
 بسیاری از کارمندان و محافظان ارگ در حال 
چکر زدن در ارگ ریاست جمهوری به کشیدن 

سگرت مشغول بودند. من به میزبانم به 
شوخی گفتم: »وقتی در ارگ ریاست جمهوری 

چنین فضایی جریان دارد، از دیگران چه 
انتظاری می توان داشت؟« گفتم باید کاری 

کرد که این فرهنگ الاقل از ارگ بیرون شود 
و تعزیراتی به وجود آید تا در محوطۀ ارگ 

کسی نتواند سگرت دود کند. وقتی دولت طی 
فرمانی کشیدِن سگرت را در اماکن عمومی و 
در ادارات دولتی منع کرده، چرا این فرمان 
در ارگ ریاست جمهوری به اجرا گذاشته 

نمی شود؟ 
سوءمدیریت این نیست که رییس جمهوری 
اوضاع کشور را کنترل کرده نمی تواند، بل 

این هم هست که او از چهارطرِف خود حتا در 
محدودۀ ارگ که محل کار و زنده گی اش است، 

خبر ندارد!

سگرت کشی و 
انگلیسی پرانی 

در ارگ
دو موضوع 
در قالِب یک 

نبشته

امریکا  سنای  نظامی  خدمات  کمیته  رییس  کین  مک  جان 
رفتن  هدر  درباره  »پنتاگون«  کشور  این  دفاع  وزارت  از 
توضیح  افغانستان  در  امریکا  کمک های  از  دالر  میلیون   36

خواسته است.
مک کین در نامه یی از سرپرست پنتاگون خواسته است تا در 
باره هدر رفتن 36 میلیون دالر برای ساخت تأسیسات نظامی 

در خاک افغانستان توضیح دهد.
پیش از این نیز بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان 
بارها در گزارش های خود از فساد و حیف ومیل میلیون ها 

دالر از کمک های امریکا به افغانستان پرده برداشته بود.
بازسازی  امور  امریکا در  بازرسی ویژه  اداره  تازه  یافته های 
کمک  دالر  میلیون ها  که  می دهد  نشان  )سیگار(  افغانستان 
ارتش  کماندوهای  برای  پایگاه  یک  ساخت  در  کشور  این 

افغانستان به هدر رفته است.
وزارت دفاع امریکا یک پایگاه نظامی را برای نیروهای ویژه 
ارتش افغانستان ساخته که در آن بیش از 57 میلیون دالر به 

مصرف رسیده است.
برای  پایگاه  این  ساخت  در  که  آمده  سیگار  گزارش  در 
نیروهای ویژه ارتش افغانستان کاستی های زیاد وجود دارد.

 100 و  میلیون   57 امریکا  دفاع  وزارت  می افزاید:  گزارش 
هزار دالر به افغانستان کمک کرده تا یک پایگاه نظامی برای 
نیروهای ویژه عملیاتی ارتش  ساخته و یا بازسازی شود که 
مهم ترین نیازمندی در این پایگاه تأمین انرژی برق است، اما 
ژنراتورهایی که در آن نصب شده تنها 25 درصد برق این 

پایگاه را تأمین می کند.
سیگار در یافته های خود نشان می دهد که برای تأمین برق 
در این پایگاه نظامی، هفت میلیون دالر صرف شده تا برای 

کیلووات   1088 قدرت  به  ژنراتور  پنج  کماندو  نیروهای 
نصب شود، اما این ژنراتورها، دارای مشکل زیادی است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است: محل غذاخوری 
این مرکز ویژه نظامی برای 280 نفر طراحی و در نظر گرفته 
استفاده  آن  از  نفر   1600 از  بیش  هم اکنون  اما  بود،  شده 

می کنند.
غذا  برای  که  بزرگتری  سالن  حتی  می کند:  تصریح  سیگار 
خوری در نظر گرفته شده بود، تا هنوز تکمیل نشده است.

گفتنی است که اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی 
افغانستان  در  اتالف کمک های خارجی  از  بارها  افغانستان 

انتقاد کرده است.
سال گذشته نیز سیگار اعالم کرده بود که با خریداری لوازم 
میلیون ها  افغانستان  دفاع  وزارت  نقلیه  وسایل  برای  یدکی 

دالر تلف شده است.
این در حالی است که دولت افغانستان همواره گزارش های 
سیگار را رد کرده و عامل تلف شدن بسیاری از کمک های 
اعالم  قراردادشان  طرف  و  امریکایی  پیمانکاران  را  امریکا 

کرده است.
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گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می زنیم که با ارزش های درونِی ما 
ناسازگار است. در این مورد، بازندۀ اصلی ما هستیم.
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مشاور امنیت ملی هند می گوید که تفاهمنامۀ اطالعاتی 
پاکستان  استخبارات  سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت 
گمان های  حسب  بر  اطالعاتی  اشتراک گذاری  برای 

اشتباه بنا شده است.
آجیت دو وال مشاور امنیت ملی هند گفت که هدف 
پاکستان از امضای این تفاهمنامه تحت فشار قراردادن 
افغانستان برای عدم اجازه به تالش های احتمالی هند 

علیه اسالم آباد است.
خاک  از  هند  که  فرضیه  این  افزود:  وال  دو  آجیت 
برد  بهره  خود  امنیتی  اهداف  پیشبرد  برای  افغانستان 

اشتباه است.
ملی  امنیت  میان  اطالعاتی  همکاری های  تفاهمنامه 
گذشته  هفته  پاکستان  اطالعاتی  سازمان  و  افغانستان 

رسانه یی شد.
بر اساس گفته برخی از منابع، این دو سازمان یافته های 
اطالعاتی خود را در اختیار یکدیگر می گذارند و نیز 
درمنطقه  حاضر  تروریست های  با  مشترک  طور  به 

می جنگند.
رابطه  این  در  اشرف غنی  سخنگوی  عابدی  اجمل 
گفت: پس از تکمیل شدن این تفاهمنامه روسای این 

دو سازمان اطالعاتی آن را امضاء خواهند کرد.
به  افغانستان  ملی  امنیت  سخنگوی  صدیقی  حسیب 
نگرانی های توافق با آی اس آی جواب داد و گفت: 
این  منافع ملی  پاکستان علیه  با  تفاهمنامه امضاء شده 
کشور نیست بلکه بر حسب همکاری قبلی دوجانبه دو 

کشور اتخاذ شده است.

هشدار مک کین به پنتاگون:

دربـارۀ پول  های هـدر رفتـه در افغانستان توضیـح بدهید 
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توافق نامۀ استخباراتی میان افغانستان و پاکستان به هر 
تعبیر و تفسیر و جمالتی که نوشته شود، هیچ سودی 
به نفِع افغانستان نخواهد داشت؛ زیرا پاکستان بر بنیاد 
یک استراتژی که من آن را »ازلی« می خوانم، حرکت 
می کند و تا ابد به آن ادامه می دهد. اما این استراتژِی 
دچارِ  منطقه  که  پایان  یابد  می تواند  زمانی  پاکستان 
برخی  جغرافیایی  ساختار  و  شود  عظیم  تحول  یک 
به  وضعیت  که  زمانی  تا  مسلمًا  کنـد.  تغییر  کشورها 
شکِل امروزی ادامه  داشته باشد، پاکستان فقط مراحِل 
تازه  ابزارهای تطبیق کنندۀ استراتژی اش را  عملیاتی و 

می کند و بس.
و  سلطه جو  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  پاکستان 
عمِق  سیاسِت  تطبیِق  پی  در  فقط  فرصت طلب، 
استراتژیک در افغانستان است و به هیچ عنوان از آن 
گذار نمی کند. در این رهگـذر، آن چه پاکستان می تواند 
و  سیاست  این  تطبیِق  شیوۀ  گذر  کند،  آن  از  گاهی 
ابزارهای بازی در میدان است. زیرا پاکستان به موازات 
تطبیِق برنامۀ عمق استراتژی  در افغانستان، با موانع و 
چالش های جدید روبه رو می شود، که این وضع تنها به 

تغییِر شیوه های عملیاتِی این کشور می انجامد.
معنی توافق نامه یی که اکنون پاکستان با افغانستان امضا 
پیش  به خاطر  پاکستان می خواهد  که  است  این  کرده، 
پا  کشور  این  مردمِ  دِل  بر  اهدافش،  سوی  به  رفتن 

بگذارد و از روی افغانستان عبور کند.
بسیار  انعطاِف  یک  با  غنی  آقای  دولت  اکنون  اگرچه 
میان  سند  عنوان  به  آن چه  که  است  خواسته  روشن 
را  است  شده  امضا  کشور  دو  استخباراتی  نهادهای 
این  که  است  این  واقعیت  اما  بخواند،  ناشده  امضا 
به  گرفته،  صورت  درآن  که  دستبردی  وجود  با  سند 
دو  هر  استخباراتِی  مقام های  بلندترین  رسمِی  امضای 
کشور رسیده است. امضا نشده خواندِن این سند هم 
حرفی ست که آقای محقق معاون دوم ریاست اجرایی 
که مدعی دستبرد در این تفاهم نامه هست، روی زبان 

ارگ گذاشته شده است.
دلیل امضا شدن این سند برای عملیاتی شدن این است 
ادارۀ آی اس آی پاکستان  که یک طرِف سند را رییس 
امنیت  ادارۀ  اول  معاون  را  دیگر  طرف  و  کرده  امضا 
ملی افغانستان. اگر این سند امضا شده تلقی نمی شد 
ریاست  ارگ  امروز  که  سطحی  به  اعتبار  حیث  از  و 
ادارۀ  جمهوری مدعی آن است، می بود، هرگز رییس 
تنها  نمی کرد.  امضا  را  آن  پای  آی اس آی  استخباراتی 
آقای رحمت اهلل  که  است  این  دارد  که وجود  تفاوتی 
با چاالکی  افغانستان،  ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل 
وارد  مصیبت  این  در  را  اداره اش  اوِل  معاون  خاص 
کرده است. دعوا میان رییس ادارۀ امنیت ملی و مشاور 
شورای امنیت ملی کشور بر سِر چه گونه گی اهمیت و 

امضای سند نیز این ادعا را ثابت می کند. 
سخناِن  از  تبعیت  به  ریاست جمهوری  که  حاال 
هوشیارانۀ آقای محقق می گوید که این سند امضا شده 
نیست، فقط یک عقب نشینی است که دیروز در مورد 
آن نوشتیم و حاال هم تأکید می کنیم که این عقب نشینی 
چنین  امضای  برابر  در  مخالفت ها  شدِن  بلند  از  بعد 
سندی صورت گرفته است. از طرف دیگر، رسانه های 
کشور،  آن  رسمی  رسانه های  به خصوص  پاکستانی 
از  افغانستان  ارِگ  مقام های  اظهارات  برخالف 
چنان که  می دهند.  خبر  سندی  چنین  یک  شدِن  امضا 
تأیید کرد که حکومت های  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
افغانستان و پاکستان در خصوص تبادل اطالعات بین 
سازمان آی اس آی و ادارۀ امنیت ملی افغانستان توافق 

کرده اند.
در همین حال، یک منبع آگاه به روزنامۀ ماندگار گفته 
است که بحث امضای این توافق نامه بعد از سفِر آقای 
غنی به هند، از جانب پاکستان مطرح شده است و نیز 
شامل سلسله توافق هایی ست که رییس جمهور غنی در 
سفرش به پاکستان در دیدار با مقام های استخباراتی آن 
کشور داشته و امضای آن زمانی صورت گرفته است 

که نوازشریف هنوز در کابل حضور داشت. 
به هر صورت، مهم این است که افغانستان از امضای 
امضا  سنِد  متن  در  که  تغییراتی  با  سندی  چنین  یک 
شده به وجود می آید، چه اهدافی را دنبال می کند. پیش 
میان  استخباراتی  همکاری های  که  گفت  باید  این  از 
کشورها در زمینه های مشخص و امضای تفاهم نامه ها 
یک امر عادی است؛ اما کشورهایی با هم همکاری های 
این چنینی را به امضا می رسانند که به مداخله در امور 
یکدیگر متهم نیستند، بلکه به هدِف رویارویی با خطِر 

مشترک همکاری هایی می داشته باشند. 
اما داستان افغانستان و پاکستان، شکِل دیگری دارد و 
افغانستان در محراِق توجه  اخیر،  در طول چهار دهۀ 
پاکستان به عنوان کشوری قرار داشته که باید مطیعش 
باشد؛ ادعایی که احمدشاه مسعود رهبِر مقاومِت ضد 
طالبان در بازگشت از سفرش به اروپا مطرح کرده بود. 

پاکستان  همسایۀ  عنوان  به  افغانستان  دیگر،  طرف  از 
همواره در برابر جنگ اعالم نشدۀ این کشور قرار داشته 
و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد افغانستان 
حاال  و  است  کرده  مقاومت  پاکستان  تجاوز  برابر  در 
هم همین جنگ و رویارویی ادامه دارد و ما در امتداد 
داریم.  قرار  پاکستان  تجاوز  برابر  در  پیشین  مقاومِت 
چنان که آقای داوودزی وزیر داخلۀ پیشین، در نشستی 
با مسووالن رسانه ها در وزارت داخله که نویسنده نیز 
در آن نشست حضور داشت، به صراحت گفته بود »تا 
زمانی که من وزیر داخله نبودم، برداشتی از جنگ در 
افغانستان داشتم، اما حاال که وزیر داخلۀ کشور هستم 
من  برداشِت  می یابم،  دست  اطالعات  به  روز  هر  و 
عوض شده است و ما در برابر تجاوز آشکار پاکستان 
قرار داریم.« حاال هم همۀ مقام های امنیتی نظامِی ما به 

همین نکته واقف و معترف اند.
بنابراین وقتی که دولت افغانستان و مردم ما، اسالم آباد 
در  ناامنی  ایجاد  برای  طالبان  از  که  می کنند  متهم  را 
آگاهان  اتفاِق  به  قریب  و  می کند  حمایت  افغانستان 
جز  به  افغانستان  در  نظام  مسووالن  و  تحلیل گران  و 
سازمان  و  پاکستان  ارتش  قاطعانه  خاص،  حلقۀ  یک 
اطالعاتِی این کشور را به سازمان دهی حمالِت صورت 
از  بین المللی  و  داخلی  نظامِی  نیروهای  علیه  گرفته 
می کنند،  متهم  طالبان  از  لجستیکی  حمایت  طریق 
نشان می دهد که ما به دولت پاکستان به عنوان دشمن 
گونۀ رسمی  به  را  این دشمنی  هیچ گاه  اما  می نگریم، 

اعالن نکرده ایم. 
اعالم  »جنگ  از  ریاست جمهوری  اخیراً  که  برداشتی 
است،  کرده  مطرح  پاکستان  و  افغانستان  میان  ناشده« 
موجود  استثنایی  رابطۀ  از  که  تعریفی ست  دقیق ترین 
بین المللی  روابط  در سطح  افغانستان  و  پاکستان  میان 
ادارۀ  هم  پاکستان  دیگر،  طرف  از  داد.  ارایه  می شود 
ایجاد  در  که  می کند  متهم  را  افغانستان  استخباراتی 
نویسنده  که  ـ  دارد  دست  افغانستان  در  ناامنی ها 
استخباراتی کشورم  ادارۀ  در  را  توانی  چنین  متأسفانه 
با  که  هستند  افغانستان  در  کسانی  نیز  و  ـ  نمی بینم 

قوم گرایی افراطی شان در واقع تمامیت ارضی پاکستان 
را به رسمیت نمی شناسند و این باعث تحریک بیشتر 

پاکستان در برابر افغانستان شده است. 
اهداف  و  پاکستان  استراتژی  به  که  توجهی  با  البته 
هم  دیورندطلبی  خیر  از  اگر  داریم،  آن  استیالجویانۀ 
پاکستان  برنامه های  و  توطیه ها  دامن  بازهم  بگذریم، 
اصحاب  از  برخی  نیز  و  نمی شود  چیده  افغانستان  از 
به  را  ادعای جنوِب هندوکش  سیاست در آن کشور، 
می شناسند  دیروز  هنِد  و  امروز  پاکستاِن  خاک  عنوان 
بنابراین می بینیم  و از اتک تا متک را مطرح می کنند. 
برابِر  کاماًل در  با یک چنین مشخصات که  دو کشور 
عهد  هیچ  به  )پاکستان(  طرف  یک  و  دارند  قرار  هم 
و پیمانی پابند نیست، نمی توانند یک چنین تفاهم نامۀ 
بر  بنیاد آن، عالوه  بر  امضا کنند که  استخباراتی یی را 
تبادل اطالعات، حتا ادارۀ استخباراِت یک کشور باید 
در کارهای استخباراتی کشور دیگر در مواردی که الزم 
پنداشته می شود، مداخله کند. از طرف دیگر، پاکستان 
تفاهم نامه یی  داشتِن یک چنین  نیازمند  عنوان  هیچ  به 
با جانب افغانستان نیست. پاکستان سال هاست که در 
حکومت افغانستان گماشته گانی دارد و هر از گاهی که 
اراده کند، به هرچه اطالعات و معلومات است، دست 
می یابد و هر وقت اراده کند، کسی را نابود و جایی را 

ناامن می کند.
بحث اعتمادسازی میان پاکستان و افغانستان به عنوان 
از  افشاشده  بندهای  نیست.  منطق بردار  صیاد و صید، 
این توافق نامه نشان می دهد که این توافق نامه یک طرفه 
است و طرِف افغانستان به عنوان تسهیل کنندۀ اهداِف 
توافق نامه  این  باور من،  به  قرار دارد و بس.  پاکستان 
منطقه دسِت  را می دهد که در  امکان  این  پاکستان  به 
برتری داشته باشد و همان ایده ها و آرزوهایی را که 
به  حتـا  و  علنی تر  و  رسمی تر  گونۀ  به  دارد،  سر  در 
اعالم  مواد  همۀ  زیرا  کند.  عملی  صاحب خانه  عنوان 
شده در این توافق نامه بر بنیـاد منافع پاکستان استوار 
دستگاه  دشمن  عنوان  به  را  افغانستان  حتا  و  است 
استخباراتی هندوستان، در کنار پاکستان قرار می دهد. 
از طرف دیگر، دولت و نظام استخباراتی افغانستان را 
در برابر یک اقلیِت آن طرِف دیورند که خواهان ایجاد 
که خواهان  آن کشور  بلوچ های  و  پشتونستان هستند 
ایجاد بلوچستان هستند و زیر عنوان جدایی طلبان قابل 

مطالعه اند، فعال می سازد و بس. 
شناخت از استراتژی و اهداف پاکستان و نیازهای این 
به  موافت نامه  این  که  می دهد  نشان  منطقه  در  کشور 
هیچ عنوان نشان دهندۀ تغییر در سیاست های افغانستان 
و »بخشی از سیاست کالِن داکتر غنی برای پایان دادن 
در  گامی  بلکه  نیست،  ثبات«  ایجاد  و  خشونت ها  به 
این  در  ملزم کننده یی  مادۀ  هیچ  زیرا  است؛  آن  برابِر 
از  تا پاکستان را وادار کند که  توافق نامه وجود ندارد 
به میز مذاکره  برای آوردِن آن ها  بر طالبان  نفوذ خود 

استفاده کند.
واضح باید گفت که هیچ امیـدی وجود ندارد که دو 
با این گونه  بتوانند  کشور با چنین ساختار و پرداختی 
دو  مناسباِت  و  روابط  بر  توافق نامه ها،  و  اقدامات 
روی  که  کشوری  دو  آن هم  شوند،  واقع  مفید  کشور 
البته  دارند.  اختالف  مشترک شان  مرز  طوالنی ترین 
این  که  ممیزه یی  روشن ترین  که  دارند  باور  برخی ها 
توافق نامه دارد این است که دولت افغانستان با اجرایی 
کردن آن، به رسمی بودِن خط دیورند به عنوان سرحد 
رنجش  سبب  امِر  این   و  می کند  اعتراف  بین المللی 
افغانستان  در  پشتون  ملی گرایان  به اصطالح  از  برخی 
این  بپـذیریم،  را  ادعا  و  تحلیل  این  اگر  شد.  خواهد 
هیچ  دیورند  به  رسمیت  بخشی  از  غیر  به  توافق نامه 

سودِ دیگری برای افغانستان ندارد.
 از طرف دیگر، این توافق نامه در راستای اهداف کالِن 
به  افغانستان  راستای سپردِن  در  و  منطقه  در  پاکستان 
مدیریِت این کشور شکل گرفته است. یکی از نکات 
ضمنی و نانوشتۀ این توافق نامه، معرفی کسی به عنوان 
وزیر دفاع به خواسِت پاکستان خوانده شده است که 
اختیارِ  در  صورتی،  چنین  در  را  کشور  کِل  می تواند 
پاکستان قرار دهد و پاکستان از داشتن چنین بستری 
می تواند کشورهای چین و آسیای میانه را ناامن سازد 
شدیداً  افغانستان  در  را  هندوستان  رقیبش  منافِع  و 

صدمه برساند.
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نظری پریانی

صـیاد و صیـد
در حاشیۀ توافق نامۀ آی اس آی با امنیت ملی افغانستان

دلیل امضا شدن این سند برای عملیاتی شدن این است که یک طرِف سند را رییس ادارۀ 
آی اس آی پاکستان امضا کرده و طرف دیگر را معاون اول ادارۀ امنیت ملی افغانستان. 
اگر این سند امضا شده تلقی نمی شد و از حیث اعتبار به سطحی که امروز ارگ ریاست 
را  آن  پای  استخباراتی آی اس آی  ادارۀ  جمهوری مدعی آن است، می بود، هرگز رییس 
رییس  نبیل  رحمت اهلل  آقای  که  است  این  دارد  وجود  که  تفاوتی  تنها  نمی کرد.  امضا 
عمومی امنیت ملی افغانستان، با چاالکی خاص معاون اوِل اداره اش را در این مصیبت 
وارد کرده است. دعوا میان رییس ادارۀ امنیت ملی و مشاور شورای امنیت ملی کشور 

بر سِر چه گونه گی اهمیت و امضای سند نیز این ادعا را ثابت می کند
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نمایندگان مجلس طرح تعدیل قانون سرپرستی که در ماه آخر 
سال گذشته از سوی حکومت به پارلمان فرستاده شده بود را 

با اکثریت آرا تصویب کرد.
به  و  شد  ارایه  مرکزی  تفتیش  کمیسیون  سوی  از  طرح  این 
گفته برخی از نماینده گان، در دوجلسه مشترک روی آن بحث 

شده است.
این قانون در یک فصل و هشت ماده تنظیم شده است.

رای  پارلمان  سوی  از  که  کسانی  بر  عالوه  جدید،  طرح  در 
این  شامل  نیز  ولسوال ها  و  والی ها  روسا،  می گرفتند؛  اعتماد 

قانون شده اند.
در قانون قبلی زمان سرپرستی دوماه در نظر گرفته شده بود.

اسداهلل سعادتی وکیل دایکندی در پارلمان و عضو کمیسیون 
زیادی  اشکاالت  گذشته  قانون  که  می گوید  مرکزی  تفتیش 
داشت؛  اما طرح جدید سرپرستی را عام ساخته که در رابطه 
نیز  کشور  از  خارج  نمایندگی های  حتا  سرپرست ها  همه  به 

شامل آن است.
به گفته او، در گذشته راه دیگری نداشت که سرپرستان بعد از 
دو ماه به کارشان ادامه دهد؛ اما این بار، کسانی که از مجلس 
رای می گیرند در برخی از موارد استثنایی، مدت سرپرستی 

شان تمدید می شود.
شماری از نماینده گان نیز می گویند که این طرح از مشکالت 
قبلی که داشت بهتر است اما، به باور آنان، عمل کردن به آن از 

سوی حکومت، شرط اساسی به شمار می رود.
پس از روی کار آمدن، رییس جمهور غنی، بیشتر وزارت ها و 
ریاست ها و والیت ها، بیش از دوماه، از سوی سرپرست اداره  
معضالت حکومت  از  یکی  به  امر، خود  این  که  می  شوند 

وحدت ملی تبدیل شده است.

نماینده گان بامیان در مجلس:

طاهر ظهیر شایستۀ بامیان نیست
نماینده گان بامیان در مجلس از معرفی طاهر زهیر 
ناخشنودی  ابراز  والیت  این  جدید  والی  حیث  به 

کرده اند.
آنان دیروز در یک نشست خبری گفته اند که طاهر 
باید  رییس جمهوری  و  نیست  بامیان  شایستۀ  ظهیر 

فرد مناسبی را به حیث والی این والیت بگمارد.
عبدالرحمان  بهشتی،  فکوری  اکبری،  محمد    
مردم  نماینده  چهار  ایلخانی  صفورا  و  شهیدانی 
با  بامیان  بامیان در مجلس  می گویند که همه مردم 
تقرری آقای زهیر به عنوان والی جدید این والیت 

مخالف اند.
اخیراً رییس جمهور تقرری 8 والی جدید را امضا 
والی  عنوان  به  زهیر  آن طاهر  یکی  که  است  کرده 

بامیان است.
پیش از این نیز سر و صداهای در داخل حکومت 
نیز باال شده است. گفته می شود رییس اجرایی نیز 
با تقرری چهار والی جدید از جمله والیت بامیان 

موافقت نکرده است.
در همین حال، نماینده گان مردم بامیان تاکید دارند 
که رییس جمهور باید در تقرری والی جدید بامیان 
تجدیدنظر کند و شخصی را بگمارد که مورد توافق 

همه مردم این والیت باشد.
محمد اکبری که به نماینده گی از سایر نماینده گان 
گفت:  می کرد،  صحبت  رسانه ها  با  بامیان  والیت 
این  در  زهیر  آقای  والیت  با  بامیان  مردم  »اکثریت 
بامیان  نمایندۀ مردم  ما چهار  اند و  والیت مخالف 
متفق الرای با تبعیت از آرای موکلین خود، با والیت 

آقای زهیر در بامیان مخالف هستیم«.

از  بامیان  مردم  نماینده گان  ما  افزود:  اکبری  آقای 
رییس جمهور می خواهیم که راجع به تعیین آقای 

زهیر به عنوان والی بامیان تجدید نظر بکند.
در  که  است  دولت  و  ملت  منافع  به  وی،  گفته  به 
که  شوند  گماشته  کسانی  والیات  سایر  و  بامیان 
بردباری  و  مردم  با  خوبی  سابقه  کافی،  دانش  از 
خاص«  جناح  »یک  به  وابسته  و  باشد  برخوردار 

نباشد.
این نماینده مردم بامیان هشدار داد: »بامیان تاکنون 
آرام بوده و بدون شک اگر آقای زهیر به عنوان والی 

بحران  و  مشکالت  با  والیت  این  برود؛  بامیان  به 
جدی مواجه خواهد شد«.

حکومت  که  ورزیدند  تأکید  بامیان  نماینده گان 
بامیان  مردم  باید مصلحت 500 هزار  ملی  وحدت 

را در نظر بگیرند.
به گفته آنان، آقای زهیر پیش از این نیز در بامیان 

کار کرده و مردم از او خاطره خوشی ندارند.
افغانستان  طاهر زهیر عضو حزب وحدت اسالمی 
به رهبری آقای خلیلی است و او به والیت بامیان 

نیز از این مجرا معرفی شده است.
مجلس طرح تعدیل قانون تنظیم 

سرپرستی را تصویب کرد

کشف شهر باستاني پنج 
هزارساله در »مس عینک«

نماینده گان مجلس:

با کی صلح می کنیم: طالبان یا پاکستان؟
وزارت مالیه پرداخت عوارض 

گمرکی را الکترونیک کرد

از  است  امیدوار  افغانستان  حکومت  که  حالی  در 
این  در  را  ثبات  و  پاکستان صلح  با  نزدیکی  طریق 
می گویند  مجلس  نماینده گان  اما  کند  تامین  کشور 

حکومت باید مشخص کند که با کی صلح می کند.
پس از آن که شورشگری و فعالیت طالبان در سال 
2004 در نقاطی از افغانستان افزایش یافت حکومت 
کشور  این  در  صلح  برای  را  راهی  تا  کرد  تالش 
پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد  کند.  جستجو 
افغانستان تالش های زیادی را به خرج داد تا طالبان 

را قانع کند تا برسر میز مذکره برگردند.
در  برای صلح،  تالش  سال ها  از  پس  کرزی  حامد 
آخرین روزهای عمر حکومتش اعالم کرد که طالبان 
به نمایندگی از دیگران می جنگند و خود صالحیتی 

برای صلح ندارند.
کرزی خاطر نشان کرده که پاکستان برای تامین صلح 
در افغانستان خواهان به رسمیت شناخته شدن خط 
دیورند و کنترول سیاست خارجی این کشور است. 
هنگامی که رییس جمهور غنی به قدرت رسید در 
نخستین سفرش به پاکستان با جنرال راحیل شریف 

لوی درستیز پاکستان دیدار کرد.
جدیت اشرف غنی برای گفت وگو با عالی رتبه ترین 
مقام های پاکستان این امیدواری را در افغانستان زنده 
کرد که ممکن است پاکستان در راستای تامین صلح 

با افغانستان همکاری کند.
شنبه  روز  عمومی  جلسه  در  مجلس  نماینده گان 
مشخص  باید  که حکومت  کردند  تاکید  جوزا(   2(
کند که با چه کسی صلح می کند. ظاهر قدیر معاون 
مجلس گفت: »اگر ما صلح می خواهیم در بودن مال 
عمر می خواهیم یا در نبودنش. برای صلح با پاکستان 
اگر مال عمری وجود  با طالب.  یا  صحبت می کنیم 
نداشته باشد، ما به 20 نفر و 30 گروه امتیاز بدهیم؟«

به صورت  اما رییس جمهور غنی در هفتۀ گذشته 
واضح مشخص کرد که افغانستان با چه کسی صلح 
دو  افغانستان  صلح  که  گفت  غنی  اشرف  می کند. 
جنبه دارد. یکی صلح با طالبان و دیگری با پاکستان.
که  است  باور  این  به  افغانستان  رییس جمهور 
آن  همکاری  زمینه  پاکستان  با  اخیر  گفت وگوهای 
دو  همکاری  می کند.  مساعد  را  صلح  برای  کشور 
استخبارات دو  اندازه یی گسترده شده که  به  کشور 
امضا  استخباراتی  اطالعات  تبادل  تفاهم نامه  کشور 
افغانستان  داخل  در  شدت  به  که  اقدامی  کرده اند. 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
آقای غنی در نشست گروه بین المللی تماس گفت 
باز  افغانستان  دروازه صلح بر روی مخالفین مسلح 
است ولی حکومت جنگ را با جنگ پاسخ می دهد.

اتکا به خود
در این حال، سید اکبر آغا یکی از سران پیشین گروه 
سوی  از  که  گردهمایی  یک  در  شنبه  روز  طالبان 
شده  برگزار  کابل  در  افغانستان  نجات  راه  شورای 
با  می کنیم.  ما حل  را خود  مشکل  »این  گفت:  بود 
خارجی ها حل شدنی نیست. خارجی ها نمی توانند 

این مشکل را حل کنند.«
در این گردهمایی توصیه شد که حکومت افغانستان 
باید شکایت ها و درد دل های مردم را بشنود و آن را 
حل کند در غیرآن کشورهای دیگر نمی توانند صلح 

را در این کشور تامین کنند.
حکومت  گفتند  گردهمایی  این  کننده گان  اشتراک 
هنوز بر مساجد تسلط ندارد و شماری از مالها علیه 
نظام تبلیغ می کنند. آن ها تاکید کردند که از داخل 
صادر  جهاد  فتوای  حکومت  علیه  نباید  افغانستان 
شود زیرا مردم به همین فتواها عمل می کنند و جنگ 

افغانستان به همین دلیل به درازا کشیده شده است.

باستان شناسان نشانه هایي از وجود یک شهر باستاني با قدمت 
پنج هزار سال در والیت لوگر را کشف کردند.

و  دارد  قرار  لوگر  منطقۀ »مسک عینک«  در  باستاني  این شهر 
باستان شناسان معتقدند که در زیر شهر »بودا« قرار گرفته است.
پیش از این نیز آثار تاریخي بسیار قدیمي ازجمله مجسمه هاي 
بودا و نسخه  هاي تحریري روي پوست در منطقه »مس عینک« 
لوگر کشف شده بود. درصورتي که شهر باستاني جدید که بنام 
شهر » عصر برونز » یاد شده است، کشف شود، اعتبار باستاني 
منطقه مس عینک لوگر تقویت مي شود. قدیر تیموري رییس 
اداره باستان شناسي افغانستان گفته است که پیش از این نیز آثار 

دوره » برونز« در این کشور کشف شده بود.
نیز  افغانستان  مس  معدن  بزرگترین  که  است  درحالي  این 
درمنطقه  مس عینک لوگر قرار دارد و به همین دلیل عملیات 

استخراج مس دراین منطقه به تعلیق درآمد.
گفتني است، قرار داد استخراج معدن مس عینک لوگر درسال 
دولتي  افغانستان و شرکت  میان دولت  میالدي  دوهزاروهفت 

چین منعقد شده بود.
گفته مي شود منطقه مس عینک درمسیر جاده تاریخي » ابریشم 

» قرارگرفته بود و بودائیان از این منطقه بازدید مي کردند.

افغانستان نظام پرداخت عوارض گمرکی را به هدف  دولت 
جلوگیری از فساد، الکترونیک کرده است.

گل مقصود، ثابت معاون وزارت مالیه به خبرنگاران گفت که 
با الکترونیک شدن پرداخت عوارض گمرکی، از دیوان ساالری 

سنگین و واسطه بازی کاسته می شود.
آقای ثابت گفت هدف از معرفی سیستم جدید نه تنها آوردن 
باعث  بلکه  است،  گمرکی  عوارض  کردن  جمع  در  بهبود 
شفافیت و سهولت در کار تاجر و مهمتر از همه جلوگیری از 

فساد می شود.
به  گمرکی  مالیات  پرداخت  در  پول  تبادل  وقتی  افزود  او 
حد  تا  شود،  تبدیل  الکترونیک  پرداخت  به  فیزیکی  صورت 

زیادی از فساد جلوگیری می شود.
گمرکی  عوارض  پرداخت  تسریع  برای  تاجران  این  از  پیش 
دست به دامن کمیشن کاران )واسطه ها( می شدند، اما به گفته 

آقای ثابت، دیگر نیازی به کمک کمیشن کار نخواهد بود.
افغانستان گفت که سیستم  نجیب وردک، رییس گمرک های 
بین المللی  فرودگاه  و  کابل  گمرک  اداره  در  ابتدا  الکترونیک 
کابل برای سه ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می شود.
این  آزمایشی  اجرای  جریان  در  اگر  که  افزود  وردک  آقای 
سیستم مشکلی به میان نیامد، سیستم جدید در سراسر کشور 

اجرا می شود.
حدود  بر  بالغ  امسال  گمرک ها  طریق  از  افغانستان  درآمد 
افغانی )معادل 800 میلیون دالر( می شود که رقم  48 میلیارد 

عمده ای است.
افغانستان  مقام های وزارت مالیه می گویند که درآمد گمرکی 
در حال افزایش است و تنها در پنج ماه گذشته 14 درصد در 
افزایش  گمرکی  مالیات  در  گذشته،  سال  در  آن  مشابه  زمان 

دیده می شود.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

- رابطه با چین
واضح است که موقعیت پاکستان به عنوان یک 
شریِک استراتژیک برای غربی ها بسیار بااهمیت 
حد  از  بیش  نزدیکی  برای  تالش  ولی  است؛ 
بر  پاکستان  غربی  متحدین  اعتماد  به  چین،  به 
این کشور صدمه های جبران ناپذیر زده، هرچند 
با  بسیار عمیق  روابط  ایجاد  برای  نفس تالش 
چین، تا حال نتیجۀ دلخواه پاکستان را به همراه 
داشته  بهتری  دورنمای  می تواند  ولی  نداشته؛ 

باشد.
از حلقه های  یکی  اخیر،  در سال های   حداقل 
متحدین  تغییر  پاکستان،  خارجی  روابط  اصلی 
به دلیل  که  بود  چین  با  غربی اش  استراتژیک 

میدان  در  غربی،  قدرت های  با  چین  تعامالت 
کالِن روابط بین المللی، هنوز به نتایج مورد نظر 

پاکستان نرسیده است. 
چین بیشتر با دید اقتصادی وارد بازی با پاکستان 
شده بود. هرچند در زمینه های نظامی و امنیتی 
نیز همکاری هایی میان دو کشور جریان داشته؛ 
ولی این همکاری در حدی نبوده که بتواند در 
و  نظامی  حمایت های  جایگزین  کوتاه مدت، 
مالی ایاالت متحده و تعدادی از متحدین غربی 

آن برای پاکستان باشد.
از سوی دیگر، چین نگران گسترش افراط گرایی 
در سرحدات شمال غربی و غربی اش که بیشتر 
گستردۀ  حضور  می باشد.  است  مسلمان نشین 
بخش  یک  که  پاکستان  در  افراطی  گروه های 
کوچِک آن شامل اویغورهای چین نیز می شود، 
کرده  را سست  پاکستان  بر  چین  اعتماد  رشتۀ 

است.
پالیسی  کردن  دنبال  از  پاکستان  حال،  این  با 
به  حاال  و  نکشیده  دست  چین  جلب حمایِت 
نتیجه هایی  به  اصرار،  این  که  می رسد  به  نظر 

برای پاکستان منجر می شود. 
ده  چند  سرمایه گذاری های  وعدۀ  اعالم 
برای  می تواند  پاکستان،  به  چین  بیلیون دالری 
اقتصاد صدمه خوردۀ این کشور آِب حیات باشد 
و در زمینۀ مبارزه با افراط گرایی نیز به پاکستان 
افراط گرایی،  مهار  برای  پاکستان  رساند.  یاری 
زنده گی  تغییر  و  بزرگ  سرمایه گذاری های  به 
قبایِل  و  بلوچستان  خیبرپختونخوا،  در  مردم 
نیاز از مدرِک  نیاز دارد که بخشی از این  آزاد 
باالخره  و  شد  خواهد  تأمین  کمک ها  همین 
این کمک ها پاکستان را از وابسته گی شدید به 
کمک های نظامی و مالی امریکا و متحدینش، تا 

حد زیادی فارغ می سازد.
کالن  بازی های  در  که  است  روشن  این هم 
جهان، چین از طرف داراِن طرح ایجاد گروه های 
تروریستی و استفادۀ ابزاری از این گروه ها برای 
نیست.  خود  استراتژیِک  اهداف  به  دست یابی 
پاکستان  از  این حال، طبیعی است که چین  با 
بخواهد برای مبارزه با افراط گرایی - که  ادامۀ 
منافع  درازمدت  در  می تواند  پاکستان،  در  آن 
چین را هم تهدید کند - جدیت به خرج دهد 

و با صداقت گام بردارد.
با  پاکستان  که  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
گروه های  با  برخوردش  در  استراتژیک  تغییر 

تروریستی، توانسته است تا حدی اعتماد چین را 
جلب کند و در برابر، وعدۀ سرمایه گذاری های 
می تواند  این  بیاورد.  به دست  از چین  را  کالن 
پاکستان  بسیار محکم در روابط چین و  گامی 
از  چین  نگرانی  به  توجه  با  همچنان  و  باشد 
می تواند  منطقه،  این  در  افراط گرایی  گسترش 
متفاوت  برخورد  جدِی  احتمال  از  نشانه یی 
آن  در  فعال  تروریستِی  گروه های  با  پاکستان 

کشور به شمار آید. 
- رابطه با کشورهای عربی:

پاکستان،  در  عربی  افراطی  گروه های  حضور 
شوروی  برابر  در  افغانستان  جهاد  سال های  از 
آغاز شد. در آن جریان، بسیاری از کشورهای 

عربی راضی بودند که برخی از شهروندان شان 
داخل  در  کشورها  آن  خود  برای  واقع  در  که 
ایجاد  دردسر  می توانستند  سرزمین های شان 
افغانستان  به  طریق  آن  از  و  پاکستان  به  کنند، 

بیایند.
گونۀ  به  آغاز  در  که  عرب  شهروندان  این 
توانستند  بعدها  شدند،  ماجرا  این  وارد  فردی 
جای  مجاهدین،  گروه های  از  برخی  میان  در 
پای محکمی برای خود باز کنند. این در حالی 
بود که شماری از حلقات در کشورهای عربی، 
از آن چه  به حمایت های مستقیم و غیرمستقیم 

“عرب های افغان” نام گرفت، ادامه می دادند.
اکثریت  به وجود آمدن طالبان،  از  بعدها و قبل 
این عرب ها در قالِب القاعده درآمدند و تعدادی 
همکار  افغان،  مجاهدین  گروه های  با  همچنان 

باقی ماندند.
افغانستان،  در  طالبان  حاکمیت  جریان  در 
عرب های  این  اصلی  محور  دیگر  که  القاعده 
پالیسی های  اصلی  طراح  عنوان  به  بود،  افغان 
زمینۀ  و  فرصت  افراطی،  گروه های  جهانِی 
آورد  به دست  افغانستان  در  را  فعالیت گسترده 
دنبال  را  برنامه های جهانی اش  از همین جا،  و 
هم  طالبان  از  القاعده  مالی  حمایت های   کرد. 
سبب می شد که طالبان در بسیاری موارد ملزم 
به رعایت طرح ها و پالیسی های القاعده باشند.

در سال های پس از سرنگونی رژیم طالبان، از 
میان این عرب های افغان، شماری به کشورهای 
خود برگشته و به فعالیت های تروریستی آغاز 

کردند.
 حاال یکی از بزرگ ترین گروه های تروریستی 
برآورده  سر  عرب  جهان  در  “داعش”  نام  به 
پایه های اساسی آن بر منابع بشری  که هرچند 
عرب های افغان استوار نیست؛ ولی شیوۀ مبارزه 
با  عمیقی  پیوند  آن ها،  انگیزۀ  گونه یی  به  و 

مبارزات عرب های افغان دارد.
عربی  بهار  آن چه  از  پس  عربی  کشورهای 
بود  خوانده شد و در واقع خزان جهان عرب 
دیگری  پی  یکی  داعش،  ظهور  با  باالخره  و 
باالخره  و  داخلی  جنگ های  بی ثباتی،  با 
این موج  فعالیت های تروریستی مواجه شدند. 
از کشورهای  دامن شمار دیگری  آهسته آهسته 

عربی را نیز خواهد گرفت.
در  که  فراوانی  مالی  امکانات  حال،  این  با 
به گونۀ رسمی  این کشورها  از  قبل،  سال های 
به شکل غیررسمی  یا  از سوی دولت های شان 
از سوی حلقات حامی افراط گرایی به پاکستان 
واریز می شد، یا کاماًل قطع شده یا به پایین ترین 

حِد خود رسیده. 
سیاسی  رهبران  از  شماری  خصوصی  روابط 
سعودی  جمله  از  عربی  کشورهای  با  پاکستان 
جریان  در  حال،  این  با  است.  واضح  نیز 
تصمیم گیری برای حمایت از سعودی در جنگ 
وجود  با  که  شد  روشن  یمن،  حوثی های  با 
برخی دیگر  حمایت های درازمدت سعودی و 
کشور  این  پاکستان،  از  عربی  کشورهای  از 
در  می تواند  و  نیست  اعتماد  قابل  شریک  یک 
منافع  مبنای  بر  سیاست،  مختلف  فصل های 

ملی اش، تغییر موضِع غیرمترقبه بدهد. 
عربی  کشورهای  در  وضعیت  که  حالی  در 
پیش  به  درگیری  و  بی ثباتی  به سوی  همچنان 
خواهد رفت، دورنمای روابط پاکستان با جهان 

عرب، چندان روشن نیست. 
این ابهام سبب خواهد شد تا پاکستان شرکای 
منطقه یی تازه یی برای خود دست وپا کند - از 
جمله ایران و ترکیه - و از آن جا که منافع هر 
دوی این شریک های احتمالی پاکستان در ثبات 
خواهد  مجبور  پاکستان  است،  نهفته  ما  منطقۀ 
بود در برخوردش با مسایل امنیتی این منطقه، 

تجدید نظر کند.
از سویی هم، قطع یا افت شدیِد رابطۀ پاکستان 
مالی  حمایت  زمینه های  عربی،  کشورهای  با 
گروه های تروریستِی فعال در منطقۀ ما از سوی 
کشورهای عربی را کاهش می دهد؛ چون مسیر 
اصلی نقل و انتقاِل این کمک ها، تا حاال پاکستان 

بوده است.

با  می خواهید  که  است کسی  ممکن  دارید!  اندازه حق  تا چه  نیست  مهم 
دالیل  تان قانعش کنید، هیچ وقت استدالل ها و حرف های تان را نشنود، اما 
باور کنیـد نشنیده گرفتِن حرف های  تان، تنهـا تقصیر او نیست و این ادعای 
محققان که گوش مردها به صدای زنان حساسیت دارد، تنها بهانۀ او برای 

فراموش کردِن توصیه های شما نیست.
اگر از راه و رسم گفت وگو بی خبر باشید، هر چه می گویید همسرتان از 
یک گوش می شنود و از گوش دیگر بیرون می کند. پس تا این زنده گی از 
آن چه که می خواهید بیشتر فاصله نگرفته، این مطلب را بخوانید و با کمک 

این راه ها، پنبه را از گوشش بیرون بیاورید.

مذاکره کنیـد نه جنگ
برای ایجاد اعتماد، فرد مقابل  تان باید فکر کند نظر شما، بهترین و عملی ترین 
او  احساسات  گرفتن  نادیده  اما  است،  شنیده  حال  به  تا  که  است  نظری 
می تواند تیر خالص را به این گفت وگو بزند. این احساس ناخوشایند باعث 
خواهد شد که به جای ادامه دادن گفت وگو، سپر دفاعی را در دست بگیرد 
و به جای آن که پذیرای حرف های شما شود، خودش را به نشنیدن بزند. 
در چنین شرایطی، حتا اگر به شما اجازه دهد که برندۀ بحث شوید، بردتان 
واقعی نخواهد بود. بدون توجه به احساسات همسرتان، هرگز این بازی را 
نمی برید، بلکه تنها می توانید حرف آخر را بزنید و به مکالمه پایان دهید. 
همسر شما باید احساس کند نتیجۀ این مذاکره بیشتر از آن که به نفع شما 

تمام شود، می تواند نظر او را جلب کند.
نگویید این اتفاق باید بیفتد چون می خواهم، چون من می گویم.

برای رسیدن به هدف  تان گروکِشی نکنید و نگویید اگر تو حرفم را نپذیری، 
من هم تالفی می کنم.

فضای  می شود،  ایجاد  شما  میان  که  فضایی  بیاورید.  پایین  را  صدای تان 
مذاکره است نه جنگ.

توهم توطیه نداشته باشید
حتا اگر شریک زنده گی تان با شما مخالفت می کنـد یا احساسات تان را 
در بحث نادیده می گیرد، به خود بگویید که او قصد رنجاندنم را ندارد. به 
این فکر کنیـد که او با برنامه ریزی قبلی برای رنجاندن شما قدم برنداشته و 

آگاهانه نمی خواهد به شما و احساسات تان لطمه بزند.
باور کنید آدم ها آن طور رفتار می کنند که به نظرشان درست می آید و 
نشده  پنهان  دیگران  به  زدن  ضربه  آرزوی  شان،  اشتباهات  پشت  همیشه 
است؛ پس کمی صبور باشید و با محبت و دل سوزی بیشتری حرف هایش 

را بشنوید.

منبع: سایت آفتاب
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بخش نخسـت

ی  صدا به  مردها  گـوش 
است؟ حساس  زنان 
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لیدا صدرالعلمایي
بخش دوم و پایانی

»واپس نشیني قاطعانه« سرشار از آراي متقابل است، 
وضعیت  از  است  گزارشي  بهشت«  در  »دوزخ  اما 
تمام  در  و  اوکراین  کوریا، چین،  مصر،  در  سیاسي 
دنیا با نثري پُرپیچ و خم و مواج که هر روزنامه یي 
به انتشار آن افتخار خواهد کرد. البته با وجود عقاید 
تحریک برانگیز سیاسي ژیژک، بسیاري از آن ها حاضر 
به چاپش نیستند. او دنیا را به دو قطب سرمایه داري 
لیبرال و افراط گرایي تقسیم مي کند، یا به بیاِن دیگر 
اعتقادات  که  آن ها  و  معتقدند  بسیار  که  آن ها  بین 
کمتري دارند. اما به جاي آن که به جانب داري از هر 
کدام از این دو قطب برخیزد، دست روي همدستي 
افراط گرایي،  مي گذارد.  هم  با  دو  این  مخفیانۀ 
مي کنند  احساس  که  است  کساني  ناپسند  طریقِت 
توسط جهان غرب به سخره گرفته شده اند و از پا 
را  آن ها  عالیق  تمامي  که  غربي  جهان  درآمده اند، 
بهشت«  در  »دوزخ  در  ژیژک  است.  کرده  لگدمال 
از  از درس هایي که مي توان  اشاره مي کند که یکي 
شورش ها در مصر گرفت این است که اگر نیروهاي 
لیبرال میانه رو، چپ هاي رادیکال را همچنان نادیده 
که  افتاد  خواهد  به راه  افراط گرایي  »موج  بگیرند، 
شکست ناپذیر است.« در جهاني که زیر یوغ سرمایه 
چیز  هر  مي تواند  رادیکال  سیاست هاي  تنها  است، 
مانده  جهان  در  لیبرالیسم  میراث  از  که  ارزشمندي 

را نجات دهد.
از  فراتر  افراط گرایي  و  بازار  آزادي  حال،  هر  به 
را  »معنوي«  ارزش هاي  آسیایي  ملل  تناقض اند. 
پایان بخش سرمایه داري مي دانند. باید به تضاد ساده 
افراط گرایي  سرکوب  و  لیبرالي  آزادي هاي  میان 
دسِت  در  دست  افراطیون  ظهور  کرد.  فکر  دوباره 
خاورمیانه  کشورهاي  از  سکوالر  چپ هاي  غیبِت 
آن  در گسترش  که جهان غرب  غیبتي  همان  دارد، 
سهم به سزایي داشته است. چه کسي به یاد مي آورد 
سکوالر  کشور  یک  افغانستان  پیش  سال   40 که 
قدرتمند بود که حزب کمونیست بسیار قدر قدرتي 
را  قدرت  شوروي  کمک  به  توانست  که  داشت 
بگیرد؟ والتر بنیامین مي نویسد تمامي مصادیق ظهور 
فاشیسم در واقع برآمده از انقالبي شکست خورده اند. 
موم  و  مهر  در  به سزایي  نقش  در خاورمیانه، غرب 
سیاسي  فضاي خالی  و  داشته  این جنبش ها  کردِن 
ایجاد کرده که در آن افراط گرایي فرصت ظهور یافته 
معصومانه  چهره یي  نمي تواند  دیگر  حاال  و  است. 
از  انتقاد  به  تمایلي  که  آن هایي  بگذارد.  نمایش  به 

باید  ژیژک  گفتۀ  به  ندارند،  لیبرال  دموکراسي 
دربارۀ افراط گرایي هم سکوت اختیار کنند.

کردن،  خفه  غیرقابل  و  دیوانه  پُرسروصدا، 
ژیژک مردي است که صبح ها با حرف زدن 
بیرون  تخت خواب  از  روان درماني  باب  در 
دربارۀ  حرف هایش  تکرار  با  و  مي آید 
صهیونیسم دوباره به رخت خواب مي رود. 
آشفته  فعال روشن فکر  عنوان یک  به  او 
زمین  کرۀ  نقطه  شش  در  همیشه  انگار 

بیمار.  سقراط  مثل  درست  است،  حاضر 
آسانژ  ژولیان  مالقات  با  است  ممکن  را  روزش 
نامه هاي  نوشتن  با  و  کند  آغاز  اکوادور  در سفارت 
حمایت آمیز از یکي از اعضاي دربند پوسي ریوت به 
پایان برد. در این میان، او وقتش را با مخالفت کردن 
تازیانه یي  او  اگر  مي کند.  پُر  دنیا  مردم  از  نیمي  با 
بر سِر سرمایه داري جدید است، دشمن قسم خوردۀ 

پلورالیسم لیبرال و حقانیت سیاسي هم هست.
شاید همۀ این ها به این خاطر است که او اهل اسلونیا 
با  فاسد  داشتن روابط  به  است، کشور کوچکي که 
هر  که  همان طور  دارد.  گرایش  بزرگ  قدرت هاي 
کس که با ایرلندي ها آشناست، مي تواند این امر را 
تصدیق کند. سایۀ کمرنگي از اسکار وایلد دوبلیني 
در ژیژک وجود دارد، مردي که نمي توانست عقاید 
یک خشکه مقدس انگلیسي را بشنود بي آن که براي 
کله پا  یا  کردن  رو  و  زیر  گفته هایش،  تمامي  نقض 
کردنش بتواند از خود بي خود نشود. ژیژک که ظاهر 
ژاکوبین  تراژدي  یک  شدۀ  اجیر  قاتل  به  عبوسش 
عالوه  به  ندارد.  را  وایلد  ظرافِت  و  دقت  مي ماند، 
از آن جنس طنز خاص و متمایِز وایلد هم بي بهره 
ظرافتي  بذله گویي اش  اما  است  بامزه  ژیژک  است. 
ندارد. او لطیفه هاي جالبي مي گوید و حس ابزورد 

آثار  مثل  نمي تواند  کسي  اما  دارد  هم  تیزي  و  تند 
وایلد از میان نوشته هایش هجونامه یي بیرون بیاورد. 
با این حال، هر دوي شان افشاگران و ساختارشکناني 
بالذاتند، به هر لحن اخالقي شدید و هر تفریح سالم 
و معمولي حساسیت دارند. با این وجود، اصرار او 
به تخریب و خوار شمردن از کلبي مسلکي و بدبیني 
بسیار به دور است. از یاد نبریم که او دیدگاه تراژیک 
فروید را با ایماني مارکسیستي به آینده تلفیق مي کند. 
درست مثل بقیۀ آثار او، این دو کتاب هم از لحاظ 
محتواي شان  اما  مي آیند  شمار  به  پست مدرن  ُفرمي 
التقاطي  رویکرد  ژیژک  است.  پست مدرن  ضد 
پست مدرن و ترکیب ژانرهاي قوي و ضعیف را 
البته در خود دارد. کتاب هایش به 
مسایل شکسته، 

هم  ر د
و  مي پردازد  بي بنیاد  و 

دیگر  موضوع  به  موضوعي  از  بي وقفه 
ایده پردازي  از  قاطعانه«  »واپس نشیني  در  مي پرد. 
از  مي رسد،  عصبي  و  هیجاني  حمالت  به  ناگهان 
سقوط  به  مرگ  از  ماوراء،  به  محض  دانش  و  هنر 
بنیان  سمت  به  »حرکت  عنوان  ذیل  این ها  همۀ  و 
فریب کاري  این  اما  مي آید.  دیالکتیکي«  ماتریالیسم 
عریاني بیش نیست. در 400 صفحۀ کتاب ارجاعات 
مي شود.  دیالکتیکي  ماتریالیسم  به  انگشت شماري 
کتاب ها و فصل هاي کتاب هاي ژیژک به ندرت دربارۀ 
همان چیزي هستند که در عنوان شان آمده است، چرا 
که او نمي تواند خودش را کنترل کند و هم زمان 50 
البته تردید او به اصالت  بیان نکند.  مسأله را با هم 
هم از پست مدرن بودنش نشأت مي گیرد. بسیاري از 
نه توسط  قباًل هم گفته شده  چیزهایي که مي گوید 
دیگران، بلکه توسط خودش. او یکي از بزرگ ترین 
خودش  از  خودش  ما  عصر  در  که  کساني ست 
از  پیش  که  مطالبي  روي  از  مداوم  مي کند،  دزدي 
این منتشر کرده، کپي برداري مي کند. بخش اعظمي 
از »واپس نشیني قاطعانه« در »دوزخ در بهشت« هم 

بهشت  در  دوزخ  مباحث  از  بسیاري  و  است  آمده 
دوباره و چندباره مطرح مي شوند. حاال دیگر تمامي 
لطیفه هایش را گفته، هر بصیرتي که داشته را چند 
را ده ها  بار مصرف کرده، حکایت هاي تکراري اش 

بار تعریف کرده.
ترکیب  او،  کارِ  از جنبه هاي پست مدرِن  دیگر  یکي 
توهم و واقعیت است. براي استاد ژیژک یعني ژاک 
الکان هیچ کسي بیش از آن دیوانه یي که ادعا مي کند 
نیست.  خودفریبي  دچار  است،  آگاه  همه چیز  بر 
فاتنزي(  )یا  توهم  که  فرویدي  اصل  این  به  ناآگاه 
خود در واقعیت ساخته مي شود. همین امر در باب 
کتاب هایش  است.  صادق  هم  ژیژک  نوشته هاي 
مباحثي اصیل و عیني اند یا نمایشي عمومي؟ تا چه 
اندازه در گفته هایش صداقت دارد؟ اگر مي تواند تا 
این اندازه باهوش باشد، مي تواند به شکل ظالمانه یي 
هم بي مسوولیت باشد. آیا آن جا که در 
بهشت«  در  »دوزخ 

مي کند  ادعا 
برترین  از  بهتر  استالینیسم  بدترین 

شکل دولت رفاه لیبرال- سرمایه داري است، جدي 
مي گوید؟ آیا واقعًا معتقد است بي اخالقي هاي آسانژ 

که به آن متهم است، امري جزیي است؟ یا این نکته 
که بارها به پتانسیل رادیکالیسم در مسیحیت اشاره 
تکرار مي کند  را  آن  کتاب هایش  در  دوباره  و  کرده 
البته  است.  آتئیست  واقع یک  این که خودش در  با 
عجیب نیست که کسي به ظاهر مسیحي باشد اما در 
واقع اعتقادي نداشته باشد. اما کسي عجیب است که 
ادعا مي کند هم زمان هم به مسیحیت باور دارد و هم 
آتئیست  مي کند  فکر  شاید هم خودش  ندارد.  باور 
است و در واقع این طور نیست. شاید هم ماورایي 
که به او باور ندارد، مي داند که او فردي معتقد است.
در  واقعیت.  و  توهم  از  است  ترکیبي  ژیژک  خود 
»دوزخ در بهشت« هملت را دلقک مي داند، در حالي 

که خودش هم یک متفکر است و هم یک دلقک. 
دلقک هاي شکسپیر به غیرواقعي بودن شان آگاه اند و 
ژیژک هم به نظر همین طور است. به عنوان مردي 
که مي توان گفت صفت »رنگارنگ« خاص او اختراع 
شده، چهره یي کالت است که شمایل کالت خود را 
خود  که  کشنده  اشتیاقي  با  مردي  مي اندازد،  دست 
را به استهزا مي کشد. سفرهاي مداومش به دور دنیا 
هوایي  و  حال  برقش  و  پرزرق  و  عجیب  ظاهر  و 
انگار  دارد،  زنده گي  از  فراتر  و  داستاني  خیالي، 
شخصیتي است که همین االن از یکي از رمان هاي 
سیري ناپذیرش  اشتهاي  پریده.  بیرون  الج  دیوید 
براي ایده پردازي، قابل تحسین است و در عین حال 

اندکي هراس انگیز! 
اندازۀ  به  وقتي پاي محتوا در میان باشد، هیچ چیز 
از  انقالبي مصالحه ناپذیر ژیژک دورتر  سیاست هاي 
پلورالیسم پست مدرن نیست. نشانۀ غریبي در زمانۀ 
ما است که مشهورترین روشن فکر جهان یک چپ 
بیان  بهشت  در  دوزخ  در  که  نکته یي  است.  متعهد 
پایان  تا  تاریخ  پایان  »از  فصل  در  مي شود، 
سرمایه داري« ساده است: دوران تاریک 
از  انفجاري  با  است،  راه  در  جدیدي 
شور و هیجان مذهبي و نژادي، که در آن 
سوي  به  رو  روشن گري  عصر  ارزش هاي 

محو شدن دارند.«
در  که  امر  این  انکار  به خاطر  ژیژک  سبک 
متن هایش به احساسات و هیجان زده گي مجال 
مي دهد، قابل تأمل است. این هم یک ویژه گي 
پست مدرِن دیگر است، اما حتا خود او به سختي 
مي تواند نفرتش از بانک داران دزدي که خرج شان از 
جیب قربانیان شان درمي آید را پنهان کند. همان طور 
مگر  بانک  از  دزدي  مي پرسد:  برشت  برتولت  که 

چیزي از تأسیس یک بانک کم دارد؟
فقط سالطین  نه  همه  که  است  بهشت«  در  »دوزخ 
»واپس نشیني  مي برند.  سود  خواندنش  از  جهان 
قاطعانه« با نظریاتش در باب دیالکتیک و ماتریالیسم 
زبان  از  داشت.  خواهد  کمتري  طرف داراِن  نظر  به 
سیاست کمتر مي گوید و از کانت بیشتر. با این حال 
مملو از ماجراهاي جالب دربارۀ کاباال، روایت هاي 
برده گان، جاسوسي، موسیقي آتونال و  ماورا است. 
از  برخي  دوبارۀ  خواندن  شانس  که  نیست  شکي 
این ها را در کتاب هاي بعدي اش هم خواهیم داشت. 

مد و مه/ یک شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ 
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خود ژیژك ترکیبي است از توهم و واقعیت. در »دوزخ در بهشت« هملت را دلقک مي داند، در حالي که خودش هم یک 

متفکر است و هم یک دلقک. دلقک هاي شکسپیر به غیرواقعي بودن شان آگاه اند و ژیژك هم به نظر همین طور است. 

به عنوان مردي که مي توان گفت صفت »رنگارنگ« خاص او اختراع شده، چهره یي کالت است که شمایل کالت خود را 

دست مي اندازد، مردي با اشتیاقي کشنده که خود را به استهزا مي کشد. سفرهاي مداومش به دور دنیا و ظاهر عجیب 

و پرزرق و برقش حال و هوایي خیالي، داستاني و فراتر از زنده گي دارد، انگار شخصیتي است که همین االن از یکي از 

رمان هاي دیوید الج بیرون پریده. اشتهاي سیري ناپذیرش براي ایده پردازي، قابل تحسین است و در عین حال اندکي 

هراس انگیز! 

متفكري كه خود را 
دست مي اندازد!



جمهور  د  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د 

کابینې  د  مرشۍ  په  غني  ارشف  محمد  رئیس 

فوق العاده غونډه نن په ارګ کې جوړه شوه.

اړوندو  خپلو  د  وزیرانو  کې  غونډه  دې  په 

په  پالنونه  ورځو  سلو  لومړیو  د  لپاره  وزارتونو 

تفصیيل بڼه وړاندې کړل.

مختلفو  د  کې  برخه  دوهمه  په  ناستې  د   

سکتورونو او وزارتونو ترمنځ په مشرتکو کاري 

ژور  چارو  الرو  پر  همغږۍ  ښې  د  او  ساحو 

بحث وشو.

محمد  رئیس  جمهور  کې  پای  په  ناستې   د 

ارشف غني  د پالنونو د ال بډاینې په اړه اړوندو 

وزارتونو تهالزمې الرښوونې وکړې.

جمهور رئیس غني وویل، موږ ته د حکومتدارۍ 

ماشین نه، بلکې د حکومتدارۍ پرزې په میراث 

ماشین  فعال  یوه  په  باید  پرزې  دا  پاتې دي.  را 

بدلې يش. 

کړه،  زیاته  غني  ارشف  محمد  رئیس  جمهور 

او  وزارت دی،  کلیدي  وزارت  هر  د حکومت 

خپلې ځانګړې دندې باید په دقت او اغېزمنتوب 

تررسه کړي. 

د هېواد جمهور رئیس زیاته کړه چې د پالنونو 

مترکز باید د خدماتو په وړاندې کولو وي، عیني 

او سیمه ایز واقعیتونه پکې په پام کې ونیول يش 

او په دوهمو سلو ورځو کې باید وزیران خپل 

پالنونه له والیانو رسه همغږې کړي.

پالنونه  وزارتونو  د  وویل،  غني  رئیس  جمهور 

مندي ورکړي،  هیله  او  اطمینان  ته  باید خلکو 

ځایه  بې  او  يش  وویل  ریښتیا  باید  ته  خلکو 

ژمنې ورنکړل يش.

ټاکل شوې ده چې له راتلونکې اوونۍ څخه د 

کابینې غړي په نوبت رسه هره ورځ خپل پالنونه 

د رسنیو له الرې له ولس رسه رشیک او د سلو 

ورځو په پای کې د پالنونو د تطبیق د پایلو راپور 

ورکړي.

سا  ل    هفتم        y شما  رۀ   y 1542  یک     شنبه            3جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    5شعبان المعظم      y 1436   24  می        62015

احمـد عمران
۱ـ انگلیسی، زبان رسمی ارگ!

گروه  اجالِس  در  غنی  رییس جمهور  پیش  روز  چند 
در  امنیت  و  اقتصاد  محور  در  که  تماس  بین المللی 
و  مفصل  سخنرانی  شد،  برگزار  ریاست جمهوری  ارگ 
مبسوطی ایراد کرد. این سخنرانی به دلیِل حضور مهماناِن 
فضای  شاید  شد.  ارایه  انگلیسی  زبان  به  کاًل  خارجی، 
اجالس حکم می کرد که رییس جمهوری سخنرانِی خود 
را به زبان انگلیسی ایراد کند. اما این موضوع می تواند 
به وجود  را  تخریش کننده یی  بعضاً  و  ناخوشایند  تبعاِت 

آورد. 
در قانون اساسی کشور، زبان های دری )فارسی( و پشتو 
به عنوان زبان های رسمِی افغانستان معرفی شده اند. این 
تمام شهرونداِن  که  باشد  می تواند  معنا  این  به  موضوع 
کشور از این دو زبان به یک سان می توانند در محاورات 
و مکاتباِت روزمرۀ خود استفاده کنند و به هدِف افهام 
و تفهیم میاِن خود از آن ها سود بجویند. البته در قانون 
اساسی همچنین گفته شده که دیگر زبان های کشور نیز 
مورد احترام قرار دارند و دولت برای غنای آن ها تالش 
می کند. اما در قانون اساسی افغانستان از زبان انگلیسی 
به عنوان یکی از زبان های رسمِی کشور یاد نشده است. 
تفهیم  و  افهام  وسیلۀ  زبان  که  بگویند  برخی ها  شاید 
ندارد.  این مورد وجود  برتری یی در  است و هیچ گونه 
زبان  با  دانش  و  فناوری  که  معاصر  جهان  در  ویژه  به 
انگلیسی پیوند تنگاتنگ یافته است. در همین حال، شاید 
برخی ها بازهم استدالل کنند که به دلیل رابطۀ افغانستان 
یک  در  گفتن  سخن  ضرورت  خارجی،  کشورهای  با 
نمی نماید.  غیرمعمول  هم  زیاد  انگلیسی  زبان  به  جمع 
اما یک نکته را نباید فراموش کرد که زبان، کارکردهای 
زبان  نیست.  تفهیم  و  افهام  وسیلۀ  تنها  و  دارد  ویژه یی 
به گفتۀ مارتین هایدگر، خانۀ انسان است. زبان هویت 
و شخصیِت انسان ها و ملت هاست. اگر چنین نمی بود، 
چرا این همه بر زبان مادری و نگه داشِت زبان های بومی 

تأکید می رود؟ 
زبان نشان می دهد که از کجاییم و ارزش های ما چیست. 
رسمی،  مراسم  در  کشور  یک  رییس جمهورِی  وقتی 
رسمی  زبان های  به  نسبت  خودش،  کشور  در  آن هم 

از  می توان  انتظاری  چه  آن گاه  می کند،  برخورد  چنین 
کشورهای  جمهورِ  روسای  همۀ  داشت؟...  دیگران 
جهان به چندین زبان تسلط دارند، اما در مراسم رسمی، 
همواره از زبان ملی کشورِ خود استفاده می کنند. رییس 
جمهوری فرانسه چندی پیش، طی فرمانی از تمام اراکیِن 
در  فرانسه،  داخل  و  خارج  در  که  کشور خواست  این 
سخن  فرانسه  زبان  به  باید  حتماً  رسمی  مجالِس  همۀ 
بگویند. آیا این به معنای آن بود که مقام های فرانسه زبان 

انگلیسی نمی فهمند؟ 
مقام های کشور ما شاید به زور بتوانند به یک یا دو زباِن 
خارجی صحبت کنند، اما دیگران چندین زبان خارجی و 
از جمله انگلیسی را مثل آب خوردن بلد اند. انگال مرکل 
رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر  و  آلمان  نخست وزیر 
ولی  دارند  تسلط  اروپایی  زبان های  به  به خوبی  روسیه 
داخل  در  چه  رسمی  مراسم  در  که  نشده  دیده  هرگز 
کشورِ خود و چه در بیرون از آن، به زبان هایی غیر از 
زبان رسمی و ملی کشورِ خود سخنرانی کنند. سخنرانی 
به زبان های بیگانه در مراسم رسمی برای مقام های این 
اما  است.  ملی شان  زبان های  به  اهانت  معنای  به  کشور 
شده،  که  هم  شیرین کاری  برای  ما  جمهورِی  رییس 
آن  از  که  خود  کشورِ  رسمی  زبان های  از  نمی خواهد 

نماینده گی می کند، سخن بگوید.  
مگر سخن گفتن به زبان شیریِن فارسی یا پشتو، قدر و 

منزلِت رییس جمهوری را کم می سازد؟! 
بدون شک پاسخ منفی است. آقای غنی با سخنرانی به 
یکی از زبان های رسمی، می توانست اهمیِت این زبان ها 
کشور  رسمِی  زبان های  به  عماًل  او  اما  دهد.  نشان  را 
برای  که  بود  نخورده  او سوگند  آیا  توهین روا داشت. 
آقای  برای  چرا  می کند؟  تالش  ملی  ارزش های  حفظ 
شمار  به  ارزش ها  جزِو  کشور  رسمِی  زبان های  غنی 
نمی روند؟ این بی احترامی به یک کشور و مردمِ آن است 
و آقای غنی این بی احترامی را در برابِر چشم همه انجام 
باید از چنین وضعیتی جلوگیری شود و دست کم  داد. 
قانونی،  یا  تصویب الیحه  با  نماینده گاِن کشور  مجلس 
اجازه ندهد که مقام های بلندپایۀ کشور در مراسم رسمی، 

به زبان های بیگانه سخن بگویند.
 این موضوع البته به هیچ صورت به معنای کم بها دادن 

به زبان های مهِم دنیا نیست. خوب است همه به یکی از 
زبان های مهِم جهان تسلط داشته باشم، ولی پایگاه اصلِی 

ما زبان های رسمی کشور ما باشد. 
مردم  از  خود  عملکرد  این  به  نسبت  باید  غنی  آقای 
به  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه  او  زیرا  کند؛  عذرخواهی 
است.  داشته  روا  اهانت  خود  کشور  ملِی  ارزش های 
همین حاال، افِت عجیبی در زبان های رسمی و غیررسمِی 
این گونه  آن  دلیل  که  می خورد  چشم  به  ما  کشورِ 
است.  کشور  در  رایج  زبان های  به  نسبت  بی مهری ها 
بدون  روزمرۀشان  مکالماِت  در  بی مهابا  ما  گویشوراِن 
دلیل و امر موجه، از واژه گان خارجی استفاده می کنند و 
این موضوع را نشانۀ فرهیخته گی خود می دانند و به آن 
مباهات می ورزند، در حالی که چنین روحیه یی می تواند 

سالمِت زبان های ما را خدشه دار سازد.
 بیایید زبان های خود را پاس بداریم و به آن ها احترام 
قایل شویم تا دیگران نیز به ما و ارزش های ما احترام 
به  ریاست جمهوری  ارگ  از  که  وقتی  آن هم  بگذارند ـ 

عنوان پایگاه قدرت سیاسی کشور حرف می زنیم. 

2ـ سگرت کشیدن در ارگ
ارگ  به  خودمانی  دیدارِ  یک  برای  پیش  روز  چند 
و  تعجب  مایۀ  که  چیزی  بودم.  رفته  ریاست جمهوری 
حیرتم شد، کشیدن سگرت در مالی عام در مقر سیاسی 
کشور بود. بسیاری از کارمندان و محافظان ارگ در حال 
چکر زدن در ارگ ریاست جمهوری به کشیدن سگرت 
»وقتی  گفتم:  شوخی  به  میزبانم  به  من  بودند.  مشغول 
در ارگ ریاست جمهوری چنین فضایی جریان دارد، از 
باید کاری  انتظاری می توان داشت؟« گفتم  دیگران چه 
کرد که این فرهنگ الاقل از ارگ بیرون شود و تعزیراتی 
به وجود آید تا در محوطۀ ارگ کسی نتواند سگرت دود 
کند. وقتی دولت طی فرمانی کشیدِن سگرت را در اماکن 
عمومی و در ادارات دولتی منع کرده، چرا این فرمان در 

ارگ ریاست جمهوری به اجرا گذاشته نمی شود؟ 
اوضاع  جمهوری  رییس  که  نیست  این  سوءمدیریت 
کشور را کنترل کرده نمی تواند، بل این هم هست که او 
از چهارطرِف خود حتا در محدودۀ ارگ که محل کار و 

زنده گی اش است، خبر ندارد!
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حامدکرزی پس از کنار رفتن از ریاست جمهوری، برای 
دومین بار دیروز وارد هند شد. آقای کرزی در نخستین 
با  جوزا(  )دوم  گذشته  روز  هند،  به  ورودش  ساعات 

نخست وزیر این کشور در دهلی نو دیدار کرد.
این  در  که  است  گفته  اعالمیه یی  در  کرزی  آقای  دفتر 
دیدار هر دو طرف مسایل افغانستان و موضوعات مورد 
عالقۀ دو کشور را مورد بحث قرار داده اند. حامد کرزي 
ضمن تشکري از کمک هاي هند به افغانستان به خصوص 
در بخش تعلیم و تربیه، خواهان ادامۀ کمک هاي هند به 

افغانستان گردید.
حامد کرزي با اشاره به دوستي تاریخي میان دو کشور، 
قسمت  در  افغانستان  با  تا  خواست  هند  نخست وزیر  از 
بازسازي، تقویت نهادها و ارتقاي ظرفیت ها همکاري کند 
تا افغانستان بتواند به طور مستقالنه از حاکمیت ملي خود 

دفاع کند.
رییس  جمهور پیشین افغانستان همچنان گفت که امیدوار 
ملي  شوراي  تعمیر  افتتاح  در  هند  صدراعظم  تا  است 
است،  شده  ساخته  هندوستان  کمک  به  که  افغانستان 

اشتراک کند.
ناریندرا مودي نیز با تأکید بر دوستي میان هند و افغانستان 
و این که این دوستي فراتر از رابطه میان حکومت ها بوده، 

بر تداوم دوستي میان مردم هند و افغانستان تأکید کرد.
ادبیات سیاسی حامد کرزی در این دیدار نشان می دهد که 
او همچنان از موضع رییس  جمهوری افغانستان با رهبران 

کشورهای جهان صحبت و گفت وگو می کند. 
او به طور جالبی از نخست وزیر هند برای سفر به کابل 

دعوت به عمل آورده است. 
این درحالی است که حامد کرزی عماًل هشت ماه می شود 

قدرت را ترک کرده و بازنشسته شده است. 
ریاست جمهوری  به  نمی خواهد  باردیگر  که  گفته  او 
برای  او  عالقۀ  از  رسانه ها  برخی  اما  برگردد؛  افغانستان 
تحلیلگران  از  شماری  داده اند.  خبر  قدرت  به  برگشت 
آقای کرزی را »رییس جمهوری در سایه« خوانده اند. او 
مداخله  ملی  وحدت  دولت  کارهای  در  زمینه یی  هر  در 
می کند. آقای کرزی در کنار ارگ زنده گی می کند و پیوسته 
رییس جمهور غنی را در مسایل مختلف مشورت می دهد. 
حامد  مشورۀ  از  که  است  گفته  نیز  غنی  رییس جمهور 

کرزی استفاده می  کند. 

کرزی هنوز هم سگرت کشی و انگلیسی پرانی در ارگ
رییس  جمهور!

د جمهور رئیس غني په مرشۍ دکابینې فوق العاده غونډه جوړه شوه
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ورزش
انریکه در پاسخ به آینده اش در بارسا:

چیزی به گفتن ندارم
باشگاه متمول فرانسوی برای جذب ستاره گلزن رئال مادرید 125 میلیون یورو 

به این تیم پیشنهاد داده است.
کریستیانو رونالدو ، ماشین گلزنی رئال مادرید که دومین گلزن برتر تاریخ رئال 
در  و  بازماند  قهرمانی  عنوان  یک  حتی  به  رسیدن  از  فصل  این  است  مادرید 

حسرت افتخار تیمی ماند.
باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه که مالکان قطری آن را اداره می کنند برای جذب 
این بازیکن به او پیشنهاد 125 میلیون یورویی دادند و پیش از آن که درهای نقل 
و انتقاالت تابستانی باز شود، پیشنهاد رسمی خودشان را برای جذب رونالدو به 

باشگاه رئال مادرید ارسال کردند.
قرارداد فعلی رونالدو با رئال مادرید تا 2017 اعتبار دارد و فلورنتینو پرس هنوز 

هیچ صحبتی بابت آینده این بازیکن نکرده است.
رونالدو از زمان انتقال به رئال مادرید، در فصل نخست موفق به ثبت 33 گل 
شد. بعد از آن در هر فصل، این مهاجم حداقل موفق به ثمر رساندن 50 گل 
شده است. بهترین فصل او از لحاظ شمار گل زده به 12/2011 بر می گردد که 
کریستیانو در 55 بازی خود در تمامی رقابت ها موفق شد 60 گل به ثمر برساند.

مدیرورزشی باشگاه یوونتوس شایعاتی را که درباره انتقال هافبک فرانسوی این 
تیم به بارسلونا وجود دارد، تکذیب کرد.

حضور آریه دو برایدا، مدیرورزشی جدید باشگاه بارسلونا در ورزشگاه المپیکوی 
رم برای تماشای بازی تیم های یوونتوس و التزیو در فینال جام حذفی ایتالیا، 
هافبک  پوگبا،  پل  به خرید  کاتاالن ها  عالقمندی  در خصوص  که  شایعاتی  بر 
این  که  نگذاشت  ماروتا  جوزپه  اما  زد  دامن  داشت  وجود  بارسلونا  فرانسوی 

داستان ادامه پیدا کند.
مدیر ورزشی باشگاه یوونتوس در واکنش به شایعاتی که درباره جدایی احتمالی 
پوگبا از یووه برای پیوستن به بارسلونا وجود دارد، گفت: ما پیش از این درباره 
مسائل دیگر حرف زده بودیم نه درباره پوگبا. موضوع مبلغی که رضایت ما را 
برای فروش پوگبا جلب کند نیست بلکه فروشی نبودن او در بازار نقل و  انتقاالت 

است. ما پوگبا را برای آینده تیم خود، مهره ای کلیدی می دانیم.
یکی دیگر از شایعاتی که اخیراً پیرامون باشگاه یوونتوس شکل گرفته، احتمال 
باره هم  این  در  ماروتا  است.  ویدال  آرتورو  تیم،  این  شیلیایی  هافبک  جدایی 

تأکید کرد: ویدال با ما قرارداد دارد و قطعًا در یووه خواهد ماند.
مدیر ورزشی یوونتوسی ها در پاسخ به سؤال دیگری درباره احتمال تالش رئال 
مادرید برای جذب ویدال نیز اشاره ای طعنه   آمیز به پیروزی اخیر بانوی پیر برابر 
کهکشانی ها در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشت و گفت: یوونتوس 

از رئال مادرید قدرتمندتر است.

تیمشان  سابق  سرمربی  از  دورتموند  هواداران 
از  تیمی غیر  آینده در  درخواست کردند فصل 

بایرن فعالیت کند.
رقابت  اخیر  سال  دو  یکی،  در  که  دورتموند 
توانست حتی  و  داشت  مونیخ  بایرن  با  سختی 
خیلی  فصل  این  در  شود،  بوندسلیگا  فاتح 
اروپایی کسب  نتوانست سهمیه  و  بود  ضعیف 
کند. خیلی از این عملکرد ضعیف ممکن است 
ماریو  و  لواندوفسکی  روبرت  رفتن  خاطر  به 
تا  شده  باعث  که  باشد  رقیب  تیم  به  گوتسه 
موضع  مونیخ  بایرن  علیه  دورتموند  هواداران 

بگیرند.
از قصدش  تلویحی  به صورت  گوآردیوال  پپ 
ولی  است  داده  خبر  بایرن  در  کار  ادامه  برای 
است  نشده  تمدید  تیم  این  با  قراردادش  هنوز 
کادر  در  سامر  ماتیاس  حضور  به  توجه  با  و 
مدیریتی بایرن، یورگن کلوپ یکی از گزینه های 
حال  بود.  خواهد  پپ  جانشینی  برای  بایرن 

تیمشان  سابق  سرمربی  از  دورتموند  هواداران 
از  تیمی غیر  آینده در  درخواست کردند فصل 

بایرن فعالیت کند.
مارکا  نظرسنجی  در  که  است  این  جالب  نکته 
»کلوپو« با کسب بیش از 44 درصد آرا کاندید 

محبوب مربی گری رئال مادرید شناخته شد.
برای  تصمیمی  هیچ  حاضر  حال  در  کلوپ 

آینده اش نگرفته و دیروز در واکنش به عکسش 
در فرودگاه ترکیه گفته بود حرف هر ابلهی را 

در »توییتر« رو باور نکنید!
توماس توخل از فصل آینده هدایت دورتموند 
در  این  از  پیش  او  داشت.  عهده خواهد  بر  را 

ماینتس کار می کرد.

بیشترین  فرانسه  پاری سن ژرمن  باشگاه 
میزان حقوق را به بازیکنان خود می دهد 
در  رئال مادرید  از  باالتر  نظر  این  از  و 

صدر قرار گرفته است.
تیم فوتبال پاری سن ژرمن بیشترین میزان 
پرداختی را به بازیکنانش در اختیار دارد. 
از  بیش  فوتبال  بازیکنان  بین  این  در 
داشتند.  درآمد  جهان  ورزشکاران  سایر 
به  پاری سن ژرمن  فوتبال  تیم  بازیکنان 
پوند  هزار   101 هفته  در  میانگین  طور 

پول دریافت می کنند.
اطالعات  آماری  مرکز  گزارش  طبق  بر 
فرانسوی  باشگاه  این  اروپا  ورزشی 
در  درصدی   25 رشد  گذشته  سال  در 
میزان پرداختی های خود داشته است و 
ورزشی  تیم های  تمام  از  باالتر  توانسته 

دنیا در صدر قرار گیرد.
8 تیم از 12 تیم این رده بندی را تیم های 
از  نشان  این  و  می دهند  تشکیل  فوتبال 
ورزش های  به  نسبت  فوتبال  جایگاه 

دیگر دارد.
جهان  ورزش  پرخرج  تیم   10 فهرست 

می بینید:  زیر  در  را  گذشته  فصل  در 
به  پرداختی  مانگین  حسب  بر  )قیمت 

بازیکنان است(
در  پوند  هزار   101 پاری سن ژرمن   -1

هفته
2- رئال مادرید 97 هزار پوند در هفته

3- منچسترسیتی 96 هزار پوند در هفته
4- بارسلونا 90 هزار پوند در هفته

5- لس آنجلس داجرز 89 هزار پوند
6- منچستریونایتد 88 هزار پوند

7- بایرن مونیخ 85 هزار پوند
8- چلسی 83 هزار پوند

9- نیویورک یانکی 81 هزار پوند
10- آرسنال 77 هزار پوند

لیگ  در  قهرمانی  که  پاری سن ژرمن 
را  کشور  این  اتحادیه  جام  و  فرانسه 
برابر  شکست  با  است  کرده  کسب 
حذف  اروپا  قهرمانان  لیگ  از  بارسلونا 
شد ولی همچنان مالکان قطری و متمول 
میلیونی  خریدهای  از  خبر  باشگاه  این 

دیگر می دهند.

درباره  شفاف سازی  جای  به  بارسلونا  فوتبال  تیم  سرمربی 
روی  که  می دهد  ترجیح  آینده  فصل  برای  خود  برنامه های 

فینال های پیش روی کاتاالن ها تمرکز داشته باشد.
برابر  تیمش  بازی  از  پیش  خبری  کنفرانس  در  انریکه  لوئیس 
مورد  در  نشد  حاضر  اللیگا،  پایانی  هفته  در  الکرونیا  دپورتیوو 
برنامه هایی که برای پایان فصل جاری در نظر دارد، حرفی بزند.

وی در این خصوص اظهار داشت: من چیزی برای گفتن ندارم. 
ذهن من معطوف دو فینالی است که در پیش داریم اما فصل که 
با  حتی  هنوز  من  کرد.  بحث خواهیم  آینده ام  درباره  شود  تمام 

باشگاه هم درباره برنامه هایم برای فصل آینده صحبت نکرده ام.
انریکه در ادامه به تصمیم ژاوی، هم تیمی قدیمی و کاپیتان تیمش 
اظهار  و  کرد  اشاره  جاری  فصل  پایان  در  بارسلونا  ترک  برای 
انجام  را  کاری  دارد  و  است  گرفته  را  تصمیمش  ژاوی  داشت: 
این  از  پیش  ما  است.  بهترین  او  برای  می کند  فکر  که  می دهد 
درباره ارزشی که او برای باشگاه داشته، دارد و خواهد داشت، 
صحبت کرده ایم. او هنوز این شانس را دارد که دو جام قهرمانی 

دیگر کسب کند.
سرمربی کاتاالن ها افزود: باال رفتن سن روی همه تأثیر می گذارد 
و این هم از ویژگی ها ورزش حرفه یی است. به نظر من ژاوی 
هنوز آنقدر خوب هست که بتواند چند فصل دیگر برای بارسلونا 
بازی کند. او در داخل و خارج از زمین بازی به ما کمک های 

فراوانی داشته و همانطور که انتظار داشتیم بازی کرده است.

پیشنهاد رسمی پاری سن 
ژرمن برای جذب رونالدو

یوونتوس:

 پوگبا فروشی نیست

درخواست هواداران دورتموند: 

کلـوپو لطفًا بـه بـایـرن نـرو!

کدام باشگاه ها بیشترین حقوق را 
به بازیکنان شان می دهند؟
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را در هند در دست  ناریندرا مودی قدرت  پیش،  یک سال 
گرفت و وعده اصالحات اقتصادی را پیشکش کرد. 

از نخست وزیر هند سال  انتظارات  به گزارش دویچه وله، 
گذشته باال بود. مودی و حزب ملی گرای هندوی او »بهاراتیا 
جاناتا پارتی« پس از 12 سال ریاست در ایالت »گوجرات« 
قدرت  به  و  شوند  برنده  را   2014 سال  انتخابات  توانستند 
انتخاباتی اش وعده  مبارزات  یابند. مودی در جریان  دست 
اقتصادی  مشکالت  پیروزی  صورت  در  که  بود  سپرده 
ایالت  در  موفق خود  اقتصادی  الگوی  و  کند  را حل  کشور 

»گوجرات« را در سطح ملی پیاده کند.
توانسته است در  آیا نخست وزیر  این است که  اما پرسش 
اقتصادی را در هند بگذارد؟  12 ماه گذشته پایه های رشد 
کارنامه یک ساله مودی  به مسائل گوناگونی در  تحلیلگران 
اشاره می کنند. بسیاری ها به این باورند که حکومت مودی 
درحالیست  این  است؛  هند  پیشین  حکومت  از  بهتر  بسیار 
بنیادین  اصالحات  ایجاد  در  ناتوان  را  او  دیگری  برخی  که 

اقتصادی می ببینند.
گام نهادن در »مسیر درست«

بررسی عملکردهای حکومت مودی نشان می دهد که او گام 
های بسیاری در راستای بازنگری به سیاست اقتصادی هند 
برداشته است. به عنوان مثال، اولین طرح بودجه مودی که ماه 
فبروی ارائه شد، نشان می دهد که بودجه زیادی در بخش 
زیرساخت ها و امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده و کاهش 
بیسابقه مالیات تا 25 درصد در چهار سال آینده را پیشبینی 
کرده است. اقتصاددان ها این اقدامات را گام هایی در مسیر 

درست می دانند.
به حکومت مودی  پیشنویس  این ها، تصویب دو  بر  عالوه 
اجازه داده است تا امتیاز بخش معادن این کشور را به مزایده 
ثبات کردن  با  بهینه سازی و  اقدام راه را برای  این  بگذارد. 

بخش معادن هموار می سازد.
گذاری  سرمایه  تا  است  گرفته  تصمیم  همچنان  حکومت 
دهد،  افزایش  دفاعی  امور  و  بیمه  های  بخش  در  مستقیم 
کنترول بهای دیزل را بردارد و در بخش انتقال پول مستقیم 

برای مزایای سابسید، سرمایه گذاری نماید.

با این اصالحات، انتظار می رود که رشد اقتصادی هند در 
سال مالی پیش رو تا 8.5 درصد افزایش یابد که به این ترتیب 
این کشور سریعترین رشد اقتصادی را در سطح کشورهای 
که  است  در حالی  این  داشت.  بزرگ جهان خواهد  اقتصاد 

رشد اقتصادی چین آهسته تر می گردد.
در صنعت و  به خوبی  تاکنون  مودی  اقدامات  به طور کل، 
بازار هند درخشیده است، هرچند که این حس وجود دارد 

که این تغییرات چندان کافی نبوده اند.
مقاومت و چالش ها در کشور

با این همه، اصالحات حکومت مودی در یک سال گذشته با 
موانعی نیز روبرو بوده است. به عنوان مثال، حزب »بهاراتیا 
بوده  مواجه  مشکالتی  با  پارلمان  علیای  مجلس  در  جاناتا« 
است. این حزب در این مجلس اکثریت نمایندگان را ندارد. 
را  مدت  کوتاه  اقدامات  نتوانست  مودی  حکومت  بنابراین 
برای اجرای برنامه های اساسی انجام دهد؛ به ویژه در مورد 
اصالح قانون مالکیت زمین؛ به طوری که بخش صنعت برای 
مالکیت زمین با مشکالت طاقت سای کمتری مواجه گردند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان به این باورند که 

زیرساخت های ضعیف هند و تنش بین کشاورزان و شرکت 
ها برای تصاحب زمین یکی از اصلی ترین موانع برای رشد 
اقتصادی کشور است. طرح مودی برای مالکیت زمین های 
روستایی توسط بخش صنعت، با انتقادهایی نیز روبرو بوده 

است.
به عنوان مثال در یک راهپیمایی نمادین از پارلمان تا خانه 
رئیس جمهور در دهلی نو، اپوزیسیون از حکومت خواست 
تا طرحش را کنار بگذارد. اپوزیسیون حکومت را متهم کرد 
توسط  زراعتی  های  زمین  خرید  برای  را  راه  هنگامی  که 
بخش صنعت هموار می کند که دهقانان همچنان تحت فشار 
اقتصادی قرار دارند و کشت های خود را از دست می دهند.
اپوزیسیون  »موانع  گوید:  می  هندی  اقتصاددان  شاه،  شیالن 
مواد  حکومت  تا  شد  خواهد  سبب  قدرتمند  و  محبوب 
اصالحات را رقیق تر بسازد. به طوری که اخیرا این پیشنویس 
پارلمان مواجه گردید، جایی که  با تاخیر در مجلس علیای 

حزب مودی اکثریت را ندارد«.
موفقیت بین المللی

برای درک بهتر از اصالحات اقتصادی مودی، مهم است که 
به اقدامات نخست وزیر هند در سطح بین المللی نیز نگاهی 
افگنده شود. مودی در یک سال گذشته سعی کرده است تا 
تجاری  معاهده های  بسازد،  تر  را مستحکم  روابط خارجی 
کشورش  در  را  خارجی  گذاری  سرمایه  و  دهد  افزایش  را 

زنده کند.
به این منظور مودی به کشورهای زیادی در سال گذشته سفر 

کرده است. او تاکنون به 19 کشور جهان رفته است.
»آی.  تحقیقاتی  مرکز  در  ارشد  اقتصاددان  بیسواس،  راجیف 
ایچ. اس« می گوید که مودی کارش را در رابطه با معرفی 
به خوبی  رشد،  حال  در  و  فعال  اقتصاد  یک  عنوان  به  هند 
انجام داده است. او می گوید: »او دیدارهای موفقانه ای از 
از قبیل امریکا، چین،  اقتصادهای بزرگ جهان داشته است؛ 
این  اقتصادی  رهبران  و  ها  حکومت  با  او  آلمان.  و  جاپان 
ارشد  از سران مدیران  کشورها دیدار کرد و هیئتی متشکل 

اقتصادی را به همراه داشت«.

ایندیپندنت گزارش داده است که گروه تروریستی 
پاکستان سالح هسته یی  از  آینده  ماه  تا 12  داعش 

خریداری خواهد کرد.
نشریه ایندیپندنت گزارش داد که گروه تروریستی 
داعش مدعی شده است که به خرید سالح هسته ای 
از پاکستان و قاچاق آن به امریکا نزدیک شده است.
مجله دابیق که نشریه رسمی گروه تروریستی داعش 
است با انتشار مقاله ای تحت عنوان »طوفان کامل« 
که توسط »جان کنتلی« عکاس خبری انگلیسی که 
بیش از 2 سال زندانی است منتشر شده است که 

بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف داشت.
جان کنتلی عکاس خبری است که بیشتر در حوزه 
در چندین  و  می کند  فعالیت  تروریستی  گروه های 

ویدئو در این زمینه منتشر کرده است.
در این مقاله آمده است که گروه تروریستی داعش 
میلیاردها دالر در بانک سرمایه دارد که سعی دارد از 
طریق مافیای سالح که با مقامات فاسد در پاکستان 

در ارتباط هستند، بمب هسته ای خریداری کند.
این  داعش  تروریستی  گروه  مقاله،  این  گفته  به 

اقدامش را »عملیات فرضی« نامیده است.
شد:  مدعی  نیز  ایندیپندنت  انگلیسی  مجله 
تازگی  به  که  »بوکوحرام«  مانند  افراطی  گروه های 
با گروه تروریستی داعش بیعت کرده اند در سراسر 
خاورمیانه، آفریقا و آسیا با یکدیگر متحد شدند و 

سعی در تشکیل یک »حرکت جهانی« دارند.
مجله دابیق نوشته است که این بیعت ها زمانی اتفاق 
امریکا  از  داعش  تروریستی  گروه  که  است  افتاده 
انداز،  خمپاره  تانک،  مانند  سالح هایی  ایران  و 
هوایی  ضد  سیستم های  و  موشکی  سیستم های 

بدست آورد.
توسط  هسته ای  سالح   خرید  اگرچه  افزود:  مقاله 
نظر  به  دسترس  از  دور  داعش  تروریستی  گروه 
بین الملل  جامعه  برای  خطری  زنگ  اما  می رسد 

است.
دابیق در این مقاله این پرسش را مطرح می کند که 
حال اگر گروه تروریستی داعش نتواند سالح اتمی 
خریداری کند اما هزاران تن مواد انفجاری »نیترات 

آمونیوم« بدست آورد اوضاع چگونه خواهد شد؟

آیا مودی در اصالحات اقتصادی 
هند موفق بوده است؟

داعش در چند قدمی خرید سالح هسته یی از پاکستان مرسی:

 السیسی به خاطر کودتایی که مرتکب شده محاکمه خواهد شد
رییس  جمهور برکنار شده مصر که دیروز به اتهام اهانت به دستگاه 
قضایی در دادگاه جنایی قاهره حضور یافته بود گفت: السیسی به 

خاطر کودتایی که مرتکب شده است، محاکمه خواهد شد.
اتهام  به  برکنار شده مصر که دیروز  محمد مرسی رییس جمهور 
اهانت به دستگاه قضایی در دادگاه جنایی قاهره حضور یافته بود، 
گفت: من از دادگاه تشکر می کنم اما برای این محاکمه بهایی قائل 

نیستم، زیرا از این پرونده و اتهاماتم هیچ اطالعی ندارم. 
وی افزود: من به دلیل کودتایی که در کشور به ریاست السیسی 
صورت گرفته است، من امروز با زور و اجبار به این مکان آورده 

شده ام و السیسی به خاطر این کودتا محاکمه خواهد شد.
العوا«  »سلیم  به  خطاب  سپس  مصر  شده  برکنار  رییس جمهور 
من  حق  در  قانون  که  بگو  دادگاه  به  گفت:  دفاع  هیأت  رییس 
قانون  با  مخالف   می دهد،  رخ  امروز  که  آنچه  و  نمی شود  اجرا 
اساسی است که از 23 جون 2013 میالدی )2 جوزای 92( آغاز 

شده است.
مرسی همچنین گفت: از هفتم نومبر سال 2013 میالدی  کسی به 

مالقات من نیامده است.
دادگاه جنایی قاهره دیروز برای نخستین بار رسیدگی به اتهامات 

مرسی و 24 متهم دیگر اعم از وکیل، روزنامه نگار و افراد منتسب 
به جماعت اخوان المسلمین به دلیل اهانت به دستگاه قضایی و 

کارکنان آن را آغاز کرد.
به  فحاشی  و  اهانت  قبیل  از  اتهاماتی  متهمان  این  به  دادستانی 
دستگاه قضایی در کانال های تلویزیونی، ایستگاه های رادیویی و 
سایت های اجتماعی و بکار بردن عبارت هایی مبنی بر اهانت و 

تنفر از دادگاه ها و دستگاه قضایی را وارد کرده است.
دادگاه جنایی قاهره چندی پیش محمد مرسی را به اتهام جاسوسی 

و فرار از زندان به اعدام محکوم کرده بود.
و  داخل  در  شدید  انتقادات  با  مرسی  برای  اعدام  حکم  صدور 
و  امریکا  راستا  همین  در  و  است  شده  مواجه  مصر  از  خارج 
اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از صدور حکم ابراز امیدواری 

کردند که مسئوالن مصر در این حکم تجدید نظر کنند.
اتهامات  به خاطر  قاهره همچنین محمد مرسی را  دادگاه جنایی 
»کاخ  به  موسوم  پرونده  در  کنندگان  تظاهرات  قتل  به  مربوط 

االتحادیه« به 20 سال زندان محکوم کرده است.
رییس جمهور برکنار شده مصر با اتهامات دیگری نیز مواجه است 

که روند رسیدگی به آنها همچنان ادامه دارد.

اظهارات یکی از رهبران معنوی داعش نگرانی ها درباره 
تخریب شهر تاریخی پالمیرا )تدمر( را که از چهارشنبه 

به کنترل این گروه تروریستی درآمده قوت بخشید.
رهبر  البغاء،  ایمان  نیوز،  ارم  خبری  پایگاه  گزارش  به 
معنوی گروه تروریستی داعش که تحصیل در دانشگاه 
به داعش  اکتبر گذشته  از  "الدمام" عربستان را رها و 
پایگاه  در  خود  شخصی  صفحه  در  پستی  در  پیوسته 
اجتماعی "فیس بوک" توجه به آثار تاریخی را مسخره 

خواند.
البغاء مدعی شد: جهان به بالی اهتمام به آثار تاریخی 
با  را  ذهن ها  اسالمی  امت  دشمنان  و  شده  گرفتار 
و  شکسته  سنگ های  این  که  کرده اند  پر  سخن  این 

مجسمه های زشت آثار تمدن بشری هستند.
ایمان در ادامه مدعی شد: این فریبی است که رسانه های 
این داعش  اکنون  اما  ما می دهند  به خورد مردم  معاند 
است که بارگاه ها و مجسمه ها را در هر کجا که باشند 

از بین می برد.
موضعگیری  اولین  واقع  در  که  خود  سخنان  در  البغاء 
این  دست  به  شهر  این  سقوط  زمان  از  داعش  رسمی 
گروه تروریستی است، اشاره ای به سرنوشت دقیق آثار 

تاریخی شهر پالمیرا نکرد.
چهره های  از  یکی  البغاء،  مصطفی  دختر  البغاء،  ایمان 
مشهور دمشق است که مدرک دکترای خود را در فقه از 

دانشگاه دمشق دریافت کرده است.
در  خود  شخصی  صفحه  در  گذشته  اکتبر  در  البغاء 
فیسبوک اعالم کرد به داعش پیوسته است. وی پس از 
آوردن دالیل خود برای ترک زندگی مرفه، تحصیل در 
دانشگاه و پیوستن به داعش گفت: من یک زن داعشی 

هستم پیش از آنکه داعش وجود داشته باشد. البغاء به 
دلیل نوشتن پست های ویژه خود با موضوع مشاهداتش 
خاص  اظهارنظرهای  و  داعش  کنترل  تحت  مناطق  از 
وی درباره زنان و موضع گیری های سیاسی ضد غرب 

در ضد آمریکا مشهور است.
سوریه  )تدمر(  پالمیرا  تاریخی  شهر  بر  داعش  کنترل 
تخریب  یا  و  قاچاق  برای  جهانی  نگرانی های  موجب 
آثار تاریخی این شهر و موزه آن شد به ویژه که داعش 
موزه  جمله  از  تاریخی  موقعیت  چندین  قبل  ماه  چند 
شهر موصل، آثار تاریخی شهرهای نمرود و الحضر در 
شمال عراق از بین برد و این اقدام با واکنش های شدید 

سازمان های بین المللی مواجه شد.

فتوای جدید داعش:

 تـوجـه بـه آثـار تاریخـی حـرام است!


