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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

»تحفۀ یک دموکراسی به دموکراسی دیگر«
ساختمانجدیدشورایملیتاششماهدیگرافتتاحمیشود

اعضای مجلس سنا در نشست دیروز تأکید کردند که مذاکرات صلح 
دولت و طالبان باید ضمن شفافیت به اعالم آتش بس در کشور مشروط 

شود.
اعضای مجلس سنا ضمن حمایت از تالش دولت برای مذاکرات صلح 

در کشور اعالم کردند که در مذاکرات صلح معامله یی انجام نشود.
یکشنبۀ  روز  نشست  در  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  الهادی  فضل 
در  افغانستان  دولت  صادقانه  تالش  در صورت  که  گفت  مجلس  این 

مذاکرات صلح، از آن حمایت می کنیم.
وی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به روند صلح افغانستان افزود که آغاز 

مذاکرات صلح در کشور باید با توقف جنگ همراه باشد.
رییس مجلس سنا همچنین پیش از این گفته بود که در مذاکرات صلح 
باید دستاوردهای 13 سال گذشته و قانون اساسی افغانستان را  محترم 

بشماریم و مردم در جریان قرار گیرند.
ارزش های  با  که  است  کرده  اعالم  بارها  طالبان  گروه  دیگر،  از سوی 

قانون اساسی جدید افغانستان مخالف هستند.

ناجیه نوری
بغالن می گوید که در سقوط  مقام والیت  یک 
ولسوالی دند غوری معامله پولی صورت گرفته 

است.
مقام های محلی در والیت بغالن هشدار می دهند 
که اگر دولت به امنیت این والیت توجه نکند، به 
زودی شهر پلخمری مرکز بغالن به دست طالبان 

می افتد.
نتیجۀ  در  که  می گوید  بغالن  والیت  مقام  یک   

یک معاملۀ پولی، آخرین پاسگاه امنیتی ولسوالی 
واگذار شده  طالبان  به  بغالن،  دندغوری والیت 

است. 
این مقام دولتی   که خواست نامش فاش نشود، در 
حکومت  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه 
به  شمال  والیت های  اخیر  امنی های  نا  در  خود 

خصوص والیت بغالن دست دارد.
کیلومتری  یک ونیم  تا  طالبان  که  می گویند  آنان 
مرکز  سقوط  خطر  و  کرده اند  پیش روی  شهر 

وجود دارد.  
با این حال، شماری از نماینده گان والیت بغالن 
می گویند: عدم هم آهنگی میان ارگان های  امنیتی، 
عدم  و  امنیتی  نیروهای  صفوف  در  انگیزه  نبود 
دالیل  بغالن،  به والیت  مرکزی  توجه حکومت 

اصلی افزایش ناامنی اخیر این والیت است.
پوستۀ  آخرین  جاری،  هفته  جمعۀ  روز  طالبان 
بغالن  والیت  دندغوری  ولسوالی  در  را  امنیتی 
نیروهای  از  را  زیادی  مهمات  و  کردند  تصرف 

دولتی غنیمت گرفتند.
میان  در  تندی  واکنش های  باعث  مساله  این 
مقام های  و  مجلس  در  بغالن  مردم  نماینده گان 

دولتی این والیت گردیده است.
یک مقام دولتی بغالن...            ادامه صفحه 6
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آگـاهی تبلیـغاتی بـرای بازسـازی
 و نـوسـازی دفـتر

موسسه حرکت به اطالع شرکت های ساختمانی در افغانستان می رساند که ما درخواست برای نرخ دهی )RFQ( را جهت بازسازی و نوسازی دفتر 
ریاست عمومی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعالن نموده ایم که از طریق وبسایت های ذیل قابل دسترس می باشد. 

1.  http://www.jobs.af/rfq-detail/983 
2.  http://www.harakat.af/rfp.html

ارزیابی از ساحه به تاریخ 14 جوالی، ساعت 10:00 قبل ازظهر تعین گردیده و پیش شرط الزمی برای اشتراک در این مناقصه می باشد.
تاریخ ختم برای ارسال نرخ ها ساعت 03:00 بعد از ظهر، 26 جوالی می باشد.) این مهلت تمدید نمی گردد (

تشکر،
بخش تدارکات  موسسه حرکت 

 +930752044000   

تجاوز بر یک کودک سه ساله و کشتن او در کابل، خشم مردم را 
بر انگیخته است. 

پولیس کابل می گوید که یونس سه ساله احتماالً از سوی برخی 
افراد معتاد کشته شده باشد.

سکندر، پدر کودک سه ساله که به خاطر نجات جگر گوشه اش 
از قید آدم ربایان، در هر مقام از حوزۀ امنیتی گرفته تا مجلس را 

کوبید؛
اما با وجود تالش های زیاد، چانس با وی یاری نکرد و جسد توته 

و پارچه شدۀ فرزندش را از یک چهار دیواری پیدا کرد.
این جنایت بزرگ، خشم نماینده  گان مجلس و شهروندان کشور 

را بر انگیخته است. 
هیأت اداری مجلس می گوید: اختطاف، تجاوز و کشته شدن یک 

کودک سه ساله آن هم در پایتخت، بسیار تکان دهنده است.
عبدالروف انعامی دبیر مجلس...                       ادامه صفحه 6



در  کشور  رییس جمهوری  اشرف غنی  سخنان 
اوفای  شهر  در  شانگهای  نشست  پانزدهمین 
واقعیِت  از  دیگری   چهرۀ  می تواند  روسیه 
به  کالن  طیِف  یک  در  را  افغانستان  خونیِن 

نمایش بگذارد. 
آقای غنی در این نشست، ُرک و پوست کنده از 
مسایلی سخن گفت که بسیاری از رهبراِن کشور 
با وجود دانستن آن ها، هرگز تالش نکرده اند در 

موردشان در چنین جمعی سخن بگویند.
 افغانستان از سال ها به این سو عضویت ناظر در 
نشست شانگهای را دارد، ولی همواره با حضور 
پتانسیل  پُرادعا تالش کرده است که  ضیعف و 
آقای  بگیرد.  نادیده  را  سازمان  این  در  موجود 
درهم  نخستین بار  برای  را  روحیه  این  اما  غنی 
شکست و اگر خط اصلی این سخنان به سیاست 
منسجم ارتقا یابد، بدون تردید اثراِت خود را بر 

وضعیِت کشور به جا می گذارد. 
دو  با  ما  این که  به  اشاره  با  غنی  رییس جمهور 
کشورهای  از  که  گفت  مواجه ایم،  مهم  دشمِن 
افغانستان  به  تروریستان  از  زیادی  تعداد  شما 
می آیند و از قلمرو ما علیه شما استفاده می کنند 
و ما به نماینده گی شما با آنان می جنگیم. رییس 
جمهور گفت که تروریستان از آسیای مرکزی، 
و  سعودی  عربستان  روسیه،  پاکستان،  چین، 

شرق میانه ما را هدف قرار می دهند. 
دیگر،  مشکل  که  کرد  خاطرنشان  غنی  آقای 
مواد مخدر است و مسوولیِت این پدیده تنها به 
دوش افغانستان نیست، بل تولید کننده، پروسس 
کننده، قاچاق کننده و مصرف کننده، همه در این 
رییس جمهور  دارند.  یک سان  مسوولیِت  زمینه 
را  منفعت اصلی مواد مخدر  این که  بر  تأکید  با 
اقتصادِ  که  گفت  می آورند،  به دست  قاچاقچیان 
جرمی سبب رشد و تمویل تروریسم شده است. 
در  داعش  حضور  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
مهِم  رهبران  از  تن  دو  ما  که  گفت  افغانستان 
داعش و طالباِن پاکستانی را اخیراً از بین بردیم. 
و  تروریسم  مشکل  که   گفت  جمهور  رییس 
دارد.  نیاز  منطقه یی  راه حل  یک  به  مخدر  مواد 

از  چنان  اما  بودن  بدیهی  عین  در  سخنان  این 
یک واقعیِت تلخ پرده برمی دارند که گویا هرگز 
نمی شد در چنین سطحی آن ها را به زبان آورد. 
دهۀ  یک  در  نخستین بار  برای  غنی  آقای 
گذشته، تیر را به هدف زده و باید این سیاست 
همچنان به گونۀ دقیق و منسجم پی گیری شود. 
افغانستان،  در  سیاست گذاری  اساسِی  مشکل 
مقطعی و گذرا بودِن آن است. سیاست گراِن ما 
فقط  که  بوده اند  لحظه یی  سیاست گراِن  عمدتًا 
حرف هایی را به شکِل قصار هرازگاهی مطرح 
به  را  آن ها  کردِن  تبدیل  توانایی  اما  می کنند 

راهکار ندارند. 
رییس جمهور افغانستان در کنفرانس شانگهای 
حداقل توانست به صورت عینی، واقعیت موجود 
در کشور را بازتاب دهد. او همۀ کشورهای عضو 
شانگهای را در معضل افغانستان شریک دانست 
و تأکید کرد که تروریست ها از خاِک شما وارد 
چیز  شاید  سخنان،  این  در  می شوند.  ما  کشور 
درست  این هم  اما  باشد؛  نداشته  وجود  تازه یی 
است که پیش از آن، هرگز به این صورِت ساده 

و دقیق فرمول بندی نشده بود. 
رییس جمهور  سخنان  در  افغانستان  واقعیت 
غنی در کنفرانس شانگهای بازتاب یافته است. 
کشورهای  شانه های  بر  عمدتًا  امروز  جنِگ 
آتش  لحظه  همین  و  می یابد  تداوم  خارجی 
خارجی هایی  بیشتر  افغانستان،  در  را  جنگ 
وارد  مرزها  سوی  آن  از  که  ساخته اند  شعله ور 
می شوند. جالب این جاست که این جنگ جویان 
عمدتًا از کشورهای عضو شانگهای اند که یکی 
سازمان های  پُرنفوذترین  و  قدرتمندترین  از 

منطقه یی است.
 به نظر می رسد که آقای غنی با طرح این سخنان، 
دو هدف اصلی را هم زمان دنبال می کند: یک، 
جلب حمایت کشورهای عضو شانگهای برای 
بنیادگرایی؛ و دوم، جلب  مبارزه با تروریسم و 
شانگهای  اقتصادِی کشورهای عضو  کمک های 

برای بازسازی افغانستان. 
دو  این  تأمین  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس 

و  غربی  کشورهای  سوی  از  اکثراً  خواست 
این که  با وجود  و  می شده  انجام  امریکا  به ویژه 
رونما  کشور  در  را  چشم گیری  تغییرات  آن ها 
کرده اند، اما با این همه نتوانسته اند به اصلی ترین 
خواست های مردم افغانستان پاسخ دهند. جنگ 
دو  عنوان  به  هنوز  اقتصادی  نابسامانی های  و 
عامل تهدید کننده در برابر افغانستان ایستاده اند 
و پس از چهاره سال، حضور پُررنِگ کشورهای 
ثبات  حفظ  به  نسبت  نگرانی  هم چنان  غربی، 
نگرانی  این  دارد.  وجود  افغانستان  امنیِت  و 
سیاست مرداِن  از  برخی  که  باالست  حدی  به 
امریکایی خواهان تجدید نظر در جدول خروج 

نیروهای این کشور از افغانستان اند. 
سناتور جان مکین که به تازه گی وارد افغانستان 
امریکایی  نیروهای  خروج  که  گفت  بود،  شده 
باید با درنظرداشِت شرایط صورت گیرد و اگر 
نیاز   2016 سال  از  پس  نیرو  بیشتری  تعداد  به 

است، این موضوع نباید نادیده گرفته شود. 
کشورهای  که  رسیده  فرا  آن  زماِن  حاال  شاید 
کم نظیِر  توانایی های  از  که  شانگهای  عضو 
اقتصادی و نظامی برخوردارند و عماًل در منطقه 
حضور دارند، تقسیم جنگ را به عهده بگیرند. 
سخنان آقای غنی، دقیقًا به تقسیم جنگ اشاره 
منطقه  موجود  بحران  در  همه  این که  و  داشت 

دخیل هستیم. 
نیاز به همکاری های  افغانستان  از جانب دیگر، 
دارد؛  دیگر  سال های  برای  اقتصادی  الزمِ 
غربی  کشورهای  و  ناتو  بدون  که  سال هایی 
پی  در  افغانستان  دولت  اگر  گذشت.  خواهند 
بدیلی برای کمک های غربی نباشد، بدون تردید 
منِت »مالیه دهنده گان«ِ غربی همه را خفه خواهد 
غنی  آقای  که  است  این  بنیادی  نکتۀ  اما  کرد. 
است  نیاز  ولی  گرفته،  نشانه  درست  را  هدف 
تقویت و  برای  بعدی  گام های  این،  از  که پس 
کشاندِن کشورهای عضو شانگهای به دورِ یک 
با تروریسم و  طرح منسجم و هماهنِگ مبارزه 

قاچاق مواد مخدر برداشته شود. 
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و  قتل  بعد  و  کابل  در  پسِر سه ساله  به یک  تجاوز گروهی 
مثله کردِنِ او و شکستِن دندان هایش، نشانی آشکار از اوِج 
دیروز  است.  افغانستان  پایتخِت  کابل  در  فساد  و  توحش 
اگر بر کودکی در گوشه یی از کشور چنین ظلمی می رفت، 
قانون در کِل کشور تطبیق نمی شود و کسانی  می گفتیم که 
دور از چشم قانون، چنین می کنند. اما مسلمًا تجاوز بر یک 
کودک و قتِل وحشیانۀ آن در پایتخت، به هیچ عنوان قابل 

قبول نیست!  
افغانستان کشوری ست که در آن کودکان در کنارِ سایر اقشار 
جامعه، حال و روزِ مناسبی ندارند. این کشور به دلیل پشت 
برای  خطرناک  مکانی  به  متعدد،  جنگ های  گذاشتِن  سر 
کودکان بدل شده و حادثۀ اخیر نیز به نوبۀ خویش این نکته 
که  می گیرد  صورت  حالی  در  اتفاق  این  می کنـد.  ثابت  را 
وضعیِت  از  را  گزارشی   ،2014 سال  پایان  در  ملل  سازمان 
بدرفتاری ها در برابر کودکان در افغانستان منتشر کرده است. 
بنیاد این گزارش، در جریان 4 سال، تنها در این کشور  بر 
4302 طفل زنده گی خود را از دست داده اند. این تراژیدی، 
بدون شک حاصِل جنگ های جاری در کشوری می باشد که 

30 میلیون جمعیت دارد.
 بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نظر به واپسین 
گزارش ها دربارۀ کودکان و جنگ های دوامدار در افغانستان 
گفته است که بیشترین کودکان در سال 2014 میالدی کشته 

شده اند.  
سال  سپتمبر  از  ملل،  سازمان  گزارش  اساس  بر  همچنین 
2010 میالدی تا 31 دسمبر سال 2014 میالدی، حدود ۵04۷ 
نوجوان به صورت وحشتناک زخمی و معیوب شده اند. نظر 
به گزارش ارایه شده، کار و مشغلۀ کودکان، نخستین عامِل 
طفل   331 میالدی،   2014 سال  در  است.  بوده  آن ها  مرِگ 
شده اند.  کشته  نموده،  ترک  را  کشور  که  اطفالی  جمِع  از 
همچنان، ۹20 تن از آنان زخمی شده اند. این آمار، افزایِش 

دو برابری نسبت به ساِل 2013 را نشان می دهد. 
»مواد  می سازد  خاطرنشان  همچنان  ملل  سازمان  گزارش 
انفجاری باقی مانده از جنگ های گذشته، 32۸ طفل را کشته 
نظامیاِن  هوایِی  حمالت  برعالوه،  است«.  نموده  معلول  و 
بین المللی نیز 3۸ طفل را کشته و زخمی کرده است، و تنها 

۸ کودک در یک حملۀ هوایی از بین رفته اند. 
در رابطه با تراژیدی اسف بارِ قتل کودکان، بزرگ ترین انگشِت 
اتهام متوجه گروه تروریستی طالبان و حزب اسالمی است؛ 
افغانستان  ملِی  امنیت  نیروهای  تعقیِب  که تحت  گروه هایی 
قرار دارند. این دو گروه تروریستی، مسوول کشته شدِن 126 
کودک و زخمی شدِن 2۷0 کودِک دیگر می باشند. البته یک 
بخش از این تلفات، مربوط به کشور همسایهـ  پاکستانـ  نیز 
است. تنها در حمالت پاکستان در امتداد مرزهای افغانستان، 

۵ طفل کشته و ۵2 طفل دیگر زخمی شده اند.
تحِت  را  قضایا  تمام  است  نتوانسته  ملل  سازمان  مسلمًا 
از گزارِش  اما در بخش دیگر  پوشش و بررسی قرار دهد. 
سال 2014، به وضعیت کودکانی اشاره شده که مورد آزار 
از طریق  بارها  موضوع  این  گرفته اند.  قرار  اذیِت جنسی  و 

رسانه های کشور نیز به نشر رسیده است. 
به گزارش سازمان ملل متحد، کودکان در افغانستان همواره 
در خطِر تجاوز جنسی قرار دارند. چنان که در مدت زمانی 
این گزارش کار می کرده اند،  این سازمان روی  که محققیِن 
۸ پسر و 6 دختِر دیگر نیز قربانِی خشونت های جنسی قرار 

گرفته اند. 
به هر صورت، در گزارش سازمان ملل، وقایع مثل رویدادِ 
نشان  اخیر  اتفاِق  ولی  نیافته اند؛  وضاحت  به درستی  کابل 
می دهد که تجاوز بر کودکان به یک امِر عادی در این کشور 
تبدیل شده و بسیاری از رویدادها اصاًل گزارش نمی شوند. 
اکنـون انتظارِ ما این است که دولت وحدِت ملی در خصوِص 
رویداد اخیر در کابل دخالت کند و مجرمان را به پنجۀ قانون 
نیز روی قانونی کار کند  باید مجلس نماینده گان  بسپارد و 
که بر اساس آن، برای تجاوزکاران به کودکان و قاتالن آن ها، 

سخت ترین و سنگین ترین مجازات پیش بینی شود. 

تراژیدی تجاوِز گروهی
 به یک کودِک سه ساله در کابل
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علمای دینی کندهار به طالبان:

به اشارۀ بیگانه ها بیش از این کشورتان را ویران نکنید
از  حمایت  اعالم  با  کندهار  والیت  دینی  عالمان 
»افغانستان  که  می گویند  کشور  امنیتی  نیروهای 
فعلی  نظام  علیه  نظامی  مبارزۀ  و  نیست  دارالحرب 

جواز شرعی ندارد«.
صدها عالم دینی کندهار روز یک شنبه با برگزاری 
نیروهای  از  برای حمایت  نشستی در شهر کندهار 
امنیتی، با یک صدا از مردم خواستند که از نیروهای 

امنیتی حمایت کنند.
آنان از طالبان نیز می خواهند که به »اشارۀ بیگانه ها« 
اند،  آن  طرف دار  افغانستان  مردم  که  را  نظامی 

تخریب نکنند.
علمای  شورای  مسوول  فیضانی،  عبیداهلل  مولوی 
کندهار در آغاز این نشست گفت که عالمان دینی 
و  پشتیبانی  امنیتی  نیروهای  از  جدیت  با  کندهار 

حمایت می کنند.
که  اند  امنیتی  نیروهای  همین  فیضانی،  گفتۀ  به 
شب وروز برای تأمین امنیت مردم افغانستان تالش 
زنده گی  آرامی  به  مردم  آن ها،  وجود  با  و  می کنند 
به  کندهار  دینی  عالمان  که  افزود  او  می کنند. 
هیچ کس اجازه نمی دهند که بر محافظان این خاک 

به نام این وآن اتهام ببندند.
شورای  اعضای  از  یکی  خواجه محمد،  مولوی 
علمای کندهار ضمن حمایت از نیروهای امنیتی، از 
طالبان خواست که به جای ویران کردن کشور، کمر 

به آبادی آن ببندند.
تا  جمهور  رییس  از  که  می پرسد  طالبان  از  او 
افغانستان  از  و  مسلمان  کشور  فرد  پایین رتبه ترین 
هستند، مسجدها پر از مالها و مردم اند، پس علیه 

چه کسی جهاد می کنید؟
از  دیگر  یکی  فتح محمد،  مولوی  حال،  همین  در 
دینی  عالمان  از  کندهار  علمای  شورای  اعضای 
طرف  دو  از  و  ننشینند  ساکت  دیگر  که  خواست 

خیر  که صلح  بخواهند  افغانستان  جنگ  در  درگیر 
است و هر جا که خونی ریخته می شود، فردی از 

این کشور کشته می شود.
به گفتۀ او، عالمان دینی اکنون مسوولیت دارند که 
مردم را از واقعیت آگاه سازند. فتح محمد می گوید، 

بیش از این خاموش نشستن گناه بزرگی است.
می شود،  کشته  پولیس  سرباز  اگر  که  می گوید  او 
می شود،  زخمی  طالب  یا  می میرد،  اردو  سرباز  یا 
تمام شان مردم افغانستان اند و عالمان دینی می توانند 

در زمینۀ صلح میان آن ها نقش خوبی بازی کنند.
هم چنان او افزود که به طالبان باید فهمانده شود که 
به اشارۀ دیگران کشورشان را ویران نکنند و خون 

برادران شان را نریزند.
در  گذشته  هفتۀ  نیز  هرات  مالهای  از  شماری 
کشور  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  برای  همایشی 

افغانستان  همسایۀ  کشورهای  از  برخی  که  گفتند 
از  استفاده  با  و  هستند  گوسفند«  لباس  در  »گرک 
دوستی، هم زبانی و فرهنگ مشترک، بیشترین ضربه 
وارد  افغانستان  حکومت  و  امنیتی  نیروهای  به  را 

کرده اند.
اما  نمی برند،  نام  مشخصی  کشور  از  هرچند  آن ها 
استفاده  با  استخبارات کشور همسایه  که  می گویند 
افغانستان  در  غیرانسانی  اعمالی  به  دست  دین،  از 

می زند.
امنیتی  نیروهای  از  حالی  در  کندهار  دینی  عالمان 
حمایت می کنند و از طالبان خواستار صلح می شوند 
میان  صلح  گفت وگوهای  بر  مبنی  خبرهای  که 
حکومت و طالبان گرم شده و مردم نسبت به روند 

صلح امیدوار شده اند.

مجلس سنا طرح افزایش 
تعرفۀ سگرت را رد کرد

درگیری بر سر جمع آوری پسته
 در سمنگان منجر به مرگ چهار نفر شد

بانک ملی افغانستان 
صنعت کاران را کمک می کند

13 تن در دو انفجار 
بمب در کاپیسا

 و کندز کشته شدند

این، صنعت کاران  از  افغانستان پس  ملی  بانک 
را در راستای تهیۀ مواد خام و خرید تجهیزات 

همکاری می کند. 
همین  به  صنعت کاران  و  افغان  ملی  بانک 
منظور دیروز تفاهم نامه یی را در کابل به امضا 

رسانیدند.
این تفاهم نامه روز یک شنبه برای ایجاد روابط و 
حمایت از صنعت کاران میان احمدخسرو ضیا، 
رییس  عارفی،  عبدالکریم  و  بانک  این  رییس 

مجمع صنعت کاران کابل امضا شد.
این  امضای  این  افغان هدف  ملی  بانک  رییس 
کشور  صنعت کاران  از  حمایت  را  تفاهم نامه 
عنوان کرد. او می گوید که بانک ملی پول نقد 
برای صنعت کاران نمی دهد، ولی آنان را در تهیۀ 

مواد خام و خریداری تجهیزات کمک می کند.
در همین حال عبدالکریم عارفی، رییس مجمع 
این  امضای  با  که  گفت  کابل  صنعت کاران 
حل  صنعت کاران  مشکالت  بیشتر  تفاهم نامه، 

خواهد شد.
تفاهم نامه  این  که  می گوید  کریمی  آقای 
و  کرده  ایجاد  برای صنعت کاران  سهولت هایی 
پس از این وام پرداختی برای صنعت کاران، در 

چندین قسط دریافت خواهد شد.

او افزود که از این پس اگر صنعت کاری توان 
تهیۀ زمین، ماشین و مواد خام را نداشته باشد، 
بانک ملی او را در تکمیل کمبودی هایش کمک 

خواهد کرد.
رییس مجمع صنعت کاران کابل گفت که دورۀ 
پرداخت دوبارۀ وام، طوالنی شده و این امر از 

ورشکسته گی صنعت کاران جلوگیری می کند.
از سوی دیگر ستار مراد، وزیر اقتصاد با استقبال 
از  تا حدی  اقدام  این  قرارداد گفت که  این  از 

مشکالت صنعت کاران می کاهد.
وزیر اقتصاد از بانک های خصوصی هم خواست 
مهیا  برای صنعت کاران  را  قرضه   آسان  شرایط 

سازند.
با این حال صنعت کاران خواهان حمایت دولت 

و مردم از تولیدات داخلی هستند.
در  تولیدی ها  تأسیس  گذشته،  سال  چند  در 
بخش های مختلف هزاران نفر را صاحب شغل 
کرده است، ولی انتقادهای نسبت به بی توجهی 
نیز  تولیدکننده گان  از  حمایت  در  حکومت 

وجود دارند.
براي رشد  که  باورند  بدین  آگاهان  از  شماری 
تولیدات داخای، میان واردات و صادرات باید 

تعادل به  میان آید.

مجلس سنا طرح تعدیل قانون کنترل تنباکو و دخانیات را رد 
کرد.

به اساس این طرح که به تازه گی در مجلس نماینده گان تصویب 
شده بود، تعرفه گمرکی واردات سگرت به این کشور از بیست 

درصد به صد درصد افزایش خواهد یافت.
پیشنهادی  طرح  در  می گوید  سنا  مجلس  عضو  حارث،  نثار 
حکومت تعرفه گمرکی، پنجاه درصد در نظر گرفته شده بود 

اما مجلس نماینده گان آن را به صد درصد افزایش داد.
از  نظرخواهی  و  بررسی  از  پس  سنا  مجلس  او  گفته  به  اما 
کارشناسان این طرح را رد کرده و پیشنهاد حکومت را تصویب 

کرده است.
قاچاق  افزایش  باعث  گمرکی  تعرفه  افزایش  که  می گوید  او 
سگرت خواهد شد که نفع بیشتر آن به همسایه های افغانستان 

به خصوص پاکستان خواهد رسید.
مجلس  در  نماینده گان  مجلس  شده  تصویب  طرح  که  زمانی 
سنا رد شود، به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح قانون به 
کمیسیون مشترکی از دو مجلس سپرده می شود. اگر اختالف 
در این کمیسیون حل شد، مصوبه این کمیسیون برای توشیح به 

ریاست جمهوری فرستاده می شود.
اما اگر این کمیسیون نتواند اختالف به وجود آمده را برطرف 
کند، مصوبه ردشده به حساب می آید. در این صورت مجلس 
قانون را تصویب  این  نماینده گان می تواند در جلسات بعدی 
کند و بدون ارائه به سنا آن را برای توشیح به ریاست جمهوری 

بفرستد.
به  سگرت  واردات  ارزش  حاضر  حال  در  که  شده  گفته 

افغانستان، بیش از دو میلیارد دالر در سال است.
در افغانستان سگرت ارزان است و عالوه بر آن، استفاده از چلم 
نیز در سال های اخیر بخصوص در میان جوانان افغان افزایش 

یافته است.
دولت کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی برای کنترل دخانیات 

را امضاء کرده است.
سال گذشته نیز مجلس نماینده گان افغانستان، قانون ممنوعیت 

در دو والیت از اثر انفجار بمب های کنار جاده یی دست کم استفاده از دخانیات در اماکن عمومی را تصویب کرد.
کشته  گردیدند.  زخمی  دیگر  تن   1۷ و  شده  کشته  تن   13

شده گان همه غیرنظامیان بوده اند.
یک مقام امنیتی گفته است که در والیت کاپیسا دست کم 10 
باختند.  انفجار یک بمب کنار جاده یی جان  اثر  از  غیرنظامی 
روز  کاپیسا  والیت  امنیۀ  قوماندان  فایق  عبدالکریم  جنرال 
یکشنبه گفت که در این سوء قصد ۷ تن دیگر زمانی زخمی 
شدند که موتر مینی بس حامل شان از روی یک ماین گذشت.
داده است.  کاپیسا رخ  این حادثۀ در ولسوالی تگاب والیت 
فایق گفته است که در این ولسوالی شورشیان فعالیت می کنند 
و همواره نیروهای امنیتی افغانستان را مورد حمله قرار میدهند.
در همین حال مقامات کندز روز یکشنبه از کشته شدن 3 فرد 
ملکی و زخمی گردیدن 10 تن دیگر در یک انفجار بمب خبر 
دادند. سید سرور حسینی سخنگوی قوماندانی امنیۀ کندز گفته 
است که این حادثه در نزدیکی مرکز جلب و جذب پولیس در 
شهر کندز صورت گرفته است. یک مقام رسمی ادارۀ صحت 
کندز گفته است که دو پولیس شامل زخمی شده گان اند، و 
تا حال  را  این حمالت  اند. مسوولیت  افراد ملکی  بقیه همه 
کسی به دوش نگرفته است. تا کنون بیشتر حمالت انتحاری 
و بمب گذاری علیه نیرو های امنیتی از سوی طالبان صورت 

گرفته اند.
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مقام های محلی در والیت سمنگان گفته اند که در درگیری بر 
سر جمع کردن محصول پسته دست کم چهار نفر کشته و هفت 

نفر دیگر زخمی شده اند.
گفت  بی بی سی  به  سمنگان  والی  سخنگوی  عزیزی،  صدیق 
"فرمانده  دو  به  وابسته  مسلح  افراد  بین  درگیری  این  که 
داده  روی  والیت  این  مرکز  ایبک  شهر  حومه  غیرمسئول"در 

است.
آقای عزیزی افزود که اوضاع در منطقه تحت کنترل نیروهای 
این  در  داشتن  دست  اتهام  به  حال  تا  کسی  اما  است،  امنیتی 

رویداد بازداشت نشده است.
سخنگوی والی سمنگان گفت که نیروهای پلیس برای تامین 

امنیت در منطقه مستقر شده اند.
دو  این  مسلح  افراد  است  قرار  که  کرد  تاکید  عزیزی  صدیق 

فرمانده خلع سالح شوند.
در والیت سمنگان صدها هزار جریب جنگل پسته وجود دارد 
قانونی  بدون مجوز  مردم  از سوی  آن همه ساله  که محصول 

جمع می شود و گاهی این امر منجر به درگیری می شود.



نویسنده: مهدی فرمانیان 
اشاره: 

بر  کلیسا  حاکمیت  قرن ها  طول  در 
اسالم  پیامبر  چهرۀ  اروپایی،  سرزمین های 
)ص( با تحریفات فراوان ارایه شده است. 
از قرن نوزده میالدی، آثار علمی بهتری در 
راه  این  بیستم  قرن  اروپا عرضه شد و در 
ادامه یافت. ویلیام مونتُگمری وات )1۹0۹ـ 
2006( یکی از پیامبرشناسان معروف قرن 
به  متعددی،  آثار  با عرضۀ  بیستم است که 
تحقیق دربارۀ دوران پیامبر اسالم پرداخت. 
وی در سال 1۹۵3 کتاب محمد در مکه و 
را  مدینه  در  محمد  کتاب   1۹۵6 سال  در 
نام  به  نوشت و سپس آن دو را در کتابی 
نمود.  خالصه  دولت مرد  و  پیامبر  محمد 
سال  شصت  طول  در  وات  مونتگمری 
و  اسالم  پیامبر  پیرامون  پژوهش  و  تحقیق 
سی  از  بیش  مسیحیان،  و  مسلمانان  رابطۀ 
کتاب و ده ها مقاله به جامعۀ علمی عرضه 
کرد. وی در سال 13۸۵/2006 بعد از ۹۷ 
جهان  از  دیده  دنیا،  این  در  زنده گی  سال 
این نوشته کوشش می شود  فرو بست. در 
افکار و جایگاه وی در  آثار،  نیم نگاهی به 
شهرت  شود.  انداخته  اسالم شناسان  میان 
به سبب  اسالم  در جهان  مونتگمری وات 
پنج کتابی ست که دربارۀ سیرۀ پیامبر اسالم 
“دوران  وی  کتاب  بهترین  است.  نوشته 
شکل گیری تفکر اسالمی” است که هنوز به 
فارسی ترجمه نشده است. وات تحت تأثیر 
مکتب نقد تاریخی به مطالعه دربارۀ اسالم 
پرداخت و تا حد زیادی جانب انصاف را 
او  آرای  از  برخی  بر  اگرچه  کرد؛  رعایت 

نقدهایی وارد شده است. 
زنده گى نامه 

 William(  ]1[ وات  مونتگمری  ویلیام 
مارچ   14 در   )Montgomery Watt
1۹0۹ میالدی در کِِرس در شمال انگلستان 
)اسکاتلند( متولد شد. در چهارده ماهه گی 
از  بود،  پروتستان  کشیش  که  را  پدرش 
دست داد. مرگ پدر تأثیر عمیقی بر آیندۀ 
وی گذاشت و وی در نتیجۀ آن، زنده گی 
سختی را گذراند. تحصیالت دانشگاهی اش 

را در دهۀ 1۹30 میالدی در رشتۀ ادبیات 
یونانی در دانشگاه ادینبورگ شروع کرد و 
کالج  در  وی  داد.  ادامه  اخالق  فلسفۀ  در 
به  آکسفورد  دانشگاه  و  واتسون  جرج 
سال،  شش  طول  در  و  پرداخت  تحصیل 
گویا  کرد.  کسب  را  دانشگاهی  درجۀ  سه 
پایان نامۀ کارشناسی ارشدش دربارۀ کانت 
در  میالدی،   1۹34 سال  در  است.  بوده 
ظهور  و  شد  آشنا  فلسفه  دانش  با  آلمان 

نازیسم را به چشم خود دید. 
حادثه یی  اثر  بر  میالدی   1۹3۷ سال  در 
اتفاق،  حسب  بر  کرد.  کشف  را  اسالم 
این  در  وات  مونتگمری  منزل  کرایه نشیِن 
از  پاکستانی  و  مسلمان  دانشجویی  سال 
این  در  وات  بود.  )قادیانیه(  احمدیه  فرقۀ 
آشنایی  شروع  نقطه  »این  می گوید:  زمینه 
از آن  من با اسالم بود؛ اسالمی که شدیداً 

ناآگاه بودم.«]3[ 
آداب  با  انسان  یک  زنده گی  چه گونه گی 
در  مسلمان(  )دانشجوی  قدیمی  رسوم  و 
دوران مدرنیته، وات را چنان تکان داد که 
بیت المقدس  انگلیکن  کلیسای  اسقف  به 
انگلیس(،  پروتستان  کلیسای  به  )وابسته 
و  نوشت  نامه  بود،  پدرش  حکم  در  که 
او  به  نیز  اسقف  راهنمایی خواست.  او  از 
پیشنهاد کرد که به اورشلیم بیاید تا بتواند 
مطالعه  اسالم  عقالنِی  رویکرد  دربارۀ  بهتر 
و  ترکی  کادسدون]11[  الهیاتی  کالج  کند. 

جاپانی ترجمه شده است. 
در سال 1۹6۵ میالدی کتابی منتشر شد که 
تأثیر فراوانی بر مونتگمری وات گذاشت. 
و غرب،  اسالم  نام  به  کتابی  دانیل  نورمن 
 UCLA از  را  تصویر]1۷[  یک  ساختن 
دکترای   1۹۹۸ سال  در  و  کرد  دریافت 
را  پاکستان  کراچی  دانشگاه  افتخاری 
گرفت. وی از جامعۀ ایونا، لقب افتخاری 
»آخرین شرق شناس« را دریافت کرد و در 
برگزیده گان  فهرست  در  نیز   2006 سال 
ششمین همایش جهانی چهره های ماندگار 
ایران قرار گرفت؛ اما اجل به او مهلت نداد 
و در بیست وچهارم اکتوبر 2006 مصادف 

با دّوم آبان 13۸۵ شمسی درگذشت. 

مونتگمری وات اگرچه آثار بسیاری پیرامون 
تاريخ و عقايد مسلمانان نوشت، اولين و 
و  بود  مسيحيت  دربارۀ  كتابش  آخرين 
سال ها در سمت كشيش پروتستان خدمت 
كرد؛ با اين همه هيچ گاه از گفت وگو ميان 
مسيحيان و مسلمانان دست نكشيد و يكى 
از طرفداران ديالوگ بود. او به مسلمانان 
مى خواهيد  اگر  كه  مى كرد  نصيحت 
بايد  باشيد،  سهيم  دنيا  اين  ساختِن  در 
فرهنگ  روحانى  غير  يا  دنيوى  جنبه هاى 
جهانِى در حال ظهور را بپذيريد. به نظر 
وى، اگر مسلمانان مايل اند تا سهم كاملى 
در حيات سياسى دنيا داشته باشند، بايد 
بنيادگرايى  و  انحصارگرايى  از  دست 

بردارند. ]18[ 

افكار و انديشه ها 
به  باید  وات  افکار  و  آراء  فهم  برای 
دین  زبان  نظریۀ  چون  اندیشه هایی  تأثیر 
هیک،  پلورالیستی جان  تفکر  ویتگنشتاین، 
در  آنال  مکتب  و  تاریخی  نقد  مکتب 
در  وی  کرد.  ویژه یی  توجه  وی  تفکرات 
کتاب برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان، 
برخی از مبانی فکری خود را بیان کرده، به 
الهیات  از متفکران جدید  از برخی  پیروی 
پروتستانی، در معنای وحی تصرف کرده، 

مى نويسد: 
بر طبق نظر علمای برجستۀ امروز مسیحی، 
را  خدا  پیام های  که  است  شخصی  پیامبر 
زمانی  و  مکانی  شرایط  در  قومش  برای 
قرآن...  کند...  می  ابالغ  آنان  به  مربوط 
مصرانه می گوید که این قرآن عربی است... 
شیوۀ  تمامی  قوم  هر  زبان  که  می دانیم  و 
در  را  انسان  و  دربارۀ جهان  قوم  آن  تفکر 
به  باید  لذا مسلمانان  خود جای می دهد... 
تأمل دوباره در ماهیت نبوت بپردازند... از 
نظر مسیحیان، پیامبر حامل پیامی از خداوند 
برای زمان و مکان خود است؛ در حالی که 
پیامبران کالم  که  سنّت مسلمانان می گوید 
عامل  هیچ  با  امتزاج  بدون  را  حقیقی خدا 
در  می کنند...  دریافت  زبان،  جز  به  بشری 
)صّلی اهلل  محّمد  دربارۀ  نوشته هایم  تمام 
تاکنون  پیش  سال  چهل  از  سّلم(  و  علیه 
ابراز کرده ام که محمد  را  این نظر  همواره 
او  تصنیف  قرآن  که  گفته  این  در  )ص( 
نبوده، بلکه از باال به او الهام شده، صداقت 
احکام  مورد  در  رو،  این  از  است.  داشته 
می گوید«،  »محمد  نگفته ام  هیچ گاه  قرآنی 
ترجیح  بلکه  شده ام؛  آن  به  متهم  چند  هر 
از سال  می گوید«.  »قرآن  بنویسم  تا  داده ام 
نوشتم  را  مکه  در  محمد  کتاب  که   1۹۵3
تاکنون مدافع این هستم که قرآن فعل الهی 
قرآن  ویژه گی های  از  برخی  اما  است... 
اساسًا به بشریت محّمد )ص( ارتباط پیدا 
می کند. اخیراً گفته ام آیات الهی را می توان 
وساطت ضمیر ناخودآگاه یک پیامبر هم به 
جانب خدا وحی  از  نهایتًا  که  آورد  شمار 
اسالمی  دیدگاه  با  نظرم  این  اما  می شود... 
اسالمی،  دیدگاه  اساس  بر  دارد.  مغایرت 
از خداست و محّمد )صّلی اهلل  تمامًا  قرآن 
ندارد...  آن  در  سهمی  هیچ  سّلم(  و  علیه 
مسیحیان،  و  مسلمانان  آرای  )برخورد 
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عبدالحفیظ منصور
حملۀ اول

احمدشاه  نزد  کابل  رژیم  جانب  از  هیأتی  اعزام  با  بود  مقارن   ،13۵۹ سال  بهار 
مسعود قوماندان جبهۀ پنجشیر، که به وسیلۀ آن از مسعود خواسته شده بود که از 
مقاومت دست بردارد و احمدجان را که در قید به سر می برد، رها سازد. اعضای 

هيأت عبارت بودند از:
محمد عیسی خان، کاکای احمدشاه مسعود  .1
وکیل عبدالرووف خان )شوهرعمۀ مسعود(  .2

دگروال عبدالرزاق خان از قریۀ دشتک  .3
حبیب الرحمن جدیر، مسوول فرهنگی سره میاشت از قریۀ آستانه  .4

مرزا غالم محمد از قریۀ ملسپه  .۵
مامور خیرمحمد از قریۀ پای چنار  .6

هیأت مذکور هنوز در پنجشیر بودند که قوای شوروی اولین حملۀشان را به تاریخ 
بازگشتند.  خجالت  و  سرافگنده  هیأت  و  نمودند  آغاز  پنجشیر  باالی  حمل   1۹
درست روشن نیست که آیا واقعًا روس ها از اعزام این هیأت بی اطالع بودند و یا 

این که آن را جهت اغفال مجاهدین فرستاده بودند؟
روس ها در حملۀ نخست شان به پنجشیر که مدت یک هفته به طول انجامید، از 
۵00 عرادۀ زرهی و چندین هواپیمای جنگی در برابر مجاهدین استفاده کردند؛ در 
حالی که مجاهدین مسلح پنجشیر، بیشتر از دوصد تن نبودند که در نواحی علیای 
آن دره تا منطقۀ بازارک جابه جا شده بودند و اسلحۀ ضد تانک شان را فقط سه 

میل راکت تشکیل می داد.
قوای پیادۀ شوروی در ابتدا بدون مانع جدی به استثنای یک درگیری مختصر در 
»پارنده«، به پیشروی سوی پریان پرداختند؛ اما در هنگام بازگشت در منطقۀ »دهن 
تعداد  آن  که طی  گرفتند  قرار  مجاهدین  مورد حملۀ شدید  تل،  و آب  خاواک« 
زیادی از سربازان شوروی به قتل رسیدند. در همین زد و خوردها، ۹ میل کلکوف 

و یک میل پیکا به غنیمت مجاهدین درآمد.
هم چنان در منطقۀ »دهن گزنو« مربوط عالقه داری حصۀ دوم، زد و خوردی میان 
مجاهدین و نیروهای شوروی به وقوع پیوست که منجر به هالکت چندین سرباز 

شوروی شد.
بر اساس گزارش جریدۀ »ندای جهاد«، در طول این حمله دست کم 100 تن از 
سربازان شوروی و رژیم کابل به قتل رسیدند. عالوه بر آن، ۸ عراده تانک و 6 
عراده موتر تخریب گردید. از مجاهدین 4 تن و از افراد ملکی 2۵ نفر به درجۀ 

شهادت نایل آمدند.)1(

حملۀ دوم
شکست قوای شوروی در حملۀ اول شان به پنجشیر، روحیۀ مجاهدین و اعتماد 
مردم نسبت به توانایی مجاهدین را باال برد و برعکس، مورال قوای رژیم کابل 

مستقر در پایگاه »رخه« را ضعیف تر گردانید.
در  و سپس  و شتل  فراج  قرای حصارک،  در  اول  قدم  در  به سرعت  مجاهدین 
تمام پنجشیر قرارگاه هایی تاسیس نمودند و دسته های جدیدی به جمع مجاهدین 

پیوستند و کمک های مالی مردم پنجشیر بیشتر از پیش شد.
حملۀ دوم به تاریخ 6 سنبلۀ 13۵۹ وقتی به راه انداخته شد که قوای رژیم کابل در 
»رخه« در محاصرۀ مجاهدین قرار گرفته بودند و روزی نبود که یک یا چند عسکر 

کشته و یا اسیر نشود.
در این حمله قوای زرهی مشترِک شوروی و رژیم کابل مرکب از ۸00 عراده و 
ده ها فروند جت جنگنده و هلیکوپتر بود که طی بیست ویک روز که این جنگ 
ادامه یافت، 40 عراده تانک و 30 عراده الری نظامی به وسیلۀ مجاهدین از بین 
برده شد و قرار گزارشی که از داخل رژیم کابل به دست آمد، در این نبرد ۵00 
سرباز شوروی و داخلی به هالکت رسید و در مقابل از مجاهدین 2۵ تن به شمول 

قوماندان داداهلل )قوماندان قرارگاه حصارک( شهید شدند.)2(
تاکتیک قوای شوروی در این حمله این طور بود؛ همین که هدف فیر مجاهدین 
قرار می گرفتند، بدون این که به رویارویی با مجاهدین بپردازند، به مناطق مسکونی 
رو آورده تمام ساکنیِن آن را قتل عام می کردند. چارپایان را به گلوله بسته، در 
مواردی عضوی از بدن حیوان زنده را جدا می کردند. منازل مسکونی یا توسط توپ 
و بمب، تخریب و یا به آتش کشیده می شد. نویسنده خود شاهِد این رویدادها بود. 

کـارنامـۀ
مســعود موْنتگُمرى وات؛ 

كشيش پيامربشناس



اسماعیل نادری
جان دیویی در عبارتی معروف می گوید: »بشرگرایی در 

ذهن من، معنای انبساط می دهد نه انقباض...«. 
بی تردید دیویی بشر را در حال سیر در هستی می دیده 
است، که از نقطه یی کوچک، آغاز و آرام، به گوشه و 
کنارِ هستی فرو می رفته است. اما منظور از فرو رفتن، 
برای  استعاره یی  بیشتر  و  نیست،  مکانیکی  حرکتی 
تصور هندسِی پیمایش همۀ امکان های فکری و عملی 
توسط بشر است. هم چنین حرکتی روح وار هم نیست، 
و هر قدم آن، با کنار هم قرار دادِن چیزها و با آمیزش 
کنند، میسر می شود.  کار  ما  برای  با چیزها طوری که 
و  شادی آور،  و  موفق  پیمایش،  و  آمیزش  این  گاهی 
گاهی شکست خورده و دردناک می شود که ما را مجبور 
معنای  به  مسیر  در  تغییر  یا  آمیزش  نحوۀ  در  تغییر  به 
دیگری،  با چیزهای  آمیختن  و  از چیزهایی  کندن  دل 
می کند. این شادی یا درد نشان از رهنمون هستی برای 
سوق دادِن ما به سویی خاص در سیر ما نیست؛ بلکه 

فقط حِس ما از نحوۀ آمیزِش ما با چیزهاست. 
هستی کر و کور به رنج و شادی ما، برای هر سیری 
گشوده و منبسط بوده و هر تالشی برای انقباض سیر 
ایده آل«  یا  طبیعی  سیر  »کشف  چون  عناوینی  تحت 
تعریف  ما  نگاه  از  ایده آل  و  طبیعی  است.  بیهوده 
زیاده روی  امور  این  تبیین  در  چنان  گاه  و  می شوند، 
می  گردد  خویش  استعاره های  اسیر  آدمی  که  می شود 
ساقط  سیر  در  سکون  سبب  به  خویش  بشریِت  از  و 
با  از همین رو، دیویی بشرگرایی را مترادف  می شود. 

انبساط می داند. 
بشرگرایی یعنی انبساط و انبساط یعنی احترام به بشر و 
ناهراسی از سیر آزادانۀ خود و دیگران، تا هر کس در 
نقطه یی فرو رود و گوشۀ خویش را بیابد؛ و انقباض 
یعنی بی اعتمادی به بشر و هراس از سیر آزادانۀ خود 

و دیگران! 
انبساط است. علم و  ادبیات و هنر، بشرگرا و در پی 
انبساط  هستی  در  خود  نوبۀ  به  را  ما  سیر  نیز  فلسفه 
از فلسفه و علم، ضد بشرگرا و  اما تفسیر ما  داده اند؛ 
اخیر،  دهه های  طی  خاطر،  همین  به  است.  انقباضی 

تفاسیری  آفرینش  برای  نوینی  فکری  جنبش های 
که  است،  آمده  به وجود  فلسفه  و  علم  از  بشرگرایانه 
از آن جمله می توان به تأمالت توماس کوهن در باب 

فلسفۀ علم یا »فلسفه ستیزی« رورتی اشاره کرد. 
بشرسازی  مدرنیسم،  پست  وجه  یک  گفت  می توان 
ژرف ترین  تا  فلسفه  و  علم  باب  در  به ویژه  ما  تفکِر 
نقطۀ ممکن است. در غرب با فروپاشی جدیت فلسفه 
و حل شدِن آن در ادبیات از طرق اتخاذ رویکردهای 
بشرگرایانه در فلسفه و انباشِت آفرینش های فی مابینی 
ادبیات و فلسفه، انبساطی نوین در حال حلول است؛ 
ارگانیک،  غیر  صورت  به  که  جوامعی  ساکنان  ما  اما 
مدرنیزاسیون در آن ها رخ داده است، در انقباض فلسفۀ 

مدرن گرفتار شده ایم. 
منظور از انقباض فلسفۀ مدرن در این سطور طوالنی 
روشن شده است که چه گونه با رویکردی متافیزیکی 
تالِش  داستان سرایی«،  از  جدی تر  »فلسفۀ  فرض  با  و 
آن معطوف به انقباض سیر بشر در هستی بوده است. 

ضرورتًا هم باید اشاره کنم که منظور از »گرفتاری در 
تکفیِر  چون  تفکراتی  تحریک  مدرن«،  فلسفۀ  انقباض 
آن یا هر چیز دیگری در این وادی نیست. ما بی تردید 
فلسفیدن«  »فعل  تحقق  برای  خود  سیر  انبساط  برای 
نیازمند  دیگر،  کارکردهای  از  بسیاری  برای  و  خویش 
این  باید  اما  هستیم؛  مدرن  فلسفۀ  تجربۀ  و  ترجمه 
پرسش را از خود بپرسیم که آیا گرفتاری در انقباض 
فلسفۀ  برتری  به  ما  مذهبی وار  ایمان  یا  مدرن،  فلسفۀ 
تنها  ما،  نوین  و  تاریخی  داستان سرایی های  بر  مدرن 
شرط الزم و کافی برای انبساط سیر )حداقل فلسفی( 

ما در هستی است؟ 
آیا ما مجبوریم در یک »مسیر ویژه« بیاندیشیم آن گونه 
شکل  یگانه  کلمه،  معنای  وسیع ترین  به  »ترجمه  که 

حقیقی تفکر برای ما باشد؟!«
 آیا این یک نوع »متافیزیک مرتبه دو« نیست که سیر 
ما را به مسیری ویژه به سوی غایتی کاهش می دهد؛ 
مسیر و غایتی که بر خالف متافیزیک مرتبه یک فلسفۀ 
مدرن، نامعلوم و محل کشف نیست؛ بلکه معلوم است 
و حال باید هر سیر و داستانی، حتا داستان های تاریخی 

ما، هم راستا با سیر و روایت مدرن قرار گیرد؟ 
پست مدرِن  پرسش های  در  ترس  نوعی  همیشه 
این چنینی وجود دارد که مبادا بهانه های تیوریک الزم 
و  تا تحجر  فراهم شود،  طالبان  افراطیونی چون  برای 
بر  تکیه  با  که  نکته یی  کنند؛  مستدل  را  خود  تعصِب 
آن، دانیل دنت در مقالۀ »پست مدرنیسـم و حقیقت«، 

انتقادات تندی به رورتی وارد کرده است. 
دنت معتقد است فیلسوفان اگر بیشتر تعقل می کردند، 
هیچ گاه با رویکردهای پست مدرن »حقیقت« را به امری 
این که  کما  نمی دادند؛  کاهش  پایه«  »محتوی  و  نسبی 
در  دنت  )که  تألیفات  و  مقاالت  از  تعداد چشم گیری 
همین مقاله چند تایی از آن ها را فهرست کرده است( 
نشان از آن دارد که رویکردهای پست مدرن در فلسفه، 
علم، اخالق، سیاست و جامعه شناسی، برای جوامع در 

حال رشد مضر است! 
سکۀ  دیگر  روی  درست  دنت،  یک  مرتبه  متافیزیک 
هنوز  که  بوده  ما  متفکران  دوی  مرتبه  متافیزیک 

رها  را  بشرگرایانه  ضد  بالطبع  و  انقباضی،  پروژه های 
آن ها  امید  از  بیشتر  فلسفه  به  آن ها  امید  و  اند،  نکرده 
به بشر است. در نگاه آن ها، فلسفه هنوز پایۀ تفکر، و 
یک  فکری  اجزای  است!  تفکر  پلیس  هنوز  فیلسوف 
پیوندهای  از  زنجیره یی  در  جوامع،  اندیشۀ  یا  تمدن، 
یا هیچ ساختار  ندارند؛  قرار  با یک دیگر  معلولی  علی 
هرمی ندارند که مثاًل فلسفه در رأس و دیگر شاخه های 
اندیشه چون علم و اخالق در پیوندی علی معلولی به 

آن آویزان باشند. 
اندیشۀ جوامع، مثل شبکه یی پویا از بی شمار ایده است 
می  »جفت وجور«  هم  کنار  بخت آورد  ریختی  به  که 
شوند و این جفت وجور شدن، پدیدۀ تصادفی محض 
است! هر قطعه شبکه، ایده هایی بوده که به تصادف از 
که  معنا  بدان  اند،  روییده  تاریخی  دیالکتیک های  دل 
ایده به ذهن کسانی خطور کرده و او قادر به استحصاِل 
توافق جمعی برای گنجاندِن ایدۀ خود در شبکه، با رفع 

تنش های مرزی شده است.
 به همین ترتیب نیز، این شبکه در معرض تحول قرار 
و  شود  کسانی  چه  نصیب  اقبال  آن که  به  بسته  دارد 
بزند.  رقم  اذهان  در  را  اموری  چه  تاریخ،  و  تصادف 
و  بخت آورد  ایده های  از  شبکه یی  نیز  مدرن  سیر 
جفت وجور کنار یک دیگر بوده که می توان هر قطعۀ آن 
را با بی شمار امکان تعویض کرد تا آرایش جدیدی و 

بالطبع، سیر جدیدی رقم زده شود.  
از سوی دیگر، گفته شد بشر با آمیزش با چیزها، به ویژه 
ایده های  بنابراین  و  می رود،  فرو  در هستی  داستان ها، 
او به مثابۀ نوعی فرو رفتن در هستی در خأل حاصل 
خوش  جا  مذکور  شبکۀ  در  روزی  شاید  تا  نمی شود 
و  مکانیکی  رابطه یی  وجود  با  مترادف  این  اما  کند. 
ایده  پسینی ظهور  و  پیشینی  بین شرایط  معلولی  علی 
نیست؛ زیرا سایه تصادف در همۀ گسترۀ آفرینش ایده، 
از موجودیت چیزها، تاریخچۀ شخصی، تاریخ جمعی 
»شبه خأل«  ایجاد  دارد.  دیگر حضور  امور  بسیاری  و 
اقبال  و  توانایی  تنها  دنت،  افرادی چون  پروژه های  با 
را  مذکور  اندیشۀ  ترمیم شبکۀ  یا  برای گسترش  افراد 
زایل می کند؛ نه آن که آن را از خطر »فساد افالطونی« 

مصون نگه دارد. 
از  او  تصور  چون  می کند،  توصیه  را  خأل  شبه  دنت 
چنگِک  به  آویزان  هرمِی  ساختاری  جوامع،  اندیشۀ 
فلسفه است که با هدف قرار دادن آن، کل اندیشه در 
»شکل  باید  این رو  از  و  می گیرد،  قرار  خطر  معرض 
جغرافیایی  هر  برای  مقطع  هر  در  را  تفکر«  حقیقی 
در  فلسفی  فکری  انقباضی  سیاست های  کرد.  تعریف 
مسیر  در  آن ها  نگه داری  برای  رشد،  حال  در  جوامع 
تنگ تجددگرایی )از سوی روشن فکران( یا آرمان های 
افراطی )از سوی دیگر نیروهای جامعه(، نه تنها تجدد 
یا آرمان ها را محقق نمی کند، که بالعکس توده یی علیل 
در اندیشه و عمل برجای خواهد گذاشت که تا نسل ها 

دامنۀ معلولیِت آن ها در دل تاریخ فرو خواهد رفت. 
که  می توانند  و  می توانستند  جوامع  این  از  بسیاری 
را  متناسب خویش  سرانجام  و  را  اندیشۀ خود  شبکۀ 
به ریختی یگانه بیافرینند اگر فلسفه و دیگر شاخه های 
وارد  انبساطی  و  بشرگرایانه  رویکردهای  با  اندیشه، 
بسط  این  در  می شدند.  تاریخی  دیالکتیک های  معرکۀ 
فکری فلسفی، سیر و داستان های مدرن تنها چیزهای 
با چیزها برای آفرینش  دیگری برای غنای آمیزش ما 
سیر ما در هستی محسوب می شد؛ و دیگر استعارات 
حال  در  جوامع  برای  »مضر  یا  تفکر«  حقیقی  »شکل 

رشد« معنایی نداشت. 
تلفیق  یک  فلسفی،  بسط  یا  آمیزش  از  من  منظور 
این  بلکه  نیست؛  ما(  تلفیقی  موسیقی  )مثل  بچه گانه 
ترجمه،  )چون  ژرفی  فکری  کنش های  شامل  فرآیند 
آموزش، نقد، نوآوری و ...( بوده است که در آن شبکۀ 
اندیشه ترمیم و به وضع مطلوب نوینی به مثابۀ سیری 
معماری  مثل  آن که  نه  می یابد؛  انتقال  هستی  در  نوین 
شهری ما همه جای آن کوبیده شده و با معادل خارجی 
یا خیال پردازی های خلق الساعۀ داخلی جایگزین شود. 
مشروعیت بخشی  خطر  جمالت،  این  همۀ  در  شاید 

نظری به اندیشه های افراطی وجود داشته باشد؛ اما من 
امیدم به بشر، بیشتر از امیدم به فلسفه و ناامیدی ام از 
معنا  این  به  است؛  فلسفه  از  ناامیدی ام  از  بیشتر  بشر، 
برای  افراطیون  و  خویش  خوبِی  برای  خوب ها  که 
ما  فلسفه بافِی  به  چندانی  نیاز  خویش،  افراطی گری 

ندارند...
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ادبیـات را
با فلسـفه سـِر سـتیز نیست!

دنت شبه خأل را توصیه می کند، چون تصور او از اندیشۀ جوامع، ساختاری هرمِی 
آویزان به چنگِک فلسفه است که با هدف قرار دادن آن، کل اندیشه در معرض خطر 

قرار می گیرد، و از این رو باید »شکل حقیقی تفکر« را در هر مقطع برای هر جغرافیایی 
تعریف کرد. سیاست های انقباضی فکری فلسفی در جوامع در حال رشد، برای نگه داری 
آن ها در مسیر تنگ تجددگرایی )از سوی روشن فکران( یا آرمان های افراطی )از سوی 
دیگر نیروهای جامعه(، نه تنها تجدد یا آرمان ها را محقق نمی کند، که بالعکس توده یی 
علیل در اندیشه و عمل برجای خواهد گذاشت که تا نسل ها دامنۀ معلولیِت آن ها در 

دل تاریخ فرو خواهد رفت
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که  افغانستان  ملی  است ساختمان جدید شورای  قرار 
تا  است  کشور  در  هند  پروژه های  بزرگترین  از  یکی 
هند  سفیر  سپرده شود.  بهره برداری  به  دیگر  ماه  شش 
در  مردم ساالری  نماد  ساختمان  این  که  است  گفته 

افغانستان است.
 220 افغانستان  جدید  ملی  شورای  ساخت  برای  هند 
رییس  کرزی  حامد  است.  کرده  مصرف  دالر  میلیون 
جمهور پیشین افغانستان در سال 200۵ از هند خواست 

تا ساختمان پارلمان جدید این کشور را از نو بنا کند.
ساختمان  پنج  دارای  ملی  شورای  جدید  ساختمان 
نماینده گان، مجلس سنا، بخش  برای مجلس  جداگانه 
اداری و سایر بخش هاست. مجلس نماینده گان در حال 
حاضر 24۹ نماینده دارد در حالی که ساختمان جدید، 

 102 حاال  سنا  مجلس  دارد.  کرسی  وکیل   360 برای 
برای  کرسی   120 پارلمان جدید  در  ولی  دارد  کرسی 

سناتوران در نظر گرفته شده است.
آینده در  ساختمان جدید شورای ملی برای صد سال 
نظر گرفته شده و پارلمان جدید پنج برابر پارلمان کنونی 
وسعت دارد. در ابتدا 2۵ میلیون دالر برای ساخت این 
ساختمان مجلل در نظر گرفته شده بود؛ ولی هند برای 
این که ساختمان پارلمان جدید همه معیارهای جهانی 
را داشته باشد، تاکنون 220 میلیون دالر در آن مصرف 
کرده است. زمینی که پارلمان جدید در آن ساخته شده، 

۵۷ هزار مترمربع مساحت دارد.
دو  و  شده  تکمیل  پارلمان  ساختمان  کار  درصد    ۹۸
درصد دیگر باقی مانده است. سید سعادت نادری، وزیر 

شهرسازی افغانستان روز یک شنبه )21 سرطان 13۹4( 
هنگام دیدن ساختمان پارلمان گفت: »ما از کشور هند 
مردم هندوستان سپاسگزاری می کنیم. کمکی که  از  و 
امروز این ها به خانه ملت کرده اند با این کیفیت بسیار 
که وعده سپرده شده  قسمی  است.  انجام شده  خوب 

امیدواریم که این ساختمان را افتتاح کنیم.«
سمبول دوستی هند

از  افغانستان در هنگام دیدار  امر سینها، سفیر هند در 
این  که  گفت  افغانستان  ملی  شورای  جدید  ساختمان 
افغانستان  و  هند  دوستی  نشانه  عالی ترین  ساختمان 
است. سفیر هند گفت ساختمان پارلمان افغانستان تحفه 

یک دموکراسی به دموکراسی دیگر است.
پارلمان  که  هستیم  مطمین  حاال  »ما  افزود:  هند  سفیر 

جدید و نماینده گان جدید فعالیت شان را در این جا 
آغاز خواهند کرد. به نظرم این موضوع کلیدی و مهم 

است.«
سفیر هند گفت که همه کارگرانی که این ساختمان را 
پروژه های  افغانی  شرکت های  و  هستند  افغان  ساخته ، 

ساخت این پارلمان را به پیش برده اند.
پارلمانی گفت  امور  در  فراهی، وزیر دولت  نبی  غالم 
همکاری  بسیار خوب  نمونه  پارلمان  ساختمان جدید 
افغان ها  گفت  او  است.  افغانستان  با  هند  دوستی  و 
همکاری هیچ کشوری را از یاد نخواهد برد: »برای ما 
بسیار جای خرسندی است که دوست قدیمی ما نمونه 
یی از یک دوستی بسیار خوب را به نمایش گذاشت و 

ساختمان یک پارلمان خوب و عالی را بنا کرد.«
آقای فراهی افزود که هند در دشوارترین سال ها در کنار 
مردم افغانستان ایستاده و دست دوستی و همکاری دراز 
کرده است. پارلمان جدید در منطقه داراالمان و در بین 
دو قصر تاریخی داراالمان ساخته شده است. کار بیرونی 
این ساختمان تکمیل شده و در داخل تاالرهای آن به 

شدت کار جریان دارد.
قرار است رییس  افغانستان گفت که  وزیر شهرسازی 
جمهور غنی در سفرش به آلمان از آن کشور بخواهد 
تا قصرهای تاریخی داراالمان را نیز بازسازی کند. این 
قصرها حدود ۹0 سال پیش توسط انجنیران آلمانی در 

کابل ساخته شدند.
هند عالوه بر ساختمان پارلمان دو پروژه بزرگ دیگر 
را نیز تمویل کرده است. بند سلما در هرات قرار است 
هلمند  شاهراه  و  کند  آبیاری  را  زمین  هکتار  هزاران 

نیمروز توسط هند تمویل شده اند.
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اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
حقجو  قربان  محمد  دیروز  چاشت 
از  حمایت  ادارۀ  رییس  حیث  به  را 
سرمایه گذاری افغانستان )آیسا( معرفی 

کرد. 
به  حقجو  آقای  از  اجرایی  رییس 
کشور  صدیق  و  خوب  فرزند  عنوان 
یاد کرد که پیش از این در بخش ها و 
سمت های مختلف به مردم افغانستان 

خدمت کرده است.
از  امنی  نا  و  اداری  فساد  فقر،  از  وی 
این  فعالیت های  راه  فرا  اصلی  موانع 
اداره یاد نمود و معرفی آقای حقجو را 
انرژی جدید  تازه و  زمینه ساز تحرک 

ملی  وحدت  حکومت  که  کرد  تاکید  نموده  عنوان 
حمایت  آیسا  از  امکانات  و  توان  تمام  با  افغانستان 
اداره عضویت  این  می کند و به همین منظور رییس 

رسمی شورای وزیران را به دست آورده است.
فعالیت  و  حضور  عبداهلل،  داکتر  حال،  همین  در 
دشوار  شرایط  وجود  با  را  کشور  سرمایه گذاران 
برابر  در  این  از  پیش  که  بی توجهی هایی  و  امنیتی 
داده  قرار  قدردانی  مورد  است  گرفته  صورت  آنان 
است  متعهد  ملی  وحدت  حکومت  که  کرد  عالوه 
را  آنان  برای  سرمایه گذاری  برای  بهتر  زمینه های  تا 
فراهم نماید و نگرانی آنان را در شورای امنیت مطرح 

و در حد توان کوشش خواهند کرد که از جان و مال 
سرمایه گذاران حمایت نمایند.

همچنان، محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع 
حقجو  آقای  معرفی  آن که  نیز ضمن  مراسم  این  در 
را به عنوان رییس اداره آیسا تبریک گفت، وضعیت 
اقتصادی در کشور را در بدترین حد ممکن ارزیابی 
رییس  معرفی  با  که  نمود  امیدواری  ابراز  و  نموده 
مالحظه یی  قابل  حد  به  وضعیت  اداره،  این  جدید 
سرمایه گذاران  برای  مناسب  زمینه های  و  یابد  بهبود 

و بهبود زنده گی مردم فراهم گردد.
محمد قربان حقجو رییس اداره حمایه سرمایه گذاری 

تعهد  سخنانی  در  آیسا  افغانستان 
صادقانه  جدی  کار  مبنی  را  خود 
ایجاد  فقرزدایی،  برای  شفاف  و 
که  متوازن  و  پایدار  رشد  اشتغال، 
بتواند در دسترخوان مردم افغانستان 

تغییر بیاورد، اعالم نمود.
اقتصادی  وضعیت  گفت:  وی 
شکننده است؛ فقر مدهش، بیکاری 
بسیار بلند، فرار سرمایه از کشور و 
مردم  و  سرمایه گذاران  اعتماد  عدم 
برای سرمایه گذاری، از چالش هایی 
است که پیش روی او و دولت قرار 

دارد.
این  شکستن  برای  راه  یگانه  او 
را  در عرصه های مختلف  بهبود  آوردن  و  وضعیت 
ایجاد شوک و تحرک جدی در اداره آیسا عنوان نمود.
رییس جدید آیسا در همین حال بی تفاوتی در برابر 
در  چالش ها  بزرگترین  از  یکی  را  گذاران  سرمایه 
سالیان گذشته دانسته افزود: وی تالش خواهد کرد تا 
شرایط را به گونه یی عیار سازد که سرمایه گذاران بر 
جان و مال و خانواده خود احساس مصونیت نمایند.
نمود  خواهد  تالش  که  کرد  تأکید  همچنان  وی 
شرکت  یک  حد  از  را  آیسا  آینده،  سال  یک  ظرف 
به نهاد قانونی مبدل کند و زمینه های عضویت آن در 

سازمان های بین المللی فراهم نماید.

معامله پولی در سـقوط...
سقوط آخرین پوستۀ امنیتی این والیت را یک معامله 
پولی خوانده گفت: با آن که تجهیزات نیروهای امنیتی 
پوسته  اما شاید سقوط آخرین  تا حدی خوب است؛ 
امنیتی یک معامله باشد که در مقابل پول صورت گرفته 

است.
پوسته شواهدی  این  معاملۀ  در خصوص  او،  گفته  به 
در دست نیست؛ اما زمزمه هایی که از داخل نیروهای 

امنیتی به بیرون درز کرده، حکایت از این ماجرا دارد.
این مقام دولتی گفت: زمانی که با فیر چند راکت یک 
پوسته امنیتی را در اختیار طالبان قرار می دهند، بدون 
شک این اقدام می تواند بیانگر یک معامله باشد؛ زیرا 
بدون معامله به چنین آسانی سقوط پوسته امکان پذیر 

نیست.
پوسته  یا  بیز  طالبان آخرین  دولتی می گوید:  مقام  این 
امنیتی را در دندغوری که مربوط شهر پلخمری می شود 
تصرف کردند و اکنون خط جنگ در باالی هجده کوتل 

در فاصله یک ونیم کیلومتری مرکز شهر قرار دارد.
او تاکید کرد: اگر طالبان باالی کوتل برسند، به آسانی 
کوتل  باالی  از  و  می کنند  تصرف  را  پلخمری  شهر 
دولتی و  ادارات  مقام والیت و سایر  امنیه،  قوماندانی 

باشنده گان محل را مورد هدف قرار داده می توانند.
اتخاذ  عاجل  و  قاطع  تصمیم  حکومت  اگر  گفت:  او 
نکند، بدون شک به زودی شاهد سقوط شهر پلخمری 

که مرکز والیت بغالن است، خواهیم بود. 
بغالن  مردم  نماینده  محسنی  اعظیم  محمد  اما  و 
اصلی  مسبب  را  حکومت  نماینده گان،  مجلس  در 
در  حکومت  خود  می  گوید:  دانسته  بغالن  ناامنی های 

ناامنی های بغالن دست دارد.
امنیت  به  مرکزی  بی  توجهی حکومت  که  می گوید  او 

بغالن، نشان دهندۀ این ادعا است.
حکومت  به  بارها  ما  کرد:  تاکید  مجلس  عضو  این 
ولسوالی  امنیت  تامین  برای  تا  کردیم  پیشنهاد  مرکزی 
دندغوری که فاصله بسیار کمی با شهر پلخمری دارد، 
اما متأسفانه  یک عملیات تصفیه یی را راه اندازی کند، 

نکردند. 
او افزود: متاسفانه عدم توجه حکومت به هشدارهای 
به  رسیدن  به  موفق  طالبان  امروز  تا  شده  سبب  ما 

دروازه های شهر پلخمری گردند.
محسنی گفت: مدیریت ضعیف در بغالن و کم توجهی 
درصد   ۸0 طالبان  تا  شده  سبب  مرکزی  حکومت 

ولسوالی دندغوری بغالن را در کنترل خود بیاورند.
محسنی گفت: همین اکنون در برخی از ولسوالی های 
ادامۀ  و  نمی توانند  رفته  مکاتب  به  شاگردان  والیت 
عادی  زنده گی  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  جنگ 

مردم را مختل کرده است.
ارگان های  میان  هم آهنگی  نبود  محسنی،  باور  به 
دلیل  به  امنیتی  نیروهای  میان  انگیزه در  نبود  امنیتی و 
ندارد،  پی  در  مثبت  نیتجه  که  صلحی  گفت وگوهای 

سبب شده تا جنگ در بغالن هر روز شدت بگیرد.
اما وزارت داخله ناهماهنگی نیروهای امنیتی در والیت 

بغالن را رد می کند. 
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به ماندگار 

گفت: ما تحت یک برنامه مشترک با سایر ارگان های 
ما  مشترک  برنامه های  و  می کنیم  کار  بغالن  در  امنیتی 

نشان دهندۀ هم آهنگی ما است.
بهبود وضعیت  برای  اواخر  این  تاکید کرد: حتا در  او 
امنیتی بغالن وزیر امور داخله به این والیت سفر کرد و 
با تمام نیروهای امنیتی دیدار داشت که این خود نشان 
دهندۀ تعهد حکومت مرکزی برای آوردن امنیت به این 

والیت است.
در  جنگ  آن که  با  داخله  وزارت  سخنگوی  معاون 
می گوید:  اما  می کند  تایید  را  دندغوری  ولسوالی 
زنده گی در شهر پلخمری به روال عادی جریان دارد و 

وضعیت زیاد نگران کننده نیست.
به گفته دانش، جنگ در مناطق و ولسوالی های دوردست 
بدین طرف یک  از دیروز  ما  با آن هم  اما  دارد؛  جریان 
تالش  و  کردیم  آغاز  بغالن  در  را  تصفیه یی  عملیات 

داریم که دشمن را عقب برانیم.
در همسایه  گی بغالن در والیت های کندز و تخار نیز 

وضعیت امنیتی چندان مطلوب نیست. 

»تحفۀ یک دموکراسی به دموکراسی دیگر«
ساختمانجدیدشورایملیتاششماهدیگرافتتاحمیشود

خشم مردم از تجاوز...قـربان حقـجو به عنـوان رییس آیـسا معـرفی شـد
پُر  با چشمان  بازگو می کرد  این رویداد را  هنگامی که 
اشک گفت: این کودک پس از تجاوز به شکل فجیع 

در ساحۀ حوزه هشتم شهر کابل به قتل رسیده است.
کردیم؛  پیدا  واقعه  محل  از  را  طفل  "این  گفت:  او 
چپلی های خورد به پا داشت. تنبان این طفل را کشیده 
است.  گرفته  صورت  عمل  فجیع  چی  وی  با  بودند، 
دندان های وی را قطع کرده بودند و سرش را به سنگ 

زده بودند."
پسر  این  پدر  سکندر،  زمانی که  گفت:  انعامی  آقای 
از آن ها چند روز پیش کمک خواست آنان به حوزه 
هشتم تماس گرفتند اما به موقع پاسخ دریافت نکردند 
این حوزه سبب  بی توجهی مسووالن  به گفته وی،  و 

شد تا این کودک از بین برده شود.
یونس پسر یک آش فروش بوده است.

هیأت اداری مجلس به کمیسیون امنیت داخلی داخلی 
وظیفه داده است تا فرمانده پولیس کابل و آمر امنیت 

حوزۀ هشتم را فرا بخواند. 
این بار نخست نیست که کودکان خورد سال اختطاف 
و سپس مورد تجاوز قرار گرفته و کشته می شوند. پیش 
این نیز رویدادهای مشابه در کابل و والیات رخ داده 

است.
فریدون عبیدی رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه 
کابل می گوید که این قضیه تحت بررسی قرار دارد و 
جسد این کودک جهت معاینات به طب عدلی فرستاده 

شده است.
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ورزش
حمله الپورتا به رقبای انتخاباتی اش: 

به خـاطر بـارسـا 
لطفًا کنار بکشید!

سنگربان پیشین کهکشانی ها در آخرین کنفرانس خبری خود پیش از رفتن به پورتو، با 
هواداران رئال مادرید وداعی احساسی داشت و دالیل خود را برای ترک سانتیاگوبرنابئو 

گفت.
پس از 2۵ سال حضور در رئال مادرید، 16 فصل بازی در جمع کهکشانی ها و انجام ۷2۵ 
با یک خداحافظی  ایکر کاسیاس روز یکشنبه  اسپانیا،  پایتخت  بازی برای سفیدپوشان 
احساسی با هواداران رئال مادرید رسمًا به دوران بازیگری خود در سانتیاگو برنابئو پایان 

داد تا آن را در پورتوی پرتغال ادامه دهد.
کاسیاسی که به همراه کهکشانی ها سه قهرمانی در لیگ قهرمانان، پنج قهرمانی در اللیگا، 
دو قهرمانی در جام حذفی اسپانیا، دو سوپرجام اروپا، یک قهرمانی در جام باشگاه های 

جهان و چهار قهرمانی در سوپرجام اسپانیا کسب کرد، در حضور خبرنگاران پرشماری 
وداعی  بودند،  آمده  مادرید  ترک  از  قبل  او  خبری  کنفرانس  آخرین  پوشش  برای  که 

احساس و اشکبار با هواداران داشت.
کاسیاس گفت: امروز به این استادیوم فوق العاده آمده ام تا با همه شما خداحافظی کنم، 
به خصوص با هواداران رئال مادرید، چون همانطور که می دانید من از روز شنبه دیگر 
بازیکن رئال مادرید نیستم و اکنون بازیکن پورتو محسوب می شوم. من بنا به چند دلیل 
دارم به پورتو می روم. اول از همه هیجانی است که برنامه های مربی این تیم به من داده 
است. دوم به خاطر شور و اشتیاقی است که اعضای این تیم نسبت به من نشان دادند. 
من هر کاری از دستم ساخته باشد انجام می دهم تا نگذارم که پورتو سرافکنده شود و تا 

جای ممکن می جنگم تا بیشترین تعداد جام ممکن را در این تیم کسب کنم.
کاسیاس که به خاطر احساساتی شدنش به زحمت می توانست صحبت کند، در ادامه 
به تأثیری که رئال مادرید بر زندگی شخصی و حرفه ای او گذاشته است، اشاره داشت 
و گفت ترجیح می دهد که هواداران او را به عنوان انسانی خوب به یاد بسپارند تا یک 

دروازه بان خوب. 
او ادامه داد: باشگاه رئال مادرید به من تنها نیاموخت که چگونه یک ورزشکار باشم، 
این باشگاه به من رسم انسانیت را هم آموخت. من از تمام مربیانی که در رئال داشتم 
چیزهای فراوانی یاد گرفته ام. همه آنها نقشی کلیدی در پیشرفت من در زندگی شخصی 
و حرفه ام داشته اند. هر روز ما در کنار هم برای ساختن بخشی از رئال مادرید کار کردیم 
و آنها همیشه حامی من بودند. می خواهم از والدین و تمام اعضای خانواده ام تشکر کنم.
کاسیاس در تشکر از هواداران رئال عنوان کرد: از همه شما هواداران رئال مادرید به 
خاطر حمایت های تان تشکر می کنم، همه شمایی که به من برای باالی سر بردن جام های 
مختلف کمک کردیم و در لحظات تلخ و شیرین در کنارم بودید، شما که هر وقت به 
کمک تان نیاز داشتم، کمکم کردید. من نمی خواهم که به عنوان یک دروازه بان خوب یا 
بد به یاد سپرده شوم بلکه فقط می  خواهم از من به عنوان انسانی خوب که اشتباهاتی 
هم داشت، یاد شود. از شما متشکرم، متشکرم و هزار بار متشکرم. من هر کجا که بروم 

همیشه فریاد زنده باد مادرید را سر خواهم داد.
را  یکدیگر  باز هم  ما  آینده  در  که  مطمینم  پایان گفت:  در  پیشین کهکشانی  ها  کاپیتان 
خواهیم دید. با شما خداحافظی نمی کنم، چون این یک خداحافظی نیست. امیدوارم به 

زودی دوباره شما را ببینم. از همه شما به خاطر همه چیز متشکرم.

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان اطمینان 
شیاطین سرخ  بازیکن جدید  که  دارد 

در ترکیب این تیم می درخشد.
هاینس  کارل  ایسنا،  گزارش  به 
رومنیگه روز شنبه تایید کرد که باستین 
به  منچستریونایتد  با  شواین اشتایگر 
به زودی راهی  توافق رسیده است و 
این تیم در لیگ برتر انگلیس خواهد 
شد. البته هنوز خبری رسمی در زمینه 
منتشر  اولدترافورد  به  شواینی  انتقال 
در  صحبت  به  لوو  یوآخیم  اما  نشده 

مورد این انتقال پرداخت.
لو در این زمینه گفت: باستین در زمین 
مسابقه یک رهبر بزرگ و یک هافبک 
می تواند  که  است  جهانی  کالس  در 
تاثیر  می کند،  بازی  که  تیمی  هر  در 
خودش را بگذارد. او حتی در این سن 
و سال در منچستریونایتد هم می تواند 
لوییس  او  باشد.  بهترین ها  از  یکی 
هم  را  یونایتدها  سرمربی  فان خال، 

می خواهد.  را  او  فان خال  می شناسد. 
اینها شرایط خوبی هستند که شواینی 

با آنها رو به روست.
شواین اشتایگر  که  می دانم  افزود:  لوو 
و  است  جاه طلب  بسیار  هم  هنوز 
او  می کند.  دنبال  را  بزرگی  اهداف 
انگلیس  لیگ  در  جدیدی  چالش  با 
می دانیم  همه  اما  شد  خواهد  رو به رو 
که او با انگیزه ای باال تمام تالشش را 
شود.  موفق  تیمش  تا  می گیرد  کار  به 
البته از منچستریونایتد هم انتظار دارم 
بتواند موجب پیشرفت شواین اشتایگر 
آلمان  فوتبال  ملی  تیم  در  ما  تا  شود 
بتوانیم روی نمایش خوب او در یورو 
2016 در فرانسه حساب باز کنیم. ما 
تیم  کاپیتان  عنوان  به  شواینی  به  باید 
برای  او  جدایی  البته  کنیم.  تکیه  ملی 
بزرگی  فقدان  آلمان  فوتبال  و  بایرن 

است.

که  آن  برای  کرد  اعالم  اینتر  سرمربی 
تیمش موفق شود باید چند بازیکن را 

قربانی کند.
شده  موجب  کندوگبیا  جفری  خرید 
است تا رقابت در خط میانی اینتر بیش 
به همین خاطر روبرتو  پیش شود.  از 
مانچینی اعالم کرده است که این تیم 
پس از خرید بازیکنان جدید باید چند 
بازیکن را بفروشد تا بتواند توازنی در 

خط میانی به وجود آورد.
نام »ژردان شکیری« در طول روزهای 
های  باشگاه  با  ارتباط  در  گذشته 
شنیده  ولفسبورگ  و  استوک سیتی 
شده اما تاکنون صحبتی رسمی در این 
باشگاه  است.  نگرفته  صورت  زمینه 
شالکه نیز آخرین تیمی است که برای 
خرید هافبک تیم ملی فوتبال سوییس 
ابراز تمایل کرده است. از سوی دیگر 
آخرین صحبت های مانچینی نیز بدان 
معنا بوده است که این تیم سعی دارد 
شکیری را به درهای خروجی جوزپه 

مه آتزا راهنمایی کند.
بر سه  پیروزی چهار  از  مانچینی پس 
اینتر مقابل اشتوتگارت گفت: شکیری 
بود.  خسته  چون  نرفت  میدان  به 
متاسفانه تیم ما محدودیت 2۵ بازیکن 
بازیکنان  که  آن  خاطر  به  و  دارد  را 
باید  بازیکن  جدیدی خریده ایم، چند 

تیم را ترک کنند. می دانم که برای همه 
را  اینتر  مانند  تیمی  که  است  سخت 
ترک کنند ولی ما هم باید چند بازیکن 

را قربانی موفقیت تیم کنیم.
مانچینی در مورد خرید محمد صالح 
از چلسی نیز صحبت کرد. صالح که 
بخشی  عنوان  به  و  قرضی  شکل  به 
کوادرادو  خوآن  خرید  قرارداد  از 
نمایش  می کند،  بازی  فیورنتینا  در 
ارائه  ویوال  ترکیب  در  خوبی  بسیار 
هواداران  از  یکی  به  مانچینی  تا  کرد 
باره  این  در  مانچینی  شود.  بدل  او 
با  هم  کلمه  یک  حتی  داشت:  اظهار 
باشگاه های چلسی و فیورنتینا در مورد 
خرید صالح حرف نزده ایم اما اگر او 
در بازار در دسترس باشد، بدون شک 
زالتان  می کنیم.  اقدام  خریدش  برای 
ابراهیموویچ هم بازیکن بزرگی است 
باشیم  داشته  را  شانس  این  اگر  ما  و 
کار  این  بدون شک  بخریم،  را  او  که 
تاکید  باید  البته  داد.  انجام خواهیم  را 
نیست  معنا  بدان  صحبت هایم  کنم 
خواهید  اینتر  در  زودی  به  را  او  که 
پاری سن ژرمن  باشگاه  مهاجم  او  دید. 
این  برود،  میالن  به  زالتان  اگر  است. 
تیم می تواند آن قدر قدرتمند شود که 

برای قهرمانی در سری A بجنگد.

نبرد  در  خود  رقبای  به  بارسلونا  باشگاه  پیشین  رییس 
انتخاباتی برای تصدی پست ریاست آبی واناری ها پیشنهاد 
داد که دست از مبارزه با او بردارند و به او ملحق شوند.

بندیتو  آگوستی  از  آنکه  از  پس  روز  یک  الپورتا  خوان 
ریاست  انتخابات  دیگر  کاندیدای  دو  فریکسا،  تونی  و 
باشگاه بارسلونا خواست که حامی کارگروه انتخاباتی او 
باشند، این بار از آنها درخواست کرد که از رقابت با او در 

این انتخابات دست بردارند.
توسط  گرفته  صورت  نظرسنجی های  نتایج  که  الپورتا 
خوسپ  با  مقایسه  در  می دهد  نشان  اسپانیایی  نشریات 
انتخابات  بارتومئو شانس کمتری برای پیروزی در  ماریا 
دارد، اظهار داشت: من نه از سوی بندیتو و نه از سمت 
نفع  به  شاید  و  ندیده ام  مثبتی  برنامه ای  و  طرح  فریکسا 
بدهند.  انصراف  انتخاباتی  نبرد  از  آنها  باشد که  بارسلونا 
این  و  است  خبر  چه  اینجا  ببینم  که  بود  این  من  هدف 
افراد دنبال چه چیزی می گردند و فکر می کنم که به هدفم 
رسیده ام. وقتی کسی در رقابت انتخاباتی می ماند آن هم 
برای  شانسش  می  دهند  نشان  نظرسنجی ها  که  حالی  در 
پیروزی تنها دو درصد است، می توانید حس کنید که یک 

چیزی مشکوک است.
الپورتا ادامه داد: من فکر می  کنم کاندیداهای زیادی برای 
انتخاباتی  اما  باشند  انتخابات می توانند وجود داشته  یک 
نظر  به  باشد.  داشته  وجود  بردن  برای  چیزی  آن  در  که 
بارسلونا  برای  برسد  قدرت  به  دوباره  بارتومئو  اگر  من 
برای  بهترین چیز  به عقیده من  فاجعه رخ می دهد.  یک 
بارسلونا این است که آنها از رقابت انتخاباتی کنار بکشند 
که  کاندیدایی  دو  میان  از  باشگاه  اعضای  که  بگذارند  و 
کنند.  انتخاب  را  یکی  دارند،  هم  با  را  رقابت  بیشترین 
آرایی که به فریکسا و بندیتو داده شود فایده ای به حال 

بارسا نخواهند داشت.
و  پیشنهاد  من  داد:  ادامه  بارسلونا  باشگاه  پیشین  رییس 
برنامه هایم را با کمال احترام و به عنوان اقدامی مسئوالنه 
از  و  بودم  بندیتو  و  فریکسا  جای  من  اگر  کرده ام.  ارائه 
انتخابات برخوردار  پیروزی در  چنین شانس کمی برای 
بودم، ترجیح می دادم که کنار بکشم و از یک کاندیدای 
محبوب تر که برنامه هایش به اهداف من نزدیک تر است 

حمایت کنم.
انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا 1۸ جوالی در شرایطی 
شانس  می دهد  نشان  نظرسنجی ها  نتایج  می شود  برگزار 
الپورتا برای پیروزی در این انتخابات 2۸.1 درصد بوده 
است و این در حالی است که رقیب اصلی او یعنی خوان 

الپورتا بیش از 3۵ درصد شانس دارد.

خداحافظی کاسیاس با چشمانی گریان: 

تـا ابـد می گـویم؛ زنـده باد مـادرید!

سرمربی آلمان:

 شواینی در منچستریونایتد 
می درخشد

سرمربی اینتر:

 برای موفقیت باید چند بازیکن را قربانی کنم



طرف های درگیر لیبیا پس از چند دور مذاکره در مراکش 
حل  برای  را  توافقنامه ای  پیش نویس  ابتدایی  شکل  به 
سیاسی بحران این کشور بدون حضور نمایندگان دولت 

طرابلس امضا کردند.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، این توافق نامه 
»الصخیرات«  در شهر  لیبیایی ها  مذاکرات  دور جدید  در 
مراکش و بدون حضور نمایندگان کنگره منحل شده لیبیا 

)دولت طرابلس( به امضا رسید.
در آغاز این مذاکرات برناردینو لیون، فرستاده سازمان ملل 
به لیبیا تاکید کرد امضای پیش نویس توافق نامه صلح در 
لیبیا پس از ماه ها تالش و کار مداوم صورت گرفته است.
وی بر لزوم آزادی بازداشت شدگان سیاسی تاکید کرد و 

گفت: امنیت مهمترین مساله در این توافق است.
لیون تاکید کرد: همچنان درها به روی انجام فعالیت های 

مسالمت آمیز در لیبیا باز است.
فرستاده سازمان ملل از شرکت کنندگان در مذاکرات صلح 

لیبیا قدردانی و تاکید کرد: توافق نامه صلح گام مهمی در 
مسیر رسیدن به صلح نهایی لیبیایی ها دنبال آن هستند. این 
توافق نامه به منزله چارچوبی کلی است که لیبیا از طریق 
آن می تواند روند انتقال دموکراسی و تدوین قانون اساسی 

دائم را تکمیل کند.
قطر  ترکیه و  امارات،  تاکید کرد: حمایت عربستان،  وی 
کسانی  و  داشت  بسزایی  نقش  توافق  این  به  رسیدن  در 
که هنوز این توافق را امضا نکرده اند فرصت دارند تا به 

مذاکرات پیوسته و این توافق نامه را امضا کنند.
پیروز  ملی  مذاکرات  در  صلح  منطق  اینکه  بیان  با  لیون 
خواهد شد، ادامه داد: من اطمینان دارم که در هفته های 
آتی مسائلی را که نیاز به توضیح بیشتر دارند حل خواهیم 
امضای  از  پیش  طرف ها  تمامی  با  را  نشستی  من  کرد. 

توافق نامه صلح برگزار خواهم کرد.
از سوی دیگر صالح الدین مزوار، وزیر خارجه مراکش 
لیبیا  فقط  نه  و  همگان  حال  شامل  توافق  کرد:این  تاکید 
و  آفریقا  مدیترانه،  منطقه  تمامی  شامل  توافق  این  است. 
اروپا می شود. لیبیا کشوری است که اهمیت زیادی دارد و 

مراکش به حمایت خود از این کشور ادامه می دهد.
لیبیا  شده  منحل  کنگره  هیات  حضور  عدم  گفت:  وی 
از  ما  و  است  توافق  این  سر  بر  مانع  تنها  مذاکرات  در 
تا توافق نامه مذکور را که موجب  این هیات می خواهیم 

بازسازی مجدد لیبیا می شود امضا کند.
عدم  اخیراً  طرابلس(  لیبیا)دولت  شده  منحل  کنگره 
مشارکت خود را در دور کنونی مذاکرات صلح به دلیل 
با بندهایی از پیش نویس توافق نامه صلح اعالم  مخالفت 

کرده بود.
لیبیا دو دولت طرابلس)کنگره منحل  در حال حاضر در 
از  طبرق  دولت  که  می کنند  فعالیت  طبرق  و  لیبیا(  شده 
و  است  شده  شناخته  رسمیت  به  جهانی  جامعه  سوی 
دولت طرابلس از سوی برخی کشورهای منطقه از جمله 
قطر و ترکیه حمایت می شود و دوره فعالیت آن به پایان 

رسیده است.
مذاکرات صلح  در  هیات های حاضر  اعضای  است  قرار 
تا  برگردند  الصخیرات  شهر  به  فطر  عید  از  پس  لیبیا 
را  ملی  وحدت  دولت  که  کسانی  اسامی  درخصوص 

تشکیل خواهند داد، به مذاکره بپردازند.
توافق نامه  نهایی  امضای  که  کردند  اعالم  منابع  همچنین 

صلح لیبیا پس از عید فطر صورت خواهد گرفت.
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رییس جمهوری ترکیه گفت، ترکیه به یک دولت ائتالفی نیاز دارد که بتواند 
برنامه ریزی  آینده بسازد در ضمن،  امروزه خود را حل کند و یک  مشکالت 
برای نخستین دور مذاکرات ائتالفی مشخص شده است و مذاکرات اصلی 13 

جوالی )امروز دوشنبه( برگزار می شود.
به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به احمد 
داوود اوغلو، نخست وزیر قبلی و رهبر حزب عدالت و توسعه ماموریت داده 
بود تا در نهم جوالی دولت ائتالفی تشکیل دهد؛ یک ماه پس از انتخابات هفتم 

جون که حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.
جوالی  دهم  در  استانبول  دانشگاه  ادیان  بخش  در  افطار  مراسم  در  اردوغان 
یک  که  است  این  آرزویم  گفت:  و  کرد  اوغلو  داوود  برای  موفقیت  آرزوی 
دولت ائتالفی شکل گیرد. ترکیه امروز نیازمند یک دولت ائتالفی است که بر 
خواسته اش در دستیابی به یک راه حل برای مشکالت کنونی و ایجاد یک آینده 
به جای مناظره و بحث درباره گذشته تاکید کند. اگر احزاب سیاسی در دستیابی 

به یک سازش ناکام بمانند انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
اردوغان از سوابق دوران ریاست جمهوری اش دفاع کرده و مدعی شد که از 
زمانی که به این سمت انتخاب شده، بر طبق قانون اساسی و تعهداتش به ملت 

ترکیه کار انجام داده است.
این در حالی است که کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون مردم 
جمهوری خواه، اردوغان را به دست داشتن در ایجاد اختالل و کارشکنی سه 
روز پیش از آنکه نهایتا داوود اوغلو را به تشکیل دولت مامور کند، متهم کرده 

است.
منتقدان اردوغان نیز می گویند، وی با انجام این کارها می خواهد جاه طلبی هایش 
را برای برچیدن سیستم پارلمانی و جایگزین کردن سیستم ریاست جمهوری 

توجیه کند.
در همین حال داوود اوغلو که پیشتر گفته بود مذاکرات دولت ائتالفی را در 
دو مرحله برگزار می کند، نهم ژوئیه در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت 

و توسعه گفت: دور نخست این مذاکرات پیش از عید فطر برگزار می شود.
سی ان ان ترک 11 جوالی گزارش داد که داوود اوغلو 13 جوالی در ساعت 
14 به وقت محلی با قلیچداراوغلو دیدار می کند. نخست وزیر ترکیه همچنین 

14 جوالی با »دولت باغچلی«، رهبر حزب جنبش ملی گرا دیدار می کند.
دیدار با رهبران حزب دموکراتیک مردم آخرین دیدار داوود اوغلو خواهد بود 

و وی با صالح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ 1۵ جوالی دیدار می کند.
نخست وزیر مکلف ترکیه دور دوم مذاکرات را پس از رایزنی با حزبش برگزار 

خواهد کرد.
براین اساس، تشکیل یک ائتالف ممکن است تا پایان تعطیلی های سه روزه عید 

فطر در 1۹ جوالی به تاخیر بیفتد.
اوغلو در تشکیل یک  اگر داوود  دارد که  باره وجود  این  گمانه زنی هایی در 
دولت ناموفق باشد احتمال برگزاری یک انتخابات جدید وجود دارد؛ اگرچه 

دورنمای آن غیر منتظره است.
اگر قرار باشد انتخابات برگزار شود احتماال 22 نومبر خواهد بود که ۹0 روز 

پس از ابالغ حکم تشکیل دولت به داوود اوغلو است.

نخست وزیر پاکستان برای روزهای پایانی ماه مبارک رمضان 
و به ویژه برگزاری جشن عید فطر، برای هشتیمن بار از زمان 

روی کارآمدنش دیروز وارد عربستان شده است.
به گزارش اکسپرس نیوز، نواز شریف نخست وزیر پاکستان 
نشست  پانزدهمین  در  شرکت  و  »اوسلو«  از  دیدار  از  پس 
سازمان همکاری های شانگهای در شهر »اوفا«ی »روسیه« به 

عربستان رفت.
با  همراه  پاکستان  وزیر  نخست  پاکستانی،  منابع  اساس  بر 
برای  عربستان،  مقدس  اماکن  در  حضور  برای  خانواده اش 

هشتیمن بار به این کشور سفر کرده است.
نخست وزیر پاکستان قرار است پس از اعمال حج، عید فطر 

را نیز در مدینه جشن بگیرد.
منابع می افزاید: هرچند که دیدار نخست وزیر پاکستان تنها 
برای حج در ماه مبارک رمضان است اما وی با »محمد بن 

سلمان« پادشاه عربستان نیز دیدار خواهد کرد.

نخست وزیر پاکستان همراه با خانواده اش برای نخستین بار 
طی حکومتش به دعوت »ملک عبداهلل« پادشاه سابق عربستان 

در مارچ سال 2013 میالدی دیدار غیر رسمی کرده بود.
نخست وزیر پاکستان همراه با 12 نفر از افراد خانواده اش با 
دیدار رسمی از عربستان در 2 تیر سال 1۹۹3 میالدی سفر 
کرد و با مقامات دولتی این کشور در مورد روابط دوجانبه و 

منافع متقابل به بحث و گفت وگو پرداخت.
نواز شریف برای عیادت ملک عبداهلل در دی ماه سال گذشته 
به  بازگشت  هفته   یک  از  پس  اما  کرد  سفر  عربستان  به 
در  عزای عمومی  اعالم  با  نیز  و وی  مرد  عبداهلل  کشورش، 
سراسر پاکستان، برای شرکت در مراسم تشییع پادشاه سابق 

عربستان، در 3 بهمن سال گذشته سفر کرد.
آغاز  از  پس  عربستان  از  پاکستان  وزیر  نخست  دیدارهای 
مقامات  با  نظر  تبادل  برای  و  داشت  ادامه  نیز  یمن  جنگ 
ریاض در مورد این جنگ برای نخستین بار در اول اسفند 

سال گذشته وارد عربستان شد.
نیز نخست  جنگ یمن همچنین در 31 فروردین سالجاری 

وزیر پاکستان را باردیگر به عربستان کشاند.
نواز شریف در 2 اردیبهشت سالجاری نیز در رأس هیئت بلند 
پایه از جمله »راحیل شریف« رئیس ستاد ارتش پاکستان پس 
از ورود به عربستان با »عبد ربه منصور هادی« رییس جهمور 
مستعفی یمن نیز دیدار کرد و به وی اطمینان داد که اسالم آباد 
او را به عنوان »فرد اول و قانونی یمن« حمایت خواهد کرد. 
ارتش،  ستاد  رییس  شریف  راحیل  بر  عالوه  سفر  این  در 
»خواجه آصف« وزیر دفاع و دیگر مقامات بلند پایه پاکستان 
با  نیز  را  دیدارهایی  که  می کردند  همراهی  را  شریف  نواز 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه، »مقرن بن عبدالعزیز« ولیعهد، 

وزیر کشور و وزیر دفاع عربستان انجام دادند.
پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  »راحیل شریف«  و  نخست وزیر 
از عربستان سعودی باعث شد تا سوء تفاهم نسبت به عدم 
شرکت اسالم آباد در جنگ یمن بین دو کشور برطرف شود.

اردوغان: 

تـرکـیه به یک دولت ائتـالفـی نیـاز دارد

نوازشریف عید را در کنار عربستانی ها در مدینه جشن می گیرد

یک تریلیون دالر خسارت داعش 

برای کشورهای عربی در 2014

امضای پیش نویس توافق نامۀ صلح در لیبیا بدون حضور »دولت طرابلس«

پایگاه اقتصادی زاویه وابسته به خبرگزاری رویترز اعالم کرد که داعش 
با اقدامات و عملیات های خود در سال 2014 یک تریلیون دالر )هزار 

میلیارد دالر( برای کشورهای عربی خسارت به بار آورده است.
در این گزارش مفصل آمده است: پس از گذشت یک سال از اعالم 
کشورهای  به  که  اقتصادی  خسارت های  داعش،  اسالمی«  »خالفت 
این  که  رسیده  دالر  تریلیون  یک  از  بیش  به  است  شده  وارد  عربی 
خسارت ها در بخش های مهم نفت، گردشگری و زیرساخت  می باشد.
با  مستقیم  غیر  و  مستقیم  نظامی  مقابله  گزارش، یک سال  این  بر  بنا 
داعش تولید ناخالص ملی در کشورهایی مثل سوریه، عراق و تونس را 
به شدت کاهش داده و افزایش هزینه های نظامی در چند کشور عربی 
که در راس آن ها عربستان، امارات و قطر قرار دارند به بیش از 40 

درصد رسیده است.
پایگاه اقتصادی »زاویه« این آمار و ارقام را از کارشناسان و گزارش های 

بین المللی به دست آورده است.
کنترل  حاضر  حال  در  داعش  سوریه  بشر  حقوق  بان  دیده  گفته  به 
دارد.  در دست  را  این کشور  از ۵0 درصد کل خاک  بیش  مساحتی 
رقه،  حمص،  استان های  در  سوریه  در  داعش  سیطره  تحت  مناطق 
دیرالزور، حسکه، حماه، حلب، دمشق، ریف دمشق و السویداء است.

بیشتر  که  کرده  اشغال  را  عراق  مساحت  درصد   30 همچنین  داعش 
مناطق غربی و شمال غربی را شامل می شود. خسارت وارده به صنعت 
نفت عراق و درآمدهای از دست رفته دولت بغداد به دلیل فعالیت های 
داعش به همراه هزینه های نظامی اعراب دو فاکتور مهم در این گزارش 

است.


