کار می گیرند، می توان از قسمت اعظم لفاظی های گمراه کنندۀ جنگ سرد مانند 
)امپریالیسم کمونیستی(، جهان آزاد و تجاوز اجتناب ورزند. لفاظی هایی که تنها می توانند 
مانع درک فنون دولت مداری رایج میان دولت ها، صرف نظر از تعلقات ایدیولوژیکی شان 
و  داشت  محافظه کارانه  یا  لیبرال  رادیکال،  ارزش های  به  شدید  بسته گی  می توان  شوند. 
در عین حال پذیرفت که تهدیدهای هسته یی از جانب واشنگتن یا لندن به همان اندازه 
خطرناک اند که از جانب پکن یا مسکو. هم چنین تنها به این خاطر که کشورهای غربی در 
ارایۀ تحلیل از وضعیت سیاست خارجی در مقایسه با کشورهای کمونیستی دقت بیشتری 

نشان می دهند، نمی توان گفت برنامه های اطاعاتی آن ها جنبۀ تبلیغاتی کم تری دارند. 
دومین گرایش غالب، از توجه عموم به امور غیر عادی، چشم گیر و همراه با خشونت ناشی 
می شود. کسی که مرتب روزنامه می خواند، می تواند تحریف بسیار زیاد واقعیت را از جهت 
خشونت و برانگیختن احساسات مشاهده کند. رسانه های خبری توجه ما را به بحران های 
از اشاره به روابط مسالمت آمیز  بزرگ بین المللی معطوف می دارند، در حالی که معموالً 
میان دولت ها خودداری می کنند. در واقع، اکثر مراودات میان دولت ها مسالمت آمیز، آرام، 
پایدار و قابل پیش بینی بوده و با رعایت دقت الزامات مبتنی بر معاهده جریان پیدا می کنند. 
این مراودات خبرساز نیستند. یک شهروند متوسط امریکای شمالی نقطه نظرهای فراوانی 
در مورد بحران خاور میانه، کوبا یا آسیای جنوب شرقی دارد، گرچه سطح دانش او از این 
مسایل مهم، غالبًا به طوری حیرت انگیزی پایین است. اما کسانی که دربارۀ ماهیت روابط 
بین دولت های اسکاندیناوی یا شکل های همکاری میان دولت های امریکای التین واقع در 
حوزۀ سلسله جبال   چیزی می دانند، چه تعداد اند؟ تأکید باانقطاع بر خشونت و اختاف، 
طبعًا به دیدگاهایی منجر می شود که "سیاست قدرت" و جنگ سرد را به عنوان هنجارهای 

رفتار میان دولت ها می پذیرند، در حالی که آن ها واقعًا استثنا هستند. 

سیاست   تعریف 

اسـام  جهـان  در  دیگـر،  سـوی  از 
رهبـران  از  شـماری  شـتاب زده گِی 
کـه  بـود  چنـان  مدرنیتـه  بـه  نسـبت 
آن هـا می خواسـتند راهی یک صدسـاله 
در  را  بـود  در غـرب طـی شـده  کـه 
بـرای  و  کننـد  طـی  چشـم زدن  یـک 
رسـیدن بـه  ایـن آرمـان از دیکتاتوری، 
اسـتبداد و حملـه اسـتفاده کردنـد. بـه  
عنـوان مثـال، مصطفـا کمـال اتاتُـرک، 
ترکیـه  در  را  مـدرن  سکوالریسـم 
ایجـاد کـرد. بعـداً تمـام مـدارس دینی 
را تعطیـل نمـود و تمـام دسـتگاه های 
دینـی را لغـو و غیرقانونی اعـان کرد. 
را  زنـان  و  مـردان  تمـام  همچنـان  او 
مجبـور بـه پوشـیدن لباس هـای غربـی 
پهلـوی  رضاشـاه  ایـران،  در  نمـود. 
سـربازان را در خیابان هـا پیـاده کـرد تا 
با سرنیزۀشـان حجاِب زنـان را بردارند 
چشم های شـان  برابـر  در  را  آن   و 
در  نمونـه  بـه  عنـوان  کننـد.  تکه پـاره 
سـال ۱9۳۵ رضاشـاه سـربازاِن خـود 
را دسـتور داد کـه بـه تظاهرکننـده گاِن 
به صـورت  کـه  مشـهد  در  غیرمسـلح 
الزامی کـردن  برابـر  در  مسـالمت آمیز 
لبـاس غربـی اعتـراض نمـوده بودنـد، 
شـلیک کننـد و صد تـن ایرانـی را در 
آن روز به  قتل رسـاند)پاکتچی290(. در 
افغانسـتان  هم عیـِن این شـتاب زده گی 
را مـا در زمـان شـاه  امـان  اهلل بـه تجربه 
راهِ  می خواسـت  شـاه  گرفته ایـم ؛ 
چندصدسـاله یی را که بـا هزار زحمت 
و تـاش و رنـج اروپایی هـا طـی کرده 
بودنـد، در یک چشـم زدن طـی کند که 
بـا مخالفت مـردمِ این سـرزمین مواجه 
شـد و شکسـت خـورد. در مصـر هـم 
راه  ایـن  عبدالناصـر  زمـان جمـال  در 
بسـیاری  مخالفت هـای  و  شـد  طـی 
خویـش  برنامه هـای  برابـر  در  را 
به وجـود آورد. در چنیـن شـرایط بـود 
کـه سکوالریسـم در ایـن سـرزمین ها 
بـل   تمـّدن،  و  آزادی  عنـوان  بـه   نـه 
به عنـوان شـرارت مهلـک، دشـمنی بـا 
ایمـان ، دیـن و دیـن ورزِی مسـلمان ها 
افراط گرایـی  کارکـرد  شـد.  تجربـه 
جمـال عبدالناصـر در مصـر و زندانـی 
کـردن و شـکنجه نمـودِن هـزاران نفـر 
اخوان المسـلیمن  جنبـش  اعضـای  از 
نشـر  بـه  کـه  اعامیه هایـي  به  خاطـر 
اخوان المسـلمین  جریـان  می سـپردند، 
منحـرف  اعتدال گرایـی  جـادۀ  از  را 
کـرد. ایـن برخـوردِ حکومـت مصـر، 
سـیدقطب تیوری پـرداز ایـن جربان را 
بـه  عنـوان یـک مسـلمان میانـه رو، بعد 
از دیـدن ایـن شـکنجه ها واداشـت که 
مسـلمانان را بـه تهدیـد ایمـان و دیـن 
هشـدار دهـد و مبـارزه در برابـِر ایـن 
نـوع دولت هـا را شـعار پیـرواِن خـود 
کتـاب  در  ایشـان  حتـا  و  دهـد  قـرار 
»نشـانه های راه«، پـا را از این هـم فراتر 
نهـاد و تمـام جهـان اسـام را بدتـر از 
جاهلیـت نامیـد و آنانـی را کـه بـه این 
وضعیـت تـن می دهنـد، کافـر قلمـداد 

 . د کر
این  برخوردهای زمام داران کشـورهای 
شـهرونداِن  برابـر  در  اسـامی 
را  مسـلمانان  خشـِم  دین دارشـان، 

شـبیه  آنـان   کارکـردِ  و  برانگیخـت 
غـرب  جهـاِن  مـدرِن  حکومت هـای 
تلقـی شـد. از سـوی دیگـر، تهاجـم و 
مداخلـۀ غـرب در خاورمیانه بسـیاری 
از مسـلمانان را متقاعـد کـرد که غرب 
واقعـًا جنـگ صلیبی را علیه مسـلمانان 
و جهـان اسـام آغـاز نمـوده  اسـت. 
عضویـت هـزاران انسـاِن مسـلمان در 
سـازمان القاعـده، داعش، الشـباب و... 
بعـد از جنگ خلیج فـارس و تحوالت 
پسـین در خاورمیانـه، بهترین نمونۀ آن 

 . ست ا
بنیادگرایـی اسـامی عمل گـرا، امـروز 
ارزش هایـی  دشـمِن  خطرناک تریـن 
حقـوق  بشـر،  حقـوق  آزادی،  چـون 
مـی رود  به شـمار  مردم سـاالری  زن، 
مسـلمان  ملـِل  نگرانـی  موجـب  کـه 
همیشـه  اسـت.  شـده  وغیرمسـلمان 
شـکاِف عمیقـی بیـن حـرف و عمـِل 
بنیادگرایـان وجـود دارد؛ آن هـا قادر به 
مهـارِ خود نیسـتند و خواسـتار بهترین 
شـرایط ممکن انـد تا تصـور خویش را 
حفـظ کننـد. آن هـا اعمـال و خدمـاِت 
رد  را  غیرمسـلمانان  انسان دوسـتانۀ 
می کننـد و غیـر هم فکـران و هم نظراِن 
خویش را حتّا در میان مسـلمین مطرود 
می داننـد و هـر فردی که بـا درِک آن ها 
از اسـام موافـق نباشـد را واجب القتل 
در  کـه  خونـی  این همـه  می شـمارند. 
کشـورهای اسـامی ریختـه می شـود، 
تنـدروِی  و  جزم اندیشـی  محصـوِل 

گروه هاسـت. همیـن 
 تبلیغـات رسـانه های غربـی رفته رفتـه 
گفتمـان بنیادگرایـی را به جهان اسـام 
اگـر  امـروز  کـه  جایـی  تـا  کشـاند 
اسـمی از بنیادگرایـی بـرده شـود، تمام 
توجه هـا بـه سـوی مسـلمانان دوختـه 
بنیادگرایـان  سـویی،  از  می شـود. 
پـرواِی بدنامِی اسـام و مسـلمان ها را 
ندارنـد، زیـرا بـرای آن ها اسـام بیش 
باشـد،  »حقیقـت«  معـرِف  این کـه  از 
معـرِف »هویـت« اسـت. آن هـا بیش از 
این کـه نیم نگاهـی بـه باطـن و ماهیِت 
بـه ظاهـر و صـورِت  بیفکننـد،  دیـن 
دیـن چسـپیده اند و از ایـن عینـک بـه 

جهـان مـدرن نـگاه می کننـد.  
 جهان مدرن و بنیادگرایی

مهـم  بسـیار  مولفه هـای  از  یکـی   
در  مـدرن  جهـان  کـه  ارزنده یـی   و 
نوگرایـی  می شـود،  تعریـف  آن  ذیـِل 
نوسـازی  اسـت.  مدرنیزاسـیون  و 
جهـاِن  بـه  قـدم  کـه  روزگاری  از 
را  امیدواری هایـی  گذاشـت،  امـروز 
بسـاط  دیگـر  گویـا  کـه  برانگیخـت 
بـودِن  تک منبعـی  و  جزم اندیشـی 
معرفـِت بشـری برچیـده شـده اسـت. 
حـوزه  دو  در  نوسـازی  سـروصورِت 
نمایـان شـد؛ یکـی در حـوزۀ نظـری 
یـا ذهنـی، دیگـر در حـوزۀ عملـی یـا 
عینی. نوسـازی در حـوزۀ ذهنی، همان 
جهـان  ظاهـر  در  کـه  اسـت  چیـزی 
نمونه هـای  کـه  اسـت،  شـده  پدیـدار 
تکنالـوژی،  هنـر،  در  می شـود  را  آن 
کمپیوتـر،  جاده هـا،  اسـفالت  بـرق، 
انترنـت، دانشـگاه ها، تخصصـی شـدِن 
زنده گـی بشـر، بیمارسـتان های مجهز، 

کـرد.  جسـت وجو   ... و  اتـم  بم هـای 
کـه  مدرن انـد،  جهـان  معـرِف  این هـا 
نیـاز بـه این نـدارد کـه کسـی پیرامون 
آن هـا تأمـل و اندیشـه کنـد. بـه قـول 
دکتـر سـروش، به مجـرد آن که انسـان 
چشـم به جهـان بگشـاید، متوجـه این 
نوسـازی ظاهـری در جهـان می شـود. 
امـا یـک نوسـازی دیگـر هـم مـا در 
جهـان سـراغ داریـم کـه مقدم بـر این 
نوسـازی  آن  اگـر  اسـت،  نوسـازی 
چیـزی  امـروز  نمی داشـت،  وجـود 
به نـام نوسـازی در ظاهـر جهـان دیـده 
نمی شـد کـه آن را نوسـازی نظـری و 
فکـری می دانند)سـروش۱۳۸۷: ۳۵0(. 
ایـن نوسـازی در قالب هـای عقانیـت 
کثرت گرایـی،  انسـان گرایی،  مـدرن، 
سـکوالریزم  مردم سـاالری،  آزادی، 
نبـود  ممکـن  می شـود.  تعریـف  و... 
نوگرایـی  شـکل گیری  بـدون  مـا  کـه 
فکـری، می توانسـتیم کـه بـه نوسـازی 
ظاهـری دسـت یابیـم. این تغییـرات و 
تحـوالت کـه در جهان پدیـد آمد، روز 
بـه روز مرزهـا را درنوردیـد، تـا جایی 
کـه کمتـر انسـانی را می تـوان دریافت 
کـه دوسـت نداشـته باشـد کـه از ایـن 
ارزشـمند  و  سـترگ  دسـتاوردهای 
بشـری اسـتفاده  ننمایـد. ایـن تحوالت 
و تغییـرات ذهنـی و عینـی در اوایـل 
چنـان می رسـاند کـه دیگر بشـریت به 
سـمِت جزم اندیشـی و بنیادگرایـی قدم 
کـه  نگذشـت  دیـری  ولـی  نمی نهـد؛ 
در برابـر آن هـا مخالفـاِن سرسـخت در 
تمـام ادیـان جهـان قـدم علم نمـود. از 
پیروان مسـیحیت شـروع شـد و پیروان 
خویـش  سـایۀ  زیـر  را  ادیـان  همـۀ 
آورد. امـا بنیادگرایی یـی کـه در جهـان 
اسـام پدیـد آمـد، خیلـی متفـاوت بـا 
دیگـر  در  کـه  بـود  بنیادگرایی یـی  آن 
ادیـان، به ویـژه مسـیحیت تجربه شـده 
بـود. یکـی این که بنیادگرایـی در جهان 
اسـام طرف داران بسـیاری را به صِف 
خـود کشـاند، دلیـل آن ایـن بودکـه از 
در  مسـلمانا ن ها  بدین سـو  قرن هـا 
یـک انحطـاط فکـری به سـر می بردند، 
رشـد  زمینـۀ  فکـری  انحطـاط  ایـن 
را  مسـلمان ها  علمـی  شـکوفایی  و 
مسـدود کـرد تـا جایـی کـه بیشـترین 
دانـش  نعمـت  از  دور  بـه  مسـلمان ها 
ادامـه  خویـش  زنده گـی  بـه  سـواد  و 
دادنـد. دوم، تجربـۀ اسـتعمار در جهان 
اسـام بـود کـه هیـچ گاه فرصـِت ایـن 
را بـرای مسـلمان ها مسـاعد نسـاخت 
کـه ایـن ملت هـا یـک زنده گـی مرفـه 
و فضلیت منـد را تجربـه نماینـد. برایند 
اسـتعمار غـرب در جهـان اسـام بـه 
دامـن زد و  فقـر گسـتردۀ مسـلمان ها 
بـه بدبختـی آن ها افـزود. این اسـتعمار 
در روزگار قدیـم، بـه صورِت مسـتقیم 
می شـد؛  اعمـال  مسـلمان ها  بـاالی 
ولـی در جهـاِن امـروز همان اسـتعمار 
بـه شـکل غیرمسـتقیم در ایـن بخـِش 
در  کـه  کـرده  پیـدا  ادامـه  جهـان  از 
چهره هـای افـراد دیکته شـده و مـزدور 
نمایان اسـت و نمونـۀ آن را در اکثریت 
کشـورهای جهـان اسـامی به وضـوح 

کـرد. مشـاهده  می تـوان 
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بـه صـورت  را  کاج، طبیعـت  سـرمای قطـب در جنگل هـای 
وحشـت ناکی در پـردۀ ابهـام فـرو برده بود و سـرما و سـکوت 
حکم می راند. ناگهان صدایی سـکوت را شکسـت. سـورتمه یی 
را سـگ ها می کشـیدند و دو مـرد خسـته و ترسـان پیشـاپیش 
حرکـت می کردنـد. آن هـا ِهنـری و بیـل بودند. شـب را در کنار 
آتـش صبـح کردنـد، در حالـی کـه باز دیدنـد از سگ های شـان 
یکـی کـم شـده اسـت. از اطـراف، زوزۀ گرگ هـا بـه گـوش 
می رسـید. ایـن وضـع هـر شـب ادامـه داشـت و سـگ ها یکـی 
یکـی کـم می شـدند تـا این که پـی بردنـد ماده گرگـی وارد  گلۀ 
سـگ ها می شـود و یکـی از آن ها را بـه دنبال خود می کشـاند و 

سـپس آن را می ُکشـد و بـرای دیگـر گرگ هـا می بـرد.
روز بعـد سـورتمۀ آن هـا واژگـون شـد؛ زیـرا یکـی از سـگ ها 
بـه سـوی همـان ماده گـرگ می رفـت. بیـل تفنگش را برداشـت 
تـا گـرگ را بکشـد؛ امـا تـا بـه خـود آمـد، گرگ هـای دیگـر 
لحظاتـی  بردنـد.  یـورش  بـه سـویش  و  کردنـد  محاصـره اش 
التهـاب آور گذشـت، هنری صـدای فریادها و ناله های دوسـتش 
را شـنید کـه زود آرام و آرام تر می شـد. اکنون هنـری تنها بود و 

بایـد جانـش را برمی داشـت و می گریخـت.
در اندک زمانـی فهمیـد کـه حریفـان زورمنـد بر ضعیفـان چیره 
نخـوَرد،  اگـر  و  کشـته  نکشـد،  اگـر  کـه  دریافـت  می شـوند. 

می شـود. خـورده 
آتـش  کمـک  بـا  او  کردنـد.  دوره  را  هنـری  گرگ هـا  شـبی 
فراری شـان داد؛ ولـی از خسـته گی بـه خـواب رفـت. وقتـی 
بیـدار شـد، خود را در میـان کاروانی دیـد. او نجـات یافته بود.
در گلـۀ گرگ هـا سـه گـرگ بودنـد: جـوان، میان سـال و پیـر. 
آن هـا بر گله تسـلط داشـتند و بـرای به دسـت آوردن ماده گرگ 
می جنگیدنـد. سـرانجام گـرگ پیر تک چشـم، پیروز میدان شـد 
و آن دو کشـته شـدند. گـرگ پیـر و مـاده اش به شـهری قدیمی 
رفتنـد که سـاکنانش سرخ پوسـتان بودنـد. ماده گرگ بـا تله های 
انسـانی آشـنا بـود و ترسـی بـه خـود راه نمـی داد، با ایـن حال 

صـدای تیـری شـنیدند و بـه محلی دیگـر رفتند.
بـا آمـدن بهـار، تولـۀ آن هـا بـه جهـان پـا نهـاد. حاال گـرگ پیر 
بایـد در پـی شـکار می رفـت؛ ولـی دیگـر تـوان کافی نداشـت 
و سـرانجام یـک روز بـا یوزپلنگـی درگیـر و کشـته شـد. مـاده 
گـرگ ناچـار شـد بـه تنهایـی تولـۀ زیبـا و خاکسـتری اش را 
بـزرگ کنـد. "سـپیددندان" کم کـم بـزرگ شـد و پا بـه طبیعت 
نهـاد. همه چیـز برایـش رنگی دیگر داشـت و عجیـب می نمود. 
در اندک زمانـی فهمیـد کـه حریفـان زورمنـد بر ضعیفـان چیره 
نخـوَرد،  اگـر  و  کشـته  نکشـد،  اگـر  کـه  دریافـت  می شـوند. 

خـورده می شـود.
سـپیددندان و مـادرش به محل زنده گی سرخ پوسـتان رسـیدند. 
برخـی سـپیددندان را اذیـت کردنـد. او هـم با زوزه یـی دردناک 
مـادرش را بـه یـاری طلبیـد. ماده گـرگ بـه مزاحمـان حملـه 
 gery( "نکـرد؛ چـون در بیـن آن ها فـردی به نـام "گری بیـور
beaver( بـود کـه سـال ها قبـل او را تربیـت کـرده بـود. گری 
سـپیددندان را نـوازش کـرد. از آن پـس سـپیددندان و مـادرش 

همـراه گری شـدند.
روزهـا گذشـت. گـری آن هـا را بـه گـردش می بـرد و آموزش 
مـی داد تـا این کـه ماده گـرگ خواسـت بـرود و او مانـع نشـد. 
حـاال سـپیددندان بایـد بدون مـادرش، جنگ وجـدال در طبیعت 

را تجربـه می کـرد.
گـری، سـپیددندان را بـا خـود به شـهر بـزرگ "فـورت یوک" 
واقعـی  حاکمـان   کـه  بـود  فهمیـده  بی چـاره  حیـوان  بـرد. 
آدمیان انـد. در آن جـا بـا چنـد سـگ درگیـر شـد کـه همـواره 

پیـروز میـدان بـود.
زنده گـی سـپیددندان بـا گـری پـس از مدتـی بـه پایان رسـید؛ 
چـرا که مـردی به نـام "اسـمیت" آن را تصاحب کرد. اسـمیت 

از وجود سـپیددندان به 
خوبـی بهـره بـرد. او گـرگ جـوان را بـا سـگ ها درمی انداخت 
و پـول بـه جیـب مـی زد. روزی آن را بـا سـگ بسـیار قدرتمند 
و تنومنـِد سـیرک بـه جنـگ وا داشـت. سـپیددندان بـه سـختی 
 Weedon( زخمـی شـد. مهندسـی بـه نـام ویـدون اسـکات
حـال  بـه  دلـش  اسـمیت،  بی رحمی هـای  دیـدن  بـا   )Scott
سـپیددندان سـوخت و مانـع از درگیـری بیش تـر شـد و آن را 
از اسـمیت خریـد. وی بـه زحمت  توانسـت گـرگ را رام کند. 
هـر روز عاقـۀ آن هـا به هـم بیش تـر می شـد تـا جایی کـه حتا 
سـپیددندان بـا او راهـی سانفرانسیسـکو شـد. زنده گـی در کنار 
خانـوادۀ اسـکات برایـش جالب و جـّذاب بود. آموختـه بود که 

بـه مرغ هـا و جوجه هـا حملـه نکنـد.
. یـک روز اسـکات بـا اسـبش بـه زمیـن خـورد و آسـیب  ید د

سـپیددندان بـه سـرعت به سـوی منـزل او دوید و کمـک آورد. 
ایـن اتفـاق باعـث شـد کـه بـا آن خوش رفتـار شـوند.

بـه تازه گـی مـردی آدم کـش و خطرنـاک بـه نـام "جیـم هـال" 
از زنـدان گریختـه بود. سـگ ها نتوانسـته بودنـد رّد او را بیابند. 
اهـل آن جـا از آزادی جیـم می ترسـیدند. جیـم یکی از شـب ها 
می خواسـت وارد عمارت پدر اسـمیت شـود. سـپیددندان بوی 
او را حـس کـرد و بـه سـویش یـورش بـرد و گازش گرفـت. 
تیـر خـورد ولـی رهایـش نکـرد. اهـل خانـه از سـروصدا بیدار 
شـدند. اسـکات و دیگـران آمدنـد. سـپیددندان مـرد قاتـل را 
از پـای درآورده؛ امـا خـودش بـه سـختی زخمـی شـده بـود. 
حـاال همـه نگـران حـال سـپیددندان بودنـد. گرگ بی چـاره در 
حـال مـرگ بـود. اسـکات داکتـر را خبـر کـرد. داکتر بـا تاش 
بسـیار خون ریـزی سـپیددندان را بنـد آورد و  توانسـت جانش 
را نجـات دهـد. زندگـی دوبـارۀ سـپیددندان بـرای اسـمیت و 

خانـواده و محلـه اش خوش حال کننـده بـود.
***

سـپیددندان )White fang( بیـش از هـر چیـز اثری اسـت در 
مقابـل "آوای وحـش" کـه سـه سـال پیـش از آن چـاپ شـده 
بـه  "بـاک"، سـگ اهلـی سـورتمه کش،  بـود. اگـر در آن جـا 
گرگـی دّرنـده تبدیـل می شـود، در این جـا حیوانی وحشـی که 
سـه چهارم آن گـرگ و یک چهارم آن سـِگ گرگی اسـت، اهلی 

می شـود و بـه کمـک انسـان می آیـد.
او  کـه  »قانونـی   : می گویـد  اثـر  ایـن  پایـان  در  لنـدن  جـک 
آموختـه بـود عبـارت بـود از: اطاعـت از قوی تـر و زورگویـی 

ضعیف تـر.« بـه 
لنـدن کـه زیـر نامه هایـش را بـا عنـوان گـرگ امضـا می کـرد، 
انسـان و حیـوان می کنـد؛  دنیـای  میـان  قیاس هـای آشـکاری 
ولـی از جنبـۀ انسـانی و بخشـیدن بی انـدازه بـه حیـوان پرهیـز 
می کنـد. دوگانه گـی ناگشـوده بیـن فردگرایی و سوسیالیسـِم که 
وی در زمـان زنده گـی پاسـخش را یافـت، پایـان ایـن رمـان را 
رقـم می زنـد. سـپیددندان در تقابل بـا بـاک در "آوای وحش"، 
و خـوی  تمامـی خصوصیـات  بی آن کـه  می پذیـرد  را  جامعـه 
وحشـی اش را بـه کنـاری نهـد. نویسـندۀ امریکایـی اثـر، حـّق 
بی اندازه یـی را کـه جامعـۀ صنعتـی ِسـرمایه داری بـه قوی تـر 
می دهـد، بـه وضـوح می بینـد و آن را بـا انتقـاد کم تـری، بـه 
زنده گـی در طبیعتـی کـهـ  سـپیددندان، تنهـا بـه علـت روحیـۀ 
دشـمن خوی  جهـاِن  بـا  رویـی  در  رو  در  خـود  جنـگاوری 
پیرامونـش دارد ـ منتقـل می کنـد. درسـت در توصیـف همیـن 
تضادهـا و کش مکش هـای اغلـب شـدید اسـت که جـک لندن، 
گیرایـی و سـرزنده گی داسـتان را حفـظ می کنـد. ایـن ویژه گی، 
عناصـر شـاعرانۀ ارایـه شـده بـا طبیعت گرایـی برجسـتۀ یـک 
حیـوان دّرنـده را بـا قالـب نـو رمانی ماجرایـی، پیونـد می دهد.

  
منبع: تبیان

دكتر نجمه نظري
در ادب فارســي، بوســتان ســعدي نمونــۀ 
ــم  ــراح آن، ه ــه ط ــت ك ــي اس ــان مطلوب جه
وضعیــت  از  واقع بینانــه  قضاوتــي  غالبــًا 
ــري  ــه تحقق پذي ــاور ب ــم ب ــود دارد و ه موج

مطلوب هــا.  از  بســیاري 
مبنــاي  بــر  طراحي شــده  آرمان شــهر هاي 
بــه  بي توجــه  و  تحقق ناپذيــر  آرزو هايــي 
ــان و...  ــاع، مخاطب ــات اجتم ــرايط و مقتضی ش
ــرار  ــر ق ــه اگ ــتند ك ــي هس داراي ويژه گي هاي
باشــد بــر مبنــاي آن، جامعه يــي آرمانــي 
بنــا شــود، برخــي از همیــن ويژه گي  هــا 
ــل  ــده عم ــل بازدارن ــع و عام ــوان مان ــه عن ب
ويژه گي هــا  ايــن  جملــۀ  از  مي كننــد. 
برابــري،  ايســتايي،  انــزوا،  كوچكــي، 
هماهنگــي و يك نواختــي، انتقادناپذيــري و 
فقــدان ســازوكار اصــاح بــه ســبب بــاور بــه 

قطعــي بــودن ارزش هــا و شعار هاســت. 
ــهر ها در  ــق آرمان ش ــدم توفی ــا ع ــق ي توفی
ــل نحــوۀ طراحــي،  ــي از قبی ــه عوامل عمــل ب
اجــرا و مخاطبــان آرمان شــهر ها بســته گي 

دارد. 
بــا توجــه بــه چنیــن مشــكاتي، بايــد 
اعتــراف كــرد كــه واقع بینــي ســعدي در 
ــر بســتر  حــد واقع گرايــِي صــرف نمانــده و ب
ريالیســم انتقــادي بــه ســوي ديده هــاي 
و  اســت  كــرده  حركــت  آرمان شــهري 
ــكان  ــه ام ــته ك ــبب گش ــدال وي س ــز اعت نی
آرمان هــاي  و  مطلوب هــا  تحقق پذيــري 
ــد.  ــه باش ــل توج ــتان قاب ــعدي در بوس س

ــر و راي،  ــدل و تدبی ــه ع ــوط ب ــاب مرب در ب
ســعدي اصلي تريــن وظیفــۀ حكومــت را 
ــد  ــه مســاوات ـ مي دان ــت ـ ن ــراري عدال برق
نبايــد  نیــز  عدالــت  برپايــي  اين كــه  و 
كوركورانــه و بــه هــر وســیلۀ ممكــن باشــد، 
ــر و راي مــورد  ــه تدبی ــد ب بلكــه عدالــت مقی

ــت.  ــد اوس تايی
اال تا نپیچي سر از عدل و راي 
كه مردم ز دستت بپیچند پاي 

گريزد رعیت ز بیدادگر 
كند نام زشتش به گیتي سمر 

ــه  ــل ك ــن اص ــه اي ــه ب ــا توج ــعدي ب س
ــي از مشــروعیت خــود را از  ــت، میزان حكوم
ــزوم هوشــیاري  ــد، ل ــال مــردم اخــذ مي كن قب
در برابــر تهديــدات داخلــي و خارجــي، 
ــواردي  ــگ مگــر در م ــر جن ــح ب ــح صل ترجی
ــي،  ــن اجتماع ــتم تامی ــري سیس ــادر ، فراگی ن

زايــد  هزينه هــاي  حــذف 
آن  اختصــاص  و  بي جــا  تشــريفات  و 
بــه دانشــمندان و كارگــزاران حكومــت، 
ــگران و  ــا گردش ــور ب ــب و درخ ــار مناس رفت
ــراي حكومــت  ــان ممالــك ديگــر را ب بازرگان

مي دانــد.  ضــروري 
زمانــه  حكومت هــاي  كــه  ويژه گي هايــي 
ــا  ــا ب ــد و حت ــد نبودن ــا پايبن ــدان بدان ه چن
ــاز  ــا، زمینه س ــي از آن ه ــادن برخ ــا نه ــر پ زي
ــرزمین ها  ــن س ــول بدي ــر مغ ــوم ويران گ هج

گشــته اند. 
مكن تا تواني دل خلق ريش 

و گر مي كني، مي َكني بیخ خويش... 
فراخي در آن مرز و كشور مخواه 

كه دل تنگ بیني رعیت ز شاه 
ــي  ــعدي، ناراض ــز س ــر نی ــاي ديگ در حوزه ه
ــش  ــۀ خوي ــه و جامع ــود زمان ــع موج از وض

ــد.  ــرح مي كن ــود را مط ــاي خ ايده آل ه
ــتا  ــي ايس ــعدي، جامعه ي ــي س ــۀ آرمان جامع
ــراي  نیســت كــه در آن مايده هــاي آســماني ب
ــاش،  ــرك كار و ت ــد و ت ــم باش ــه فراه هم
شايســته تلقــي شــود. بــه رغــم اعتقــاد قلبــي 
و عمیــق ســعدي در تــوكل و امیــد بــه لطــف 
ســازنده گي  و  كار  بــراي  وي  خداونــد، 
قايــل اســت و تــرك  اهمیتــي اساســي 
ــد.  ــودني مي دان ــي نابخش ــل آن را گناه بي دلی
جهــان  مــورد  در  توجــه  قابــل  نكتــۀ 
ــه دور از  ــه ب ــت ك ــعدي آن اس ــوب س مطل
ــي را  ــايل اجتماع ــۀ مس ــري، هم يك جانبه نگ
ــراي  ــد و ب ــم مي بین ــار ه ــره وار در كن زنجی
ــاي  ــش، راهكا ره ــر بخ ــات ه ــل معض ح

خــاص خويــش را ارايــه مي كنــد. 
نكتــۀ قابــل تامــل ديگــر اين كــه ســعدي بــه 
ــكار  ــا ان ــدي ي ــاني تك بع ــق انس ــال خل دنب

برخــي از ابعــاد وجــود آدمــي نیســت. 
بزرگــش  همشــهري  هم چــون  نیــز  او 
حافــظ، انســان را موجــودي چندبعــدي و 
ــد  ــه باي ــد ك ــوع مي دان ــاي متن داراي نیاز ه
بــه رســمیت شــناختن تمامــي جنبه هــاي 
ــرام  ــا احت ــي وجــود وي ب جســماني و روحان
ــراي  ــي ب ــه و طراح ــا، برنام ــن نیاز ه ــه اي ب
ــكار  ــه از راه ان ــود، ن ــه نم ــعادت او اراي س
از  نیاز هــا.  ايــن  از  برخــي  ســركوب  و 
ــار  ــاي ســعدي در كن ــه در دنی اين روســت ك
ــي،  ــي و تعلیم ــي، اخاق ــتردۀ دين ــرح گس ط
عشــق نیــز جايگاهــي ويــژه و برجســته دارد. 
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کشـور  ملـی  امنیـت  ریاسـت 
اعام کرده اسـت کـه مأموران 
ایـن ریاسـت موفـق شـدند که 
حمـات انتحـاری و انفجاری 
طالبـان در والیت هـای شـمال 
جلوگیـری  شمال شـرق  و 

کرده انـد.
ریاسـت  ایـن  مأمـوران 
حمـات  کـه  شـدند  موفـق 
طالبـان  انفجـاری  و  انتحـاری 
و  شـمال  والیت هـای  در 
جلوگیـری  شمال شـرق 

. نـد ه ا د کر
دفتـر مطبوعاتی امنیـت ملی با 
نشـر خبرنامه یی نوشـته اسـت 
کـه مأمـوران ایـن ریاسـت بـا 
یـک  خنثی سـازی  و  کشـف 
مرکـز ساخت وسـاز طالبـان از 
چندیـن حمـات ایـن گـروه 

کرده انـد. جلوگیـری 
اسـت:  آمـده  خبرنامـه  در 
شـوم  برنامـۀ  خوش بختانـه 
افغانسـتان  مـردم  دشـمنان 
توسـط موظفیـن دلیر ریاسـت 

عمومـی امنیـت ملـی در نطفه 
اسـت. گردیـده  خنثـی 

مرکـز  کـه  می شـود  گفتـه 
ساخت وسـاز مایـن طالبـان در 
والیـت بلـخ توسـط مأمـوران 
ملـی کشـف  امنیـت  ریاسـت 
ریاسـت  ایـن  اسـت.  شـده 
نوشـته اسـت که ایـن مرکز در 
یـک عملیـات ویـژۀ مأمـوران 

ایـن ریاسـت کشـف شـد.
در خبرنامـه آمده اسـت که در 
ایـن مرکز مقداری و سـایل که 
از آن در سـاخت واسکت های 
انتحـاری، ماین هـای چسـپکی 
و ماین هـای کنتـرل از راه دور 
و  کشـف  می  شـد،  اسـتفاده 

ضبط شـده اسـت.
عـدد   ۳9۵ مرکـز  ایـن  از 
عـدد   ۳9۵ کنتـرل،  ریمـوت 
ریمـوت  آنتن دهـی  تخـت 
کنتـرل، ۱۵ عـدد تخـت آمـاده 
سـاعتی،  ماین هـای  شـده 
۸00 عـدد کپسـول های برقـی 

آمـد.  بدسـت 

ســید حســین عالمــی، وزیــر امــور مهاجریــن 
ــی  ــز معلومات ــاح مرک ــروز در افتت ــور دی کش
ــاد  ــر بنی ــت، ب ــن وزارت گف ــن در ای مهاجری
ارزیابــی کــه انجــام شــده، ســاالنه مبلــغ ۱۶۶ 
میلیــون دالــر از آدرس مهاجریــن بــه اقتصــاد 

ــود. ــک می ش ــتان کم افغانس
وزیــر امــور مهاجریــن در مــورد مرکــز 
معلوماتــی مهاجریــن گفــت کــه ایــن مرکــز 
ــوب  ــتقل در چارچ ــت مس ــک ریاس ــه ی ب
وزارت امــور مهاجریــن فعالیــت خواهــد 
امریــکا و ســازمان  بــه کمــک   کــرد و 
مهاجــرت جهانــی )IOM( سیســتم آن عیــار 

ــت. ــده اس ش
ــال  ــه در س ــت ک ــی گف ــی بلخ ــای عالم آق
جــاری در حــدود یــک میلیــون مهاجــر 
ــه وطــن برگشــته اند کــه بیشــتر آن  کشــور ب
از کشــور های همســایه پاکســتان و ایــران 

کرده انــد. عــودت 
او گفــت کــه اکنــون آمــار مهاجریــن کشــور 

از شــش میلیــون کمتــر شــده اســت.
ســید حســین عالمــی تصریــح کــرد: تحقیقــی 
انجــام  مهاجریــن  وزارت  ســوی  از  کــه 
ــاالنه از آدرس  ــه س ــد ک شــده، نشــان می ده

ــر  ــون دال ــغ ۱۶۶ میلی ــور مبل ــن کش مهاجری
ــود،  ــی می ش ــارد افغان ــادل آن ۷ میلی ــه مع ک
ــه از  ــود ک ــک می ش ــور کم ــاد کش ــه اقتص ب
ایــن مبلــغ بــر بنیــاد ارزیابــی بانــک جهانــی 
ــای  ــوط حواله ه ــی آن مرب ــون افغان ۳00 میلی
ــور های  ــن  از کش ــه مهاجری ــت ک ــی اس پول
ارســال  خانوده های شــان  بــه  خارجــی 

. می کننــد 
ــزارش  ــه گ ــت ک ــن گف ــور مهاجری ــر ام وزی
ایــن تحقیــق را بــه کمیســیون اقتصــادی 
کمیتــۀ  و  کــرده  ارایــه  وزیــر  شــورای 
خــاص در مــورد تأثیرگــزاری اقتصــادی 
مهاجــران تشــکیل شــده اســت کــه از نتایــج 
برنامه هــای  در  کمیتــه  ایــن  بررســی های 
ــور  ــعه کش ــن و توس ــرای مهاجری ــت ب دول

می شــود. اســتفاده 
وزیــر  بلخــی،  عالمــی  حســین  ســید 
مهاجریــن توضیــح داد کــه تــاش دولــت بــر 
ایــن اســت کــه هزینــۀ حوالــه را که اکنــون ۵ 
درصــد می باشــد، بــه ۳ درصــد کاهــش دهــد 
ــه  ــق حوال ــه از طری ــن ک و پول هــای مهاجری
ارســال نمی شــود از ایــن طریــق ارســال 

ــردد. گ
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د ولــي جرګــې د ښــځو چــارو کمېســیون د دولــت لــه اړونــدو 

ارګانونــو غــواړي چــې د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې د منــع 

قانــون پــي کولــو تــه اجرائیــوي پالېســۍ جــوړې کــړي.

د ولــي جرګــې د ښــځو چــارو کمېســیون، د دولــت پــر اړونــد 

ارګانونــو ټینــګار وکــړ چــې د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې د 

منــع قانــون پــي کولــو تــه تدابیــر جــدي کــړي.

ــو  ــل کــې د کورنی ــه کاب ــه ورځ پ ــه دې مقصــد د ســې شــنبې پ پ

ــو د  ــې وزارتون ــارو او د پوهن ــزو چ ــې، کار او ټولنی ــارو، عدلی چ

ــډه جــوړه شــوې وه. ــوه غون مســؤلینو د همغــږۍ ی

غونــډې تــه د ولــي جرګــې د ښــځو چــارو کمېســیون رئیســې 

فوزیــې کــويف وویــل چــې یــوازې د قانــون موجودیــت د ښــځو 

ــې،  ــه بلک ــاره کايف ن ــو لپ ــع کول ــې د من ــومانو د ځورون او ماش

ــول  ــي ک ــون پ ــه قان ــوا د دغ ــو له خ ــدو ارګانون ــت د اړون د دول

ــم دي. مه

نوموړې زیاته کړه:

ــون داســې مــوارد  ــع قان ــې د من "د ښــځو او ماشــومانو د ځورون

پیش بینــي کــړي چــې هیلــه ده لــه پــي کېــدو رسه یــې، بېالبېلــې 

ځورونــې کمــې يش، نننــۍ غونــډه مــو د دې لپــاره جــوړه کــړې 

ــه يش او د  ــږي رامنځت ــځ همغ ــر من ــو ت ــو ارګانون ــې د مختلف چ

دې قانــون د پــي کېــدو لپــاره عمــي پالنونــه او ژمنــې ولــري."

د افغانســتان پــه ځینو ښــارونو کــې د ښــځو، نجونو او ماشــومانو 

ځــورول پــه دې وروســتیو کلونــو کــې پــه یــوې ســتونزې اوښــتي 

او اکــره هغــه نجونــې او ښــځې چــې ښــوونځیو تــه ځــي او یــا 

پــه دولتــي او خصــويص ادارو کــې دنــدې تــررسه کــوي، نــه يش 

کــوالی چــې پــه ډاډه زړه لــه کــوره ووځــي.

دغــه ځورونــې اکــره پــه واټونــو، بســونو، پارکونــو، مارکېټونــو او 

حتــی پــه ځینــو دولتــي ادارو کــې لیــدل شــوي چــې د خلکــو او 

کورنیــو شــکایتونه یې پورتــه کــړي دي.

د یــادې ســتونزې د مخنیــوي لپــاره پــه دې وروســتیو کــې د مــي 

ــع  ــې د من ــومانو د ځورون ــځو او ماش ــو د ښ ــورا دواړو جرګ ش

قانــون تصویــب کــړ.

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې د منــع قانــون ۳ فصلــه او ۲۹ 

ــي  ــر، تعلیم ــي تدابی ــاوی، انضباط ــه پوه ــې عام ــري چ ــادې ل م

الرښــوونې، جزايــي او داســې نــورې برخــې په کــې شــاملې دي.

پــه جــوړې غونــډه کــې د عدلیــې وزیــر عبدالبصیــر انور د ښــځو 

ــاوړه او د اســالم او مــي ارزښــتونو  ــو ن او ماشــومانو ځــورول ی

ــو  ــون خپرول ــه قان ــې د دغ ــل چ ــه او ویې وی ــل وبال ــالف عم خ

ــويل دي. ــر نی ــې تدابی ته ی

د ښــځو چــارو وزیــرې دلــر نظــري وویــل، د دغــه قانــون د پــي 

ــه کار  ــر څنــګ پ ــو ت ــو د اقدامات ــاره د اجرائیــوي ارګانون ــو لپ کول

ده چــې خلکــو تــه د عامــه پوهــاوي یــو پــراخ کمپایــن پیــل يش.

نوموړي زیاته کړه:

ــې  ــه ده چ ــره لوی ــن دوم ــو مل ــومانو د ځورول ــځو او ماش "د ښ

ریښــې يــې یــوازې د قانــون پــه تصویبېــدو رسه او جزايــي 

مقرراتــو رسه له منځــه نــه يش تللــی بلکــې د ذهنونــو جــوړول او 

عامــه پوهــاوی کــوالی يش چــې اغېــز ولــري، د دې قانــون پــه 

پــي کولــو کــې ښــځو او نارینــه و تــه د عامــه پوهــاوي ورکــول او 

د قانــون د تنفیــذ ارګانونــو رسه ګــډې غوڼــدې اغېــز لرلــی يش."

رسبېــره پــر دې د پوهنــې وزارت مرســتیال اســدالله محقــق 

جهــاين وویــل، پــالن لــري چــې د ښــځو او ماشــومانو د 

ځورونــې د مخنیــوي پــه خاطــر، د ښــوونځيو پــه تعلیمــي 

نصــاب کــې دغــې برخــې تــه ځــای ورکــړل يش.

پــر  همدارنګــه د کورنیــو چــارو وزارت د جنایــي جرمونــو 

ــل، د  ــیدي ووی ــار س ــید عبدالغف ــس س ــارزې رئی ــدې د مب وړان

روانــې ســتونزې د حــل لپــاره بــه د دولــت لــه اړونــدو ارګانونــو 

ــومانو د  ــځو او ماش ــې او د ښ ــې، پلټن ــږۍ، د څارن ــه همغ رسه پ

ــړي. ــي ک ــب او عم ــه ترتی ــړي پالنون ــاره ځانګ ــوب لپ خوندیت

ــې  ــل، د روان ــو ووی ــو حقوق پوهان ــې ځین ــته ک ــوړې ناس ــه ج پ

ســتونزې حــل ناممکنــه نــه دی او د دولــت د اړونــدو ارګانونــو د 

ــی يش. ــې هوارېدل ــه ک ــه نتیج ــو پ ــې هڅ ــو او پرله پس کوټل

ــس  ــور رئی ــتان جمه ــې د افغانس ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــۍ د  ــون د اوون ــي څــو ورځــې مخکــې د اســايس قان ارشف غن

ــر  ــو پ ــذه قوانین ــو ناف ــواد د ټول ــې د هې ــمو ک ــه مراس ــو پ ملانځل

ــړی دی. ــګار ک ــدو ټنی ــي کې پ

امنیت ملی:

از حمالت طالبان در والیتهای شمال 
و شمال شرقی جلوگیری شد

ساالنه هفت میلیارد  دالر از آدرس 
مهاجرین به اقتصاد افغانستان کمک می شود

دولتي ارګانونه دې د ښځو ځورونې 

منع قانون اجرا ته پالېيس جوړه کړي

مسووالن در والیت بدخشان میگویند، دهها جریب 
زمین ساحات باستانی و آبدات تاریخی در این والیت، 
از سوی افراد و نهادهای دولتی غصب گردیده است.

و  اطاعات  ریاست  فرهنگ  آمر  نهیب،  سید حسین 
فرهنگ والیت بدخشان، در گفت    وگو با پژواک گفت 
که در چند سال گذشته، از جمله ده ها جریب زمین 
جریب  یک ونیم  توانسته  اداره  این  تنها  غصب شده، 

زمین را پس بگیرد.
توانسته ایم  ما  حال  "تا  افزود:  ادامه  در  نهیب  آقای 
میر  مرقد  و  محوطه  زمین  جریب  یک ونیم  صرف 
محکمه،  طریق  از  را  فیض آباد   ۴ ناحیۀ  در  یاربیگ 
بیرون بکشیم و جز محوطۀ مرقد  از نزد غاصب آن 

بسازیم."
بدخشان  فرهنگ  و  اطاعات  ریاست  فرهنگ  آمر 
تأکید کرد که محوطه خرقۀ مبارک در شهر فیض آباد، 
از زمین آن غصب گردیده و در قسمتی  یک بخش 
منازل مسکونی ساخته  اوقاف،  از آن ریاست حج و 
شده و یا مردم مرده گان شان را دفن کرده اند که این 

خاف قانوِن میراث های تاریخی و فرهنگی افغانستان 
می باشد.

نهیب درحالی که ارقام دقیق زمین های غصب شده را 
به دست نداد و از افراد و نهاهای دولتی که در غصب 
این زمین ها دست دارند نیز نام نبرد، اما گفت که در 
قسمت واپسگیری زمین های غصب شده، تاش ها از 
طریق نهادهای عدلی و قضایی جریان دارد تا دو باره 

زمین ها جز آبدات تاریخی و ساحات باستانی گردد.
تاریخی  آبدۀ  این والیت 22  در  تاکنون  که  او گفت 
ثبت  و  تثبیت  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  سوی  از 
گردیده است که از جمله، پنج آبده در شهر فیض آباد 

و متباقی در ولسوالی های دوردست قرار دارد.
نهیب افزود: "کار ترمیم و بازسازی مرقد حکیم ناصر 
خسرو بلخی و مدرسۀ ما برات در ولسوالی یمگان، 
فیض آباد، یک حمام   ۴ ناحیۀ  در  میریاربیک  آرامگاه 
قدیمی در شهر کهنۀ فیض آباد و ۱۱ دکان قدیمی در 
آغاخان  فرهنگی  بنیاد  از طرف  فیض آباد،  کهنۀ  شهر 

جریان دارد که تا 90 درصد کار پیش رفته است."

در  که  پل خشتی  سروی  گفت،  هم چنان  نهیت  آقای 
سابق شهر کهنه را با شهر نو وصل می کرد نیز از طرف 
بنیاد فرهنگی آغا خان آغاز و کار ساخت آن در آیندۀ 

نزدیک شروع خواهد شد.
سید حسین نهیب تصریح کرد: در گذشته اکثر مناطق 
باستانی در  ولسوالی ها به شمول مقبره های تاریخی، 
از طرف شب کندنکاری شده، اما تا حال فهمیده نشده 
که چه آثاری در آن محات یافت و قاچاق گردیده 

است.
او گفت: "در کندن کاری و قاچاق آثار باستانی، پای 
زورمندان دخیل است، فعًا بعضی نقاط باستانی مانند 
تثبیت  درایم  ولسوالی  در  شهرصفا  و  شهر  خندان 
باستانی،  شهر  این  زیاد  نقاط  متأسفانه  که  گردیده 

کندن کاری شده است."
که  نمی کنیم  جرأت  ما  "فعا  نهیت:  آقای  گفتۀ  به 
وزارت  به  را  آن  و  شناسایی  را  باستانی  ساحات 
اطاعات و فرهنگ معرفی کنیم، زیرا به مجرد تثبیت 
ساحۀ باستانی، مردم محل و زورمندان به کندن کاری 
و حفریات می پردازند، همۀ این آثار از بین می روند و 
از طرف دیگر، کارمندان ما نسبت نبود امنیت و کمبود 
بودجه و وسایل تخنیکی سفر کرده نمی توانند تا از 

ساحات باستانی دیدن کنند."
او از نهادهای مسوول خواست تا برای حفظ آبدات 
تاریخی و نقاط باستانی در بخش های مالی، تخنیکی 
بدخشان  فرهنگ  و  اطاعات  ریاست  با  امنیت،  و 

همکاری کنند.
بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته و یکی 
این  افغانستان است.  از والیات کوهستانی و سرسبز 
والیت که داری منابع سرشار طبیعی از جمله معادن 
و  پاکستان  تاجکستان،  با  می باشد،  الجورد  و  لعل 
چین نیز مرز مشترک دارد. گفتنی است که آبده های 
تاریخ  بر قدامت  آنجا داللت  این  فراوان در  تاریخی 

این منطقه دارد.

ساحات آبدات تاریخی بدخشان غصب شده است

ACKU
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ورزش

معـــاون صدراعظـــم آلمـــان گفـــت، مداخلـــۀ امریـــکا در امـــور 
ـــران  ـــروز بح ـــب ب ـــح آن، موج ـــت صحی ـــدم مدیری ـــه و ع خاورمیان

پناهجویـــی شـــده اســـت.
ـــه  ـــش ب ـــان در واکن ـــم آلم ـــدر اعظ ـــاون ص ـــل، مع ـــار گابری زیگم
ــکا  ــب امریـ ــوری منتخـ ــپ، رییس جمهـ ــد ترامـ ــارات دونالـ اظهـ
گفـــت کـــه در وهلـــۀ اول ایـــن مداخلـــۀ امریـــکا در امـــور 
ـــروز  ـــب ب ـــه موج ـــود ک ـــح آن ب ـــت صحی ـــدم مدیری ـــه و ع خاورمیان

بحـــران پناهجویـــی شـــد.
ـــورد  ـــش در م ـــرای اظهارات ـــپ را ب ـــن ترام ـــل همچنی ـــار گابری زیگم
شـــرکت های خودروســـازی آلمـــان مـــورد انتقـــاد قـــرار داد. 
ـــوالت  ـــد محص ـــرکت ها بخواهن ـــن ش ـــر ای ـــود، اگ ـــه ب ـــپ گفت ترام
ـــود  ـــای خ ـــانند و کارخانه ه ـــروش برس ـــه ف ـــکا ب ـــود را در امری خ
ـــات ۳۵  ـــد، مالی ـــتقر کنن ـــک مس ـــون مکزی ـــری چ ـــور دیگ را در کش

ـــت. ـــد گرف ـــق خواه ـــا تعل ـــوالت آن ه ـــه محص ـــدی ب درص
ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــتاین مایر، وزی ـــر اش ـــک والت ـــر، فران ـــوی دیگ از س
ـــی  ـــکا مبن ـــب امری ـــوری منتخ ـــارات رییس جمه ـــت: اظه ـــان گف آلم
ـــان  ـــت، در می ـــه اس ـــوخ و کهن ـــان منس ـــک پیم ـــو ی ـــه نات ـــر این ک ب
اعضـــای ایـــن ائتـــاف نظامـــی نگرانی هایـــی را در پـــی داشـــته 

ـــت. اس
بـــه نقـــل از خبرگـــزاری رویتـــرز، رییـــس دســـتگاه دیپلماســـی 
ـــازمان  ـــرکل س ـــتولتنبرگ، دبی ـــس اس ـــا ین ـــدار ب ـــس از دی ـــان پ آلم
ـــوی  ـــه از س ـــی ک ـــت: اظهارات ـــو( گف ـــمالی )نات ـــک ش ـــان آتانتی پیم
ـــده  ـــای مطرح ش ـــا اظهارنظره ـــود، ب ـــرح می ش ـــپ مط ـــد ترام دونال

ـــات دارد. ـــاع او مناف ـــر دف ـــس، وزی ـــز ماتی ـــوی جیم از س
ــام  ــع اعـ ــارۀ مواضـ ــی دربـ ــه پرسشـ ــخ بـ ــتاین مایر در پاسـ اشـ
ـــرد:  ـــان ک ـــر او، خاطرنش ـــۀ اخی ـــپ در مصاحب ـــوی ترام ـــده از س ش
ـــه  ـــا، بلک ـــۀ اروپ ـــۀ اتحادی ـــران خارج ـــا وزی ـــا ب ـــروز نه تنه ـــن ام م
بـــا وزیـــران خارجـــه ناتـــو نیـــز گفت وگـــو کـــردم و می توانـــم 
ـــه  ـــت ک ـــن نیس ـــی از ای ـــی حاک ـــیگنال های دریافت ـــه س ـــم ک بگوی

از تنش هـــا کاســـته خواهـــد شـــد.
او تأکیـــد کـــرد: بـــه طـــور قطـــع اظهـــارات ترامـــپ مبنـــی بـــر 
این کـــه ناتـــو پیمانـــی قدیمـــی و منســـوخ اســـت، مایـــۀ نگرانـــی 

ـــت. ـــوده اس ب

پارلمـــان اروپـــا دیـــروز )سه شـــنبه( رییـــس جدیـــدی را بـــرای 
ــان دو  ــه میـ ــت کـ ــی اسـ ــن درحالـ ــد و ایـ ــر می گزینـ ــود بـ خـ
کاندیـــدای اصلـــی ایـــن پُســـت کـــه هـــردو از ایتالیـــا هســـتند، 

تنـــش وجـــود دارد.
ـــود  ـــی ش ـــولتز آلمان ـــن ش ـــن مارتی ـــرار اســـت جایگزی ـــده ق ـــرد برن ف
کـــه پنـــج ســـال ریاســـت پارلمـــان اروپایـــی را برعهـــده داشـــته 
ـــش در  ـــدت فعالیت ـــام م ـــس از اتم ـــت پ ـــرار اس ـــولتز ق ـــت، ش اس
ـــت  ـــت فعالی ـــۀ سیاس ـــردد و در عرص ـــان بازگ ـــه آلم ـــمت ب ـــن س ای

ـــد. ـــه ده ـــود را ادام خ
ـــن  ـــت ای ـــط ریاس ـــت فق ـــرار اس ـــا ق ـــان اروپ ـــد پارلم ـــس جدی ریی
بخـــش از اتحادیـــۀ اروپـــا را برعهـــده داشـــته باشـــد کـــه نظـــر 
نهایـــی را دربـــارۀ توافـــق بریگزیـــت در بـــازه زمانـــی دو ســـاله 

اعـــام می کنـــد.
ـــبورگ  ـــود را در استراس ـــی خ ـــان آرای مخف ـــن پارلم ـــو ای ۷۵۱ عض
ـــار  ـــد چه ـــری می توان ـــد و رأی گی ـــدوق می اندازن ـــه صن ـــه ب فرانس

ـــود. ـــرار ش ـــار تک ب
ـــی"،  ـــو تایان ـــتند و "آنتونی ـــا هس ـــردو از ایتالی ـــی ه ـــای اصل کاندیداه
ــی پیتـــا"، سیاســـت مدار  ــه و "جیانـ سیاســـت مدار راســـت میانـ
ـــی  ـــانس کم ـــر ش ـــدای دیگ ـــج کاندی ـــد. پن ـــام دارن ـــت ن سوسیالیس

ـــد. ـــروزی دارن ـــرای پی ب
دو رقیـــب اصلـــی ایـــن پُســـت از زمـــان شکسته شـــدن توافـــق 
ـــه و سوسیالیســـت  ـــان دو حـــزب سیاســـی راســـت میان ـــدت می بلندم

بـــه شـــدت بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت پرداخته انـــد.
ــت وزیر  ــکنی، نخسـ ــیلیو برلوسـ ــابق سـ ــخنگوی سـ ــی، سـ تایانـ
پیشـــین ایتالیـــا و یکـــی از کمیســـیونرهای ســـابق اروپایـــی، 
کاندیـــدای حـــزب مـــردم اروپـــا، بزرگتریـــن گـــروه سیاســـی در 

پارلمـــان اروپـــا بـــه شـــمار مـــی رود.
جیانـــی پیتـــا، امـــا گفتـــه کـــه نمی توانـــد انحصاری بـــودن 
ـــا  ـــیون اروپ ـــس کمیس ـــمت های ریی ـــا را در س ـــردم اروپ ـــزب م ح
ـــد  ـــر و دونال ـــود یونک ـــون ژان کل ـــه اکن ـــرد ک ـــا بپذی ـــورای اروپ و ش

ـــتند. ـــا هس ـــده دار آن ه ـــک عه تاس
ــمت ها  ــن سـ ــر در ایـ ــبب تغییـ ــد سـ ــی می توانـ ــروزی تایانـ پیـ

شـــود و بـــه بحـــران در اتحادیـــۀ اروپـــا بینجامـــد.

مجید جالی، سرمربی تیم پیکان ایران در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر 
صبای قم از تاش باشگاه پیکان برای به خدمت گرفتن یک بازیکن تیم ملی 

فوتبال افغانستانی نام برد.
ملی  تیم  ُگلر  عزیزی«  »اویس  فراخواندن  با  دایی  علی  نیز  این  از  پیش تر 
افغانستان یک گام برای ورود اولین افغانستانی لیگ برتر ایران را برداشته بود.
البته در مورد اویس عزیزی انتظارهای علی دایی سرمربی تیم نفت تهران فراتر 
از توانایی های او بود، اما نکته یی که در همان جلسۀ آزمایشی ُگلر تیم ملی 
افغانستان به چشم آمد، استقبال هواداران این کشور از تمرینات نفت و هیجان 

آن ها از حضور یک گلر افغانستانی در فوتبال ایران بود.
حاال مجید جالی به عنوان دومین سرمربی ایرانی شاغل در لیگ برتر طی چند 
هفتۀ اخیر، به دنبال استخدام یک بازیکن از کشور همسایه و این بار کاپیتان 

تیم ملی افغانستان است.
فیصل شایسته که سال گذشته به عنوان بهترین چهرۀ ورزشی کشور انتخاب 
شد، دوران حرفه یی فوتبال خود را در آلمان آغاز کرده است، سپس به کشور 
بلغارستان رفت. او پس از آن به لیگ تایلند اضافه شد و هم اکنون در سوپر 

لیگ مالزی به فوتبال حرفه یی خود ادامه می دهد.
هافبک 2۶ ساله و کوتاه قامِت تیم ملی کشور در سال 20۱۴ موفق به پوشیدن 
پیراهن تیم ملی شده است و تاکنون در 2۴ بازی ۱۷ گل برای این تیم به ثمر 

رسانده است.
این بازیکن توانایی خاصی در زدن ضربات ایستگاهی دارد و به عنوان یک 

هافبک چپ پای تخصصی به پیکان وارد می شود.
حضور اویس عزیزی، گلر تیم افغانستان در تمرینات تیم نفت تهران، هواداران 
زیادی را به تمرینات این تیم روانه کرد و حاال حضور فیصل شایسته که چهرۀ 
تماشاگران  می تواند  می رود،  شمار  به  افغانستان  فوتبال  در  نیز  محبوب تری 

زیادی را به ورزشگاه شهر قدس بکشاند.
پیکان  تیم  سرمربی  صحبت های  حد  در  و  نداده  رخ  اتفاق  این  هنوز  البته 
صورت  در  حتا  می رسد  نظر  به  وصف،  این  با  است،  مانده  باقی  سربسته 
بازیکنان  حضور  شاهد  زودی  به  پیکان،  تیم  به  شایسته  فیصل  اضافه نشدن 

افغانستانی در لیگ ایران خواهیم بود.
کشوری که به واسطۀ شرایط ویژه یی که در مرزهای داخلی دارد، نمی تواند 
به صورت عادی مناسبات فوتبالی را داشته باشد و همین سال قبل بود که از 
ورزشگاه آزادی به عنوان ورزشگاه خانه گی خود برای رقابت های مقدماتی 

جام جهانی استفاده کرد.
در مجموع حضور بازیکنان افغانستان در لیگ ایران می تواند، روزنه امیدی 

برای بازیکنان این کشور باشد تا بهتر و بیشتر دیده شوند.

آلمان:
مداخلۀ امریکا در خاورمیانه 

موجب بروز بحران پناهنده گی شد

انتخابات در پارلمان اروپا 
برای تعیین رییس جدید

فیصل شایسته به لیگ برتر 
فوتبال ایران می پیوندد

عارف رحمانی

آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد
ما سال هاست که در این سرزمین به معنای دقیق کلمه 
»شهرونِد اضافی« هستیم. چرا که در این جامعه از حقوق 
برابر با سایر شهروندان کشور برخوردار نیستیم. سال هاست که با رنج 
درجه چندم بودن زنده گی کرده ایم و این رنج تحقیر و تبعیض زمینه های 
رشد و ترقی ما و انسانی سازی مناسبات این جامعه را از بین برده است 
و ما را از حداقل های انسانی محروم ساخته است. ما در فصل جدید 
کرده ایم  تاش  گذشته  سال  چهل  در  خود  عدالت خواهانۀ  مبارزات 
از  برای عبور  باشیم،  این سرزمین  انسان های  با سایر   برابر  انسان  که 
این وضعیت نابرابر و سرشار از تبعیض و ناروایی و بیداد، هزینه های 
را  زیادی  رنج های  و  داده ایم  زیادی  قربانی های  پرداخته ایم.  بسیاری 
تحمل کرده ایم. در فرایند این مبارزات و دادخواهی ها، یک تاریخ خون 

و رنج و زجر و رنجبر را ساخته ایم!
این وضعیت غیر دینی، غیر اخاقی و غیر انسانی بوده است و به همین 
جهات، این وضعیت مسلما برای عصر و نسل ما غیر قابل قبول است. 
حال نسل ما عزم کرده است که متکی به آموزه های بدیهی و انسانی 
عام امروز، این نابرابری ها و ناروایی ها را پشت سر بگذارد و به آفتاب 

عدالت و انسانیت سامی دوباره دهد!
اما این هم  واقعیتی است که امروزه یک نسلی از میان عدالت خواهان 
جامعۀ ما در برابر استبداد و تمامیت خواهی و ستم ورزی تسلیم شده 
اعام  را  خود  تسلیم پذیری  و  شکست  بی زبانی  زبان  به  آنان  است. 
داشته های  و  حداقل  فرصت های  به  می کند  تاش  نسل  این  کرده اند. 
مصروف  و  بسنده کرده  همین وضعیت  به  این رو،  از  کند.  اکتفا  اندک 
سر و سامان دادن به زنده گی شخصی خود هستند. نسل سوخته و به 

تاراج رفته!
اما تاش  تبعیض ستیز،  آفتاب، نسل عدالت خواه نسل  ما، نسل  نسل 
و  ناروایی  زخیم  پرده های  تا  دارد  آن  عزم  و  کرده  آغاز  را  دیگری 
نابرابری را در این کشور بشکافد، از این رو، این نسل جدید و جدی 
و  به وضعیت مطلوب تر  بر رسیدن  مبنی  را  عدالت خواه، تاش خود 
انسانی تر و عادالنه سامان داده است. این نسل متکی به باورهای عقانی 
و انسانی و حقوق بشری و مدرن امروز جنبش روشنایی را رقم زده 
است. نسل ما صبرش به سر رسیده و تحمل اهانت و تحقیر و تبعیض 
حصارهای  میله های  پشت  نمی تواند  این  از  بیش  ما  نسل  ندارد.  را 
نسل  این  بماند.  ناروایی  و  تبعیض  و  بی عدالتی  نابرابری،  مستحکم 
و  غیرانسانی  و  ظالمانه  مناسبات  برداشتن  میان  از  برای  است  حاضر 
تحقیرآمیز در این سرزمین سال ها به مبارزه و مجاهده خود ادامه دهد، 
برابر بت وارۀ  را در  اسماعیل های عدالت خواه  این نسل حاضر است، 

قدرت سیاسی قربانی کنند. چنان که در دوم اسد این کار را کرد!

نوراهلل ولی زاده

ما یک عمر است که جنایت های طالبان را تحمل می کنیم 
گروه  را  طالبان  که  گاهی  اما  نشسته ایم،  غم  گلیم  بر  و 
تبه کار و سیاه می خوانیم، یک عده از هموطنان ما آزرده 
که  طالبان،  حامیان  از  یکی  عربی،  متحدۀ  امارات  اما  می شوند،  خاطر 
اخیراً در یک حملۀ طالبان چند دیپلومات خود را از دست داد، یک 
تا کنون خارجی  افغانستان گفته که  آمده چیزهایی در مورد  جنرالش 

دیگری نگفته بود.
کشور  شمول  به  عرب ها  است.  آتش  که  سوزد  آنجا  زمین  گفته اند، 
سایرگروه های  و  طالبان  که  است  سال  بیست  عربی،  متحدۀ  امارات 
تروریستی را در افغانستان و منطقه حمایت می کنند و شاید تازه متوجه 
تاجران  بدانند که طالبان  از کی ها حمایت می کنند. عرب ها  شوند که 
خون انسان اند و هرکه برای شان پول بدهد، حاضراند در برابر آن، خون 
هرکه را بریزند. مهم نیست که خوِن ریخته شده متعلق به حامیان باشد 

یا متعلق به هم دینان شان و...!

دستگیر روشنیالی

دا بل ډول جگړه ده.

ــاوړې  ــوه پې ــړي ي ــه دی . دي جگ ــړه ن ــروين جگ ــه پ دا هغ

ــاوړي  ــا غــوره کــړې ده، کومــه چــي پې ايديولوژيکــه ځانگړتي

ــارونو،  ــتو ښ ــرو او دښ ــه غ ــړه ل ــري. دا جگ ــه ل ــل الملون ــوه او بالفع باالق

ــه، ډار او  ــه دي جگــړه کــي کرکــه، کين ــه را کــوزه شــوي. پ ــو ت کوڅــو او کل

ــدف  ــوي او ه ــل ک ــډه عم ــه گ ــه الس او پ ــل رسه الس پ ــو ب ــه ي ــت ل جهال

ــه  ــه د ټولنــې ورگــرزول دی. دا د هغــوي جگــړه دی چــي ل ــو ت ــو پيړي منځني

يــوي خــوا پــه وروســته پــايت والــې، حقــارت، خــوارې، غريبــي او بدبختــي 

کــي ډوب دي او لــه بلــې خــوا د پرمختــگ پــه لورلــه هرخوزښــت او لــه هــر 

ــوي... ــد ک ــه  چلن ــه او کين ــه کرک ــون رسه پ بدل

--هغــوي چــي خپــل موجوديــت پــه جهالــت او ناپوهــي کــي لټــوي 

"حقانيــت" بــه يــې څــه وي؟ 

--هغــوي چــي خپــل زور پــه تــرور کولــو او وژلــو کــي څرگنــدوي " 

حاکميــت" بــه يــې څــه وي؟ 

ــوي "  ــل ک ــات تحمي ــل نظري ــورو خپ ــه ن ــو پ ــه زور او وژل ــي پ ــوي چ --هغ

ــه وي؟  ــې څ ــه ي ــت" ب عدال

ــوزي او د  ــوونځې س ــور ښ ــه منظ ــوی پ ــړې د مخني ــي د زده ک ــوي چ --هغ

ــې "  ــه نيس ــو مخ ــتعدادونو د روزل ــو او اس ــومانو د فکرون ــلگونو زرو ماش س

ــې څــه وي؟ ــه ي ــري" ب برت

فیـسبـوک نـــامــه

تیـــم کرکت افغانســـتان، امارات متحدۀ عربـــی را با ۵ وکت 
شکســـت داد و با دو پیروزی و کســـب چهار امتیاز جایگاه 

خود را در دور بعدی مشـــخص ساخت.
امـــارات نخســـت بـــه میـــدان رفـــت و در 20 آوور با از 
دســـت دادن ۷ بازیکن ۱۴۶ دوش گرفت. اما افغانســـتان در 
آوور ۱9 هـــدف تعیین شـــده را پـــوره کرد و برنده شـــد.
نجیـــب زدران با کســـب ۱۱ و کریم جنـــت 22 دوش در 
حســـاس ترین لحظـــۀ رقابـــت -در آوور ۱۷ و ۱۸بـــازی- 

صفحـــۀ رقابـــت را به نفع افغانســـتان برگشـــتاندند.
تیم کرکت افغانســـتان با وجودی که شـــیر و خـــط را برده 
بـــود، امـــارات را به بیتنگ دعـــوت کرد. دولـــت زدران ۴ 
بازیکن تیم امـــارات را از میدان خارج کرد، راشـــدخان 2 و 

فریداحمد یـــک بازیکن حریف را حـــذف کردند.
خط بیتنگ افغانســـتان آغاز خوبی نداشـــت و محمد شهزاد، 
نجیب ترکـــی و نبی عیســـی خیل دوش خوب نداشـــته و 

قربانـــی بالنگ زیرکانه تیم امارات شـــدند.
اما اصفر ســـتانکزی ۳0 دوش، سمیع شـــینواری ۴0 دوش را 

انجـــام داده و افغانســـتان را به پیروزی نزدیک تر ســـاختند.
ایـــن دومین پیـــروزی پیهم افغانســـتان در این جام اســـت 
و قرار اســـت در ســـومین بـــازی این سلســـله، تیم کرکت 
افغانســـتان روز پنج شـــنبه بـــا نامیبیا به مصـــاف برود. در 
رقابت دیگـــر از گروه الـــف، عمان، هانگ کانـــگ را با ۷ 

وکت شکســـت داد.

تیم کرکت افغانستان امارات 
متحده را شکست داد ACKU
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ــش و  ــات پرس ــپ در جلس ــنهادی ترام ــران پیش وزی
ــد  ــخنانی گفته ان ــکا س ــنای امری ــود در س ــخ خ پاس
ــه دارد. حــال  ــپ زاوی ــد ترام ــارات دونال ــا اظه ــه ب ک
مفســران می پرســند کــه آیــا ترامــپ افــراد درســتی را 

ــرده؟ ــاب ک ــت ها انتخ ــن پس ــرای ای ب
بــه گــزارش دویچــه ولــه، در جلســات ســنا، برخــی 
ــی  ــا مواضع ــه تنه ــپ ن ــنهادی ترام ــران پیش از وزی
ــکا  ــی امری ــور آت ــس جمه ــع ریی ــاوت از مواض متف
بیــان کرده انــد کــه حتــی در قیــاس بــا مباحــث کارزار 
ــته اند.  ــائل داش ــه مس ــر ب ــی معتدل ت ــی، نگاه انتخابات
ــع  ــن مواض ــا ای ــه آی ــت ک ــن نیس ــا روش ــوز ام هن
معتدل تــر نشــانه تغییــر مواضــع خــود ترامــپ اســت 
یــا بازتــاب اختافــات نظــری وزیــران پیشــنهادی بــا 

ــت. ــد اس ــور جدی رییس جمه
ــه  ــد ک ــم گفته ان ــران ه ــران و مفس ــی از تحلیلگ برخ
ــپ  ــه ترام ــرود ک ــش ب ــه پی ــن گون ــه ای ــاید کار ب ش
وزیــران  و  کنــد  تکــرار  را  خــودش  حرف هــای 
کابینــه اش راه خودشــان را برونــد. ولــی اینکــه کــدام 
ــه واقعیــت نزدیک تــر اســت، موضوعــی  گمانه زنــی ب

ــد. ــد ش ــن خواه ــه زودی روش ــه ب ــت ک اس
بررســی صاحیــت وزیــران پیشــنهادی ترامــپ چنــد 
روزی اســت کــه شــروع شــده اســت. تــک تــک ایــن 
وزیــران بایــد در برابــر کنگــره امریــکا حضــور یابند و 
بــه پرســش های نماینــدگان پاســخ گوینــد. ایــن شــیوه 
ــی  ــکا نوع ــز در امری ــه طن ــت را ب از بررســی صاحی
ــه  ــناتورهایی ک ــون س ــد. چ ــردن نامیده ان ــاب" ک "کب
در برخــی مســائل از دانــش کارشناســانه برخوردارنــد، 
ــار  ــه رگب گزینه هــای پیشــنهادی رییــس جمهــور را ب

پرســش ها می بندنــد.
ــف در  ــزب مخال ــدگان ح ــه نماین ــت ک ــی اس بدیه
ایــن دوره، نماینــدگان حــزب دموکــرات، منتظــر 
چنیــن فرصتــی هســتند. تــا همیــن االن خیلــی 
ــه  ــن آن اینک ــت و مهم تری ــده اس ــن ش ــا روش چیزه
تیــم وزیرانــی کــه ترامــپ بــرای وزارتخانه هــای 
ــم  ــده حاک ــر خــاف قاع ــرده، ب ــف پیشــنهاد ک مختل
ــن  ــد. ای ــاوت می نوازن ــازی متف ــد و س ــل می کنن عم
وزیــران در همــان مســیری حرکــت نمی کننــد کــه تــا 
کنــون در کاخ ســفید و دولــت امریــکا روال عــادی و 

ــت. ــوده اس ــوم کار ب مرس
یــک هفته اســت کــه کار پرســش و پاســخ وزیــران در 
ســنا شــروع شــده اســت. تــا ایــن لحظــه هفــت وزیــر 
از مجمــوع ۱۵ وزیــر پیشــنهادی بــه پرســش های 
نماینــدگان پاســخ گفته انــد. پاســخ هایی کــه ایــن 
ــدگان  ــه پرســش های نماین ــر پیشــنهادی ب ــا آن وزی ی
ــا در  ــع آن ه ــه مواض ــت دارد ک ــد، از آن حکای داده ان
برخــی مــوارد بــا مواضــع اعــام شــده ترامــپ 

ــض اســت. متناق
جملــه  از  و  آلمانی زبــان  رســانه های  از  شــماری 
ــری  ــایت خب ــه"، س ــر آلگماین ــه "فرانکفورت روزنام
همچنیــن  و  "تاگس شــاو"  آلمــان  یــک  شــبکه 
ــه هایی از  ــی وی" گوش ــری " ان ت ــبکه خب ــایت ش س
تناقض گویی هــای وزیــران پیشــنهادی بــا مواضــع 

اعــام شــده ترامــپ را منتشــر کرده انــد.
ــه اختــاف نظــر ترامــپ و رییــس  "تاگــس  شــاو" ب
آینــده ســازمان ســیا، مایــک پمپئــو از یکســو و 
اختــاف نظــر ترامــپ بــا وزیــر دفــاع پیشــنهادی اش، 
جیمــز ماتیــس از ســوی دیگــر پرداختــه اســت. 
هــم رییــس آینــده ســازمان ســیا و هــم وزیــر دفــاع 
پیشــنهادی، روســیه را برخــاف نظــر دونالــد ترامــپ، 

ــد. ــی نمی کنن ــکا ارزیاب ــد امری ــد جدی متح
ــپ  ــنهادی ترام ــاع پیش ــر دف ــه، وزی ــوان نمون ــه عن ب
ــا  ــت: م ــه اس ــن گفت ــه چنی ــیه از جمل ــاره روس درب

ــه  ــم ک ــی داری ــی از تاش های ــد و باالی ــت بلن لیس
ــام  ــیه انج ــا روس ــبات ب ــود مناس ــرای بهب ــون ب تاکن
ــم  ــی داری ــت کوتاه ــال لیس ــن ح ــده اند. و در عی ش
ــی دارد. ــن تاش های ــت چنی ــت از موفقی ــه حکای ک
ــت  ــا می بایس ــت: م ــرده اس ــد ک ــس تاکی ــز ماتی جیم
در برابــر پوتیــن رویکــردی واقع بینانــه داشــته باشــیم. 
پوتیــن همــه تــاش خــود را بــه کار بــرده تــا در پیمان 

دفاعــی آتانتیــک شــمالی، ناتــو، شــکاف بینــدازد.
رکــس  ترامــپ،  پیشــنهادی  امورخارجــه  وزیــر 
تیلرســون رییــس پیشــین کمپانــی بــزرگ نفتــی 
"اکســون موبیــل" اســت و گفتــه می شــود کــه 
ــیه دارد.  ــن و روس ــا پوتی ــی ب ــیار خوب ــبات بس مناس
ــه  ــن ب ــال 20۱۴ پوتی ــه س ــرد ک ــد ک ــوش نبای فرام
تیلرســون مــدال دوســتی روســیه را اهــدا کــرده بــود. 
ــیه،  ــا روس ــنه ب ــبات حس ــن مناس ــت از ای ــا عزیم ب

گمــان می رفــت کــه تیلرســون همــان سیاســتی را در 
قبــال روســیه دنبــال کنــد کــه ترامــپ ظــرف ماه هــای 

ــت. ــرده اس ــرح ک ــرات مط ــه ک ــته ب گذش

جلســه پرســش و پاســخ رکــس تیلرســون در کنگــره 
ــع  ــت از مواض ــار، حکای ــاف انتظ ــا برخ ــکا ام امری
متفــاوت او بــا رییــس جمهــور آینــده امریــکا دارد. او 
روســیه و والدیمیــر پوتیــن را تهدیــدی بــرای منطقــه 
و کل جهــان ارزیابــی کــرده و گفتــه اســت کــه بایــد 

روســیه را ســر جــای خــود نشــاند.
وزیــر امــور خارجــه پیشــنهادی ترامــپ، رکــس 
ــت  ــر اهمی ــس ب ــرال ماتی ــر ژن ــز نظی ــون نی تیلرس
غیرقابــل انــکار ناتــو تاکیــد کــرده اســت. حــال آنکــه 
ــا از نقــش و  ــی خــود باره ترامــپ در کارزار انتخابات

ــود. ــرده ب ــاد ک ــو انتق ــت نات سیاس
ژنــرال جیمــز ماتیــس، وزیــر دفــاع پیشــنهادی 
ترامــپ، دربــاره ناتــو از جملــه گفتــه اســت کــه بایــد 
ــان  ــه پیم ــوف ب ــکا معط ــوان امری ــه و ت ــه توج هم

دفاعــی آتانتیــک شــمالی، ناتــو شــود. او گفتــه حتــی 
ــت  ــا می بایس ــت، م ــود نمی داش ــم وج ــو ه ــر نات اگ
ــو  ــان نات ــم. پیم ــدازی می کردی ــادی را راه ان ــن نه چنی
ضامــن صلــح در جهــان اســت. ژنــرال جیمــز ماتیــس 
ــد از  ــش بای ــکا و متحدان ــه امری ــود ک ــه ب ــی گفت حت
همــه امکانــات دیپلماتیــک، اقتصــادی و نظامــی بهــره 
ــر  ــان در براب ــزوم از خودش ــورت ل ــا در ص ــد ت گیرن

ــد. ــاع کنن ــدات دف تهدی
را  ایــران  بــا  توافق هســته ای  ترامــپ  دونالــد 
ــده  ــکا خوان ــخ امری ــه" کل تاری ــن معامل "ابلهانه تری
ــروع  ــض ش ــه مح ــه ب ــود ک ــه ب ــپ گفت ــود. ترام ب
ــق در شــمار اولویت هــای  ــن تواف ــدن ای کارش، برچی
ــاع  ــر دف ــه وزی ــال آنک ــود. ح ــد ب ــت او خواه دول
پیشــنهادی ترامــپ در جلســه پرســش و پاســخ ســنا 
ــت.  ــام گرف ــر برج ــی در براب ــا متفاوت ــع کام موض

ــرگاه  ــاره گفــت: »ه ــن ب ــس در ای ــرال جیمــز ماتی ژن
ــه انجــام چیــزی شــده باشــد، بایــد  امریــکا متعهــد ب
ــد  ــن تعه ــه ای ــود ب ــدان خ ــا متح ــکاری ب ــرای هم ب

ــد.« ــد بمان پایبن
ماتیــس گفتــه کــه بــه توافــق هســته ای بــا ایــران پایبند 
ــنهادی  ــر پیش ــه وزی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ترامــپ بــرای وزارت امــور خارجــه پیشــتر موضــوع 
ــا  ــود. طبع ــرده ب بررســی مجــدد برجــام را مطــرح ک
"بررســی" مجــدد توافــق هســته ای بــا "برچیــدن" آن 

تفاوتــی جــدی دارد.
ــپ در کارزار  ــد ترام ــه دونال ــی ک ــی از برگ های یک
ــن  ــا مهاجری ــه ب ــوع مقابل ــرد، موض ــی رو ک انتخابات
ــود.  ــوار در مــرز مکزیــک ب غیرقانونــی و احــداث دی
ترامــپ گفتــه بــود کــه ایــن بهتریــن و ســاده ترین راه 
مقابلــه بــا ورود غیرقانونــی مهاجریــن بــه امریکاســت.
احــداث دیــوار مــرزی و هزینــه اجــرای ایــن پــروژه 
ــپ  ــن زد. ترام ــکا دام ــی در امری ــای داغ ــه بحث ه ب
دربــاره تامیــن هزینــه ایــن دیــوار گفتــه بــود: مــا ایــن 

ــک  ــول آن را از مکزی ــم و پ ــاد می کنی ــوار را ایج دی
می گیریــم. رییــس جمهــور مکزیــک بارهــا و از 
ــری  ــت خب ــتین نشس ــس از نخس ــاعاتی پ ــه س جمل
دونالــد ترامــپ اعــام کــرد کــه مکزیــک حاضــر بــه 
تامیــن مالــی یــا مشــارکت در احــداث چنیــن دیــواری 

نیســت.
ــرای وزارت  ــپ ب ــر پیشــنهادی ترام ــی، وزی جــان کل
امنیــت داخلــی امریــکا صراحتــا گفتــه اســت کــه بــه 
بــاور او مشــکل مهاجــرت غیرقانونــی بــا ایجــاد یــک 
"مانــع روانــی" حــل نخواهــد شــد. حــال بســیاری از 
مفســران می پرســند، اگــر چنیــن اســت، آیــا احــداث 

چنیــن دیــواری اصــوال ضــرورت دارد؟
یکــی دیگــر از وعده هــا و شــعارهای انتخاباتــی 
مهاجــرت و ســفر  بــه  مربــوط  ترامــپ  دونالــد 
مســلمانان بــه امریــکا می شــد. ایــن شــعار انتخاباتــی 
باعــث افزایــش محبوبیــت ترامــپ در برخــی از 
ــی  ــپ مدع ــد. ترام ــکا ش ــی امری ــای اجتماع الیه ه
ــه  ــلمانان ب ــرت مس ــفر و مهاج ــه س ــود ک ــده ب ش
ــتی  ــات تروریس ــر حم ــش خط ــث افزای ــکا باع امری
در ایــن کشــور می شــود و از ایــن رو، او بــر آن 

ــرد. ــوی آن را بگی ــا جل ــت ت اس
حــال وزیــر پیشــنهادی او بــرای دادســتانی کل امریکا، 
ــا موضــع و  جــف سشــن موضعــی کامــا متفــاوت ب
رویکــرد ترامــپ دربــاره ســفر و مهاجــرت مســلمانان 
بــه امریــکا بیــان کــرده اســت. جــف سشــن در جلســه 
پرســش و پاســخ کنگــره امریــکا گفــت: مــن بــه ایــن 
موضــوع کــه بایــد جلــوی ورود مســلمانان بــه امریــکا 

را گرفــت نــه بــاور دارم و نــه از آن دفــاع می کنــم.
ــل  ــپ، مث ــد ترام ــروان دونال ــیاری از پی ــن بس همچنی
خــود او بــر ایــن باورنــد کــه موضــوع تغییــرات جوی 
و آب و هوایــی، صحــت نــدارد و نوعــی خیال پردازی 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــیاری از توافق ه ــپ بس ــت. ترام اس
مقابلــه بــا تغییــرات جــوی را رد کــرده و چنیــن 
ــده  ــکا مضــر خوان ــرای اقتصــاد امری ــی را ب توافق های
اســت. او حتــی گفتــه اســت کــه مایــل بــه شــرکت در 

چنیــن نشســت ها و همایش هایــی نیســت.

امــا وزیــر پیشــنهادی او بــرای وزارت خارجــه امریکا، 
ــکا در  ــه امری ــت: »اینک ــه اس ــون گفت ــس تیلرس رک
نشســت های مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی 
ــر بســیار مهمــی اســت.« تیلرســون  ــد، ام شــرکت کن
افــزوده کــه مقابلــه بــا خطــر تغییــرات جــوی، 
همــکاری  یــک  و  اســت  بین المللــی  موضوعــی 

جهانــی را طلــب می کنــد.
ترامــپ در کارزار انتخاباتــی خــود بارهــا از شــکنجه 
ــود  ــود. او گفتــه ب ــرای اعتراف گیــری دفــاع کــرده ب ب
ــا  ــه ب ــرار نیســت ک ــر اســت" و ق ــه "شــکنجه موث ک
ــینیم  ــتی بنش ــای تروریس ــه فعالیت ه ــون ب ــراد مظن اف
و گــپ بزنیــم، بایــد آن هــا را وادار کنیــم کــه حــرف 
بزننــد و شــکنجه بــرای بــه حــرف آوردن آن هــا موثــر 

اســت.
یکــی از شــیوه های شــکنجه کــه مــورد اســتفاده 
می گرفتــه،  قــرار  امریــکا  امنیتــی  نهادهــای 
"واتربوردینــگ" اســت کــه نوعــی القــای حــس غــرق 
ــا  ــاراک اوبام ــت. ب ــی" اس ــرق مصنوع ــدن یا"غ ش

ــود. ــرده ب ــع ک ــیوه را من ــن ش ــتفاده از ای اس
ــده  ــس آین ــم ریی ــپ، ه ــد ترام ــر دونال ــاف نظ برخ
ســازمان ســیا، مایــک پمپئــو و هــم کاندیــدای 
ــرای وزارت دادگســتری، جــف  ــپ ب پیشــنهادی ترام
مصنوعــی"  "غــرق  شــکنجه  از  اســتفاده  سشــن 
را غیرقانونــی خوانــده و گفته انــد کــه از چنیــن 

اســتفاده نخواهنــد کــرد. شــیوه هایی 

سـاز دوگـانۀ تیـم تـرامپ
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