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افغانسـتان، می گویـد شـنبه شـب، عملیـات  دفـاع  وزارت 
در  داعـش،  گـروه   جنگجویـان  علیـه  امنیتـی  نیروهـای 
اسـت. شـده  آغـاز  ننگرهـار  والیـت  خوگیانـی  ولسـوالی 
عملیـات،  ایـن  در  کـه  می افزاینـد  وزارت  ایـن  مقام هـای 
برخـی مناطـق بـه تصـرف نیروهـای امنیتـی درآمده اسـت.
جنـرال دولت وزیـری، سـخنگوی وزارت دفاع به رسـانه ها 
گفـت، حمـات هوایـی در جریـان عملیـات در مربوطـات 
ولسـوالی خوگیانـی، تلفـات شـدید بـه گـروه داعـش وارد 

اسـت. کرده 
ادامـه  زمانـی  تـا  عملیـات  »ایـن  افـزود:  وزیـری،  جنـرال 
خواهـد یافـت کـه مناطـق وزیـر، خوگیانـی کامـأ از وجود 

داعـش تصفیـه شـود«.
مقام هـای محلـی در والیـت ننگرهـار می گوینـد عملیـات 
نیروهـای افغـان علیـه گـروه داعـش در ولسـوالی خوگیانی 
ادامـه دارد و در جریان ۲۴ سـاعت گذشـته برخـی مناطق را 

از جنجگویـان داعـش، تصـرف کـرده اند.

دگرمن شـیرآغا فقیری، سـخنگوی قول اردوی ۲۰۱ سـیاب 
در زون شـرق بـه رادیـو آشـنا – صـدای امریـکا گفـت در 
جریـان حمـات هوایـی و درگیـری روبـه روی نیروهـای 
افغـان بـا جنگجویان داعش، نـه تن از اعضای گـروه داعش 

کشـته و چهـار تـن دیگـر شـان زخمی شـده اند.
افغـان،  نیروهـای  اکنـون  تـا  کـه  افـزود  فقیـری،  دگرمـن 
روسـتاهای داگـو، میرزاخیـل و ندافان را تصـرف کرده اند و 

در حـال پیشـروی انـد.
جنگجویـان داعـش از یـک و نیم مـاه به این سـو، در منطقۀ 
تنگـی، وزیـر در ولسـوالی خوگیانـی بـا جنگجویـان طالب 
درگیـر بودنـد کـه در نتیجـۀ آن برخـی مناطـق را از طالبـان 

مسـلح تصـرف کردند.
درگیری هـا میـان ایـن دو گـروه، بـه هـردو طـرف، تلفـات 
شـدید وارد کـرده و منجـر بـه بیجـا شـدن هـزاران خانواده 

نیز شـده اسـت.
یکـی از باشـندگان منطقۀ تنگی وزیر در ولسـوالی خوگیانی، 
کـه اکنـون بـا خانـواده اش در محـل دیگـر بودوبـاش دارد، 
گفـت در عملیـات نیروهـای امنیتـی بر ضد گـروه داعش، تا 

انـدازۀ پیشـروی صورت گرفته اسـت.
او افـزود کـه بایـد حکومـت مناطـق تصفیـه شـده از وجود 
داعـش را حفاظـت کنـد تـا باشـندگان محـل دوبـاره بـه 

برگردنـد. شـان  خانه هـای 
تـا اکنـون گـروه موسـوم بـه دولـت اسـامی در مـورد ایـن 
ادعاهـای مقام هـای حکومت افغانسـتان واکنش نشـان نداده 

ست. ا

سفیر افغانستان در دهلی:

هند در بخش امنیتی 
کمک مان کند

مقامـات  از  دهلی نـو  در  افغانسـتان  سـفیر 
هنـدی خواسـت تـا از کشـورش عـاوه بر 
زمینه هـای زیرسـاختی و ظرفیت سـازی در 

بخـش امنیتـی نیـز حمایـت کند.
شـیدا محمـد ابدالـی سـفیر افغانسـتان در 
هنـد در گفت وگو بـا »گاورننس نـو« اظهار 
داشـت تاکنـون مقامات هندی از افغانسـتان 
ظرفیت سـازی  و  زیرسـاخت ها  زمینـه  در 
کمـک کـرده اسـت و بـار دیگـر از هنـد 
می خواهیـم تـا مـا را در زمینـه امنیتـی نیـز 

کند. حمایـت 
ایـن در حالـی اسـت کـه مقامـات ارشـد 
پاکسـتانی بارهـا تاکیـد کرده انـد کـه نقـش 
نظامـی دهلی نـو در افغانسـتان خـط قرمـز 
آنهاسـت و هرگـز آن را تحمـل نخواهنـد 

. د کر
ابدالـی دربـاره نقـش هنـد دربـاره آموزش 
نیروهـای امنیتـی افغان نیز گفـت: تاکنون ۴ 
هـزار و 9۰۰ نظامـی افغـان در هند آموزش 
دیده انـد و اکنـون نیـز 3۰۰ افسـر در ایـن 

کشـور در حـال آموزش هسـتند.
منافـع  نیـز  کـرد چیـن  نشـان  وی خاطـر 
مسـتقیمی از ثبـات و صلـح در افغانسـتان 
دارد و بنابرایـن پکـن بایـد از نفـوذ خـود 
بـر پاکسـتان بـرای جلوگیـری از حمایـت 
ایـن کشـور از گروه هـای تروریسـتی علیـه 

کنـد. اسـتفاده  افغانسـتان 
بـا  چیـن  تنهـا  نـه  کـرد:  تصریـح  ابدالـی 
افغانسـتان مرز مشـترک دارد، بلکـه در این 
اسـت.  کـرده  سـرمایه گذاری  نیـز  کشـور 
بنابرایـن اگـر تاثیـر ناامنـی در افغانسـتان به 
کشـورهای جنوب آسـیا نیز گسـترش یابد، 
چیـن نیـز تحـت تاثیـر ایـن ناامنی هـا قرار 

خواهـد گرفـت.
وی افـزود: چین سـرمایه گذاری هایی را در 
معادن زغال سـنگ و سـنگ آهن افغانستان 
انجـام داده امـا تاکنـون بـه دلیـل وضعیـت 
امنیتـی در این کشـور کار اسـتخراج را آغاز 

نکرده اسـت.
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طالبان، جنگ و دیگر 

هیـچ!
شـورای عالـی صلـح پـس از ماه هـا خاموشـی 
دفتـر  گشـایش  بـرای  آماده گـی  از  انـزوا،  و 
شـورای  اسـت.  داده  خبـر  کابـل  در  طالبـان 
عالـی صلـح ضمن اعام اسـتراتژی تـازه اش از 
طالبـان خواسـت کـه بـدون هیـچ پیش شـرطی 
بـه گفت وگوهـای صلـح حاضـر شـوند. رییس 
مکانیسـم  کـه  گفـت  شـورا  ایـن  داراالنشـای 
گفت وگوهـای صلـح از هـر طریقـی که باشـد، 
صلـح  عالـی  شـورای  و  افغانسـتان  حکومـت 
او  کنــد.  صحبـت  طالبـان  بـا  اسـت  حاضـر 
خطـاب به سـران طالبـان گفت در هر کشـوری 
کـه هسـتند، هماننـد حزب اسـامی بـرای آنان 
در افغانسـتان دفتـر داده خواهـد شـد و آن هـا 
بایـد بـه گفت وگوهـای صلـح حاضـر شـوند 
مسـاعد  تروریسـتان  بـرای  کـه  را  و شـرایطی 

کننـد.  متوقـف  کرده انـد، 
در همیـن حـال، رییـس شـورای صلـح نیـز در 
ایـن نشسـت خبـری، از تغییراتـی کـه در نحوۀ 
بـه  گفـت.  سـخن  شـده،  رونمـا  آن  عملکـرد 
گفتـۀ رییـس شـورای عالـی صلح برای کسـب 
دیدگاه هـای مختلـف در بخـش داخلـی، از یک 
موضـع قـوی بـا محورهـای بـزرِگ سیاسـی از 
اسـامی،  حـزب  حراسـت،  شـورای  جملـه 
حامـد  جهـادی،  احـزاب  اسـامی،  جمعیـت 
کـرزی رییـس جمهـور پیشـین، علمـا، جامعـۀ 
گفت وگـو  وارد  رسـانه ها  مسـووالن  و  مدنـی 
شـده کـه ایـن محورهـا نیـز از پروسـۀ صلـح 

کرده انـد. حمایـت  اعـام 
رییـس شـورای عالـی صلـح افـزود کـه ایـن 
شـورا در بخـش خارجـی نیـز بـا کشـورهای 
بـزرگ منطقـه و جهـان وارد گفت وگـو شـده و 
دیـدگاه ایـن شـورا را با آن هـا در میان گذاشـته 
اسـت؛ دیـدار، گفت وگـو و رای زنی هایی که به 
گفتـۀ او از ایـن پـس نیـز ادامه خواهند داشـت. 
رییـس شـورای عالـی صلح خاطرنشـان کرد که 
مسـوولیِت ایـن شـورا، ختـم جنـگ و رسـیدن 
بـدون  اقدامـاِت عجوالنـه  بـه صلـح اسـت و 
ایجـاد بسـتر و ظرفیـت کافی، بی نتیجـه بود، اما 
اکنون شـورای عالـی صلح به حـدی از ظرفیت 
رسـیده کـه رهبری پروسـۀ صلـح افغانسـتان را 
جهـت رسـیدن بـه اهـداف اصلـی  اش بـه پیش 

 . ببرد
در همیـن حـال، رییس شـورای عالـی صلح که 
اخیـراً از کشـور اندونیزیـا دیـدار کـرده، تجربۀ 
همزیسـتی مسـالمت آمیز اقـوام و مذاهـب را در 
ایـن کشـور الگویـی مناسـب بـرای افغانسـتان 
دانسـته، گفـت: تجربه هـای این کشـور می تواند 

افغانسـتان را در امـر رسـیدن بـه صلـح کمـک 
. کند

این کـه شـورای عالـی صلـح بـا چـه انگیزه یـی 
می خواهـد چهره یـی نـو از خـود نشــان دهـد، 
بـرده  احتمـال  امـا  نیسـت؛  مشـخص  هنـوز 
می شـود کـه نقدهای وارد شـده بـر کارکرد این 
شـورا سـبب شـده باشـد که رهبـری آن به فکر 
اسـتراتژی تازه یـی بـرای آن بیفتنـد. امـا سـوال 
این جاسـت کـه در اسـتراتژی جدیـد شـورای 
عالـی صلـح، چـه راهکار نـوی وجـود دارد که 
بتوانـد جلـو انفعـال و سـردرگمی آن را بگیرد؟ 
آیـا رهبـری شـورای عالـی صلـح به ایـن درک 
از وضعیـت رسـیده که کارکرد آن در سـال های 
اخیـر هیـچ سـودی بـه حـاِل امنیـت و صلـح 

است؟  نداشـته 
بـه نظـر نمی رسـد کـه شـوری عالـی صلـح به 
چنین درکی از وضعیت رسـیده باشـد؛ زیرا ُکِل 
اسـتراتژی جدیـد آن چیزی نیسـت به جز تکرار 
همـان برنامه هـای قبلـی کـه در آغاز ایجـاد آن، 
از آن هـا سـخن گفتـه می شـد. شـورای عالـی 
صلـح از آغاز بـا همین هدف بـه کارِ خود آغاز 
کـرد کـه زمینـه بـرای گفت وگو بـا مخالفـان را 
از راه هـای ممکـنـ  چـه داخلـی و چه خارجی 
ـ جسـت وجو خواهـد کـرد. امـا تقریبـًا پس از 
ده سـال تشـکیل شـورای عالی صلح، با آن همه 
معاش هـای گـزاف و هزینه هـای نجومـی کـه 
در اختیـار اعضـای ارشـد آن قـرار گرفـت، آیـا 
رهبـری ایـن شـورا گفتـه می تواند که بـه اندازۀ 
بـه  کاری  داد،  هـدر  کـه  امکاناتـی  یک هـزارمِ 

سـود صلـح و ثبـات کرده باشـد؟ 
اعضـای ارشـد شـورای عالی صلـح معاش های 
آدرِس  حتـا  امـا  گرفته انـد  فوق العـاده  بسـیار 
گفت وگـو  بـه  آن هـا  بـا  بایـد  کـه  را  کسـانی 
سـال  ده  در  نداشـته اند.  اختیـار  در  بپردازنـد، 
گذشـته، حتـا یک مورد دیده نشـده که شـورای 
عالـی صلح توانسـته باشـد تأثیر مثبتـی بر روند 
صلـح بگـذارد. برخـی از وظایِف شـورای عالی 
صلـح را از همـان ابتـدای کار، نهادهای دیگری 
ریاسـت  و  ملـی  امنیـت  شـورای  جملـه  از  و 
امنیـت ملـی انجـام داده انـد کـه هیـچ ربطـی به 
شـورای صلح نداشـته اسـت. گاهی نیز ارگ به 
بهانه هـای مختلـف، اشـتباه هایی را کـه صورت 
داده، بـه گـردن شـورای عالـی صلـح انداختـه 

ست.  ا
شـورای صلح در ده سـال گذشته، نهــادی بوده 
کـه کمتـر به وظایـف و هدف هایی کـه برای آن 
تعییـن شـده بـود، توانسـته عمـل کند. آیـا حاال 

بـا اسـتراتژی تـازه خواهد توانسـت که منشـای 
خیـری برای جامعه شـود؟ 

بـه هیچ صـورت چنیـن احتمالی وجـود ندارد. 
حتـا فراخـواِن ایـن شـورا از گروه طالبـان برای 
گشـودن دفتـر در داخـل کشـور، بیشـتر به یک 
شـوخی شباهت دارد تا پیشــنهادی جدی برای 
آغـاز گفت وگوهـای صلـح. طالبـان ُکل دولـت 
افغانسـتان را به رسـمیت نمی شناسـند و در این 
مـورد حـرف اول و آخـِر خود را بارهـا و بارها 
بیـان کـرده انـد. حاال بـا فراخوان شـورای عالی 

صلـح می آیـد و در کابـل دفتـر بـاز می کند؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه رهبـری شـورای صلح یا 
طالبـان را نمی شناسـند و یـا می شناسـند ولـی 
بـرای هدف هـای دیگـری چنیـن پیشـنهادها را 
مطـرح می سـازند. آیـا جفـا در حـِق میلیون هـا 
شـهروند ایـن سـرزمین نیسـت کـه از گروهـی 
دعـوت بـه بـاز کـردِن دفتـر در کابـل کـرد کـه 
عمـًا دسـتش بـه خـوِن هـزاران انسـان بی گناه 
رنگیـن اسـت؟ آیـا جفـا در حـِق آن سـربازانی 
نیسـت کـه بـرای امنیـت و صلح در این کشـور 
و  می جنگنـد  طالبـان  چـون  گروه هایـی  بـا 

می شـوند؟  قربانـی 
رهبـری شـورای عالی صلح بهتر از هرکسـی در 
ایـن کشـور می دانـد کـه با مسـاعی آن هـا هیچ 
طرحـی بـرای صلـح و گفت وگـو بـا مخالفـان 
اجرایی نشـده اسـت. اگر حزب اسـامی ظاهراً 
بـه روند صلح پیوسـته اسـت، افـراد و نهادهای 
دیگـری در ایـن کار دخیـل بوده انـد و از جانبی 
هـم، حزب اسـامی بـه رهبری حکمتیـار دیگر 
توانـی برای جنگیدن نداشـته اسـت. اگـر واقعًا 
حزب اسـامی به رهبـری حکمتیار می دانسـت 
نایـل  تفنـگ  زور  بـه  هدف هایـش  بـه  کـه 

می شـود، آیـا لحظه یـی درنـگ می کـرد؟ 
پـرده چـه گذشـته  همـه می داننـد کـه پشـِت 
و حـاال چـه می گـذرد، امـا خـود را و یـا هـم 
دیگـران را می خواهنـد بـه توهـم گرفتـار کننـد 
کـه صلـح با فان حـزب و گروه، کارِ کارسـتاِن 
آن هـا بـوده اسـت. شـورای عالـی صلـح تنهـا 
محـِل بربـاد دادن امکانـات و پول اسـت و هیچ 
فلسـفۀ وجـودِی دیگـری هـم نـدارد. اگـر این 
امکانـات و پول هـا واقعـًا بـرای صلـح و امنیت 
مصرف شـود و مثـًا در اختیـار نیروهای امنیتی 
کشـور گذاشـته شـود، بـدون شـک بـه مراتـب 
پنهـان  و  پیـدا  فعالیت هـای  از  تأثیرگذارتـر 

شـورای صــلح خواهـد بود.
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از مدتـی بـه ایـن طـرف، در محافـل مختلـف، خبـر حضـور 
در  داعشـیان  میـاِن  در  اروپایـی  به ویـژه  خارجـی  افـراد 
والیت های شـماِل کشـور ـ از جملـه جوزجان ـ سـِر زبان ها 
افتـاده و مردمـاِن محلـی و برخـی منابِع غیرمسـتقیم نیز چنین 
خبـری را تأییـد می کننــد، امـا هنـوز منابـع در ارتـش چنین 

خبـری را تأییـد نکرده انـد. 
همـواره گفتـه می شـود کـه پـس از پایـان یافتـِن کار داعـش 
در عـراق و سـوریه، شـمار قابـل توجهـی از داعشـیان بـه 
افغانسـتان رو آورده انـد. به رغـم ایـن، هنـوز بـه گونـۀ قطعی 
نمی تـوان حکـم کـرد کـه داعشـی کـه در شـمال افغانسـتان 
حضـور دارد، از خاورمیانـه آمـده اسـت. آن هـا اغلـب اتبـاع 
کشـورهای آسـیای مرکـزی و اروپایـی انـد و یـا هـم ممکن 
اسـت کـه گروه های تازه یی باشـند کـه مخصوِص افغانسـتان 
حضـور  چگونه گـی  دیگـر،  جانـب  از  دیده انـد.  آمـوزش 
داعـش در افغانسـتان بـا شـک و تردیدهـای بسـیاری مواجه 
اسـت. اگرچـه هـرازگاه حماتـی بـه نـام داعـش در کشـور 
صـورت می گیـرد و گفتـه می شـود کـه در برخـی مناطـق از 
جملـه شـرق و شـمال اراضی یـی را در کنتـرل دارنـد، ولی با 
آن هـم در مـورد موجودیـِت داعـش در افغانسـتان گمانه ها به 

یقیـِن کامـل تبدیل نشـده اسـت. 
از آن جایـی کـه داعـش یـک بـازی بسـیار پیچیـده و جهانـی 
اسـت، نمی تـوان به طـور قاطـع حضـورش در افغانسـتان را 
رد کـرد؛ امـا ایـن نکتـه هـم وجـود دارد کـه داعشـی کـه در 
خاورمیانه شکسـت خورده و از میان رفته اسـت، به سـاده گی 
ممکـن نیسـت بـه افغانسـتان بیاید و اعـام خافت کنـد. اما 
در میانـۀ ایـن شـک و تردیدها نسـبت بـه حضـور داعش در 
افغانسـتان، بایـد خطـِر حضـور آن در کشـور را نیـز شـوخی 
نگرفـت؛ زیـرا در افغانسـتان بیـش از بیسـت گـروه افراطیـ  
تروریسـتی از جملـه طالـب، القاعـده و حزب تحریـر فعالیت 
دارنـد و بعیـد نیسـت که داعـش هـم در این میان بـرای خود 

بسـتری تـدارک دیده باشـد. 
داعـش چـه به راسـتی از خاورمیانـه به افغانسـتان آمده باشـد 
و یـا هـم داعـِش تازه یی برای افغانسـتان طراحی کرده باشـند 
و یـا این کـه فقـط نامـی باشـد کـه در پشـِت آن اقدامـات و 
حرکت هایـی صـورت گیـرد، همـه نشــان از آن دارنـد کـه 
جنـگ و ناامنـی نه تنهـا به ایـن زودی ها پایـان نخواهد یافت، 
بلکـه آینـدۀ کشـور نیـز زیـر همیـن نـام )داعش( محکـوم به 

مواجهـه بـا تاطم هـا و مصیبت هـا و فجایـع خواهـد بـود.
نقـش  آن  در  کـه  بازی  یـی  و  داعـش  اعمـاِل  جنـِس  امـا 
زیـرا  نیسـت؛  افغانسـتان  بـرای  تازه یـی  گـِپ  می آفرینـد، 
مشـابه خشـونت هایی که داعش در سـوریه و عـراق مرتکب 
شـده، طالبـان در افغانسـتان انجـام داده انـد و هنوز هـم انجام 
می دهنـد. قتل عـام، سـر بریـدن، سنگسـار، انفجـار و انتحـار 
را طالبـان انجـام داده انـد و حتـا در ایـن زمینـه، پیش کسـوت 
به حسـاب می آینـد. خشـونت های داعشـیاِن تازه نیـز در ادامۀ 

همیـن خشـونت ها خواهـد بـود. 
امـا بـه هـر رو، دولـت و مـردمِ افغانسـتان نبایـد در انتظـار 
حـوادث، دسـت به االشـه بنشـینند و فقط نظاره گـِر تحوالت 
باشـند. دولـت و حکومـت، از حالـِت انفعـال و کنش پذیـری 
در برابـر بازی هـای منطقه یـی و اسـتخباراتی و بـه عبـارت 
دیگـر از حالـِت بازیچه گـی، بایـد خـارج گـردد و بـه حالِت 
بازیگـری و مدیریـِت اوضـاع نایـل آیـد. مـردم افغانسـتان 
نیـز بـه عنـوان شـهروندان آگاه، بایـد بـا اعـامِ خواسـت ها 
و دغدغه های شـان دولـت را بـه ایـن سـمت هدایـت کننـد. 
جامعـۀ جهانـی هـم بایـد تمـام مسـاعی خـود را بـه خـرج 
دهـد و نگـذارد دنیــا یک بارِ دیگر شـاهد خافـِت داعش و 

تأسـیس پایتختـی تـازه بـرای آن شـود.
از همـه اولی تر اما حکومت افغانسـتان، این وظیفه و رسـالت 
را دارد کـه بـا اتخـاذ تدابیـر و سیاسـت های الزم در عرصـۀ 
ملـی و بین المللـی، آینـدۀ کشـور و امنیِت شـهروندانش را در 
برابـر خطراتـی از جنـِس داعـش بیمـه کنـد. شـاید تـا کنون 
داعـش بـه معنـای واقعی کلمـه در افغانسـتان وجود نداشـته 
باشـد، امـا از آن جـا کـه کشـورِ مـا نقطـۀ وصـِل رقابت هـای 
اسـتخباراتِی منطقـه و جهـان اسـت، هیچ اتفاقـی در آن محال 

بود!  نخواهـد 

داعـِش هزارچـهره
 و مسـوولیت های حـکومت

احمــد عمران
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مقام هــای محلــی در هــرات می گوینــد 
کــه کار بازســازی خــط آهــن ترکمنســتان 
ـ تورغنــدی آغــاز شــده و بــا تکمیــل 
ــتان و  ــور افغانس ــان دو کش ــط می آن، رواب

ــد. ــد ش ــت خواه ــتان تقوی ترکمنس
ــرات  ــی ه ــی، وال ــف رحیم ــد آص محم
ــه  ــور ب ــس جمه ــفر ریی ــه س ــاره ب ــا اش ب
بادغیــس و افتتــاح ســرک قیصــار- المــان، 
ــت آورد  ــرک را دس ــن س ــایش کار ای گش
عظیــم بــرای مــردم کشــور، بــه خصــوص 

ــرد. ــوان ک ــرک عن ــیر س ــهروندان مس ش
والــی هــرات در عیــن حــال پیشــرفت کار 
ــت  ــز رضای ــان را نی ــغ - الم ــرک ارمل س

ــد. بخــش خوان
ــان  ــا بی ــی ب ــه دولت ــد رتب ــام بلن ــن مق ای
ایــن مطلــب کــه کار بازســازي خــط آهــن 
ــز آغــاز شــده،  ترکمنســتان- تورغنــدي نی
ــت  ــن را در تقوی ــط آه ــن خ ــل ای تکمی
روابــط عمیــق دوســتی و تجارتــی بیــن دو 

ــد. ــورمهم خوان کش
والــی هــرات اجــرای ایــن طرح هــای 

توســعه ای را در انکشــاف اقتصــادی و 
ــذار  ــردم اثرگ ــی م ــت زندگ ــود وضعی بهب
توجهــات  و  تاش هــا  از  و  دانســت 
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی قدردانــی 

ــرد. ک
پیشــرفت  از  حــال  درعیــن  رحیمــی 
آمادگي هــا بخاطــر آغــاز کار تاپــي در 
داخــل افغانســتان و فراهم آوري تســهیات 
ــان  ــی از مهمان ــه منظــور پذیرای مناســب ب

ــرد. ــاد آوری ک ی
ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت امنیتــی 
و وجــود گروه هــای هــراس افکــن در 
هــرات باعــث شــده تــا مــردم ایــن والیــت 
بــه آغــاز کار پــروژه ی تاپــی در زمــان 

معیــن خوشــبین نباشــند.
از ســویی هــم بــه زودی کار قطعــه ی 
ــواف در  ــرات ـ خ ــن ه ــط آه ــارم خ چه
ــدن  ــل ش ــا تکمی ــده و ب ــاز ش ــرات آغ ه
ــه خــط  ــروژه ، دسترســی تاجــران ب ــن پ ای
حمــل و نقــل ســریع و کــم هزینــه میســر 

ــد. ــد ش خواه

رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی در واکنـش بـه 
اظهـاراِت اخیـر رهبر حـزب اسـامی می گوید کـه دامن 
زدن بـه تعصبـات قومـی و منطقه یـی هماننـد زهـر بـر 

سـامت کشـور کشـنده است. 
دکتـر عبـداهلل عبـداهلل کـه دیـروز دوشـنبه، ۲۰ قـوس در 
هم چنـان  می کـرد،  وزیـران صحبـت  شـورای  نشسـت 
گفـت کـه  تحریـک مـردم یـک والیـت در برابـر والیت 

دیگـر، کسـی را بـه هدفـش نخواهـد رسـانید.
تعصبات قومی به نفع کشور نیست

آقـای عبـداهلل گفت: »چیـزی که برای کشـور ما بـه مانند 
زهـر مضـر تمـام می شـود، مسـایل تفرقه برانگیـز اسـت؛ 
اگـر ایـن تفرقـه قومی باشـد و اگـر تفرقۀ مذهبی باشـد، 
هیچ کـدام ایـن بـه نفـع افغانسـتان نیسـت و فقط دسـت 
دشـمنان افغانسـتان را قوی می سـازد. عنوان کردن مسایل 
قومـی، والیتـی را در برابـر والیـت دیگر تحریـک کردن، 
هیـچ کدامـش هیچ کسـی را بـه هیچ هدفی سـالم و مثبت 

نمی رسـاند«.
شـرایط  در  کـه  می افزایـد  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
فعلـی افغانسـتان، مهم تریـن مسـأله وحـدت مردم اسـت 
و همـۀ مـردم آرزوی صلـح و آرزوی خدمت گـذاری از 
سـوی حکومـت و دولـت را دارنـد. او اظهـار داشـت که 
مقام هـای دولتی نیز مسـوولیت دارند تا براسـاس قوانین، 

بـرای تأمیـن عدالـت کارهـا را بـه پیـش ببرند.
آقـای عبـداهلل تأکیـد کـرد: »تحریـک مسـایل بـر مبنـای 
والیت، برمبنای قوم و سـایر مسـایل، فقط تشـویش مردم 
را بیشـتر می سـازد؛ امـا ایـن بیداری امـروز میان مـردم به 
وجـود آمـده و مـردم افغانسـتان مصالـح اصلـی و منافـع 
امنیـت ملی خـود را خوب تـر درک می کنند. الزم نیسـت 
کـه مـن نام بگیرم، اطمینـان دارم و همان طوری که شـاهد 
بودیـم، مـردم جـواب خـود را دادنـد در هرجـای که این 
مسـایل مطرح شـده، امـا مهم اسـت که ما هم مسـووالنه 

برخـورد کنیم بـا قضایا«.
آقـای عبـداهلل ابـراز امیـدواری کـرد کـه سیاسـت مداراِن 
کشـور در اظهـارات خـود وحـدت مـردم افغانسـتان و 
مسـوولیت های دینـی و ملی شـان را در نظـر بگیرنـد.

همزمـان بـا ایـن، شـماری از اعضای مجلـس نماینده گان 
در نشسـت دیـروز ایـن مجلـس، بـدون این کـه نامـی از 
کسـی ببرند، گفتند که سیاسـت مداران ما در سخنان شـان 
منافـع ملی کشـور در نظر بگیرد و واژه  هـای را بیان نکنند 
کـه سـبب ایجـاد تنش های قومـی در داخل کشـور گردد.

در عیـن حـال، عبدالـرووف ابراهیمـی، رییـس مجلـس 
نماینـده گان نیز بـدون این که نامی از کسـی ببرد گفت که 
سیاسـت مداران مـا در سخنان شـان، منافع ملی کشـور در 
نظـر بگیرنـد و کلمه هـای را بیـان ننماید که باعـث ایجاد 

تنش هـای قومـی در داخـل کشـور گردد.
او خاطر نشـان ساخت که افغانسـتان در دهه های گذشته، 

از ایـن ناحیه صدمه های زیادی را متقبل شده اسـت.
این درحالی اسلت که آقای ابراهیمی از اعضای سلابق حزب اسلامی 

محسلوب می شلود. او در برخلی نشسلت های اخیلر حلزب اسلامی 

آقلای حکمتیلار نیلز حضلور داشلته اسلت.  پیشلر شلاری از اعضای  

دیگلر حلزب اسلامی نیز بله خاطلر برخوردهلای قومی حکمتیلار بر 

او خلرده گرفتله بودنلد و از اشلراکات در جلسلات حزبلی خلودداری 

کردند. 

هم چنـان، اسـتاد عبدالـرب الرسـول سـیاف، در رابطـه به 
اظهـارات حکمتیـار گفتـه کـه  تعصبـات قومي، سـمتي ، 

زبانـي ــ همـه بوي بـد دارد و 
پیغمبـر صلـی اهلل علیـه و سـلم بـه تـرک آن امـر فرموده 

ست.  ا
آصـف آشـنا آگاه مسـایل سیاسـی نیز بـه گونۀ طنـز آمیز 
گفتـه که گل بدیـن حکمتیار مثـل» Nokia « سـنگ پاي 
اسـت که تنها کاربُرد زنگ و پیام دارد، اما مردم افغانسـتان 
گوشـی هوشمند » Samsung  و iPhone « می خواهند 

که فیسـبوک، انسـتاگرام و توییتر در آن نصب شـود.
آقای آشـنا گفتـه که حکمتیـار مانند همین موبایل سـنگ 
پـاي به ذباله داني تاریخ پیوسـته اسـت و دیگـر کاربُردي 

در جامعـه امروزي مـا ندارد.
جـواد رحیمی از دیگر کابران فیسـبوک اسـت که خطاب 
بـه حکمتیـار گفته که ای شـیخ سـتمکار؛ بـه کارنامه های 
رهبـران بـزرگ افغانسـتان مثـل احمدشـاه ابدالـی کمـی 
توجـه کن کـه حتی سـتاره های بالیـود می خواهنـد به نام 

و افتخـار آن ها فلم بسـازند. 
آقـای رحیمـی در ادامـه گفتـه کـه تـو کـه تمـام عمـر  {
خویـش} را در “جهـل و بـی خـردی” سـپری کـردی  و 
از دسـترخوان “آی إس آی” و “سـپاه پاسـداران تغذیـه 
کـردی”، هـزاران هموطـن بـی گناهـات را نیسـت ونابود 
کـردی، به حیث بزرگترین تروریسـت، ثبـت تاریخ جهان 
شـدی، هنـوز هـم جـز حقـارت، برده گـی، نفاق افگنـی، 
بی عزتـی، سـیاه رویی و ناکامـی چیـزی دیگـری نـداری.

ایـن کاربر فیسـبوک ادامـه داده که ملت مظلوم افغانسـتان 
غـرق درغـم وماتم انـد وفقط بـه صلح، ثبات، همبسـتگی 

وهمدیگـر پذیـری نیـاز دارنـد نه بـه رهبرنماهـای درنده 
صفـت مثـل تـو کـه جـز نمـک پاشـیدن روی زخم های 

ایشـان، هدیه دیگـری نداری.
آقـای رحیمـی گفتـه در آسـتانه ورودات بـه افغانسـتان، 
خیلـی باورمنـد بودیـم، در حالـی کـه شـما مؤلـف ده ها 
جلـد کتاب خـود ر امی خوانیـد، گفتار و کـردارت بیانگر 
ایـن اسـت کـه تـو هیچ گونـه و جـه مشـترک بـا مؤلفین 
و کتـاب خوان هـا نـداری چـون علـم، دانـش، منطـق، و 
ماهیـت تـو منحصر بـه گرایش های قومی و زبانی اسـت، 

نـه متکی بـر ارزشـهای ملی و انسـانی. 
مرتضـی محسـنی در ایـن رابطـه می نـگارد کـه  این کـه 
»هزاره هـا در کانکـور مقـام اول را بـه دسـت می آورنـد 
و بجـای انتحـار و انفجـار اختراعـات بـه نـام شـان ثبت 
می کننـد و بجـای بـرده داری و اطاعـت پاکسـتان و نسـل 
کشـی بیشـترین تعـداد ره در هر دانشـگاه دارنـد و بجای 
ریختـن خون هـزاران نفر و خوردن حـق زن و فرزندش، 
فرزندانشـان ره از روزی حـال بـزرگ می کننـد و بجای 
فرسـتادن به مکاتب تروریسـتی و ضد انسـانی به مکاتب 
و دانشـگاه ها می فرسـتند. همه جواب دندان شکنی سـت 
در مقابـل حرفهایـی حکمتیـار و دگر نیازی نیسـت با آدم 

بـی منطقـی مثـل او وارد بحـث و گفت وگو شـوند«!
عصمـت قانـت یکـی دیگر از کسانی سـت که نسـبت به 
اظهارات حکمتیار گفته که حکمتیار در خوسـت پشـتون 

 . شد
آقـای قانت خطاب به حکمتیار افـزوده که آقای گل بدین 

اگر پشـتو و پشـتون والی شـعار برای متاع بازار شـود، در 
آن صـورت ایـن »اسـتیج« را از طالبـان پـدرت هم گرفته 
نمی توانـد و گاب زوی از تـو کـرده پشـتون تر اسـت و 
برای رسـول پاچا نرخ بازاریابی پشـتون ها خوب روشـن 

است.
افـزوده کـه تفرقه انـدازی میـان پنجشـیر،  آقـای قانـت 
دایکندی و پشـتون بسـان پس زمینۀ کاریت بدنـام و اقدام 

اسـت. ناکام 
محمـد امیـن جویـا اظهارات حکمتیـار را ادبیـات جنگی 
وتفرقـه افگنی دانسـته اسـت و گفتـه که در حـال حاضر 

مـردم آگاه انـد و اجـازه تفرقـه را به  کسـی نمی دهند.
گلبدیـن  کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
حکمتیـار، رهبر حزب اسـامی روز یک شـنبه، ۱9 قوس 
در میـان هوادارنـش در والیت شـرقی خوسـت گفت که 
»حـق لـوی پکتیـا بایـد بیش تـر از والیت هـای کوچـک 

مثـل بامیـان، دایکندی و پنجشـیر باشـد«.
آقـای حکمتیـار بـر از بیـن بـردن »جزیره هـای مسـتقل 
امـروز  »مـا  گفـت:  و  کـرد  تأکیـد  کشـور  در  قـدرت« 
جزایـر مسـتقل قـدرت در کشـور داریم؛ در ریاسـت ها و 
والیت هـا هرکسـی کـه آمـده اسـت، آنجا بـرای خودش 
یـک جزیـرۀ قـدرت سـاخته اسـت و این وضعیـت باید 

یابد«. خاتمـه 
بـه گفتـۀ او، ایـن جزایـر قـدرت فرصت های مسـاوی را 
از سـایر شـهروندان کشـور گرفتـه و آنـان را از حکومت 

محـروم کرده اسـت.

مجلس و  ن  ا یر ز و ی  ا ر شو ر  د ر  حکمتیا بر  اض  عتر ا

هواداران حکمتیار 
به منتقدانش مبدل شده اند

ترکمنستان   بازسازی خط آهن  کار     
آغاز شده است تورغندی 

آقای عبداهلل تأکید کرد: »تحریک مسایل بر مبنای والیت، برمبنای قوم و سایر مسایل، فقط تشویش 
مردم را بیشتر می سازد؛ اما این بیداری امروز میان مردم به وجود آمده و مردم افغانستان مصالح 

اصلی و منافع امنیت ملی خود را خوب تر درک می کنند. الزم نیست که من نام بگیرم، اطمینان دارم و 
همان طوری که شاهد بودیم، مردم جواب خود را دادند در هرجای که این مسایل مطرح شده، اما مهم 

است که ما هم مسووالنه برخورد کنیم با قضایا«.
آقای عبداهلل ابراز امیدواری کرد که سیاست مداراِن کشور در اظهارات خود وحدت مردم افغانستان و 

مسوولیت های دینی و ملی شان را در نظر بگیرند

بهزاد و صدیق
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یین آ
ختالف ا

م سـال ا ر  د
اختـاف  و  تعـدد  بـر  هسـتی  نظـامِ  بنـای 
نهـاده شـده و ایـن اختـاف، امـری طبیعـی 
و نازدودنی سـت؛ بنابرایـن هرگونـه کوشـش 
بـرای ریشـه کن کـردِن اختافـات به مثابـۀ آب 
در هـاون کوبیـدن اسـت. یعنـی همان گونه که 
از رهگـذر تکوینـی شـاهد پدیده هایـی از نوع 
جمـادات، نباتـات، حیوانات، بلندی و پسـتی، 
نرمـی و درشـتی، شـب و روز می باشـیم، در 
نظـام تشـریعی نیـز باورهـا و مفاهیـِم صواب 
پذیرفتنـی  مفضـول،  و  فاضـل  ناصـواب،  و 
و ناپذیرفتنـی وجـود دارنـد. قـرآن مجیـد در 
چندیـن جا سـخن از وجود اختـاف در میان 
ابنـای بشـر می زند و بـر آن ُمهر تأییـد می نهد. 
شـاء  »ولـو  می فرمایـد:  نمونـه  عنـوان  بـه 
ربـک لجعـل النـاس امـۀ واحـده و ال یزالـون 
می خواسـت  پـروردگارت  اگـر  مختلفیـن«: 
همـۀ مـردم را امـِت واحـد می گردانیـد )ولـی 
نخواسـت( و همیشـه مـردم متفـاوت )از نظـر 

باورهـا( خواهنـد مانـد. 
و یـا هـم در جـای دیگـر آمـده اسـت: »ولـو 
شـاء ربـک آلمـن من فـی االرض کلهـم جمعًا 
افانـت تکـره الناس حتی یکونـوا مومنین«: اگر 
پـروردگارت )بـه اجبـار( می خواسـت تمـام 
)ولـی  می آوردنـد  ایمـان  زمیـن  روی  مـردم 
نخواسـته اسـت( آیـا تـو بر مـردم فشـار وارد 
می کنـی تـا ایمان آورنـد؟ )نباید چنین شـود(.
همان سـان کـه تفـاوت در نظـام تکوینـی بـه 
طبیعـت زیبایی بخشـیده اسـت، طبیعـت را از 
یک رنگـی خسـته کن نیـز رهایـی داده و زمینۀ 
کار و تـاش و در فرجـام پیشـرفت و ترقـی 
اختاف نظـر  وجـود  اسـت.  آورده  فراهـم  را 
در میـان ابنـای بشـر سـخن از اراده و اختیـارِ 
آدمـی می زنـد؛ زیـرا انسـان آزاد و انتخاب گـر 
خلـق شـده اسـت؛ آزاد اسـت کـه چـه چیزی 
را بپذیـرد و از قبـول چـه چیـزی ابـا ورزد. 
در واقعیـت امـر، اختـاِف دیدگاه هـا موجـب 
زمینـۀ  و  مفیـد شـده  و  سـازنده  رقابت هـاِی 
تکامـل و پیشـرفت را به میان آورده  اسـت. از 
ایـن رو انسـاِن صاحب نظـر اختـاف را با نگاه 

مثبـت و سـازنده می بینـد.
در سـخنی از پیامبـر)ع( وجـود تفـاوِت نظـر 
در میـان امـت  مسـلمه  »رحمت« خوانده شـده 

اسـت و احادیثـی هـم وجـود دارد کـه آزادی 
به شـدت  دینـی  امـور  در  را  اندیشـه  و  فکـر 
بـه  “اجتهـاد”  نـام  زیـر  و  مـی دارد  تشـویق 
آن هایـی کـه به نظریه پـردازی دسـت می یازند، 
اجـر و پـاداِش اخـروی وعـده می دهـد. امـا 
اختافـی کـه عـداوت و دشـمنی به بـار آورد، 
صفـوِف مسـلمانان را متفـرق سـازد، تخِم کینه 
به شـدت  بپاشـد،  آن هـا  میـاِن  در  تعصـب  و 
نکوهش شـده و حتـا اگر به ظاهـر کار نیکویی 
هـم باشـد، مـردود شـناخته شـده اسـت؛ زیرا 
را  “ضـرار”  مسـجِد  تخریـب  دسـتور  پیامبـر 

کرد. صـادر 

یک. عالم کثرت
وجـود اختـاف قابـل چشم پوشـی نیسـت و 
آن هایی کـه خواسـته اند همـۀ مسـایل از ُکلـی 
یک سـو  و  یک رنـگ  را  جزیـی  تـا  گرفتـه 
بسـازند، خیمـۀ اسـتبداد برافراشـته اند و روِی 
خـود سـیاه کرده انـد؛ از این رو مسـلماِن خوب 
تفاوت هـا را می پذیـرد، بـا آن هـا کنـار می آیـد 
و آن را از اسـباِب جـال و جمـاِل پـروردگار 
می دانـد که بـدون آن، نـه زنده گـی رمقی دارد 

و نـه هـم جریـان تاریخ، تپشـی! 
هـر متنـی، وقتـی مورد تفسـیر یـا تأویـل قرار 
به بـار  را  گوناگونـی  دیدگاه هـای  می گیـرد، 
انسـان  ذاِت  گسـترده گی  ایـن  و  مـی آورد. 
می نگـرد  گونه یـی  بـه  یـک  هـر  کـه  اسـت 
برخـورد  متـون  بـا  خـاص  سـلیقه یی  بـا  و 
مذاهـب  متعـدد،  تفاسـیر  وجـود  مـی دارد. 
و  کامـی  مشـرب های  و  گوناگـون  فقهـی 
سیاسـِی مختلـف در میـان مسـلمانان، سـخن 
از همیـن مسـأله می گویـد. جمهور مسـلمانان، 
اختـاف را پذیرفتـه و به دیدگاه مخالفان شـان 
داسـتان های  و  حکایـات  کرده انـد.  احتـرام 
زیـادی وجـود دارد کـه امامـان و پیشـوایان با 
وجـود اختـاف دیـدگاه، بـه یکدیگـر حرمت 
نهاده انـد. مورخـان آورده اند که هارون الرشـید 
خلیفـۀ عباسـی از امام مالک)رح( خواسـت که 
اجـازه دهـد کـه “الموطـا” را بـه عنـوان سـند 
مذهـب رسـمی خافت بشناسـد و به سراسـر 
قلمـرو اسـامی دسـتور دهـد کـه مطابـق آن 
نظـام شـرعی را عیـار سـازند، ولـی امـام ایـن 

پیشـنهاد را رد کـرد و گفـت: ایـن کار جلـِو 
رأی و اجتهـاد دیگـران را سـد مـی دارد و مانع 
پویایـی دیـن می گـردد. چـه بسـا کـه کسـانی 
نایـل  بـه درِک حقیقـت  او  از  نیکوتـر  دیگـر 

 . یند آ

دو. رعایت موازین اخالقی 
یـک دعوت گـر هیـچ گاه مخالفانـش را توهین 
و تحقیـر نمی کنـد، بـه دشـنام و ناسـزا لـب 
نمی آالیـد، بـا طعنه و تمسـخر بـا طرف حرف 
نمی زنـد، بـرای سـبک کـردِن حریـف تهمـت 
معایـب  نمی گویـد،  دروغ  نمی بنـدد،  افتـرا  و 
جسـمِی حریـف را بـه منظـور غلبـه یافتن در 
مناظـره دسـتاویز قـرار نمی دهـد و اشـتباهاِت 
گذشـتۀ طـرف را کـه از جنـس دیگـری بوده، 

مطـرح نمی سـازد.
دیـدگاه  نقـد  و  صـواب  نظریـۀ  یـک  نشـر 
ناصـواب از دیـد یـک مسـلماِن خوب شـامل 
دعـوت اسـامی می شـود کـه در چهارچـوب 
امـر بـه معروف و نهـی از منکر جـا می گیرد و 
بـه تعبیـر دیگـری در قـرآن “تواصی بـه حق” 
خوانـده می شـود، کـه هیـچ گاه با فخرفروشـی 
و تکبـر نمی سـازد و بـا هـر عملی که بـه آبرو 
و عـزِت دیگران آسـیب برسـاند، منافات دارد.

ماننـد  را  مسـلمان  حیثیـِت  و  آبـرو  اسـام، 
خونـش پـاس مـی دارد؛ بنابرایـن کسـانی کـه 
بـه نقـد سـخناِن مخالفـاِن خـود می پردازنـد، 
می بایـد این اصـل بنیـادی را مراعـات بدارند. 
مناظـره می پردازنـد،  بـه بحـث و  آن هایی کـه 
بایـد متوجـه زبـاِن خـود باشـند کـه کلمه یـی 
می توانـد دشـمنی ایجـاد کنـد، فضـای سـالِم 
گفت وگـو را بـه جنـگ و درگیـری بـدل کنـد 
و از همـه مهم تـر این کـه بـدون مراعـاِت ادِب 
دعوت گـری  میـدان  از  مسـلمان  گفت وگـو، 
بـه صحنـۀ پرخاش گـری کشـانیده می شـود و 
کلیـۀ مسـاعی اش بـه جـای سـود، زیـان به بار 
مـی آورد. خداونـد در سـورۀ انعـام، احتـرام به 
دیگـران را بـه قـدری جـدی گرفتـه اسـت که 
حتـا مسـلمانان را از توهیـن و تحقیـِر خدایاِن 
دروغیـن )بت هـا( مشـرکان نهـی مـی دارد، تـا 

بـه خـدای راسـتین ِ آن هـا توهین نشـود.
سه. مباحثۀ علمی

در قـرآن مجیـد از مباحثـۀ علمی بـه دعوت با 
“حکمـت” یاد شـده اسـت. از شـروط مباحثۀ 
علمـی آن اسـت کـه در آن سـخن و ادعـاِی 
طـرف مـورد مناقشـه قـرار می گیـرد، نـه خود 
شـخص. حـق می توانـد از هـر کسـی اظهـار 
گردد. سـخِن حق در انحصار کسـی نیسـت و 
هیچ کـس نمی توانـد ادعای آن را داشـته باشـد 
کـه دیگـران از رسـیدن به حق محـروم اند. هر 
کسـی بـا کار و کوشـش می تواند بـه مدارجی 
برسـد و حرِف جدیـدی را از دِل نظامِ هسـتی 

دریابد. 

بخش دوم 
بـه نظـر مزلو، نیـاز بر کمبود جسـمانی یا روانـی داللت دارد 
کـه فـرد را مجبـور می کنـد کـه بـرای رفـِع آن تـاش کنـد. 
آشـنایی بـا این مفهوم بـرای مدیـران اهمیت دارد؛ زیـرا نیاز 
موجـب ایجـاد تنـش در فـرد می شـود و ممکـن اسـت بـر 
نگـرش و رفتـار کاری وی اثـر بگـذارد. نظریـۀ مزلو، ضمن 
هماهنگـی بـا مکتب روابط انسـانی، متضمن این نکته اسـت 
کـه در صـورت کمـک مدیـران بـه ارضـای نیازهـای مهـم 
کارکنـان در محیـط کار، بهـره وری افـراد افزایـش می یابـد. 
البتـه دانشـمندان معاصـر چنیـن تشـخیص داده اند کـه رفتار 
انسـان ها خیلـی پیچیده تـر از آن اسـت کـه صرفـًا برحسـب 
یـک عامـل قابـل پیش بینی باشـد؛ با ایـن حال، اندیشـه ها و 
نظریه هـای مزلـو، تأثیـر انکارناپذیـری بـر دانـش مدیریت و 

کاربـرد آن در دوران معاصـر داشـته اسـت. 
نظریـۀ سلسـله مراتـب نیازها کـه توسـط آبراهام مزلـو ارایه 
شـده اسـت، یکـی از معتبرتریـن نظریه هـای ارایـه شـده در 
مـورد نیازهـای انسـانی اسـت. طبـق ایـن نظریـه، نیازهـای 

اساسـی انسـان عبارت انـد از: 
ـ نیازهـای جسـمانی اولیـه )نیـاز بـه غذا، پوشـاک، مسـکن 

و...( 
ـ نیازهای ایمنی )نیاز به ثبات و رهایی از ترس و نگرانی( 

ـ نیاز به احترام )حرمت و مقام و موقعیت( 
ـ نیاز به خودشکوفایی. 

مزلـو عـاوه بـر مـوارد فـوق، دو نیـاز و تمایـل دیگـر در 
انسـان را شناسـایی و مطـرح کـرده اسـت: 

ـ نیاز به دانستن و فهمیدن )شناخت و درک پدیده ها( 
ـ نیازهای زیبایی شناختی )نیاز به زیبایی و نظم(. 

اگـر نیازهـای فیزیولوژیـک و جسـمانی به طور نسـبتًا خوبی 
ارضـا شـوند، مجموعـۀ جدیـدی از نیازها پدیـد می آیند که 
بـه طور کلـی در زمـرۀ نیازهای ایمنـی طبقه بندی می شـوند. 
بـه همیـن ترتیـب، بـا ارضـای نسـبی هـر سـطح از نیازهای 
مذکـور، نیازهای سـطح دیگـر مطرح می شـوند؛ یعنی پس از 
ارضـای نیازهـای جسـمانی و ایمنی، نیاز به عشـق و محبت 
و تعلـق پدیـدار می شـود و پـس از ارضـای این نیازهـا، نیاز 
بـه عـزت نفس و احتـرام مطرح می شـود. حتا اگـر همۀ این 
نیازهـا ارضـا شـوند، بازهم اغلـب می توان انتظار داشـت که 
نارضایتـی و بی قـراری تازه یـی بـه وجـود آیـد، مگـر آن کـه 
فـرد بـه انجام کاری مشـغول باشـد که آن کار برای شـخص 
او مناسـب اسـت؛ بـرای مثـال، اگـر ذوق شـعری دارد، باید اشـعار خوب بسـراید و 
اسـتعدادهای خود را شـکوفا سـازد. این نیاز به خود شـکوفایی اسـت که به »تمایل 
فـرد بـه شـکوفا کردِن آن چـه به صـورت بالقـوه در خویشـتن دارد« و »تمایل وی به 
تکویـن تدریجی و شـدن هرآن چه شایسـتۀ شـدنش را دارد«، اشـاره می کنـد. در این 

سـطح، بیش تریـن میزان تفـاوت فـردی، در میان افراد مشـاهده می شـود. 
مزلـو هم چنیـن بـر ایـن باور اسـت کـه مـا بایـد در مقابـل گرایـش سـاده لوحانه به 
جداسـازی نیازهـای شـناختی و نیازهـای کنشـی، مقاومـت کنیـم. در واقـع بـه نظر 
مزلـو، تمایـل انسـان به دانسـتن و فهمیدن نیز تمایلی کنشـی به شـمار مـی رود و در 
زمـرۀ نیازهـای شـخصیتی انگیزاننـده قـرار می گیرد. دربـارۀ نیازهای زیبایی شـناختی 
در مقایسـه بـا نیازهـای دیگـر، اطـاع کم تـری در دسـت داریـم. برخـی از افـراد بـا 
دیـدن زشـتی ها بیمـار می شـوند و با قـرار گرفتـن در محیطی زیبـا بهبـود می یابند و 
اشـتیاق نشـان می دهنـد؛ بـه طـوری کـه اشـتیاق آن هـا را فقـط زیبایی ارضـا می کند. 
طبـق برخـی شـواهد ایـن حالـت از دوران غارنشـینی تاکنـون ادامـه داشـته اسـت. 
تداخـل پیچیـدۀ ایـن نیازها بـا نیازهای کنشـی و شـناختی، تفکیک کـردِن دقیِق آن ها 
از یک دیگـر را ناممکـن می سـازد. یکـی دیگـر از ضعف های نظریۀ مزلـو، بی توجهی 
بـه جایـگاه خـاص نیازهـای جنسـی در انسـان و تأثیـر آن در نـوع جهت گیری هـای 

آدمـی در زنده گـی فـردی و اجتماعـی و فکرِی اوسـت. 
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در جزیـرۀ عـرب ازدواج های زیادی رواج داشـت 
کـه در بیشـتر آن هـا، زن تنهـا قربانـی و وسـیلۀ 
عیش ونـوش بـود و حتـا تکلیـف فرزندانـش بعد 

از تولـد نیـز مشـخص نبود: 
نـکاح اسـتبضاع: این نـکاح طـوری بود کـه اگر 
مـردی مایـل بـه داشـتن فرزنـد رشـید بـا قیافه یی 
خـاص بـود، بـا بی شـرمی تمـام همسـرش را در 
اختیـار مـرد خوش قیافـه و یـا فان جنگجـو قرار 
مـی داد تـا برایـش همان گونه پسـر به دنیـا بیاورد. 
نـکاح رهـط: گروهـی شـاید تـا ده نفـر زنـی را 
برمی گزیدنـد طـوری کـه اگـر او صاحـب فرزنـد 
پـدر  عنـوان  بـه   را  یکـی  می توانسـت  می شـد، 

بپذیـرد. فرزنـدش 
نـکاح بـدل: یعنـی دو رفیـق زنـاِن خـود را برای 

چنـد روز عـوض می کردنـد.   
نـکاح الضیـزن: طـوری بـود کـه اگـر شـخصی 
وفـات می کـرد، زنـش مانند امـوال وی به پسـر و 

خویشـاوندانش بـه ارث داده می شـد.
بـه  روسـپی خانه ها(:  همـان  )یـا  الجمـع  نـکاح 
گونـه ای بـود گروهـی از زنـان بـدکار و زناپیشـه 
در محـل مخصوصـی جمـع می شـدند و هم زمـان 
مـردان بـا قیمت رخیـص آنجا رفت وآمد داشـتند. 
اگـر در ایـن میان زن باردار می شـد، قیافه شناسـان 
فرزنـد وی را بـه هـر کـه  می خواسـتند، نسـبت 

می دادنـد.
نـکاح اسـتیالء: نـکاح غصبی بـود؛ مـردی که از 
طریـق دزدی و یـا جنـگ یـا بـه هـر شـکلی زنی 
را بـه زور تصاحـب می نمـود. حاتـم طایـی نیـز 
در ایـن بـاب سـروده یی دارد کـه: فمـا انکحـوا لنا 

طائعیـن بناتهـم/ و لکـن خطبناها بأسـیافنا قسـرا
»آنـان بـه میل خود دختران شـان را به نـکاح ما در 
نیاوردنـد ولیکن به زور شمشـیرهای  خـود آنان را 

نمودیم«.  خواستگاری 
البتـه ایـن نـوع ازدواج در قانـون مانـو هنـدی نیز 
عـدد  بـه  مقیـد  تعـدد زوجـات  داشـت؛  وجـود 
معینـی نبـود، طاق نیز عـدد معینی نداشـت، بلکه 
مـردان از طریـق طـاق زنـان را بسـیار می آزردند 
و از آن بـرای ضـرر و اذیـت زنـان کار می بردنـد. 
گاهـی مـرد زنـش را طـاق می کـرد و بـه محض 
پایـان موعـد پایان طـاق دوبـاره بـه وی مراجعه 
کار  ایـن  می نمـود و مکـررا طاقـش مـی داد، و 

نداشـت. پایانی 
اما اســام:

نـگاه دین اسـام در »نظریـۀ انسـانیت زن« با همۀ 
ادیـان و افـکار و ملت هـای پیـش از آن متفـاوت 
اسـت؛  دین اسـام از این زاویه، حقوق و وظایفی 
را بـرای زن قایـل اسـت که حد وسـط بیـن افراط 
و تفریـط در ایـن مـورد ثابـت و غیرمتغیـر بوده و 

زیربنـای تفکـر اسـامی در برابر زن می باشـد. 
قـرآن کریـم بـه عنـوان یکـی از دو منبـع اصلـی 
تشـریع، بـه اتفـاق آرا مخالفـان و موافقانـش احیا 
کننـدۀ حقـوق زن بـوده اسـت. اسـام زن را بـه 
عنـوان انسـان مسـتقل دانسـته و هیـچ گاه وی را 
بـه بـاد اتهـام نگرفتـه، بلکـه هـر فـرد را مسـوول 
اعمـال خـود دانسـته اسـت. مهـدی مهریـزی در 
کتـاب »شـخصیت و حقـوق زن در اسـام«  در 
بـاب بررسـی نظریۀ وحـی، دربـارۀ رفـع اتهامات 
دیگـر ادیـان در بـاب اتهام زن در خـروج آدم )ع( 
از بهشـت، بـه نـکات ظریـف و زیبایـی از قـرآن 
کریـم اشـاره می کند که بعضـی از آن هـا را این جا 

ذکـر می کنیـم:
۱- چگونه گی آفرینش زن و مرد 

قبیـل  از  متنوعـی  موضوعـات  کریـم  قـرآن   در   
فرشـته گان،  جانشـینی خـدا،  سـجدۀ  و  خافـت 
دمیـدن روح الهـی، تعلیـم أسـماء، عهد و سوسـۀ 
شـیطان، عصیـان و اجتبـاء، تلقـی کلمـات، توبه و 
مبـدای آفرینش، و همچنان آفرینش حوا و فلسـفۀ 
خلقـت وی کـه بسـیار بحث جالبی اسـت، اشـاره 
نمـوده کـه این جـا چکیـدۀ آن را ذکـر می کنیـم. 
مسـأله ی مهـم در بحـث جانشـینی و خافـت آدم 
اسـت. آن جـا کـه خداوند فرمـوده: وإذ قـال ربک 
للمائکـۀ إنی جاعل فی األرض خلیفـۀ)3۰: بقرۀ(

بـه یـاد آر! هنگامـی که پـرودگارت به فرشـته گان 
گفـت: همانـا مـن در روی زمیـن جانشـینی قـرار 

خواهـم داد.
عامـه  و  زحیلـی  وهبـۀ  مثـل  مفسـرین  بیشـتر 
طباطبایی، مسـألۀ جانشـینی و خافـت را مختص 
حضـرت آدم ندانسـته، بلکـه فرزنـدان آدم را بـه 
صـورت عـام در ایـن خافـت شـامل می داننـد، 
و بـرای اثبـات ادعـای خـود بـه آیـات متعـددی 
اسـتناد می کننـد؛ از جملـه: ثـم جعلناکـم خائـف 
تعملـون  کیـف  لننظـر  بعدهـم  مـن  األرض  فـی 

)۱۴ )یونـس: 
سـپس شـما را پـس از آنـان جانشـینی در زمیـن 

قـرار دادیم  تـا ببینیم چگونـه عمل می کنیـد. یعنی 
ایـن خـود دال بـر عمومیت جانشـینی خـدا برای 
زن و مـرد بـه دور از هـر نـوع تبعیـض می باشـد.

۲- عمومیت تعلیم و تعلم  
در آیـۀ مبارکـۀ »وعلـم آدم األسـمآء کلها«)بقـرۀ: 
3۱(: و خداونـد همـۀ اسـما را بـه آدم آموخـت، 
مقـام  کـه  خلیفه اللهـی  بـاب  در  مهمـی  نکتـۀ 
انسـانیت اسـت ـ نه مرد بودن و زن بـودن ـ نهفته 
اسـت و هـم شـاهد دیگـری مبنـی بـر این که سـر 
خلیفـۀاهلل بـودن در مقـام انسـانیت به خاطـر تعلیم 
اسـماء اسـت  و محوریـت تعلیـم هـم جـان آدمی 
اسـت و نـه بـدن و نه مجمـوع جان و بـدن. آن که 
عالـم می شـود روح اسـت و روح نـه مذکر اسـت 
و نـه مونـث، و باالخـرۀ آن کـه خلیفـۀ اهلل اسـت 
جـان آدمـی اسـت نـه تـن؛ کسـانی مثـل محمـد 
باقـر صـدر جانشـینی را بـه عنوان خافت انسـان 
یـاد کـرده انـد و سـجود مائـک نیـز کـه در آیـۀ 
مبارکـۀ و إذ قلنا للمائکۀ اسـجدوا آلدم فسـجدوا 
إال إبلیـس أبـی و اسـتکبر)3۴ بقـره( و هنگامـی 
کـه بـه فرشـته گان گفتیـم بـرای آدم سـجده کنید، 
همه گـی سـجده کردنـد جـز ابلیس که سـر باز زد 

و تکبرکـرد.
 البتـه ایـن آیۀ کریمـه در سـوره های مختلف قرآن 
کریـم وارد اسـت کـه مفسـرین بـر سـر این کـه 
مسـجود مائـک چـه کسـی بـوده اسـت، تفاوت 
دیـدگاه دارنـد. گروهـی ماننـد فخرالدیـن رازی 
و طبرسـی و مفسـرین دیگـر، مسـجود مائـک را 
پیامبـر دانسـته اند و برخـی مانند عامـه طباطبایی 
معتقـد بـه عمومیـت سـجده بـرای تمـام فرزندان 
نماینـدۀ  عنـوان  بـه   )ع(  آدم  و  اسـت  بـوده  آدم 

انسـان ها مسـجود واقـع شـد.
بـا ایـن حسـاب، زن نیـز در این که انسـان اسـت، 

مسـجود مائک اسـت.

دمیدن روح و منظور آن
منظـور از مسـالۀ دمیـدن روح در آیـۀ مبارکۀ: فإذا 
سـویته و نفخت فیـه من روحی )حجـر: 39( پس 
چـون او را کامل درسـت کـردم و از روح خویش 
در آن دمیـدم.... یعنـی روح نیـز در هـر دو جنـس 

بشـریت بی هیچ اسـتثنای جنسـیتی دمیده شـد.
تعلیـم أسـماء نیـز مختـص بـه جنـس مـرد نبوده 
اسـت، بلکه علت خافت جانشـینی تعلیم اسـماء 
اسـت، و علـم آدم األسـمآء کلهـا )بقـره: 3۱( و 

خداونـد همـۀ اسـماء را بـه آدم آموخـت. 
مسالۀ عهد:  ۳-

و لقـد عهدنـا ألـی آدم مـن قبـل.... )طـه٬ ۱۱۵( 
همانـا مـا پیـش از ایـن بـا آدم عهـدی بسـتیم...

نکتـۀ قابـل ذکـری کـه آقـای مهریـزی از خـال 
قـرآن بـه خوبی بدان پرداخته اسـت، مسـالۀ 

خـروج آدم از بهشـت می باشـد. 
تحریـف شـده،  ادیـان  ماننـد  اسـام  دیـن 
بـه گـردن  را  از بهشـت  آدم  گنـاه خـروج 
زن نمی انـدازد، بلکـه بـا برهـان و وضاحت 
روشـن می سـازد کـه »و لقد عهدنـا إلی آدم  

قبـل...« من 
مفسـران عهـد را بـه وصیـت  و سـفارش 
معنـی  کرده انـد و مـراد از آن را فرمـان بـه 
نزدیـک  و  از وسوسـه های شـیطانی  دوری 

نشـدن بـه درخـت ممنوعـه دانسـته اند.
بـه باور اسـام، زن مرد را اغوا نکرده اسـت 
کـه موجب هبوط وی به زمین شـده باشـد، 
دشـمن  را  شـیطان  قرآنـی  خطـاب  بلکـه 
مشـترِک هـر دو جنـس بشـریت یعنـی مرد 
و زن دانسـته و هـر کـدام را مسـوول رفتـار 
خداونـد  چنان چـه  اسـت؛  دانسـته  خـود 
فرمـوده: إن هـذا عدولـک و لزوجـک فـا 
یخرجنکمـا مـن الجنـۀ فتشـقی )طـه: ۱۱۷( 
گفتیـم: ای آدم ایـن شـیطان دشـمن تـو و 
همسـر توسـت؛ مواظـب باشـید کـه شـما 
تیره بخـت  کـه  نکنـد  بیـرون  بهشـت  از  را 

می شـوی.
آیـۀ کریمـه از عهـد و پیمـان میـان خـدا و 
آدم و حـوا صحبـت کـرده اسـت؛ چـه آدم 
و چـه حـوا بـه  عنـوان یـک شـخص، و چه 
بـه  عنـوان نماینـدۀ تمام بشـریت، هـر کدام 
مسـوول اعمـال خود بـوده اند و هیـچ کدام 
بـار مامـِت گناه دیگـری را در گـذر صدها 

قـرن به شـانه نمی کشـند.
مسالۀ عصیان:۴

در آیـۀ کریمـه: »و عصی آدم ربه فغـوی« از فریب 
کـه  آیه یـی  می شـود؛  بحـث  آدم  خـود  خـوردن 
بعدتـر در مـورد ابـراز ندامـت »قـاال ربنـا ظلمنـا 
أنفسـنا و إن لـم تغفرلنـا و ترحمنـا لنکونـن مـن 
گفتنـد:  حـوا  و  آدم  اعـراف(  الخاسـرین«)۲3: 

پـروردگارا! مـا بـر خویشـتن سـتم کردیـم و اگـر 
مـا را نبخشـایی و رحـم نکنی، قطعـًا از زیان کاران 

بود.  خواهیـم 
و پذیـرش توبـه و مسـألۀ تلقـی کلمـات کـه در 
آیـۀ سـی وهفتم سـورۀ بقـره خداوند متعـال به آن 
اشـاره نمـوده اسـت: فتلقـی آدم مـن ربـه کلمات 
فتـاب علیـه... ظاهـراً توبـۀ انفـرادی آدم را بیـان 
داشـته اسـت، امـا وقتـی آیـۀ قبـل بـا فعـل تثنیـه 
آغـاز یافتـه، ظاهـراً از آنچـه گفتـه آمـد برمی آیـد 
کـه: آیـات منحصـر بـه فـرد آدم )ع( نیز نشـان گر 
امتیـاز خـاص مرد بر جنـس زن نباشـد و علی ای 
حـال در مسـالۀ هبـوط و اخراج از بهشـت هر دو 

جنـس یک جـا مـورد خطـاب قـرار گرفته انـد.

راهکار اسالم برای مهار خشونت علیه زن
مهم تریـن بُعـد زندگـی پیامبـر - صلـی اهلل علیـه 
جامعـۀ  تبدیـل  در  آن حضـرت  روش   - وسـلم 

جاهلـی بـه جامعـۀ اسـامی بـود! 
او صلـوات اهلل علیـه وسـلم، بـا فرصـت انـدک و 
امکانـاِت ناچیـز موفـق بـه تبدیـل جامعـۀ جاهلی 
به جامعۀ انسـانی شـد. ایشـان بیشـتر برای گذار و 
رفتـن به سـوی جامعۀ اسـامی به تعبیـر امروزی، 
از تیـوری فرهنگـی اسـتفاده کردنـد. پیامبر اسـام 
ناپسـند  رسـوم  و  عـادات  از  انبوهـی  بـا  )ص( 
من جملـه بت پرسـتی و شـرک و عصبیـت و خود 
برتـر دانسـتن، ظلـم بـر دختـران و زنـده بـه گور 
کـردن ایشـان، مختـار بـودن مـردان در ازدواج و 
نابسـامانی های مـادی و معنـوی مواجـه بـود؛ امـا 
وحـی الهـی به عنـوان منبـع اصلی تشـریع مصون 
نسـخۀ  به سـان  تحریـف  و  جعـل  نـوع  هـر  از 

شـفابخش در دسـتاِن وی او را رهنمـون بـود. 
مرتضـی مطهـری در کتـاب نظـام حقـوق زن در 
اسـام در مـورد قرآن کریم و دین اسـام این گونه 
نوشـته اسـت: قـرآن اجتماعی را پی ریـزی می کند 
کـه دایـم در حـال رشـد اسـت، و به نقـل از ویل 
این کـه  بـرای  اسـام چقـدر  دورانـت می گویـد: 
اجتماعـی را از نـو بسـازد و پیش ببرد، تواناسـت؛ 
طـرح موضـوع کرامـت انسـان و لقـد کرمنـا بنـی 
تقـوا  بـر حسـب  برتـری  تعییـن مـاک  آدم... و 
إن أکرمکـم عنـداهلل أتقاکـم... موضوعاتـی بودنـد 

هیـچ  دینـی تـا آن زمـان بـه آن نرسـیده بود کـه 
و چنان چـه محمـد عمـاره در کتـاب االسـام و 
المـرأۀ فـی رأی محمـد عبـده گفتـه اسـت: ایـن 
کشـورهای اروپایـی کـه از نشـانه های پیشـرفت 
تمدن شـان یکـی این کـه در مورد تکریـم و احترام 
زنـان و توجـه به تربیـت و آموزش علـوم و فنون 
به  ایشـان بـه جایـگاه قابـل ماحظه یی رسـیده اند 
می باشـد، تـا هنـوز بـدان درجه یی که اسـام زنان 

را منزلـت بخشـید، نرسـیده اسـت. زنان مسـلمان 
هـزار و چهارصـد و اندی سـال قبل، بـه تصرفات 
مالـِی خـود دسـت یافتنـد درحالی کـه زن غربی تا 
یـک قـرن قبـل، از ابتدایی ترین حقـوق برخوردار 

 ! د نبو

راهکار اسالم 
برای محو 

خشونت
علیه زن

مفسران عهد را به وصیت  و سفارش معنی  
کرده اند و مراد از آن را فرمان به دوری از 
وسوسه های شیطانی و نزدیک نشدن به 
درخت ممنوعه دانسته اند.
به باور اسالم، زن مرد را اغوا نکرده است که 
موجب هبوط وی به زمین شده باشد، بلکه 
خطاب قرآنی شیطان را دشمن مشترِک هر 
دو جنس بشریت یعنی مرد و زن دانسته و 
هر کدام را مسوول رفتار خود دانسته است؛ 
چنان چه خداوند فرموده: إن هذا عدولک و 
لزوجک فال یخرجنکما من الجنة فتشقی )طه: 
 )۱۱۷
گفتیم: ای آدم این شیطان دشمن تو و همسر 
توست؛ مواظب باشید که شما را از بهشت 
بیرون نکند که تیره بخت می شوی.
آیة کریمه از عهد و پیمان میان خدا و آدم و 
حوا صحبت کرده است؛ چه آدم و چه حوا به  
عنوان یک شخص، و چه به  عنوان نمایندۀ 
تمام بشریت، هر کدام مسوول اعمال خود 
بوده اند و هیچ کدام بار مالمِت گناه دیگری را 
در گذر صدها قرن به شانه نمی کشند

بخش دوم

ترتیب دهنده: 
زینب موحد



د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت د پولیســو 

ــت  ــون د حاکمی ــو او د قان ــو د لوړول د ظرفیتون

پــه هــدف یــو ســراتېژیک بــورډ جــوړوي چــې 

ــوريت  ــوه مش ــه اړه ی ــې پ ــه ورځ ی ــنبې پ د دوش

ناســته جــوړه کــړه.

قانــون  د  لــوړول،  ظرفیتونــو  د  پولیســو  د 

ــې د  ــارو وزارت ک ــو چ ــه کورنی ــت، پ حاکمی

فســاد پــر ضــد جــدي مبــارزه، د پولیســو مؤثــر 

امتیــازات او د  فعالیتونــه، د پولیســو مــادي 

دغــه وزارت د ټولــو جزوتامونــو مســلکي او 

ــو  ــه وړل د پولیس ــاوې له منځ ــي نیمګړتی تخنیک

د ســراتېژیک بــورډ مهــم موضوعــات دي.

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت د دوشــنبې 

پــه ورځ »۱۳۹۶ کال د لینــدۍ ۲۰« پــر همدغــه 

موضوعاتــو د بحــث یــوه مشــوريت ناســته 

جــوړه کــړې وه.

ــک  ــد برم ــس احم ــر وی ــارو وزی ــو چ د کورنی

یــادې ناســتې تــه وویــل، نړیوالــه ټولنــه د 

خپلــو مرســتو پــه بــدل کــې لــه افغــان پولیســو 

ــابونو  ــايل حس ــت او د م ــلکي فعالی ــر مس مؤث

ــې  ــوو چ ــف ی ــوږ مکل ــواړي او م ــفافیت غ ش

وروســته لــه دې د دغــو رشایطــو پــه پــوره کولــو 

ــو. ــې رانه ش ــې پات ک

ښاغيل برمک وویل:

»نــن د پولیســو د پراختیــا د لومــړي فــاز د 

پرمختــګ اړونــد یــو مقدمــايت بحــث لــرو چــې 

ــه  ــته ل ــيل. وروس ــې راغ ــه په ک ــړ بدلونون ــو ل ی

ــې  ــې د نړیوال ــې چ ــايل رسچین ــې م دې کوم

ــږي،  ــول کې ــه ورک ــتان ت ــوا افغانس ــې له خ ټولن

صداقــت،  پــه  چــې  شــو  کــوالی  څنګــه 

د  رسه یــې  ورکونــې  حســاب  او  شــفافیت 

ــړو.« ــرف ک ــې م ــګ ک ــه پرمخت ــو پ پولیس

ــو  ــې د پولیس ــل چ ــم ووی ــک دا ه ــاغيل برم ښ

ــګ، د دې  ــر څن ــپړولو ت ــتم د بش د کادري سیس

بــورډ پــه طرحــه کــې د پولیســو مــايل امتیــازات 

هــم پــه پــام کــې نیــول شــوي دي.

ــې  ــې چ ــې وررسه منل ــې ټولن ــل، نړیوال ده ووی

ــې  ــړۍ ڼېت ــه لوم ــدي ل ــز کال د ج د روان ملری

وروســته بــه د پولیســو پــه میاشــتنۍ تنخــوا کــې 

ــی رايش. ــده زیاتوال ۵ فیص

د یادونــې ده چــې پخــوا تــر دې د افغانســتان د 

مــيل پولیســو د کړنــو او د کورنیــو چــارو وزارت 

ــان  ــه اړه د افغ ــدو بنســټونو کــې د فســاد پ اړون

ولســمرش پــه ګــډون د چارواکــو او خلکــو 

ــوي دي. ــرح ش ــه مط ــل انتقادون ــوا بېالبې له خ

د چــارو پوهــان د پولیســو د ظرفیتونــو د لوړولــو 

ــوړول  ــیو ج ــو پالېس ــاره د نوی ــګ لپ او پرمخت

ســتايي، خــو پــه عمــيل کولــو یــې هــم ټینــګار 

کــوي.

ــارو  ــو چ ــې د کورنی ــه ډل ــو ل ــو کارپوهان د دغ

پخــواين وزیــر فقیــر محمــد فقیــر ازادي رادیــو 

تــه وویــل:

ــه  ــر څ ــې ه ــت ک ــه جوړښ ــت پ ــه دول »د دغ

چــې شــوي، پــه عمــل کــې پــيل شــوي نــه دي 

ــل د  ــو دلی ــوي. ی ــې ش ــخ پات ــر م ــذ پ او د کاغ

ــې  ــم چ ــر تصمی ــدا دی. ه ــم هم ــو ه ناکامی

ــېګڼې  ــه او ښ ــړ معقولیتون ــو ل ــږی، ی ــول کې نی

ــره ده.« ــې ډې ــيل يش، ګټه ی ــې عم ــري او چ ل

د افغانســتان د پولیســو د پرمختــګ او مســلکي 

ــوي  ــې د ن ــال ک ــې ح ــه داس ــه اړه پ ــا پ وړتی

د  چــې  کېــږي  خــرې  بــورډ  ســراتېزيک 

ــر  ــواک پ ــه ځ ــک د دغ ــره خل ــتان اک افغانس

ــي  ــيي او واي ــنې ښ ــو اندېښ ــلکي کمزوری مس

ــه  ــو پ ــت او د جرمون ــه تینګښ ــت پ ــې د امنی چ

ــی دی. ــې راغل ــې پات ــوي ک مخنی

خــو د کورنیــو چــارو وزارت ډاډ ورکــوي چــې 

ــته  ــه دې وروس ــه ل ــوبین ب ــه ارګان منس د د غ

پــه خپلــو ورســپارل شــویو چــارو کــې پــه ښــه 

توګــه وځلېــږي او د قانــون د هــر رسغړوونکــي 

پــر وړانــدې بــه جــدي عمــل وکــړي.
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قراردادهای لین انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ 
و سب استیشن 5۰۰ کیلوولت ارغندی به امضا رسید

کمیسیون تدارکات ملی 5 قرارداد را 
به ارزش 2.۱ میلیارد افغانی منظور کرد

مجلس  فساد
را       بررسی      می کند  برشنا         

کشف       ده ها       تونل 
بزرگ      در      کندز

د کورنیو چارو وزارت د پولیسو 

د ظرفیتونو د لوړولو لپاره سرتاتېژیک بورډ جوړوي

قراردادهـای لیـن انتقـال بـرق کاسـا 
۱۰۰۰ و اعمـار سـب استیشـن ۵۰۰ 
ظهـر  از  بعـد  ارغنـدی،  کیلوولـت 
دیروز در آغاز جلسـۀ شـورای عالی 

اقتصـاد بـه امضا رسـید.
در ایـن مراسـم کـه در ارگ انجـام 
شـد، قـرارداد لیـن انتقال برق کاسـا 
میلیـون   ۲3۵.۱۶ ارزش  بـه   ۱۰۰۰
دالـر، میـان انجنیـر امـان اهلل غالـب 
رییس اجرائیوی د افغانسـتان برشـنا 
کمپنی هـای  مسـوولین  و  شـرکت 
هنـدی KPTL  و KEC  بـه امضا 

. سید ر
پـروژه کاسـا ۱۰۰۰ یـا لیـن انتقـال 
بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از کشـورهای 
آسـیای میانـه بـه پاکسـتان، حـدوداً 

کـه ۵۶3  دارد  کیلومتـر طـول   ۷۶۵
عبـور  افغانسـتان  از  آن  کیلومتـر 
می کنـد و در سـه بخـش در خـاک 

می گـردد. تطبیـق  افغانسـتان 
قـرارداد بخـش اول این پروژۀ بزرگ 
میلیـون   ۷۶.9 ارزش  بـه  اقتصـادی 
دالـر بـا کمپنـی KPTL ، همچنـان 
بخـش دوم بـه ارزش ۸۵.۴3 میلیون 
دالر و بخش سـوم بـه ارزش ۷۲.۸3 
میلیـون دالر با کمپنـی دKEC  عقد 
گردیـده اسـت که تمـام پـول آن به 
سـوی  از  باعـوض  کمـک  شـکل 
بانـک جهانـی پرداختـه می شـود و 
کار عملـی آن در مـاه اپریـل ۲۰۱۸ 
آغـاز و در مـدت سـه سـال بـه پایۀ 

اکمـال خواهد رسـید.

لیـن پـروژه کاسـا ۱۰۰۰ در خـاک 
 ۶۰۰ از  خـود  مسـیر  در  افغانسـتان 
والیـت   ۶ و  ولسـوالی   ۲3 قریـه، 
شـرق  و  شـمال  شـرق،  شـمال  در 
افغانسـتان مـی گـذرد و تاثیـر مثبت 
بـر روی زندگـی ۱۵۲۰۰۰ خانـواده 
کـه در امتـداد مسـیر آن زندگـی می 

کننـد، خواهـد گذاشـت.
قـرارداد  مراسـم،  ایـن  در  همچنـان 
اعمار سـب استیشـن ۵۰۰ کیلوولت 
اهلل  امـان  انجنیـر  توسـط  ارغنـدی 
غالب رئیـس اجرائیوی د افغانسـتان 
کمپنـی  مسـوول  و  شـرکت  برشـنا 
Techno- مشـترک هندی و افغانی

RGM JV بـه امضـا رسـید.
استیشـن  ایـن سـب  اعمـار  هزینـه 
3۲.۲ میلیـون دالـر بوده که از سـوی 
بانـک انکشـاف آسـیایی تمویـل می 
گـردد و بـا تکمیـل شـدن آن، چهار 
بـه  کابـل  از  کیلوولـت   ۲۲۰ لیـن 
والیـات جنوبـی، شـرقی و جنـوب 

شـرقی تمدیـد خواهـد یافـت.
 ۵۰۰ استیشـن  سـب  عملـی  کار 
کیلوولـت ارغنـدی در مـاه جنـوری 
۲۰۱۸ آغـاز مـی گـردد و در مـدت 
دونیـم سـال تکمیـل خواهـد شـد.
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مجلـس نماینـده گان از موجودیـت فسـاد گسـترده در شـرکت 
کرد. انتقـاد  برشـنا 

عبدالـرووف ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـده گان در نشسـت 
روز دوشـنبه )۲۰ قـوس( ایـن مجلـس بـه کمیسـیون مواصات 
و مخابـرات ایـن مجلـس وظیفه داد تا مسـاله فسـاد در شـرکت 

برشـنا را مـورد بررسـی قـرار دهد.
آقـای ابراهیمـی پـس از انتقادهـای تنـد نماینـده گان مجلـس از 

فسـاد گسـترده در شـرکت برشـنا ایـن دسـتور را صـادر کـرد.
روز گذشـته گـزارش از سـوی اداره )مـک( بـه نشـر رسـید کـه 
بـر اسـاس آن، حـدود 3 میلیـارد دالـر از پول های کمکـی جامعه 
جهانـی بـه شـرکت برشـنا از سـال ۲۰۰۲ تـا هنـوز ناپدید شـده 

ست. ا
در گـزارش اداره مـک آمده اسـت که شـرکت برشـنا از پول های 

ناپدیـد شـده هیچ گونه حسـابی داده نمـی تواند.
در همیـن حـال، نماینـده گان مجلس نیـز ناپدید شـدن پول های 
کمکـی شـرکت برشـنا را سـوال بـر انگیـز خوانـده و خواسـتار 

بررسـی جـدی آن از سـوی مجلس شـدند.
شـاه گل رضایـی یـک عضـو مجلـس گفـت که شـرکت برشـنا 
حتـا بـرق کابـل را در ۱۶ سـال گذشـته درسـت تامیـن نکـرده 
اسـت، پـس معلـوم اسـت که پـول های کمـک شـده را حیف و 

میـل کرده اسـت.
خانـم رضایـی افزود که شـرکت برشـنا باید بـه مردم افغانسـتان 

پاسـخگو باشد.
عـارف رحمانـی دیگـر عضـو مجلـس نیز خاطر نشـان کـرد که 
حـدود یـک میلیـارد دالـر تنهـا در دو تـا سـه سـال گذشـته در 

شـرکت برشـنا اختاس شـده اسـت.
آقـای رحمانـی گفـت: »در ایـن دزدی گـردن کلفـت هـا دسـت 
دارنـد و بایـد یـک هیـات بـا صاحیت از سـوی مجلـس تعیین 

شـود تـا فسـاد در شـرکت برشـنا را بررسـی کند«.
کبـرا مصطفـوی دیگـر عضـو مجلس هم بیان داشـت کـه ناپدید 
شـدن 3 میلیـارد دالـر از شـرکت برشـنا سـوال برانگیـز اسـت و 

مسـوالن این شـرکت باید پاسـخگو باشـند.
خانم مصطفوی یاد آور شـد که مسـوالن شـرکت برشـنا در واقع 

ایـن مقـدار پـول را از جیب مردم افغانسـتان دزدی کرده اند.
ایـن نماینـده گان مجلـس می گویند که مسـئوالن شـرکت برشـنا 
پولـی را دزدیـده انـد کـه به گدایـی به افغانسـتان می آیـد و این 

شـرم آور است.

ولســوالی  در  ارتــش  کومانــدوی  نیروهــای 
امام صاحــب والیــت کنــدز بیــش از ۵۰ تونــل را بــه 
درازای دو کیلومتــر کشــف و ســپس منهــدم کردنــد.
محمدعلــی احمــدی، فرمانــده کنــدک دهــم کوماندو 
ــا در  ــن نیروه ــج روزۀ ای ــات پن ــم عملی ــس از خت پ
ولســوالی امام صاحــب می گویــد کــه در جریــان 
ــل و  ــش از ۵۰ تون ــدو بی ــای کومان ــات نیروه عملی
ــز  ــد و قرغی ــتاهای گنب ــی در روس ــای زیرزمین راه ه
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــدند. ب ــف ش ــوالی کش ــن ولس ای
ــا  ــه تونل ه ــل ب ــنگر متص ــش از ۷۰ س ــدی، بی احم

ــده اند. ــدم ش ــات منه ــن عملی ــز در ای نی
چنیــن  کشــف  کــه  می افزایــد  احمــدی  آقــای 
ــان  ــر کدام ش ــول ه ــوده و ط ــابقه ب ــی بی س تونل های
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــر می رس ــا دو کیلومت ــم ت ــه یک ونی ب
آقــای احمــدی، طالبــان بــا اســتفاده از ایــن تونل هــا 
در  نقلیــه  وســایط  بــا  و  آزادانــه  می توانســتند 

روســتاها گشــت وگذار کننــد.
ــدو  ــد ســلیم، ســخنگوی نیروهــای کومان احمدجاوی
مســیرهایی  عملیــات،  ایــن  در  کــه  می گویــد 
ــا  ــد از آن ه ــز می توان ــر نی ــا موت ــه حت کشف شــده ک

ــد. ــور کن عب
محبــوب اهلل ســعیدی، ولســوال امام صاحــب نیــز 
می گویــد کــه برخــی از روســتاهای پاکســازی شــده 
حــدود ســه ســال در تصــرف طالبــان قــرار داشــتند.
ــروه  ــخنگوی گ ــد س ــح اهلل مجاه ــه، ذبی ــن هم ــا ای ب
طالبــان، تصــرف ایــن روســتاها از ســوی نیروهــای 
امنیتــی را رد کــرده و می گویــد، در ایــن عملیات هــا 
3 عضــو ایــن گــروه کشــته و ۴ تــن دیگرشــان 
ــز  ــی نی ــروی دولت ــش از ۱۰ نی ــده و بی ــی ش زخم

ملـی کشــته شــده اند. تـدارکات  کمیسـیون  جلسـۀ 
کمیسـیون تـدارکات ملـی ۵ قرارداد 
افغانـی  میلیـارد   ۲.۱ ارزش  بـه  را 

منظـور کـرد.
در جلسـۀ کمیسـیون تدارکات ملی، 
میلیـارد  بـه ارزش ۲.۱  ۵ قـرارداد  
افغانـی منظـور گردیـد کـه عبـارت 

انـد از:
الـی  شـورابک  سـرک  سـاختمان   ·
کندهـار  والیـت  بولـدک  سـپین 

عامـه؛ فوایـد  وزارت  مربـوط 
· ساختمان سـرک شباشک ولسوالی 
درۀ صـوف والیت سـمنگان مربوط 
وزارت فوایـد عامـه که بـه داوطلب 
ارایـه کننـدۀ آفـِر با نـرخ نـازل اول 

منظـور گردید؛
بکـس   ۲۴۰۰۰ انتقـال  و  تـدارک   ·
گبیـون تحکیماتـی بـرای ۲۴ والیت 
احیـا  وزارت  مربـوط  آسـیب پذیر 

دهـات؛ وانکشـاف 
· قـرارداد خدمـات بیمـۀ طیـارات، 
مربـوط  مسـافرین  و  پـرواز  عملـۀ 

شـرکت؛ هوایـی  افغـان  دآریانـا 

 ·
و تعدیـل بـا افزایـش قیمـت پروژۀ 
الـی  جبل السـراج  سـرک  نظارتـی 
نجـراب مربـوط وزارت فواید عامه.
کمیسـیون  جلسـۀ  آن  بـر  عـاوه 
تدارکات ملـی، تمدید میعـاد زمانی 
الـی  انجنیـر  چـاه  سـرک  پـروژه 
میعـاد  و  هلمنـد،  والیـت  گرشـک 
زمانـی پـروژۀ نظارتی سـرک څپری 
الـی سـرخ رود، کابـل – جـال آباد 

را مـورد تاییـد قـرارداد.
تمدیـد قـرارداد دیزاین و سـاختمان 
هـرات-  سـرک  اول  بخـش 
چغچـران- گردن دیـوال و همچنـان 

سـرک  سـاختمان  قـرارداد  اعطـای 
فرخـار الی ورسـج والیـت تخار از 
جانـب کمیسـیون تـدارکات ملی رد 

گردیـد.
چغچـران-  هـرات-  پـروژۀ 
گردن دیـوال بـه دلیـل عـدم ایفـای 
جانـب  از  کار  کنـدی  و  تعهـدات 
قـراردادی و قرارداد سـرک فرخار- 
ورسـج به دلیـل عدم تکمیـل کردن 
در  تناقضـات  موجودیـت  و  معیـار 
مـورد  پیشـنهادی،  داوطلـب  اسـناد 

نگرفـت. قـرار  کمیسـیون  تاییـد 
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ورزش
یعقوب یسنا

ــز  ــه و تفرقه برانگی ــه نفاق افگنان ــار همیش ــخنان حکمتی س
ــد بیشــتر  ــا بای ــوی پکتی ــد: »حــق ل ــه می گوی اســت؛ این ک
از والیت هــای کوچــک ماننــد بامیــان، دایکنــدی و پنجشــیر 
ــکارد.  ــاق ب ــه و نف ــه فتن ــن اســت ک ــی ای ــن بیان باشــد«؛ غــرض از چنی
ــت  ــه گف ــوان این گون ــخن را می ت ــن س ــد، ای ــاق نباش ــور نف ــر منظ اگ
کــه حکومــت در والیــت پکتیــا توجــه نکــرده اســت، بایــد توجــه کنــد. 
اگــر دقــت کنیــم، حکومــت در بامیــان، دایکنــدی یــا پنجشــیر چــه کاری 
خــاص انجــام داده اســت کــه در پکتیــا انجــام نــداده اســت؟ قــرار بــود 
یــک خــط بــرق از بامیــان بگــذرد کــه مســیر آن را حکومــت تغییــر داد؛ 
ــوز َدرِ دادخواهی هــا  ــا هن ــان بگــذرد، ت ــرق از بامی ــرای این کــه خــط ب ب
ــاده  ــت نیفت ــرو حکوم ــه اب ــم ب ــا خ ــت، ام ــده اس ــته ش ــر کش ــا نف ده ه
اســت. حــاال اگــر بــرای لــوی پکتیــا کاری صــورت نگرفتــه اســت، بــرای 
ــه  ــه اســت کــه زمســتان ها ب ــزرگ چــه کاری صــورت گرفت بدخشــان ب
ــر  ــتای دیگ ــه روس ــتا ب ــک روس ــیر از ی ــرک و راه، مس ــود س ــل نب دلی
ــه  ــی ک ــردم شــغنان بدخشــان و... زمســتان ها هرکجای مســدود اســت. م
اســتند، همانجــا بایــد بماننــد تــا بهــار برف هــا آب شــود از راه هــای کــوه 

بــه محــل شــان بــرود!
یادداشــت: بهتــر اســت توســعه و آبــادی متــوازن را بــرای همــه 

بخواهیــم. افغانســتان  والیت هــای 

شبیر كاكر

یکــی از دوســتان پرســیده انــد کــه هــدِف حکمتیــار 
ــواب:  ــت؟ ج ــتان چیس ــات افغانس ــه والی ــفر ب از س
دامــن زدن بــه تعصبــات داخلــی قبیله یــی میــان 
پشــتون ها و تشــدید اختافــات قبیله یــی غلجایــی و درانــی، 
زیــرا بــرادر مجاهــد؛ بعــد از اجــاس قندهــار، می خواهــد 
والیــات پکتیــا و خوســت را در برابــر قندهاری هــا تحریــک کنــد. 
قندهــار، خاســتگاه اصلــی شــاهان درانــی بــه شــمار مــی رود، بعــد 
ــی  ــم سیاس ــتین زعی ــی، نخس ــد تره ک ــور، نورمحم ــای ث از کودت
مربــوط قبیلــۀ غلجایــی بــه ســلطۀ درانی هــا نقطــۀ پایــان بخشــید. 
ــی  ــب اهلل، بیشــتر افســران پشــتون خلق ــت نجی در اواخــر حاکمی
ــرال  ــری جن ــد، تحــت رهب ــا و خوســت بودن ــًا از پکتی ــه عمدت ک
ــدی  ــت نیرومن ــه عل ــا ب ــتند، ام ــار پیوس ــه حکمتی ــی ب شــهنواز تن
تاجیک هــا و ازبیک هــا و هزاره هــا در حاکمیــت نجیــب اهلل، 
ــار  ــاال حکمتی ــد. ح ــقوط دهن ــب اهلل را س ــم نجی ــتند رژی نتوانس
ــر،  ــار دیگ ــا ب ــت ت ــت آورده اس ــه دس ــر ب ــی دیگ ــت طای فرص
ــا  ــا و پکتیاوال ه ــا غلجایی ه ــتون را ب ــر پش ــوام غی ــا و اق درانی ه

ــد. ــرار ده ــم ق رو در روی ه

شهرزاد اكبر

در بیـش از یـک مـاه گذشـته، غوغـای زنـان جهان در 
مـورد آزار جنسـی و نبـود فضاهـای امـن، جهـان را 
تـکان داده اسـت. در افغانسـتان نیز حادثـۀ تکان دهنده 
در یـک نهـاد تحصیـات عالـی، دلیـل تازه یـی بـرای گفت وگو در 
مـورد آزار جنسـی شـد. در سراسـر جهـان و در افغانسـتان، زنانـی 
کـه سـال ها رازِ آزار را در سـینه حمـل می کردنـد، از هم دیگـر الهام 
و نیـرو گرفتـه و بـه ابـراز خاطره هـای تلخ خـود پرداختند. سـخن 
گفتـن از آزار جنسـی آسـان نیسـت. بیشـتر مـا بـه جـای همدلی با 
پرسـش ها، شـک، نابـاوری و یـا حتـا اتهـام به سـراغ آزاردیـده گان 
می رویـم. »چـی پوشـیده بـودی«، »چـرا در محیطـی مردانـه کار 
می کـردی«، »چـرا بـه او اعتماد کـردی«، »چرا بـه او فرصت دادی«، 
»حتمـًا خـودت می خواسـتی«. حتـا اگـر ایـن پرسـش ها را طـرح 
نکنیـم، در ذهـن مـا زن آزاردیدۀ دیگـر آن جایگاه سـابق را ندارد و 
چیـزی از »پاکـی« اش کاسـته شـده و یا موجودی قابل ترحم اسـت. 
بـه عنـوان زنـی که بیشـتر عمـرش را در افغانسـتان گذشـتانده، من 
بارهـا بـا آزار لفظـی و فیزیکـی روبـه رو شـده ام و آزار جنسـی در 
محیـط کار را نیـز تجربـه کرده ام. بـه همین دلیل، از حدود ده سـال 
پیـش کـه در موقعیت هـای تصمیم گیـری در ادارات مختلـف قـرار 
گرفتـم، نخسـتین کارم، ایجاد مقـررات و مکانیزم های روشـن برای 
محافظـت همکارانـم از انـواع آزار جنسـی از شـوخی های رکیک تا 
مزاحمت هـای تیلیفونـی و تماس هـای ناخواسـته بـوده اسـت. بـه 
عنـوان زنـی کـه آزار دیـده، می دانم چقدر سـخت اسـت بـا مردی 
کـه مایـۀ آزار تـو بـوده، روبـه رو شـدن. آشـنایم بـا تلخـی دردناک 
کلمـات رکیکـی کـه مـردی در خیابـان خطـاب بـه تـو بـه زبـان 
مـی آورد. آشـنایم بـا حس تحقیـری که بعـد از هر حـرف رکیک و 

یـا تمـاس ناخواسـته یی بـه جانـت آتـش می زند. 
فـردِ آزاردیـده مقصـر نیسـت، ضعیـف نیسـت و دنبـال ترحـم مـا 
نیسـت. وجـود آزار گسـترده در جامعـۀ  ما و عدم مجـازات عامان 
آزار، مایـۀ شـرم و تأمـل اسـت. من جسـارت زنانی را کـه در مورد 
ایـن تجربه هـای تلـخ سـخن گفتنـد، می سـتایم و آرزو می کنـم کـه 
از تلخـی روزگار نسـل بعدی زنان ما کاسـته شـود. بهبود وضعیت، 
امـا بـدون همدلـی فعاالنـۀ همـۀ مـا بـا آزاردیـده گان و مجـازات 

عامـان آزار، ممکن نیسـت.

قرعۀ  سخت برای غول ها

مسی به رکورد مولر رسید

فیـسبـوک نـــامــه

در اولیـن مرحلـۀ حذفـی مهم تریـن تورنمنـت باشـگاهی فوتبـال جهـان، 
و  چلسـی  تیم  هـای  و  می شـود  روبـه رو  پاری سـن ژرمن  بـا  رئال مادریـد 

بارسـلونا بـه مصـاف هـم می رونـد.
قرعه کشـی مرحلـه یک هشـتم نهایی لیـگ قهرمانـان اروپا، دیروز دوشـنبه، 
۲۰ قـوس در مقـر یوفـا برگـزار شـد و ۱۶ تیـم صعـود کـرده از مرحلـۀ 
گروهـی رقبـای خـود در اولیـن مرحلۀ حذفـی ایـن رقابت ها را شـناختند.
بـر ایـن اسـاس، در مهم تریـن بازی هـای مرحلـۀ یـک هشـتم نهایـی کـه 
در دور رفـت آن تیم هـای سـید اولـی )هشـت تیـم اول مرحلـۀ گروهـی( 
میهمـان و تیم هـای سـید دومـی )هشـت تیـم دوم مرحلـه( میزبان هسـتند، 
مصـاف  بـه  چلسـی  و  می کنـد  دیـدار  پاری سـن ژرمن  بـا  رئال مادریـد 

بارسـلونا خواهـد رفـت.
براسـاس قرعه کشـی انجـام شـده، بازی هـای مرحلـۀ یـک هشـتم نهایی به 

شـرح زیر اسـت:
بایرن مونیخ - بشیکتاش

یوونتوس - تاتنهام
چلسی - بارسلونا

رئال مادرید - پاری سن ژرمن
شاختار دونتسک - رم
سویا - منچستریونایتد

پورتو - لیورپول
بازل - منچسترسیتی

لیـگ  نهایـی  هشـتم  یـک  مرحلـۀ  بـه  یافتـه  راه  تیـم   ۱۶ سـیدبندی  در 
بارسـلونا،  پاری سـن ژرمن،  تیم هـای  اروپـای فصـل ۲۰۱۷-۱۸،  قهرمانـان 
منچسـتریونایتد، رم، بشـیکتاش، منچسترسـیتی، لیورپول و تاتنهام در گلدان 
نخسـت قـرار داشـتند و تیم هـای بایـرن مونیـخ، یوونتـوس، چلسـی، رئال 
مادریـد، شـاختار دونتسـک، سـویا، پورتـو و بـازل در گلـدان دوم قـرار 

. فتند گر
طبـق قوانیـن یوفـا، در مرحلـۀ یک هشـتم نهایـی نماینده گان یک کشـور با 
یـک دیگـر روبـه رو نمی شـوند و دو تیمی کـه از یک گروه صعـود کرده اند 
نیـز بـا یکدیگر مصـاف نخواهند نداشـت. ایـن محدویت ها، امـا در مراحل 

بعـدی اعمال نخواهد شـد.
تقویـم بازی  هـای مرحلـۀ یـک هشـتم نهایی لیـگ قهرمانـان اروپـای فصل 
جـاری کـه امسـال فینـال آن در شـهر کیـف اوکرایـن برگـزار می شـود، بـه 

شـرح زیر اسـت:
دور رفت

هفته اول: روزهای ۱3 و ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ )۲۴ و ۲۵ بهمن 9۶(
هفته دوم: روزهای ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۱۸ )یکم و دوم اسفند 9۶(

دور برگشت
هفته اول: روزهای ۶ و ۷ )۱۵، ۱۶ اسفند(

هفته دوم: روزهای  ۱3 و ۱۴ مارس )۲۲ و ۲3 اسفند(

مهاجـم آرژانتینـی تیـم فوتبـال بارسـلونا بـا گلـی کـه در خانـۀ زیردریایـی 
زرد بـه ثمـر رسـاند، رکـورد جدیـدی ثبـت کـرد. گلی کـه لیونل مسـی در 
پیـروزی ۲ بـر صفـر بارسـلونا در خانـه ویارئـال در هفتۀ پانزدهـم اللیگا به 
ثمـر رسـاند، نه تنهـا به تیمـش برای کسـب 3 امتیـاز و حفظ حاشـیۀ امنیت 
۵ امتیـازی در صـدر جـدول کمـک کـرد، بلکـه یک افتخـار انفـرادی دیگر 

هـم بـه کارنامـه دوران بازیگـری او افزود.
مسـی 3۰ سـاله بـا گلی کـه ۷ دقیقه به پایان کار با پاس سـرخیو بوسـکتس 
بـه ثمـر رسـاند، تعداد گل هـای خـود در اللیگا را بـه ۵۲۵ رسـاند و از این 
حیـث بـا گـرد مولر، اسـطوره فوتبـال آلمان بـه عنـوان رکـوردداران گلزنی 

بـرای یـک تیـم باشـگاهی از لیگ هـای معتبر فوتبـال اروپا برابر شـد.
مولـر در فاصلـه سـال های ۱9۶۵ تا ۱9۷9 در ۵۷۲ بـازی اش در بایرن مونیخ 
در تمامـی رقابت هـا ۵۲۵ گل بـه ثمـر رسـاند و حـاال مسـی بـه رکـورد او 

رسـیده اسـت. او ایـن رکـورد را ۶۰۵ بازی به ثبت رسـانده اسـت.
مسـی کـه حـاال بـا ۱۴ گل زده، برتریـن گلـزن ایـن فصل اللیگاسـت، پیش 
از ایـن یکـی دیگـر از رکوردهای گرد مولر را شکسـته اسـت کـه آن رکورد 
ثبت بیشـترین گل در طول یک سـال بود. او این کار را سـال ۲۰۱۲ با زدن 

۸۶ گل در رده باشـگاهی و ملـی به ثبت رسـاند.

فـلسطیـن

مقاومت نافرجام فلسطینی ها:
جنگجویــان فلســطینی در تمــام جنگ هــای اعــراب در کنــار 
ارتش هــای عربــی بودنــد، امــا ناتوانــی و شکســت پیاپــی اعــراب، 
آنــان را بــه ســوی ایجــاد ســازمان های مبــارز و مســلح فلســطینی 
بــرد تــا بــا ادامــۀ مقاومــت و توســل بــه نبــرد گوریایی، ســرزمین 
خــود را از اســرائیلی ها پــس بگیرنــد؛ مقاومتــی کــه در بیشــتر از 

ــد. ــم ســده بی نتیجــه مان نی
نخســتین ســازمان مقاومــت را مهاجــران فلســطینی مقیــم کویــت 
در ســال ۱9۵۰ عیســوی بــه نــام »الفتــح« تشــکیل کردنــد کــه در 
ــک دانشــجوی جــوان فلســطینی رشــتۀ مهندســی  ــری آن، ی رهب
ــات  ــازمان عملی ــن س ــت. ای ــرار گرف ــات ق ــر عرف ــام یاس ــه ن ب
ــری  ــه رهب ــام داد و ب ــرائیل انج ــر اس ــی را در براب ــدد چریک متع
عرفــات، راه هــای مختلــف عملیــات جنگــی و تروریســتی را تــا 

ــه کــرد. ــا اســرائیل تجرب مذاکــره و توافــق صلــح ب
ــر  ــف دیگ ــازمان های مختل ــح، س ــازمان الفت ــاد س ــس از ایج پ
اندیشــه های  و  ملی گرایــی  متفــاوت  افــکار  بــا  فلســطینی 
ــد.  ــه وجــود آمدن ایدئولوژیــک مارکسیســتی و ســپس اســامی ب
ــش  ــک آزادی بخ ــۀ دموکراتی ــه، جبه ــازمان های: الصاعق ــد س مانن
فلســطین، جبهــۀ خلــق بــرای آزادی فلســطین، جبهــۀ آزادی بخــش 
فلســطین، جبهــه آزادی بخــش عربــی، ســازمان اســامی حمــاس، 

ــره. ــاد اســامی و غی ســازمان جه
ــه مذاکــره و  اعــراب؛ ســرخورده گی از جنــگ و بازگشــت ب

صلــح بــا اســرائیل:
ــا اســرائیل، امیــد خــود  ــی پــس از ســه جنــگ ب کشــورهای عرب
را بــه پیــروزی نظامــی از دســت دادنــد. آن هــا در صــدد مذاکــره 
ــور  ــدند. ان ــرائیل ش ــا اس ــط ب ــن رواب ــی و تأمی ــل سیاس و راه ح
ــا مناخیــم بگیــن، نخســت وزیِر  الســادات، رییس جمهــور مصــر ب
ــدۀ  ــاالت متح ــری ای ــه میان جگی ــح را ب ــۀ صل ــرائیل توافق نام اس
امریــکا در ۱۷ دســمبر ۱9۷۸در کمــپ دیویــد امریــکا امضــا کــرد. 
ــه رســمیت شــناخت و اســرائیل از صحــرای ســینا  اســرائیل را ب

عقــب رفــت.
تــا پایــان ســدۀ بیســتِم عیســوی، دیگــر فلســطین بــه عنــوان قضیۀ 
ــت خــود را  ــی اهمی ــای عرب ــرای ســران دولت ه ــراب ب ــی اع مل
ــی دهــۀ دوم  ــروز، فلســطین در ســال های پایان از دســت داد و ام
ســدۀ بیســت ویکم، بیشــتر از هــر زمــان دیگــر اهمیــت خــود را 
بــرای اعــراب از دســت داده و حتــا جــای دشــمن را در چشــمان 
ــه رهبــری عربســتان  بســیاری از دولت هــای محافــظ کار عربــی ب

ســعودی، بــه عــوض اســرائیل، ایــران گرفتــه اســت.
ــا  ــوی ب ــال ۱99۴ عیس ــز در س ــاه اردن نی ــین، پادش ــک حس مل
ــرار  ــر ق ــک ب ــط دیپلوماتی ــت و رواب ــح بس ــان صل ــرائیل پیم اس
کــرد. یاســر عرفــات، رهبــر ســازمان آزادی بخــش فلســطین نیــز 
بــا اســرائیل در ســال ۱99۵ عیســوی پیمــان صلــح اســلو را امضــا 

ــه رســمیت شــناخت. ــرد و کشــور اســرائیل را ب ک
ــد  ــد ش ــطینی ها، متعه ــا فلس ــح ب ــان صل ــل پیم ــرائیل در مقاب اس
تــا در آینــده، دولــت مســتقل فلســطینی را بــه رســمیت بشناســد. 
را  فلســطینی  مناطــق  ادارۀ  اســرائیلی ها  آن،  مقدمــات  بــرای 
ــه  ــاحل رود اردن ب ــزه و س ــوار غ ــد ن ــطین مانن ــل فلس در داخ
ــال ۱99۶  ــطین در س ــذاری فلس ــع قانون گ ــطینی ها داد. مجم فلس
عیســوی، یاســر عرفــات را بــه ریاســت ادارۀ خودگــردان فلســطین 

ــد. برگزی
ــدۀ  ــه از ســوی فلســطینی ها پایتخــت آین بیت المقــدس شــرقی ک
ــرون  ــان بی ــای پیم ــود، از امض ــده می ش ــطین خوان ــور فلس کش
مانــد. ایــن پیمــان و توافقــات دوجانبــۀ مصــر و اردن بــا اســرائیل 
اختــاف را در داخــل کشــورهای عربــی و ســازمان های فلســطینی 
ــد  ــطین مانن ــامی فلس ــای اس ــس از آن، گروه ه ــرد. پ ــدید ک تش
حمــاس و جهــاد اســامی بــه عنــوان نیروهــای تنــدرو و مقتــدر، 
ــه انتفاضــه شــهرت  ــا مقاومتــی کــه ب ــد و ب عــرض وجــود کردن
یافــت، هــم بــا اســرائیل و هــم بــا ســازمان آزادی بخــش فلســطین 

بــه جنــگ پرداختنــد.
گروه هــای فلســطینی بــه ویــژه ســازمان آزادی بخــش فلســطین و 
ــات  ــر انتخاب ــه تدوی ــن، ب ــس از کشــمکش های خونی حمــاس، پ
ــات را در  ــاس انتخاب ــد. حم ــق کردن ــۀ آن تواف ــرش نتیج و پذی
ســال ۲۰۰۶ بــرد، امــا ســازمان مذکــور در واقــع آن را نپذیرفــت. 
ــا ادارۀ  کشــورهای غربــی نیــز نتیجــۀ انتخابــات را نپذیرفتنــد و ب
خودگــرداِن فلســطینی بــه رهبــری حمــاس، کنــار نیامدنــد. 
ــری  ــات کــرد و جــای او را در رهب ــر ۲۰۰۴ وف ــات در نوامب عرف
ادارۀ خودگــردان، محمــود عبــاس گرفــت. فســلطینی ها نیــز دچــار 
ــاحل  ــه در س ــت جداگان ــه تشــکیل دو حکوم ــدند و ب ــه ش تفرق

ــد.... ــزه پرداختن ــوار غ رود اردن و ن

محمد اكرام اندیشمند ///////  بخش سوم و پایانی



رییس جمهور روسـیه در سـفری از پیش اعام نشـده 
وارد سـوریه شـده و با همتای سـوری اش دیدار کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری اینترفاکس، والدیمیـر پوتین، 
رییس جمهـوری روسـیه پـس از آنکـه وارد سـوریه 
شـد در پایـگاه حمیمیـم در الذقیـه بـا بشـار اسـد، 

رئیس جمهـور سـوریه دیـدار کـرد.
پایـگاه حمیمیـم محـل اسـتقرار نیروهـای روسـیه در 
سـوریه اسـت. در اسـتقبال از رییس جمهوری روسیه 
اسـد، سـرگئی شـویگو،  بشـار  پایـگاه حمیمیـم  در 
وزیـر دفاع و سـرگئی سـورووکین، فرمانـده نیروهای 

روسـیه در سـوریه حضور داشـتند.
پایـگاه حمیمیـم  در  نیروهـای روسـی  در جمـع  او 
گفـت: بـه رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح دسـتور 
داده ام تـا مقدمـات خـروج بخـش عمـده نیروهـای 
مـا در سـوریه را فراهـم کنـد و ایـن نیروهـا را بـه 

بازگردانـد. اصلی شـان  پایگاه هـای 
وی افـزود: بـرای بیـش از دو سـال نیروهـای مسـلح 
بـا  سـوریه  ارتـش  نیروهـای  همـراه  بـه  روسـیه 
مـن  جنگیدنـد.  بین المللـی  تروریسـت  گروه هـای 
در یـک بررسـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدم و تصمیـم 
گرفتـم اکثـر نیروهـای ارتـش روسـیه کـه هـم اکنون 
در سـوریه مسـتقر هسـتند بـه کشـور بازگردنـد. اگر 
تروریسـت ها بخواهنـد صلح در سـوریه را بشـکنند، 
روسـیه آمـاده وارد کـردن ضربه دیگری به آنهاسـت.
پوتیـن در دیـدار بـا نظامیـان کشـورش در سـوریه 
گفـت: نیروهای روسـیه و سـوریه یکـی از قوی ترین 
گروه هـای تروریسـتی جهـان را ظـرف تنها دو سـال 

کردند. نابـود 
او همچنیـن تاکیـد کـرد: اگر تروریسـت ها بـار دیگر 
در سـوریه سـر برآورنـد بـا ضربـات کوبنـده روسـیه 

مواجـه  خواهند شـد.
پوتیـن تاکیـد کرد، شـرایط بـرای حل سیاسـی بحران 
سـوریه تحت نظارت سـازمان ملل فراهم شـده است. 
سـوریه بـه عنوان کشـوری بـا حاکمیت مسـتقل باقی 

خواهـد مانـد و آوارگان بـه منازل شـان بازمی گردند.
مرکـز  بین المللـی  توافقنامه هـای  طبـق  افـزود:  وی 
حمیمیـم بـرای تحقـق آشـتی بیـن سـوری ها بـه کار 
خـود ادامـه می دهـد و دو پایـگاه مـا در طرطـوس 
و حمیمیـم تاسـیس شـده و بـه طـور دائمـی مـورد 
اسـتفاده قـرار خواهند گرفـت. نیروهای مـا در پایگاه 

دریایـی طرطـوس و پایـگاه هوایـی حمیمیـم حضور 
خواهنـد داشـت.

پوتیـن به نظامیـان روس موفقیـت در ماموریت جنگ 
علیـه تروریسـم را تبریـک گفت و از حسـن عملکرد 

آنها تشـکر کرد.
وی در صحبت هایـش بـا اسـد نیـز ایـن عبـارت را 
اسـتفاده کـرد: بـه قولـم درباره سـفر به سـوریه عمل 

کـردم و بـه اینجـا آمدم!
پوتیـن پیـروزی علیـه داعـش را سـتود و گفـت: این 
و  روسـیه  عملـی  مشـترک  تـاش  نتیجـه  پیـروزی 

سـوریه اسـت.
رئیس جمهـوری روسـیه افـزود: بـه رغـم ادامـه خطر 
تروریسـم و داعـش کـه یکی از خطرهای تروریسـتی 
بـرای  کردیـم  وارد  آن  بـه  مـا  کـه  اسـت شکسـتی 

سـوریه، روسـیه و جهـان بسـیار بااهمیـت اسـت.
پوتیـن بـر لـزوم بازگشـت زندگـی عـادی به سـوریه 
و برگـزاری کنفرانـس سـوری از طریق حـل و فصلی 

کامـل تاکیـد کرد.
وی ادامـه داد: امیدواریـم مـا، ایـران و ترکیـه کـه در 
نابـودی تروریسـم همقدم هسـتیم صلح را به سـوریه 

بازگردانـده و رونـد سیاسـی را آغـاز کنیم.
اسـد خطـاب بـه پوتیـن: خـون مشـترک سـوریه و 
اسـت مزدورانـش  و  تروریسـم  از  قوی تـر  روسـیه 

بشـار اسـد نیـز از همتـای روسـش در ایـن دیـدار به 
دلیـل مشـارکت فعـال روسـیه در مبارزه با تروریسـم 

کرد.  تشـکر 
وی تاکیـد کـرد: آنچـه نظامیـان روس انجـام دادند را 
ملـت سـوریه هرگـز فرامـوش نخواهـد کـرد. خـون 
بـا  مقابلـه  در  آنهـا  شـهدای  بـا خـون  مـا  شـهدای 

تروریسـم آمیختـه شـده اسـت.
اسـد تصریـح کـرد: خون مشـترک روسـیه و سـوریه 
که خاک کشـور را سـیراب کـرد قوی تر از تروریسـم 
و مزدورانش اسـت و یاد و خاطره شـهدای دو ارتش 
قهرمـان و فداکاری هایشـان چراغ راه نسـل های آینده 

خواهـد بود.
دو  کـرد،  اعـام  نیـز  سـوریه  جمهـوری  ریاسـت 
رییس جمهـوری سـوریه و روسـیه در حضـور وزیـر 
دفاع روسـیه و رییس سـتاد ارتش سـوریه شـاهد رژه 

بودند. نظامـی 

و  آنارشیسـت  فیلسـوف  زبان شـناس، 
نظریه پـرداز آمریکایـی با انتقـاد از جنبش 
ضـد فاشیسـتی گفتـه اسـت تاکتیک هـای 
و  راسـت افراطی  بـه  هدیـه ای  آن 

آمریکاسـت. دولـت  سـرکوب های 
نوآم چامسـکی کـه بنیانگذار زبان شناسـی 
ضـد  گفـت  می شـود،  شـناخته  مـدرن 
فاشیسـت ها اسـتفاده از خشـونت را بـه 
روش هـای کامـا سـرزنش باری تحریک 

می کننـد.
ضـد  جنبـش  همـان  مخفـف  »آنتی فـا« 
فاشیسـت، به ائتافی سسـت ناپیوسـته از 
گروه هایـی اشـاره می کنـد کـه از طریـق 
اقدامـات مردمـی و نـه توسـل بـه پلیـس 
یـا دولـت مخالـف راسـت های افراطـی 
هسـتند. در حالـی کـه ظهور ایـن جنبش 
دهـه  در  اروپـا  در  فاشیسـم  توسـعه  بـه 
کـه  زمانـی  از  امـا  می گـردد  بـاز   ۱9۲۰
فعـاالن ضـد فاشیسـت بـا نئـو نازی هـا، 
حامیـان  و  کان  کلوکـس  کـو  اعضـای 
تابسـتان  تظاهـرات  در  افراطـی  راسـت 
شـهر  در  سفیدپوسـت  برتری طلبـان 
درگیـر  ویرجینیـا  ایالـت  شـارلوتزویل 
شـدند، آنها مجـددا در کانـون توجه قرار 

گرفتنـد.   
در  مجـددا  جنبـش  ایـن  روی  تمرکـز 
سـپتامبر تشـدید شـد؛ پس از آنکه اسـناد 
محرمانـه ای که به دسـت پولتیکو رسـیده 
بـود فـاش کـرد کـه مقام هـای فـدرال به 
مقام هـای محلـی و ایالتـی در اوایل ۲۰۱۶ 

هشـدار داده بودنـد که آنتی فـا به صورت 
روز افزونـی متخاصـم و خطرنـاک شـده 
امنیـت داخلـی آمریـکا  اسـت و وزارت 
عنـوان  بـه  را  آنهـا  فعالیت هـای  رسـما 
»خشـونت تروریسـت داخلی« طبقه بندی 
رئیس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  کـرد. 
آمریـکا بـه تبـع آن آنتی فـا را »افـراد بـد« 

کرد. توصیـف 
چامسـکی کـه دیدگاه های چـپ دارد، در 
مصاحبـه بـا ایندیپندنـت ناامیـدی خود را 
از آنتی فـا مطـرح کرد اما گفـت که مجبور 
کـردن فیزیکـی گروه های راسـت افراطی 
بـرای خـودداری از بیـان عقایدشـان هـم 
غیـر سـازنده اسـت. او تاکید کـرد: آنتی فا 
بـا یک سـازمان سـاختاریافته فاصله دارد. 
در واقـع مجموعـه ای از افراد اسـت که از 
دسـت نیروهـای زشـت و بدیمـن کـه از 

زمـان پیـروزی ترامـپ بـه شـکلی سـمی 
در عرصـه عمومی ظاهر شـدند، پریشـان 

   . هستند
ایـن نظریه پـرداز ۸9 سـاله گفـت: همـراه 
بـا آنتی فاها گروه هایی حاشـیه ای هسـتند 
قابـل  غیـر  روش هایـی  بـه  زور  از  کـه 
قبـول، اسـتفاده می کننـد و اینهـا هدیـه ای 
افراطـی  راسـت های  بـرای  خوشـایند 
آمریـکا  دولـت  سـرکوبگر  نیروهـای  و 

هسـتند.
بـه گفتـه او، ایـن خشـونت راه را بـرای 
کـه  می کنـد  همـوار  دولتـی ای  اقدامـات 
یـادآور کوینتلپـرو )سـرواژه برنامـه ضـد 
اطاعـات آمریـکا( اسـت کـه بـه گفتـه 
او »افراطی تریـن برنامـه ضـد تروریسـتی 

آمریکاسـت.«   تاریـخ  داخلـی در 

نشـان  انگلیـس  پارلمـان  گـزارش  یـک 
و  امنیتـی  نیروهـای  خشـونت  می دهـد 
ارتـش میانمـار علیـه مسـلمانان روهینگیا 
را می توان پاکسـازی قومی و نسـل کشـی 

کرد. ارزیابـی 
بـه گـزارش خبرگـزاری آناتولـی، کمیتـه 
در  انگلیـس  پارلمـان  خارجـی  امـور 
علیـه  خشـونت  کـرد:  اعـام  گزارشـی 
راخیـن  اسـتان  در  روهینگیـا  مسـلمانان 
واقـع در شـمال میانمـار... شـاید جنایـت 
و  کشـی  نسـل  حتـی  و  بشـریت  علیـه 

باشـد. قومـی  پاکسـازی 
ایـن گزارش که موسـوم به »خشـونت در 
اسـتان راخیـن و واکنش انگلیس« اسـت، 
امـروز دوشـنبه منتشـر شـده اسـت. ایـن 
گـزارش بـه فقـدان تـاش هـای کافـی 
از سـوی دولـت انگلیـس و جامعـه بیـن 
المللـی بـرای اذعـان بـه خشـونت هـای 
ارتـش میانمـار علیـه مسـلمانان روهینگیا 

اشـاره کرده اسـت.

ایـن گـزارش افـزود: طفـره رفتـن دولت 
انگلیس نسـبت بـه طبقه بندی کـردن این 
خشـونت، بـه طـور ناخوشـایندی گیـج 
کننـده اسـت. دولـت انگلیـس همچنیـن 
موفـق بـه تجزیه و تحلیل حقوقی نسـبت 
بـه ایـن اقدامـات خشـونت آمیـز نشـده 
اسـت. ایـن مسـاله بـه هیـچ وجـه بـرای 
ایفـای نقـش بیـن المللـی انگلیـس کافی 
هـر  بایـد  لنـدن  دولـت  و  اسـت  نبـوده 
چـه سـریعتر تحقیقـات و ارزیابـی خـود 
را نسـبت بـه اوضـاع مسـلمانان روهینگیا 

دهد. انجـام 
کمیتـه امـور خارجـی پارلمـان انگلیـس 
فرمانـده  کـه  اسـت  شـده  آن  خواسـتار 
اعمـال  مسـئولیت  بایـد  میانمـار  ارتـش 
خشـونت علیه مسـلمانان روهینگیـا را بر 

عهـده بگیـرد.
ایـن گـزارش افـزود: بـه نظـر مـی رسـد 
توافـق جامعـی در ایـن خصـوص وجود 
طـور  بـه  بشـر  نقـض حقـوق  کـه  دارد 

بحـران  ایـن  جریـان  در  ای  گسـترده 
اتفـاق افتـاده اسـت ولـی ما دیـدگاه های 
مختلفـی را در مـورد چگونگـی تفکیـک 
و تعریـف ایـن خشـونت هـا شـنیده ایم، 
برخـی بـر ایـن باورنـد کـه بدرفتـاری و 
خشـونت نیروهـای امنیتـی میانمـار علیه 
مسـلمانان روهینگیـا باید پاکسـازی قومی 
در نظـر گرفتـه شـود، یـا جنایـت علیـه 

بشـریت و یـا حتـی نسـل کشـی.
اسـت:  آمـده  کمیتـه  ایـن  گـزارش  در 
اینکـه  از  انگلیـس  پارلمـان  نماینـدگان 
پاسـخ هـای دولـت لنـدن بـه سـئواالت 
مربـوط بـه ایـن خشـونت کامـا شـفاف 
هسـتند  زده  شـگفت  نبـوده،  روشـن  و 
ظاهـرا  نیـز  انگلیـس  خارجـه  وزارت  و 
تمایلـی بـه تعریـف و دسـته بنـدی ایـن 
خشـونت ها نـدارد. اگر جنایتـی صورت 
گرفتـه اسـت، این اتفاقـات را نمـی توان 
تنهـا از طریـق بازگردانـدن آوارگان حـل 
و فصـل کـرد و بایـد در دادگاه بـه ایـن 
جنایـات رسـیدگی شـود تـا افـرادی کـه 
عامـل اصلی این خشـونت ها هسـتند، در 

برابـر ایـن اقدامـات پاسـخگو باشـند.
آن  نگـران  انگلیـس  پارلمـان  نماینـدگان 
هسـتند کـه وزارت خارجـه هیـچ گونـه 
تجزیـه و تحلیلـی دربـاره اوضـاع نـدارد 
و نماینـدگان خواسـتار اعـزام فـوری تیم 
شـواهد  آوری  جمـع  بـرای  کارشناسـی 
دربـاره خشـونت جنسـی علیه مسـلمانان 
روهینگیـا هسـتند تـا کمیته امـور خارجی 
پارلمـان دربـاره ارجـاع ایـن پرونـده بـه 
دادگاه بیـن المللـی کیفـری تصمیم گیری 

. کند

پوتین در سوریه:

هستیم تروریستان  بر  دیگری  ضربۀ  آمادۀ 
اسد:

آمیخته است! به هم  ما  خون شهدای 

مخالفت چامسکی با جنبش »آنتی فا«

پارلمان انگلیس:

کشتار مسلمانان روهینگیا نسل کشی است
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