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دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریـکا، اسـتراتیژی جدیـد 
کشـورش برای افغانسـتان را موفـق خوانده و تأکیـد کرده که 
پـس از این واشـنگتن فشـارهای خـود بر پاکسـتان را افزایش 

داد. خواهد 
ترامـپ کـه در مـورد اسـتراتیژی جدیـد امنیـت ملـی امریـکا 

شـاهد  اکنـون  هـم  از  کـه  داشـت  بیـان  می کـرد،  صحبـت 
می باشـیم. افغانسـتان  در  جنـگ  میـدان  در  تغییـرات 

وی گفـت:« در افغانسـتان، قـوای نظامـی امریکا بیـش از این 
بـا »جدول هـای زمانـی مصنوعـی« تضعیـف نخواهـد شـد و 
دیگـر به دشـمنان مـا در مـورد برنامه هایمان چیـزی نخواهیم 

. گفت«
رییـس جمهـوری امریـکا گفـت کـه بـا اعـام اسـتراتیژی 
جدیـد امریـکا بـرای افغانسـتان، تغییراتی در وضعیـت امنیتی 
افغانسـتان به میان آمده و واشـنگتن به موفق شـدن اسـتراتیژی 

خـود در افغانسـتان باورمند اسـت.
رییـس جمهـور امریکا در سـخنان خـود بار دیگر از پاکسـتان 
خواسـت تـا علیـه گروه هـای تروریسـتی مبـارزه جـدی و 
صادقانـه نمایـد در غیـر آن دوسـتان خود را از دسـت خواهد 

داد.
ترامـپ افزود:«مـا از پاکسـتان می خواهیـم کـه در بـی ثباتـی 
در افغانسـتان دخیـل نباشـد، مـا بـرای از بیـن بـردن تروریزم 
فشـارهای خـود را علیه پاکسـتان افزایـش و دوام خواهیم داد 
بـه خاطـر گروه هـای تروریسـتی و تنـدرو کـه در پاکسـتان 

وجـود دارد بـرای امریـکا خطر همیشـگی اسـت«.
وی تاکیـد کـرد کـه اگـر پاکسـتان می خواهـد که روابـط بین 
واشـنگتن و اسـام آبـاد بهبـود یابـد، بایـد علیـه گروه هـای 

تروریسـتی مبـارزه جـدی کند.
رییـس جمهـوری امریـکا گفـت، پاکسـتان بایـد گروه هـای 
تروریسـتی و پناهگاه هـای آنـان را در خـاک خـود نابـود کند 

و از حمایـت تروریسـتان دسـت بـردارد.
ترامـپ در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، هنـد را دوسـت 
اسـتراتیژیک امریـکا در منطقـه خوانـد و خواهـان برجسـته 

بـودن نقـش هنـد در مسـایل افغانسـتان شـد.

ترامپ به پاکستان:

در پـی بی ثبـاتی افغـانستان نبـاشید

صفحه 3
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اقدامات ارگ غرض آلود است

 له افغانستانه نړیوال ځواکونه 

ډېر په بېړه ووتل

منی توانیم از بردن مواد مخدر 

به زندان پلچرخی جلوگیری کنیم

صفحه 6

مشـاور امنیـت ملـی پاکسـتان اعام کـرد کـه امریکا 
مقصـر  را  پاکسـتان  و  تبدیـل شـده  هنـد  زبـان  بـه 
شکسـت خـود در افغانسـتان می دانـد در نتیجه برای 
نقـش بیشـتر دهلی نـو در افغانسـتان تـاش می کنـد.
ناصـر جنجوعـه« مشـاور امنیـت ملـی پاکسـتان در 
نشسـت خبـری در اسـام آباد اعـام کـرد واشـنگتن 
بـا نادیـده گرفتـن قربانی هـای پاکسـتان در مبـارزه با 
تروریسـم، دولت هـای هنـد و افغانسـتان را بـر ایـن 

کشـور ترجیـح داده اسـت.
کشـور  ایـن  گفـت:  پاکسـتان  ملـی  امنیـت  مشـاور 
امـا  داده  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در  فراوانـی  قربانـی 
جامعـه جهانـی هرگـز قربانـی پاکسـتان در مبـارزه با 

اسـت. نشـناخته  بـه رسـمیت  را  تروریسـم 
وی در ادامـه تصریـح کـرد امریکا، مقامات پاکسـتان 
می دانـد  افغانسـتان  در  خـود  شکسـت  مقصـر  را 
افغانسـتان تـاش  افزایـش نقـش هنـد در  و بـرای 

می کنـد.
بـه  را  پاکسـتان  »امریـکا  داشـت:  اظهـار  جنجوعـه 
حمایـت از طالبـان و »شـبکه حقانـی« متهـم می کند، 
امـا در حقیقـت، پاکسـتان زمانـی با تروریسـم مواجه 

شـد کـه نیروهـای خـود را بـا امریـکا متحـد کرد.«
امنیـت  مشـاور  کـه  داد  گـزارش  نیـز  دان  روزنامـه 
ملـی پاکسـتان، مقامـات واشـنگتن را بـه مخالفـت با 
کریـدور اقتصـادی پاکسـتان-چین متهم کرده اسـت. 
اسـام آباد  بـرای  حیاتـی  اهمیـت  از  کـه  پـروژه  ای 

برخـوردار اسـت.
مشـاور امنیـت ملی پاکسـتان اظهار داشـت: امریکا به 
دنبـال بی ثباتـی در منطقـه اسـت تـا از توسـعه چیـن 

و سـیطره مجـدد روسـیه بـر منطقه جلوگیـری کند.
جنجوعـه گفـت: در حالـی که طالبـان در افغانسـتان 
هـر روز قـدرت بیشـتری کسـب می کنـد و هنـد نیز 
در حـال انباشـتن تسـلیحات نظامـی بیشـتر اسـت، 

پاکسـتان راه طوالنـی را در پیـش خواهـد داشـت.
پیـش از ایـن نیـز مقامات پاکسـتانی درباره گسـترش 
امـا  بودنـد  داده  هشـدار  افغانسـتان  در  هنـد  نقـش 
کـه  کرده انـد  تاکیـد  همـواره  امریکایـی  مقامـات 
واشـنگتن به دنبال نقـش اقتصادی هند در افغانسـتان 

. ست ا
را  هنـد  گزارشـی،  در  امریـکا  دفـاع  وزارت  اخیـرا 
مـورد اعتمادترین کشـور دوسـت و متحد افغانسـتان 
دانسـت کـه بـه توسـعه اقتصـادی این کشـور کمک 

می کنـد.
ایـن نخسـتین بـاری نیسـت کـه مقامـات پاکسـتانی 
از نقـش هنـد در افغانسـتان ابـراز نگرانـی می کننـد. 
اسـام آباد پیـش از ایـن نیـز دربـاره گسـترش نقـش 
هند در این کشـور بـه مقامات افغانسـتان و امریکایی 

هشـدار داده بودنـد.
عبـداهلل رئیـس اجرایـی دولـت افغانسـتان یـک مـاه 
پیـش در سـفرش بـه هنـد گفتـه بـود کـه بـه هیـچ 
کشـوری اجـازه نمی دهـد کـه بـرای دوسـتی هنـد 
بـا افغانسـتان حـد و مـرزی تعییـن کنـد و یـا درباره 

سیاسـت خارجـی افغانسـتان تصمیـم بگیـرد.

مشاور امنیت ملی پاکستان:
امریکا دولت های هند و افغانستان 

را به پاکستان ترجیح می دهد

صفحه 6

در سمینار بین المللی و پژوهشی جادۀ ابریشم و افغانستان مطرح شد:

جادۀ ابریشم افغانستان را به  چهارراه 
تجارت جهانی تبدیل می کند



ضــرب المثلــی میــان مــردم وجــود  دارد 
ــرد،  ــر را می خ ــی درد س ــد فان ــه می گوی ک
ــت  ــای دول ــی عملکرده ــه برخ ــه ب ــی ک گاه
ــی  ــاح ارگ م ــژه جن ــه وی ــی و ب ــدت مل وح
بینــم، ایــن ضــرب المثــل در ذهنــم جــان مــی 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــی چنی ــرد. گاه گی
ــه مســایل  ــه ب ــن ک ــه جــای ای ــی ب ــای غن آق
اساســی جامعــه عطــف توجــه کنــد، کل هــم 
و غمــش ایــن می شــود کــه فــان مقــام دولتی 
ــی  ــد. وقت ــار بزن ــش کن ــه از موقعیت را چگون
ــد،  ــن کاری می زن ــه چنی ــت ب ــه دس ــم ک ه
هــزاران مشــکل تــازه را بــرای کشــور، آن هــم 
ــد،  ــت می کن ــغ حرک ــۀ تی ــه برلب ــوری ک کش
ــد  ــا محم ــتعفای عط ــام اس ــد. اع ــم می زن رق
ــت  ــی جمعی ــس اجرای ــخ و ریی ــی بل ــور وال ن
ــت،  ــنبه صــورت گرف ــه روز دوش ــامی ک اس
از همیــن نــوع عملکــرد هــا می توانــد باشــد. 
ــد  ــت می توان ــه جــای منفع ــه ب ــردی ک عملک
ــد.  ــاد کن ــور ایج ــرای کش ــازه ب ــکات ت مش
ــای  ــرا آق ــه چ ــت ک ــراین نیس ــر س ــث ب بح
ــاش  ــه حــاال ف ــۀ ک ــه گون ــور، از ســمتش ب ن
ــث  ــل بح ــود، ب ــته می ش ــار گذاش ــده، کن ش
ــا اولویــت فعلــی  ــر ســر ایــن اســت کــه آی ب
ــه  ــود؟ ب ــی ب ــن تصمیم ــرای چنی ــه اج جامع
ــه  ــروز جامع ــت ام ــا فوری ــر آی ــی دیگ عبارت
ایــن بــود کــه آقــای نــور دیگــر والــی نباشــد؟ 
ــن  ــاله را از ای ــی مس ــد وقت ــر میرس ــه نظ ب
زاویــه ببنیــم آن وقــت متوجــه مــی شــویم کــه 
ــی  ــرف کارهای ــی ص ــا و امکانات ــه هزینه ه چ
ــال  ــه ح ــی ب ــا منفعت ــه تنه ــه ن ــود ک می ش
ــو  ــل ج ــند؛ ب ــته باش ــد داش ــور نمی توانن کش
ــاد  ــراق و ایج ــی، افت ــادی، بدگمان ــی اعتم ب
فاصلــه میــان مــردم و دولــت را هرچــه بیشــتر 
ــش  ــی و تیم ــای غن ــد. آق ــترش می دهن گس
ــور  ــای ن ــاه هــا وقــت صــرف کــرد کــه آق م
ــی  ــخ باق ــت بل ــه در والی را راضــی بســازد ک
ــه  ــم در روزی ک ــاد داری ــه ی ــد. خــوب ب بمان
آقــای غنــی بــه والیــت بلــخ ســفرکرد و تقــرر 
ــع کان  ــک جم ــور را در ی ــای ن ــمی آق رس
ــان روز و در  ــور در هم ــای ن ــرد، آق ــام ک اع
ــته  ــز نشس ــی نی ــای غن ــه آق ــل ک ــان مح هم
ســمتش  از  می خواهــد  کــه  گفــت  بــود، 

ــی  ــای غن ــه آق ــان لحظ ــا، هم ــرود. ام ــار ب کن
ــن  ــار رفت ــه حــرف از کن ــت ک ــده گف ــا خن ب
ــه  ــن ســخنان را ب ــر کســی ای ــد. اگ ــان نزنی ت
یــاد نــدارد می توانــد بــه مراســم آن روز بلــخ 
ــخصی  ــن ش ــه همی ــد ک ــد و ببین ــه کن مراجع
کــه امــروز بــا چــه ترفنــدی از ســمتش کنــار 
زده می شــود، بــا چــه صداقتــی از کنــار 
ــی  ــی کس ــد ول ــخن می گوی ــود س ــن خ رفت
ــخ  ــت بل ــش در والی ــر بودن ــاری ب ــه پافش ک
ــرا در آن  ــت. چ ــوری اس ــس جمه دارد، ریی
ــر همــه وقتــی آقــای  روز آقــای غنــی در براب
نــور از کنــار رفتــن خــود ســخن گفــت، آن را 
ــه او  ــد ک ــروز می خواه ــی ام ــرد ول ــد نک تایی
دیگــر در والیــت بلــخ نباشــد؟ همــه می دانیــم 
فــردی کــه بــه عنــوان والــی بلــخ تعییــن شــده 
ــی  ــن حزب ــت و از همی ــت اس ــن والی از همی
کــه آقــای نــور بــه آن تعلــق دارد، ولــی چــرا 
پذیریــش او بــه عنــوان والــی بلــخ ایــن همــه 
ــش مواجــه شــده اســت؟ مشــخص  ــه واکن ب
ــه  ــت ک ــراین نیس ــر س ــث ب ــه بح ــت ک اس
یکــی کنــار زده شــود و فــرد دیگــری از تبــار 
ــد،  ــدا کن ــرر پی ــابق تق ــخص س ــان ش و جری
ــوع برخــوردی اســت  ــر ســر ن ــل مشــکل ب ب
ــور  ــای ن ــا مســاله شــده اســت. ارگ آق کــه ب
ــه  ــل ب ــی ب ــای مل ــل منفعت ه ــه دلی ــه ب را ن
ــاری خــودش  ــی و تب ــای قوم ــل منفعت ه دلی
ــخ  ــت بل ــه از والی ــه غیرمترقب ــه گون ــن ب چنی
کنــار گذاشــت. اگــر در کنــار زدن آقــای نــور 
ــرح  ــی مط ــع مل ــت داری و مناف ــایل دول مس
ــی  ــن تصمیم ــک از چنی ــدون ش ــود ب ــی ب م
ــا از آن جایــی  ــد، ام همــه اســتقبال مــی کردن
ــری در  ــای دیگ ــال هدف ه ــه دنب ــه ارگ ب ک
ــی  ــت م ــخ اس ــدرت بل ــی پرق ــاری وال برکن
ــی شــود.  ــم موجــب نگران ــن تصمی ــد ای توان
ــخ  ــی بل ــن وال ــار رفت ــده از کن ــک ع شــاید ی
ــوان  ــی ت ــی نم ــند؛ ول ــده باش ــحال ش خوش
منکــر شــد کــه میلیون هــا باشــنده دیگــر 
ــات و  ــت، ثب ــه امنی ــه دغدغ ــرزمین ب ــن س ای
آرامــش را دارنــد، ازایــن تصمیــم بــه شــدت 
ــا در  ــی تنه ــن نگران ــه ای ــتند. البت ــران هس نگ
آنچــه کــه آقــای نــور بــرای بلــخ کــرده اســت 
ابعــاد  نگرانــی  ایــن  نمی شــود.  خاصــه 

ــوا می کنــد و از جملــه  بســیار وســیعی را احت
ایــن کــه ایــن گونــه تصمیــم هــا مــی توانــد 
توافقنامــه تشــکیل دولــت وحــدت ملــی را بــه 
ــاره از کارآیــی بینــدازد و حکومــت را  یــک ب
ــبتداد  ــدن و اس ــوری ش ــک مح ــمت ت ــه س ب
ــیدن  ــان رس ــی از زم ــای غن ــد. آق ــوق ده س
ــه  ــۀ سیســتماتیک و برنام ــه گون ــدرت ب ــه ق ب
ــدرت را در  ــه ق ــاش دارد ک ــده، ت ــزی ش ری
ــه  ــرای رســیدن ب ــی بســازد. ب افغانســتان قوم
چنیــن هدفــی نیازاســت کــه موانــع از ســرراه 
ــی  ــع م ــن موان ــی از ای ــوند. یک ــته ش برداش
ــواره در  ــه هم ــد ک ــور باش ــای ن ــت آق توانس
برابــر برخــی تصمیــم هــا ایســتاده گــی کــرده 
اســت. آیــا ارگ تنهــا بــه کنــار زدن والــی بلــخ 
اکتفــا می کنــد و کل مشــکلش بــا شــمال 
ــز  ــش نی ــن پرس ــود؟ ای ــل می ش ــور ح کش
ــرال  ــدارد. ارگ نخســت جن پاســخ درســتی ن
دوســتم را کنــار گذاشــت و حــاال والــی بلــخ 
را کــه از مهــم تریــن چهــره هــای ضــد طالبان 
ــوده  ــه از افغانســتان ب ــن منطق و داعــش در ای
ــن  ــد ای ــتن ها نمی توان ــار گذاش ــا کن ــد. آی ان
فرضیــه را قــوت ببخشــد کــه برخــی حلقــات 
شــمال  کــردن  داعشــیزه  پــی  در  ارگ  در 
کشــور انــد؟ موضوعــی کــه تقریبــا یــک ســال 
ــت  ــاون اول ریاس ــتم مع ــرال دوس ــش جن پی
جمهــوری بــه گونه یــی از آن ســخن گفــت و 
باعــث شــد کــه موقعیــت خــود را در چیدمــان 
ــازد.  ــه رو س ــر رو ب ــا خط ــور ب ــی کش سیاس
افغانســتان هــزاران مشــکل حــل ناشــدۀ دیگــر 
ــع  ــاح و مناف ــی ص ــر ارگ در پ ــه اگ دارد ک
کشــور اســت بایــد بــه آن هــا رســیده گی کنــد 
ــکات  ــد و مش ــش بیافرین ــه تن ــن ک ــه ای و ن
تازه تــری را رقــم زنــد. کنــار زدن آقــای نــور 
هیــچ گــرۀ را بــاز نمی کنــد و نمی توانــد 
ــمال  ــتر ش ــت بیش ــات و امنی ــاد ثب ــه ایج ب
کشــور منتهــی شــود. پــس ارگ بــه صــورت 
ــی هدف هــای دیگــری اســت  مشــخص در پ
ــدی آن در راه  ــای بع ــر تصمیم ه ــد منتظ و بای

ــود. ــتر ب ــای بیش ــه گی ه خودکام
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احمدعمران

حـکومتـی که
 درد سـر می خـرد!

 

دو روز پیـش، کابـل بـار دیگـر شـاهد یـک رویـداد امنیتی 
توسـط داعـش بـود. گروه انتحـاری مربوط داعـش بر یکی 
از حوزه هـای تعلیمـی امنیـت ملـی حملـه کـرده و شـش 
سـاعت جنگیدنـد تـا از پـا درامدنـد. ایـن خبـر یـک بـار 
دیگـر نشـان از جـدی شـدن فعالیت هـای گـروه داعش در 
افغانسـتان از جملـه در کابـل دارد. شـواهد نشـان می دهـد 
سـبب  حـاال  سـوریه  و  عـراق  در  داعـش  شکسـت  کـه 
جابجایـی ایـن گـروه در افغانسـتان شـده اسـت. بـه نظـر 
می رسـد کـه بازیگـران در زمیـن عـراق و سـوریه، چـه در 
حمایـت از داعـش و چـه هـم در مخالفـت بـا آن، عیـن 
بـازی و تجربـه را در افغانسـتان هـم می تواننـد دنبـال کنند 
و یـا هـم داعش بـه عنوان برنامـۀ جدیدی از طـرف برخی 
بازیگـران در افغانسـتان مـورد تجربـه قرار گرفته می شـود. 
اگرچـه افغانسـتان تجربه یی که باید از داعش داشـته باشـد 
از طالبـان دارد و خشـونت های ایـن گـروه کمتـر از داعش 
نبـوده اسـت و جنـگ دولت و مردم افغانسـتان بـا داعش و 
طالبـان در واقـع هیـچ تفاوتـی از هـم نخواهد داشـت اما با 
آنهـم وقتـی پروژه به نام داعش تطبیق شـود شـکی نیسـت 
بـازی شـکل پیچیـده تـری را بـه خـود می گیـرد و قربانـی 

بیشـتری از مـردم مـا خواهـد گرفت. 
در  را  داعـش  و  طالبـان  بسـیاری ها  اینکـه  رعـم  علـی 
افغانسـتان یکـی میداننـد امـًا حاال دیگـر بر افـکار عمومی 
این مسـأله تثبیت شـده اسـت که داعش در عراق و سـوریه 
رو بـه شکسـت اسـت و جایـی پایـی بـرای این گـروه در 
افغانسـتان بـاز می شـود. چیـزی کـه مشـهود اسـت این که 
داعـش آهسـته آهسـته فعالیت هایـش را از چنـد روسـتای 
کشـور در شـرق به مرکز کشـانده اسـت و طبـق گزارش ها 
در شـمال کشـور هـم پایگاهـی زده اسـت. با این حسـاب 
ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه افغانسـتان بـه پایـگاه داعش 
تبدیـل شـود اگـر بـه پایـگاه آن گـروه تبدیل نشـود جنگ 
داعـش بـه گونـۀ دامنه دارتـری در کشـور شـکل می گیـرد. 
زیـرا بـه نظـر می رسـد کـه بـا پایـان داعـش در عـراق و 
سـوریه اعضـای آن گـروه بایـد جایـی بـرای بـودن داشـته 
باشـند؛ زیـرا کشـورهای متبوع آن گـروه چندیـن ملیتی، به 
نیروهـای دهشـت افگن شـان اجـازه نمی دهد کـه برگردند 

و شـاید جایـی بهتـر از کشـور مـا نیابند.
بنابرایـن اگـر دولـت افغانسـتان بـه عنـوان یک دولـت، در 
پـی حفظ کشـور اسـت و بایـد مراقب بـوده و فعالیت هایی 
کـه بـه نـام داعش صـورت میگیـرد را ارزیابی کند. مسـلمًا 
نابـودی هیـچ گـروه تروریسـتی بـه ایـن سـاده گی ممکـن 
نیسـت و افغانسـتان نباید بقـای همه گروه های تروریسـتی 
را در خـودش تضمیـن کنـد یـا خانه یـی بـرای همـه گروه 

هایـی تروریسـتی جهان باشـد.
بـا وجـود اینکـه گفتـه می شـود بـا موجودیـت طالبـان که 
داعـش  رشـد  بـرای  زمینـه  هراس افگنی انـد،  دیگـر  روی 
در افغانسـتان وجـود نـدارد؛ امـا تجربـه نشـان داده اسـت 
کـه طالبـان تـاش می کننـد کـه در مـورادی عملیات هایـی 
مشـترکی بـا داعـش انجـام دهنـد کـه چندیـن رویـداد این 
چنینـی را در افغانسـتان شـاهد بوده ایـم. از طـرف دیگـر 
رابطـۀ هـر دو گـره، بـه پاکسـتان بر می  گـردد و آن کشـور 
می توانـد کـه ایـن گروه هـا را متحـد هـم و یکـی سـازد. 
زیـرا ایـن پروژه هـا می تواننـد بـه شـکل های مختلـف بـه 

کار گرفتـه شـوند.
و  یابـد  ادامـه  ایـن گونـه  داعـش  فعالیـت  اگـر  بنابرایـن 
افغانسـتان سـرازیر و میدان هایـی  بـه  سـربازان آن گـروه 
بـرای جنـگ بـه دسـت بیاورنـد، مـا شـاهد شـکل گرفتن 
وضعیـت سـوریه و عـراق در اینجـا نیـز می باشـیم. چنانکه 
حـاال فقـط بـم افگن هـای امریکایی برخـی مواضـع طالبان 
قدرت هـای  و  روسـیه  وقـت  آن  در  می کننـد  بمبـاران  را 
دیگـر هـم مجبـور می شـوند کـه بـه شـکل مشـروع بـرای 
ضربـه زدن بـه مواضع داعش بم های شـان را در افغانسـتان 

بریزند.
بنابرایـن ایـن وظیفـه دولت افغانسـتان اسـت کـه از همین 
حـاال مراقـب وضعیت باشـد تـا به بدتـر از ایـن روز دچار 

نشویم.

افغانستان خانه یی برای همه 
گروه هایی تروریستی جهان



بـه دنبـاِل اعـامِ پذیـرِش اسـتعفای عطامحمـد نـور از سـوی 
رییـس حکومـت وحدت ملی و معرفی انجنیـر داوود به عنوان 
والـی جدیـد بلـخ، واکنش هـای زیـادی در جامعـۀ سیاسـی و 

شـهروندان افغانسـتان نشـان داده شد.
احـزاب، تحلیل گـران سیاسـی، فرماندهـان پیشـین جهـادی و 
بسـیاری از شـهروندان در رسـانه های اجتماعـی در پیونـد بـه 
ایـن خبـر واکنـش نشـان دادنـد و این رویـداد را بـه گونه های 

متفـاوت بـه تحلیـل و بررسـی گرفتند.
در ایـن میـان، امـا عطامحمد نـور، در آخرین واکنـش به اعام 
اسـتعفایش از سـمت والیـت گفتـه اسـت کـه او از سـوی 
محمداشـرف غنـی »برکنـار« شـده و این تصمیم بـرای او قابل 

قبول نسـیت.
آقای نور هم چنان افزوده اسـت: »مذاکرات ما با ارگ از نشـانی 
مـردم بود، وقتـی ما داخل مذاکره شـدیم، رییس جمهـور برایم 
گفـت: »مـا تـرس داریم که اگـر مذاکـرات ما به نتیجه برسـد، 
شـما از والیـت بلـخ اسـتعفا نمی دهیـد و مـن نزد تیـم خودم 
کـم می آیـم.« مـن هـم ورق را دادم و گفتـم این هم اسـتعفایم. 
حـاال کـه مذاکـرات مـا به نتیجه نرسـیده اسـت، اسـتعفای من  

نیز منتفی اسـت«.
او ُهشـدار می دهـد کـه اگـر حکومـت از زور در برابـرش کار 
بگیـرد، او نیـز ناگزیـر خواهـد بـود از »گزینه هـای« دیگـر کار 

بگیرد.
همزمـان بااین، حزب جمعیت اسـامی تصمیم اخیر حکومت 
وحـدت ملـی را محکـوم کـرده و آن را »یـک اقـدام عجوالنه، 
غیـر مسـووالنه، مخالـف ثبـات و امنیـت افغانسـتان و منافـی 

اصـول موافقت نامـۀ حکومـت وحدت ملـی« خوانده اسـت.
در اعامیـۀ حزب جمعیت اسـامی افغانسـتان آمده اسـت که 
»جمعیت اسـامی افغانسـتان پس از بازگشـت رییس جمعیت 
از سـفر رسـمی و حضـور برخـی از اعضـای شـورای رهبری 
جمعیـت اسـامی کـه در کابل نیسـتند، بـه زودی موضعش را 

بـه صـورت مشـخص در این مـورد اعام مـی دارد.«
در ایـن میـان، امـا برکنـاری رییـس اجرایـی حـزب جمعیـت 
اسـامی افغانسـتان از سـوی تحلیل گران، فرماندهان جهادی و 

شـهروندان بـه گونه هـای متفاوت تحلیل شـده اسـت.
عتیـق اهلل بریالـی، یکـی از فرماندهـان جهادی و معاون پیشـین 
وزارت دفاع ملی در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش نگاشـته اسـت 
کـه تصمیـم برکنـاری آقـای نـور از بلـخ، »اقـدام غرض آلودی 
اسـت کـه در نتیجۀ خصومت عمیـق در برابر افتخـارات جهاد 

و مقاومـت ملـت« صورت گرفته اسـت.
آقـای بریالی هم چنان به این باور اسـت که »رسـالِت جدیدی« 
فراراهِ اعضای جمعیت اسـامی افغانسـتان قرار گرفته اسـت تا 
محوریـِت جدیِد یک جبهـۀ ملی را در ائتاف با سـایر احزاب 
سیاسـی بـه میان آورنـد و در برابر برنامه های »شـوم« دشـمنان 

کشور ایسـتاده گی کنند.
در سـویی دیگـر، میـاد نعیمـی، دانش آموختـۀ سیاسـیت و 
روابـط بین الملـل در صفحـۀ فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه در 

ارتبـاط بـه برکنـاری آقـای نـور، خـود او نیـز مقصر اسـت.
آقـای نعیمـی می افزایـد کـه آقـای عطـا در طـول یـک سـال 
گذشـته، از داکتـر عبـداهلل فاصلـه گرفـت و تا جایی کـه امکان 
داشـت، عبداهلل عبـداهلل را در فضای عمومی مورد انتقاد شـدید 

داد. قرار 

بـه بـاور نعیمـی: »اگـر او تـا این حـد در مقابـل داکتـر عبداهلل 
جبهـه نمی گرفـت، امروز تنها باقی نمی ماند. تنها دلخوشـی اش 
حـزب جمعیـت اسـامی اسـت و پُـر واضـح اسـت کـه این 
حـزب، دیگـر قـدرت سـابق را نـدارد و عمًا کاری از دسـت 

آن سـاخته نیست«.
هـارون امیـرزاده، کارشـناس سیاسـی دیگـر کشـور بـه ایـن 
بـاور اسـت کـه »ارگ در یـک حرکـت کودتایـی« در تـاش 
»یکه تـازی« و »انحصـار قـدرت« از طریـق حـذف عمده تریـن 

نیروهـای شـریک قـدرت اسـت.
آقـای امیـرزاده در صفحـۀ فیسـبوکش هم چنـان از اعضـای 

رهبـری حـزب جمعیـت اسـامی بـه شـدت انتقـاد می کند و 
می گویـد که جمعیت اسـامی همواره در برابـر »یکه تازی های 
حکومـت بـه چنـد اعامیـۀ بـدون عمـل و یـا چنـد تهدیـد 

بچه ترسـانِک فیسـبوکی« بسـنده کـرده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه صاح الدیـن ربانـی، رییس حـزب جمعیت 
اسـامی افغانسـتان سـفرش بـه یونـان را نیمه تمـام گذاشـته 
دیـروز بـه کابـل برگشـت. آقـای ربانـی بـه هـدف افتتـاح 
سـفارت افغانسـتان بـه یونان رفتـه بـود و ماقات هایـش را با 
رییس جمهـور، نخسـت وزیر و وزیـر خارجـۀ یونـان نیـز لغو 

اسـت. کرده 
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دولتـی  ذیربـط  مسـووالن  سـنا،  مجلـس 
را در پیونـد بـه وضعیـت بـد زندانیـان در 

کـرد. اسـتجواب  کشـور  زندان هـای 
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛ محمـد 
زندان هـای  رییـس  کوهسـتانی  علیـم 
معـاون  عزیـز  عبدالفتـاح  و  افغانسـتان 
دادسـتانی کل در امـور نظامـی، در نشسـت 
روز سه شـنبه )28 قـوس( از سـوی مجلس 

شـدند. اسـتجواب  سـنا 
اعضـای مجلـس سـنا در مـورد وضعیت بد 
زندانیان، علت اعتصـاب زندانیان پلچرخی، 
عـدم تطبیـق حکـم اعـدام بـاالی زندانیانی 
کـه به اعـدام محکـوم شـده انـد، نگهداری 
زنـدان،  مـدت  تکمیـل  از  پـس  زندانـی 
عـدم رسـیدگی بـه موقـع بـه پرونده هـای 
زندانیان و مشـکات صحـی زندانیان از این 

مسـووالن پرسـیدند.
محمـد علیـم کوهسـتانی گفـت کـه هـم 
اکنـون 30554 زندانی به شـمول 938 زن با 
309 طفـل و 238 اتبـاع خارجـی در تمامی 
36 زندان کشـور زندانی انـد، 42 درصد این 

زندانیـان مصـروف آموزش هـای مختلـف 
انـد ولـی بـه دلیـل نبـود جـای مناسـب بـا 

مشـکات مواجه هسـتند.
آقـای کوهسـتانی افـزود کـه تنهـا در زندان 
پلچرخـی کـه ظرفیـت حـد اکثـر 5 هـزار 
زندانـی را دارد، 10 هـزار زندانـی نگهداری 

می شـوند.
او همچنیـن خاطـر نشـان کـرد کـه انتقـال 
درصـد   80 در  ممنوعـه  اشـیای  و  تلفـن 
زندان های کشـور صفر اسـت ولـی ماموران 
زنـدان پلچرخـی بـه دلیـل شـلوغی در این 
زنـدان و نبـود امکانات نمی تواننـد از انتقال 
تلفن هـای همـراه و بعضـاً مـواد مخـدر بـه 

داخـل زنـدان جلوگیـری کننـد.
بـه گفته او، چندیـن زن از ماقات کننده گان 
زندانیـان بـه همیـن دلیـل بازداشـت هـم 
شـده اند ولـی ایـن مسـاله به صـورت قطع 

جلوگیری نشـده اسـت.
آقای کوهسـتانی در مـورد اعتصاب زندانیان 
پلچرخی گفت که بخشـی از آنـان به خاطر 
انتقـال به زندان های والیتی و خواسـت های 

غیر قانونی، اعتصـاب کرده بودند.
رییـس زندان هـای کشـور در مـورد عرضه 
خدمـات صحـی در زندانهـای کشـور نیـز 
گفـت کـه زندانیـان از این لحاظ با مشـکل 
جـدی مواجـه انـد؛ زیـرا وزارت صحـت و 
بخش صحـی وزارت داخله حاضر نیسـتند 

بـرای زندانیـان عرضـه خدمـات کنند.
آقـای کوهسـتانی تصریـح کـرد کـه در این 
خصـوص منظوری یک شـفاخاه 50 بسـتر 
را از رییـس جمهور گرفته کـه به زودی کار 

آن آغـاز خواهد شـد.
نظامـی  امـور  معـاون  عزیـزی  عبدالفتـاح 
دادسـتانی کل نیـز در مـورد رسـیدگی بـه 
موقـع بـه پرونـده هـای زندانیان در کشـور 
گفـت کـه هیـچ مشـکلی در زمینـه وجـود 
نـدارد و بـه پرونـده هـای آنـان بـه صورت 
بخاطریکـه  می شـود؛  رسـیدگی  فـوری 
سیسـتم رسـیدگی بـه زندانیـان تغییـر کرده 

اسـت.
آقـای عزیـزی گفت که رسـیدگی به پرونده 
از  کـه  مـواردی  در  فقـط  زندانیـان  هـای 
والیـات بـه مرکـز انتقـال می شـوند، اندکی 
زمان گیـر اسـت؛ امـا بـه تازگـی صاحیت 
تحقیـق بـه دادسـتان های والیتـی نیـز داده 

است. شـده 
او در خصـوص تطبیـق حکـم اعـدام باالی 
زندانیانـی کـه بـه اعدام محکـوم شـده اند، 
گفـت که بیشـتر از 750 زندانی منتظر اعدام 
هسـتند؛ امـا بـه دلیـل دقـت و غور بیشـتر، 
تطبیـق حکـم اعـدام آنان معطـل قـرار داده 
شـده بخاطریکـه در برخـی مـوارد حکـم 
اعـدام به زندان دوامدار تبدیل شـده اسـت.
آقـای عزیـزی خاطرنشـان کـرد کـه دولت 
افغانسـتان کمیسـیونی را به منظور بررسـی 
مـوارد شـکنجه و آزار در زندانهـای کشـور 
ایجـاد کـرده و بررسـی های این کمیسـیون 
هیـچ مـورد شـکنجه را در زندانهای کشـور 

ثبـت نکرده اسـت.
او همچنیـن در خصـوص رهایـی زندانیانی 
کـه مـدت زنـدان شـان تکمیل شـود گفت 
کـه به جـز از مـوارد کـه زندانی پرونـده در 
حـال پیگیـری جـدا از حکـم تکمیل شـده 
نداشـته باشـد، دیگـر فـوراً پـس از تکمیـل 

مـدت زندانـش رهـا می شـوند.
ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
در  زندانیـان  بـد  وضعیـت  از  سـناتوران 
زندان هـای کشـور ابـراز نگرانـی داشـته و 
حکومـت را بـه بـی پروایی در رسـیدگی به 

انـد. کـرده  متهـم  زندانیـان  پرونده هـای 

شهروندان و آگاهان سیاسی:

اقدامات ارگ غرض آلود است

رییس زندان های افغانستان:

نمی توانیم از بردن مواد مخدر 
به زندان پلچرخی جلوگیری کنیم

دسترسی زنان و دختران به آموزش 
و خدمات صحی بسیار محدود است

روح اهلل بهزاد

نهـاد  پاملرنـه و  تحقیـق موسسـه  نتایـج یـک 
تحقیقاتـی حمایـت از حقـوق زنـان و کـودکان 
می دهـد  نشـان  افغانسـتان  والیـت  چهـار  در 
کـه دسترسـی زنـان و دختـران بـه آمـوزش و 

خدمـات صحـی بسـیار محـدود اسـت.
حمایـت  تحقیقاتـی  نهـاد  و  پاملرنـه  موسسـه 
تحقیقـات  نتایـج  کـودکان  و  زنـان  از حقـوق 
و  زنـان  دسترسـی  میـزان  از  شـان  مشـترک 
دختـران بـه آمـوزش و خدمات صحـی را روز 
سه شـنبه )28 قـوس( طـی یک نشسـت خبری 

بـا رسـانه ها شـریک کردنـد.
ایـن تحقیـق کـه در هشـت ولسـوالی از چهـار 
نشـان  گرفتـه  صـورت  افغانسـتان  والیـت 
می دهـد کـه میـزان دسترسـی زنان بـه خدمات 

آموزشـی و صحـی بسـیار محـدود اسـت.
موسسـه  برنامـه  مدیـر  حق بیـان  گل ضمیـر 
پاملرنـه در ایـن نشسـت بیـان داشـت کـه ایـن 
تحقیق در هشـت ولسـوالِی والیت هـای کابل، 
و  انـدازی شـده  راه  پـروان  و  بلـخ، خوسـت 
میـزان دسترسـی زنـان بـه خدمـات آموزشـی 
و صحـی و میـزان رضایـت مـردم از ایـن دو 

سـکتور را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
 وی افـزود کـه براسـاس ایـن ارزیابی مشـترک 
کـه میـزان حضور ودسترسـی زنان بـه خدمات 
آموزشـی و صحـی، میزان رضایت مـردم از این 
سـکتورها، حاضری مسـئولین، امکانات در این 
دوسـکتور، شـاخص هـای عمده آن را تشـکیل 
مـی دهنـد دسترسـی  زنان به خدمات یاد شـده 

بسـیار  محدود اسـت.
خدمـات  عرضـه  وضـع  بـه  اشـاره  بـا  وی 

آموزشـی و صحـی در والیت بلخ، بیان داشـت 
کـه در دو ولسـوالی چهارکنـت و خلـم ایـن 
والیـت کـه مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه تنهـا 
50 در صـد دختـران بـه خدمـات آموزشـی بـا 
کیفیـت پائیـن دسترسـی دارنـد و حضـور زنان 
در تصمیـم هـای شـوراهای محلـی نیـز بسـیار 

ناچیـز اسـت.
نهـاد  برنامـه  مسـوول  رحیمـی  اهلل  صدیـق 
تحقیقاتـی حمایـت از حقـوق زنـان و کـودکان 
نیـز در حاشـیه ایـن کنفرانـس بـه خبرنـگاران، 
میـزان دسترسـی زنـان بـه آمـوزش را انـدک 
خوانـده و خواهـان بهبـود کیفیت ایـن خدمات 

. شد
وی همچنـان بـا اشـاره به برخی شـاخص های 
دیگـر ایـن تحقیـق از جملـه میـزان رضایـت 
صحـت  و  آمـوزش  هـای  سـکتور  از  مـردم 
درایـن مناطـق بیـان داشـت کـه مسـوولین این 
دوسـکتور در ولسـوالی هـای اطـراف بـه دلیل 
ظرفیـت پاییـن خدمـات کـه مـورد ضـرورت 
مـردم اسـت را ارائه نمـی توانند بـه همین دلیل 
نارضایتـی از آنـان به طور گسـترده وجود دارد.
تحقیقاتـی  نهـاد  و  پالرنـه  موسسـه  مسـوولین 
حمایـت از حقـوق زنان و کـودکان از حکومت 
خواسـتار بهبـود کیفیت این خدمـات و تقویت 
سـهم و دسترسـی زنـان بـه خدمـات آموزشـی 
کـه  خواسـتند  حکومـت  از  شـده  صحـی  و 
کارمندان سـکتورهای صحـی و معلمین مکاتب 
را بـا تدویـر برنامـه های ارتقـای ظرفیت تحت 

آمـوزش قـرار دهند.
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دیـوژن سـینوپی یـا دیوجانـس َکْلبـی )413 – 323 
ق. م.( فیلسـوف یونانـی عهـد باسـتان کـه در زمـان 
بـا او نشسـت و برخاسـت  افاطـون می زیسـت و 
»او  می گفـت:  دیـوژن  دربـاره  افاطـون  داشـت. 
سـقراطی اسـت کـه دیوانه شـده اسـت«. دیـوژن در 
خیابـان  زنده گـی می کـرد، بـه نهادهـا و قراردادهـای 
باورهـای عرفـی هیـچ  اجتماعـی، پیش داوری هـا و 
وقعـی نمی گذاشـت و نـام و ننـگ و مـال و متـاع 
دنیـا را خـوار می شـمرد. نظریـه ُمثُـل افاطـون را به 
سـخره می گرفـت و در برابـر آن حکمـت عملـی، 
ساده زیسـتی و قناعـت ورزی را انـدرز مـی داد. ایـن 
فیلسـوف ُخم نشـین و بی خانمـان، از تمـدن بشـری، 
دسـت آوردهای برسـاخته و ارزش هـای کذایـی آن 
و  اسـتقال  دادن  نشـان  بـرای  و  می جسـت  دوری 
حـق انتخـاب خـود در چگونـه زیسـتن، از دسـت 
زدن بـه هرگونـه هنجارشـکنی اجتماعـی و بـه پـا 
در  او  از  آن چـه  نداشـت.  ابایـی  رسـوایی  کـردن 
درازنـای تاریـخ در خاطـرۀ جمعـی به یـادگار مانده، 
آدمـی  از  تقلیل گرایانـه  و  سـاده انگارانه  تصویـری 
اسـت کـه اندکـی دیوانـه بـوده، در ُخـم می زیسـت 

و در ماءعـام اسـتمناء می کـرد و دربنـد هیـچ یـک 
از آداب هـای اجتماعـی و ارزش هـای اخاقـی زمانه 
خـود نبـود. دیـوژن، لقـب سـگ )بـه زبـان یونانـی 
κύων و بـه زبـان عربـی َکْلـب( را بـه خـود می داد 
و دلیـل اتخـاذ ایـن لقـب در روایتی افسـانه یی چنین 
آمده اسـت: اسـکندر مقدونـی در دیداری بـا دیوژن، 
پـس از معرفـی خود بـه عنـوان فرومانـروای بزرگ، 
از او خواسـت خـود را بـه وی معرفی کنـد و دیوژن 
چنیـن پاسـخ داد: »و مـن دیـوژن سـگ هسـتم، زیرا 
آنانـی  کـه چیـزی به مـن می دهند را نـوازش می کنم، 
بـر آنانـی که چیـزی به مـن نمی دهند پـارس می کنم 

و آدم هـای شـرور را گاز می گیـرم.« 
اندیشـه ها و رفتارهـای غیرمتعـارف و تأمل برانگیـز 
دیـوژن سـینوپی در کتابـی تحـت عنـوان حیـات و 
مکتب هـای فیلسـوفان نام دار نوشـته دیـوژن الئرتی، 
فارسـی  ترجمـۀ  اسـت.  آمـده  یونانـی،  فیلسـوف 
چنـد  برگیرنـدۀ  در  کـه  کتـاب  ایـن  از  فرازهایـی 
دیـوژن سـینوپی  پُرمغـز  نغـز و جمـات  حکایـت 

پـی می آیـد:  اسـت در 
روزی موشـی را دیـد کـه بـه ایـن سـو و آن سـو 
می دویـد بی آنکـه نگـران یافتـن النه یـی بـرای خـود 
بترسـد، و بـدون هیـچ  تاریکـی  از  باشـد، بی آنکـه 
میلـی بـه بهره منـدی از هر آن چـه زنده گـی را دلپذیر 
 می کنـد، او را الگـوی خـود قـرار داد و نوشـدارویی 

بـرای نـداری خـود یافـت. نخسـت قبـای خـود را 
دوال کـرد، هـم برای آسـایش خود و هم بـرای آن که 
شـبانگاه خـود را در آن بپیچانـد، آن گاه خورجینـی 
سـتاند تـا آذوقـه اش را در آن نهـد و بـر آن شـد هر 
جـا که دلش خواسـت، غـذا خورد، بخوابد و سـخن 
گویـد. این چنیـن، بـا اشـاره بـه رواق زئـوس و بنای 
پومپیـون، می گفـت کـه آتنیـان ایـن دو بنـا را بـرای 
شـخص او سـاختند تـا او بتوانـد در آن جـا سـکنی 
گزینـد. چـون بیمـار شـد، بـه یـک عصـا تکیـه  داد. 
پـس از آن، عصـا و خورجینـش را بـا خـود همـه 
جـا، در شـهر و در جاده هـا، می بـرد. بـرای دوسـتی 
مکتوبـی نوشـت تـا نشـانی خانـه کوچکـی را بـه 
او دهـد، چـون آن دوسـت در پاسـخ بـه او تأخیـر 
 می کـرد، یـک ُخم خالـی در معبد متـرون یافت و در 
آن مـأوی گرفـت. او خود این نکتـه را در مکتوباتش 
حکایـت کرده اسـت. تابسـتان در شـن سـوزان غلط 
می خـورد و زمسـتان، پیکره هـای پوشـیده از برف را 
در آغـوش می گرفـت و هرجایـی راه و چاهـی برای 

جان سـخت گردانـدن خـود می یافـت. 
بـه گونـۀ عجیبـی تحقیـر می کـرد و مکتـب او کلیـد 

را »مکتـب صفـرا« می نامیـد، و آموزه هـای افاطـون 
را اتـاف وقـت می پنداشـت. مسـابقه هایی کـه بـه 
احتـرام دیونیزوس برگزار می کردنـد را »دوز و کلکم 
می خوانـد«، و سـخنوران را »نوکـران مـردم« قلـم داد 
می کـرد. وقتـی بـه ناخدایـان، طبیبـان و فیلسـوفان 
اشـرف  آدمـی  کـه  می کـرد  فکـر  می نگریسـت، 
مخلوقـات اسـت، امـا آنـگاه کـه بـه خواب گـزاران، 
کاهنـان و کسـانی که به ایشـان مراجعـت می کردند، 
منـال  و  مـال  و  ننـگ  و  نـام  دلباختـه گان  همـه  و 
می نگریسـت، فکـر می کـرد کـه آدمـی دیوانه تریـن 
مخلوقـات اسـت. همچنیـن تکـرار می کـرد کـه یـا 
بایـد بـا ذهنـی سـالم بـه پیشـواز زنده گـی رفـت یا 

خـود را بـه دار آویخـت.
یونـان،  کجـای  در  کـه  می پرسـیدند  او  از  اگـر 
انسـان های نیـک دیده اسـت، می گفـت: »در هیچ جا 
انسـان نیک ندیده اسـت، اما در السـدمون، کودکانی 
دیده اسـت«. یـک روز که با جدیت سـخن می گفت 
و کسـی بـه او گـوش نمـی داد، همچـون پرنده یـی 
شـروع بـه آواز خوانـدن کـرد و بی درنـگ، جمعـی 
گـردش حلقـه زده انـد. در ایـن آوان، به ایـن مردمان 
ولگـرد دشـنام داد و بـه آنـان گفـت که بـرای گوش 
دادن بـه اراجیـف می شـتابند و نسـبت بـه چیزهـای 
مهـم بی تفاوت انـد. نیـز می گفـت کـه انسـان ها برای 
گردخـاک تکانـدن و پـای کوبیدن با هـم زد و خورد 

می کننـد، امـا نـه بـرای وارسـته شـدن. او از دیـدن 
دسـتوردانانی کـه آن همـه در بـاب خلقیـات اولیس 
پژوهـش می کردنـد و از خلقیـات خود غافـل بودند، 
از دیـدن موسـیقی دانانی کـه چـه نیکـو سازشـان را 
کـوک می کردنـد و کـوک کـردن روح شـان را به باد 
فراموشـی می سـپاردند، از دیـدن ریاضی دانانی که به 
مطالعـه خورشـید و ماه می پرداختنـد و آن چه در زیر 
پاهای شـان می گذشـت را از یـاد می بردنـد، از دیـدن 
خطیبانـی کـه سرشـار از شـوق نیکـو سـخن گفتـن 
بودنـد و در نیکـوکاری هرگـز شـتاب نمی کردنـد، 
از دیـدن بخیانـی کـه پـول را بـد می دانسـتند و بـا 
ایـن حـال بـرای آن جـان می فشـاندند، در شـگفت 
حفـظ  بـرای  کـه  آدم هایـی  دیـدن  از  او  می شـد. 
همزمـان  و  می کردنـد،  قربانی هـا  خـود  سـامتی 
می کردنـد،  شـکم باره گی  قربانی هـا  ایـن  حیـن  در 
بیـزاری می جسـت. برعکـس، او بردگان را می سـتود 
وقتـی  نمی گرفتنـد،  بـر  خـود  بـرای  غذایـی  کـه 
کسـانی  او  بودنـد.  شـکم باره  قـدر  آن  اربابان شـان 
کـه می بایسـت ازدواج می کردنـد، و هرگـز  ازدواج 
نکردنـد، کسـانی که می بایسـت به پهنه دریـا روند و 
هرگـز نرفتند، کسـانی کـه می بایسـت حکومت کنند 
و هرگـز نکردنـد، کسـانی کـه می بایسـت فرزندانـی 
تربیـت کننـد، و هرگـز چنیـن  نکردنـد، کسـانی کـه 
آمـاده  قدرت منـدان  بـا  معاشـرت  بـرای  را  خـود 
را  نکردنـد  معاشـرت  آنـان  بـا  و هرگـز  می کردنـد 
تحسـین می کـرد. او مـی گفـت کـه باید دسـت را به 
سـوی دوسـتان دراز کرد، بی آنکه انگشـتان را بست.
منیـپ در کتـاب خـود تحت عنـوان فضیلـت دیوژن 
نقـل می کنـد کـه دیـوژن بـه اسـارت درآمـد و بـه 
فـروش گذاشـته شـد، از او پرسـیدند کـه چـه کاری 
بلـد اسـت انجـام دهـد؟ پاسـخ داد: »فرمـان دادن« و 
بـر سـر جارچـی فریـاد زد: »پـس، بپرس چه کسـی 
می خواهـد خداونـدگاری بخـرد؟« او را از نشسـتن 
ماهیـاِن  دارد،  اهمیتـی  چـه  گفـت:  کردنـد.  منـع 

خوابیـده بـر شـکم را هـم می خرنـد ]...[
روزی، شـخصی او را درون خانه یـی مجلـل کـرد و 
بـه او گفت: »بخصـوص بر روی زمین تـف نپاش.«، 
دیـوژن آب دهانـش را بر چهره آن شـخص تف کرد 
و بـر سـر او فریـاد کشـید کـه ایـن تنها جـای کثیفی 
بـود کـه او پیـدا کـرد و توانسـت بـر روی آن تـف 
انـدازد. این سـخن را گاهی به آریسـتیپ هم نسـبت 
می دهنـد. روزی، فریـاد برآورد: »آی! مـردم!« عده ای 
گـرد آمدنـد و او همـه را بـا عصـا از نزد خـود براند 
و گفـت: »مـن انسـان ها را نزد خـود فراخواسـتم، نه 

آشـغال ها ر«.[
شـخصی می خواسـت در کنـار او فلسـفه بیآمـوزد. 
خیابان هـا  در  را  او  کـه  خواسـت  او  از  دیـوژن 
بـا خـود  نیـز  را  شـاه ماهی  یـک  و  کنـد  مشـایعت 
بکشـد. آن شـخص خجل گشـت، شـاه ماهی را دور 
انداخـت و راه خـود را گرفت و رفـت. دیوژن اندک 
زمانـی بعـد بـا او برخـورد کـرد و بـا خنـده بـه او 
زد.« برهـم  را  دوسـتی مان  شـاه ماهی  »یـک  گفـت: 

او اسـتدالل هایی از ایـن دسـت می کـرد: »همـه چیـز 
دوسـتان  فرزانـه گان  بـاری،  اسـت،  خدایـان  آن  از 
خدایاننـد و بیـن دوسـتان همـه چیـز مشـترک، پـس 
همـه چیز از آن فرزانه گان اسـت.« روزی زنی را دید 
کـه در پیشـگاه خدایـان سـجده آورده و ایـن چنیـن 
نشـیمن گاه خـود را نشـان می دهـد، بر آن شـد زن را 
از خرافـه برهانـد. بـه او نزدیک شـد و گفت: »آهای، 
خانـم، آیـا نمی ترسـی که قضا را خدا در پشـت سـر 
تو باشـد )چـون همه چیـز آکنده از حضور اوسـت( 
و تـو بـا ایـن کار منظره بسـیار زننـده  ای را نشـان او 

می دهـی؟
او اظهـار می کـرد کـه در برابـر ثـروت، اعتمـاد بـه 
نفـس خود، در برابـر قانون، طبیعت خـود و در برابر 
درد، خـرد خـود را قـرار می دهد. اسـکندر را بر فراز 
تپـه کرانیـون، در سـاعتی که خورشـید می درخشـید، 
بـا دیـوژن ماقـات افتاد و بدو گفـت: » از من بخواه، 
هرچـه  خواهـی، آن را خواهـی داشـت.« دیـوژون به 

وی پاسـخ داد: “ از بـِر آفتابـم کنار رو!”
منبع:

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sen-
tences des philosophes illustres, traduc-

tion du grec de Robert GÉNAILLE

سقراط دیوانه 
یا حکیم فرزانه

شش ویژه گی 
زنده گی خوب

حمید شوركایی

ــی کــه اســاس یــک زنده گــی خــوب را می ســازند  زنده گــی خــوب ارزش های
ــی زنده گــی در  ــش اصل ــا نیســت نمای ــول، جــزو آنه ــر پ ــد اگ و تعجــب نکنی
حقــوق ماهیانــه نیســت، در مرســدس بنــز هــم نیســت .نمایــش اصلــی زنده گــی 
در میلیون هــا دالــر یــا حســاب بانکــی و خانــه نیســت. نمایــش اصلــی زنده گــی 
ــزی زنده گــی خــوب را  ــن، چــه چی ــردن اســت. بنابرای ــی ک در خــوب زنده گ

ــد؟ ــکیل می ده تش
 خالقیت

اگر خاقیت نداشته باشید و چیزی ایجاد نکنید نمی توانید شاد باشید.
بازی زنده گی، استراحت ندارد .

ــرای  ــدازه کــه نیــروی الزم ب بلــه، البتــه بایــد اســتراحت کنیــم، امــا تنهــا آن ان
ــم . ــاره را کســب کنی برگشــتن و خاقیــت دوب

 دوستان خوب
ــن  ــر در دنیاســت، بنابرای ــن سیســتم حمایت گ ــن و قوی تری دوســتی، بزرگ تری
خودتــان را محــروم از ایــن نعمــت نکنیــد. هیچ چیــزی جــای دوســتی 
انســان های  مــا،  .دوســتان  دارد  العاده یــی  فــوق  فوایــد  و  نمی گیــرد  را 
شــگفت انگیزی هســتند کــه همــه چیــز را درمــورد شــما می داننــد و همچنــان 

دوســت تان دارنــد .
فرهنگ شما

زبــان، موســیقی، آییــن و تشــریفات، ســنت ها، لبــاس …، همــه این هــا آن قــدر 
مهــم هســتند کــه بایــد آنهــا را زنــده نگــه داریــد. منحصــر به فــرد بــودن همــه 
مــا، وقتــی باهــم ترکیــب شــود، باعــث بقــا، انــرژی، قــدرت، نفــوذ و درســتی 

ــود. ــا می ش در دنی
 معنویت

ــواده کمــک کــرده و ملــت را می ســازد.  ــه شــکل گیری اســاس خان معنویــت ب
حواس تــان باشــد کــه تحصیــات و کار شــما را از توجــه بــه روح و روان تــان 
ــا را  ــه وجــود و شــخصیت م ــد وجــود ماســت ک ــن بُع ــرا همی ــدارد زی ــاز ن ب

ــد . ــز می کن ــودات متمای ــایر موج ــازد و از س می س
خانواده و گروه کوچک تان

ــرمایه گزاری  ــما س ــم روی ش ــا ه ــد، آنه ــرمایه گزاری کنی ــان س روی خانواده ت
خواهنــد کــرد، بــه آنهــا انگیــزه دهیــد، آنهــا هــم بــه شــما انگیــزه خواهنــد داد. 
بــه جزئیــات مربــوط بــه افــراد نزدیک تــان اهمیــت دهیــد .اگــر پــدری از خانــه 
بیــرون بــرود و در تمــام روز همچنــان بتوانــد بوســه دختــرش را روی صورتــش 
ــرود و  ــرون ب ــه بی ــردی از خان ــر م ــت. اگ ــدی اس ــرد قدرت من ــد، م ــس کن ح
ــازوان همســرش را دور خــودش حــس کنــد ، تمــام  ــد فشــار ب ــان بتوان همچن

روز شکســت ناپذیــر خواهــد بــود .
ــدرت ،  ــما ق ــه ش ــد ب ــان را گرفته ان ــه دورت ــرادی ک ــا اف ــان ب ــط خاص ت رواب
تــوان و نفــوذ می دهــد، بنابرایــن، ایــن فرصــت را از دســت ندهیــد   روزهایــی 
کــه ســرتان شــلوغ اســت، هــدف واقعــی و دلیــل تاش تــان را فرامــوش نکنیــد 

.



اسـتثنایی  سـیماهای  و  نخبـه گان  از  فارانـی  محمـود 
اسـت. شـخصیت  معاصرمـا  ادبـی  و  سیاسـی  تاریـخ 
فارانـی دسـت کـم در سـه بُعد، برجسـته  و قابـل تامل 
اسـت: دانش، هنر و سیاسـت. فارانی در این سـه زمینه 
یـا گام هـای نو بر داشـته اسـت و یـا گام در جـای گام 
دیگـران نگذاشـته و بـه شـیوۀ دیگـر در آن زمینه هـا 
عمـل کـرده اسـت. فارانـی در دوم دلو 1317 زاده شـد 
و اکنـون 87 سـال دارد کـه  خداونـد عمـرش را دراز 
دارد. آنچـه پیرامـون ابعـاد شـخصیت فارانـی  گفتیم را 

بـه صـورت مشـخص بـر می شـماریم:
فارانِی دانشمند

فارانـی دانشـکدۀ شـرعیات کابـل را می خوانـد، امـا به 
گونـۀ معمـول یـک مـای سـنتی، قاضـی و سـارنوال 
نمی شـود. برخـاف مسـیر طـی شـده، عالـم سیاسـی 
می گـردد، ادبیـات می آمـوزد و بـا سـیمای متفـاوت از 
هـر فـارغ شـرعیات، ظاهـر می گـردد. اسـتاد دانشـگاه 
انگلیسـی  و  اردو  و  عربـی  زبان هـای  می شـود، 
می آمـوزد، ترجمـه می کنـد و از ایـن روزنـه بـا دنیـای 
مـدرن و داشـته و اندیشـه های معاصـر آشـنا می شـود. 
او روزنامه نـگاری کـرد و نشـریۀ »سـپیده دم« را نشـر 
کـرد؛ در رادیـو افغانسـتان کار کرد و سـیمای برتر ادب 

و فرهنـگ را بـه گونـۀ تـازه بـه معرفـی آورد.
ایـن ویژه گـی شـخصیتی، چهـرۀ متفاوتی را   
نسـبت بـه هم گنانـش از او بـه نمایـش می گـذارد. مـا 
داشـته ایم عالـم دیـن کـه سیاسـت و ادب نمی دانـد و 
یـا ادیـب و شـاعر کـه بـا علـوم دینـی آشـنا نیسـت و 
یـا سیاسـت مداری کـه از ادبیـات شـناختی نـدارد، امـا 
فارانـی 50 سـال پیش از امـروز متفاوت تبـارز می کند.

فارانِی شاعر 
فارانـی شـاعر وادیـب اسـت، امـا نمی خواهد بـه گونۀ 
فـراوان سـرایش گران هـم روزگارش فقـط، ابیاتـی نظم 
کنـد، مجموعه هـا و یـا دیوانـی چـاپ کنـد و شـاعر 
را  قالب هـای شـعر  تمـام  نمی خواهـد  معرفـی شـود. 
تجربـه کنـد و دیـوان خـود را مزیـن بـه آن سـازد. در 
یـک سـخن: شـعر می گویـد، امـا نه بـه گونـۀ دیگران. 
نمی خواهـد دنبالـه رو باشـد؛ می خواهـد شـعرش قالب 
و بیـان نو داشـته باشـد. بـه گونۀ دیگـر و یـا دگرگونه 
رؤیـای  به نام هـای:  شـعری  مجموعـه  سـه  بسـراید. 
شـاعر، آخرین سـتاره، سـفر در توفان را چاپ می کند. 
اسـتاد واصـف باختـری در پـاس و سـپاس از فارانـی 
مـرا  اشـعار  فارانـی  نوجوانـی  درروزگار  می گویـد، 
اصـاح می کـرد. اسـتاد باختـری او را به حـق پیشـرو 
غـزل معاصـر و شـعر نـو و نیمایـی به گونـۀ تخصصی 
آن می دانـد. صاح الدیـن سـلجوقی در مـوردی فارانی 
را تـداوم موالنـا و بیـدل می خوانـد و روح متجدد، قوۀ 

ابتـکار قـوی و قریحـۀ فـراوان او را می سـتاید.
ویژه گـی دیگـرش این که  به زبان های فارسـی، پشـتو، 
اردو و عربـی شـعر می گویـد. نمونـۀ از سـروده های 
پشـتوی فارانـی در مجموعۀ »نوی اشـعار« که در سـال 
1341 از سـوی ریاسـت مسـتقل مطبوعات چاپ شـد، 
زیـر عناویـن: د صحرا شـپه، د غرو غروب آمده اسـت.

پـاره  چهـار  نخسـت  گام  در  فارانـی   
می سـراید. در گذشـتۀ شـعر فارسـی رباعی و دوبیتی را 
داشـته ایم، امـا چهـار پـاره بیانی سـت بـا انـدک تفاوت 
از دوبیتـی و رباعـی. فارانـی ایـن گونـۀ نـو را تجربـه 
می کنـد. در چهـار پاره هـا بیـان مـدرن گردیده اسـت و 

اسـت: دیگـر  گونـۀ  قافیـه  مـواردی  در 
ای ماه ای چراغ فروزان نرم شب 

 
ای مشعل طالیی ایوان آسمان

ای دختر برهنه  و سیمین زال چرخ
ای ساقی قشنگ شبستان اختران

با این چهار پاره:
در کاخ پُر شکوه و دل انگیز آسمان

می سوخت شمع های زرین ستاره گان 
چون گرد زر فروغ طایی اختران

می ریخت روی بال فرشته گان
 غـزل می سـراید، امـا نـه بـا آن تعابیـر کهـن و بیـان 
کاسـیک. غـزل نـو را مـی آورد. غزل هـای او نـگاه نو 
و بیـان نـو را بـر می تابنـد. بـرای جسـتجوی تعابیـر و 
قوافـی، دیـوان گذشـته گان را ورق نمی زنـد. می خواهد 
یافـت خـود را بـه تصویـر بکشـد. نـگاه خـود و بیـان 

خـود را ارایـه کند.
نشسته قطرۀ می برلب هوس جویت
چو ژاله یی که سحرگاه برگاب افتد

تن تو در سرخ جامه  می ماند
به عکس ماه که در الله گون شراب افتد

خزد نگاه تو اندر دل شکفتۀ من
چو آذرخش که بر معبد خراب افتد

و یا غزلی با این مطلع:
راز آتشکدۀ دل به کسی نتوان گفت

خبر صاعقه برگوش خسی نتوان گفت
گونـۀ دیگـر نـو گرایی فارانـی در  بیان نیمایـی او خود 
نمایـی می کنـد. بیـان نیمایـی در روزگار او پـا گرفتـه 
بـود، امـا فارانی از شـمار کسـانی بود که در ایـن زمینه 
بـه گونـۀ جـدی عمل کـرد و نمونه های خوبـی را ارایه 
داد کـه آرام آرام آن نحـوۀ بیـان جـا افتـاد وهمه گانـی 

 . شد
از مجموعۀ آخرین ستاره می خوانیم:

از تند باد یأس
در دخمۀ شکسته و تاریک قلب من

خاموش گشت شعلۀ لرزان آرزو
اندوه پر گشود

این جغد سالخورده پس از دیرگاه باز
آمد به آشیانۀ ویرانه اش فرو

و یا این بند از شعر عقاب زخمی:

آن عقاب زخمی و آواره ام من
بر فراز بام دنیا

کز پرش خون می چکد
در جام خورشید.

ویژه گـی دیگـر در  فارانـی، در کنـار بیـان و قالـب نو، 
درونمایـۀ اشـعار اوسـت. فارانـی از عشـق می گویـد، 
ازعشـق به انسـان، از مبارزه و دردهای اجتماعی. شاعر 
در بـرج عاجـی قـرار نگرفتـه اسـت کـه خواب هـای 
خـود را تعبیـر کنـد و احسـاس مجـردش را بـه بیـان 

آرد. شـاعر در آن روزگار جـوان اسـت و بـا انـرژی 
ایـن رو،  از  را می سـراید.  ایـن درد  درد.  از  انباشـته  و 
بیشـتر سـروده هایش بـا درونمایه هـای اجتماعـی تبیین 

می یابـد.
فارانِی سیاست گر و مبارز ملی

سـرکوب  از  بعـد  مـا  جامعـه  در  فارانـی  روزگار  در 
نهضـت مشـروطه، دو گونـه روشـنفکری بیشـتر بـازار 
بـا  و  می رفتنـد  غـرب  دنیـای  بـه  شـماری  داشـت. 
ارزش هـای آن بـر می گشـتند و بـه نحـوی در اشـاعه 
ارزش هـای غربـی می کوشـیدند. شـمار دیگـر وابسـته 
و دلبسـتۀ ارزش هـای نظام هـا و سیسـتم های نـو بنیـاد 
کمونیسـتی شـوروی و چیـن بودند. مبلغان کمونیسـتی 
خـود را مدافعـان کارگـران و رنجبران عالم می دانسـتند  
اندیشـۀ خـود را سوسیالیسـم علمـی می خواندنـد.  و 
شـوروی پیشـرو این روند با موفقیـت در جنگ جهانی 
دوم و ایجـاد شـمار کشـورهای سوسیالسـتی، خـود را 

مدافـع نهضـت آزادی بخـش می خوانـد. طبیعـی اسـت 
کـه در چنین حالتی روشـنفکران دنیای سـتم زدۀ سـوم 
بـه آن راغـب می شـدند. در کشـور ما هم پیـروان چین 
و شـوروی رو بـه رشـد بود. امـا محمود فارانـی، دنبال 
اندیشـه های وارداتـی نرفـت. به گونۀ غبـار و محمودی 
و راهیـان مشـروطه، بـا یـک فکـر و اندیشـۀ ملـی بـه 
سیاسـت پرداختـت. در تـداوم تحـوالت جامعـه زمانی 
کـه پـای تجـاوز شـوروی بـه کشـور کشـانیده شـد، 
بازهـم فارانی در کنـار مبارزان و مجاهـدان قرارگرفت.
شـناخت  فارانـی،  دیگـر  ویژه گـی   

برعکـس  اسـت.  از سیاسـت های جهـان  او  اسـتثنایی 
فـراوان روشـنفکران کـه بـه بهانـه فکـر و  و اندیشـه، 
خدمت گـزاری بیگانـه گان را می پذیرنـد، فارانـی یافت 
و بیـان دیگـر داشـت. بـه خصـوص در مسـایل مبـرم 
بین المللـی همیشـه پای انگلیس را شـریک می دانسـت. 
اگـر رویـدادی در جهـان واقـع و یـا جنگـی شـعله ور 
می شـد، بـی اختیـار صـدا می کـرد: انگلیـس، انگلیس! 

یعنـی هـر کار اسـت زیـر پـای اوسـت.
   ایـن شـیوه و کنـش او سـبب شـد که راهیـان جنبش 
چـپ، عقـدۀ او را در دل بگیرنـد. همیـن امـر سـبب 
شـد کـه در زمـان حاکمیـت حـزب دموکراتیـک خلق، 
فارانـی زندانـی شـود. جالـب این اسـت کـه او را متهم 
کردنـد کـه دزدی کـرده اسـت. بـاری در همـان زمـان 
خبرنـگاران را خبـر دادنـد کـه فارانـی محاکمـه علنـی 
می شـود. خبرنـگاران حضـور یافتنـد، محاکمـه آغـاز 
شـد. وقتـی فرصت دفاع بـه فارانی داده شـد، برخاف 
بـاور و یـا حـدث اربـاب قـدرت، فارانـی بـه گونـۀ 

داسـتانی تقریبـًا چنیـن شـروع کرد:
جوانـی در یک خانـوادۀ روشـنفکر و تقریبًا   
مرفـه بـه دنیا آمـد. فرصت تحصیـل برایش میسـر بود. 
دنبـال دانـش و معرفـت رفـت. دانشـکدۀ شـرعبات را 
انگلیسـی  آموخـت.  را  خارجـی  زبان هـای  خوانـد. 
شـخصیت های  آثـار  می دانسـت.  اردو  و  وعربـی 
بـزرگ جهـان را می خوانـد و ترجمـه می کـرد. اسـتاد 
دانشـگاه شـده بود، شـعر می گفت، داسـتان می نوشت، 
نمایش نامـه می نوشـت. در حلقه هـای ادبـی و فرهنگی 
کشـور از شـمار شـناخته شـده ها بـود. هیـچ انحـراف 
اخاقـی در زنده گـی اش نداشـت. نیازمنـد و محتـاج 
هـم نبـود. همیشـه بـه فضیلـت فکـر می کرد و بـه فکر 
نجـات مظلومـان از بند رنج و عذاب بود. به کشـورش 
عشـق داشـت. روزی ایـن جـوان را بردنـد و گفتند: تو 
دزد هسـتی. امـا نگفتنـد چـرا این جوان دزد باشـد، چه 
نیـازی بـه  دزدی دارد. احتیـاج نیسـت، تحصیـل کرده 
و فـرد شـاخص اسـت. چـرا دزد باشـد؟ آیـا می شـود 
چنیـن کسـی را دزد گفـت؟ اگـر بـا ایـن سـابقه چنین 
فـردی را دزد بگوییـد، کسـی بـاور می کنـد؟ وقتی این 
دفاعیـه چنیـن ادامـه یافـت و تمـام شـد. خبرنـگاران 
خـارج شـدند و هدایـت شـد کـه گـزارش آن هرگـز 

نگردد. نشـر 
در برخـی نوشـته های انترنتـی او را متهم به   
جاسوسـی بـه پاکسـتان کرده انـد که اصًا بـاور کردنی 
نیسـت. به ویـژه که گفتـه اند او بـا نماینـدۀ آی.اس.آی 
آمـد و بـا احمدشـاه مسـعود دیـد و او را دعـوت کـرد 
تـا بـه پاکسـتان بـرود. این بیـان اصـًا حقیقت نـدارد. 
مسـعود در پایـان رژیم نجیـب در جرگـۀ قومندانان در 
توپ خانـه رفـت. آنجـا قسـمی کـه مسـعود خـود در 
صحبتـش تشـریح کـرده اسـت، با جنـرال اختـر رییس 
آن  در  می گویـد:  مسـعود  کـرد.  برخـورد  آی.آس.ای 
جلسـه جنـرال اختـر تاکید داشـت کـه مجاهدین حمله 
را بـر کابـل آغاز کننـد. من مخالفت کـردم و گفتم: اوالً 
کابـل اسـتحکامات دارد و به سـاده گی سـقوط نمی کند 
و دیگـر ایـن کـه در ایـن حملـه مـردم بسـیار تلـف 
می شـوند. امـا جنرال اختـر روی حرف خود پافشـاری 
داشـت و می گفـت: کابـل سـقوط می کنـد. مـن گفتـم: 
چگونـه سـقوط می کنـد. گفـت: مجاهـدان بـا دهـل و 
سـرنا از چهـار طـرف کابـل حرکـت می کننـد. دولـت 
کمونیسـتی از تـرس فـرار و نظـام سـقوط می کنـد. من 
گفتـم: کابـل بـا دهـل و سـرنا سـقوط نمی کنـد. ایـن 
حـرف بـه  جنـرال اختـر سـخت تمـام شـد و گفـت: 
مـن از خـود طـرح برنامـه دارم. هر کس قبـول می کند 
پـی کارش. مـن گفتـم: مـن  بـرود  نمی کنـد  خـوب، 
قبـول نـدارم و مـی روم پـی کارم. در ایـن وقت جلسـه 
متشـنج شـد و برهم خورد. بعد فرماندهـان پا در میانی 
کردنـد و مـرا مجبـور سـاختند که بـه پاکسـتان بروم و 
بـا رهبـران مجاهدیـن و بـا سـران پاکسـتان ببینـم. این 
واقعیـت چه گونگـی سـفر مسـعود به پاکسـتان اسـت. 
بنابرایـن، اتهـام جاسوسـی فارانـی و ایـن که او شـهید 
مسـعود را بـه پاکسـتان دعـوت کـرده کامًا بی اسـاس 

ست. ا
گفته اند: او قصد کودتا و کشـتن اسـتاد ربانی و مسـعود 
را داشـت. از ایـن کـه تـا آخریـن روزهـای مقاومت با 
اسـتاد ربانـی و مسـعود بـود و همیشـه مـورد توجـه و 
لطـف آنـان قـرار داشـت، فکـر می کنـم ایـن اتهـام هم 

ندارد. اساسـی 
در برایند سـخن می شـود گفت: فارانی شـخصیت ملی 
سیاسـی، شـاعر نوگرا و پیشـرو و دانشـمند علوم دینی 
و علـوم معاصـر و یک مبارز وطن دوسـت بوده اسـت. 
همچنان کـه امـروز نیز شـاهد هسـتیم، نگذاشـته غباری 

بنشـیند. بر دامنش 
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سـمینار بین المللـی، علمـی و پژوهشـی جـاده ابریشـم و 
افغانسـتان دیـروز سـه شـنبه )28 قوس( با حضـور برخی 
از پژوهشـگران و آگاهـان اقتصـادی در کابـل راه انـدازی 

. شد
جـادۀ  بیان این کـه  بـا  نشسـت  ایـن  کننـده گان  اشـتراک 
ابریشـم می توانـد بـرای متصـل کـردن کشـورهای منطقـه 
از جنـوب بـه شـمال موثـر تمـام شـود، می گویند کـه این 
جـاده می توانـد افغانسـتان را در چهـار راه تجـارت جهـان 
قـرار  دهـد و برای ترقـی اقتصادی افغانسـتان موثر اسـت.

همچنـان، آنـان بـاور دارنـد کـه جـاده ابریشـم کوتاه ترین 
مسـیر بـرای وصل شـدن کشـورهای منطقه به کشـورهای 

اسـت.  اروپایی 
بـه بـاور آنـان، جادۀ ابریشـم از مسـیر های تاریخی کشـور 
چین، هند و کشـورهای اروپایی اسـت که برای بازسـازی 

مجـدد  آن تاش هـای صورت گرفته اسـت.
رسـول باوری، سـر پرسـت وزیـر اطاعـات و فرهنگ در 

این نشسـت گفـت: راه ابریشـم برای توسـعه اقتصادی در 
کشـور حیاتـی اسـت، ما نیـاز داریم کـه از جامعه بسـته و 
سـنتی بـه یـک جامعـه مـدرن تبدیل شـویم و ایـن کار از 

طریق جادۀ ابریشـم میسـر اسـت.
آقـای بـاوری گفـت که بـا سـاخت جـادۀ ابریشـم فاصله 
میـان افغانسـتان و کشـورهای منطقـه و جهان کوتاه شـده 
و بارزگانـان افغانسـتانی و بین المللـی می توانند با اسـتفاده 
از ایـن  مسـیر کارهـای تجارتـی و سـایر کارهـای خود را 

پیـش ببرند.
ایـن در حالـی اسـت کـه کارشناسـان اقتصادی نیـز تأکید 
دارنـد که جـادۀ ابریشـم مطمین تریـن مسـیر و کوتاه ترین 
راه  بـرای رسـیده کاالهـای تجـاری به کشـورهای اروپایی 
اسـت. از ایـن مسـیر فاصلـه میان کشـورهای آسـیایی و تا 
اروپایـی بیـش از دو هـزار پنجصـد کیلومتـر تخمیـن زده  

شـده است.
بـه بـاور آنان جـادۀ ابریشـم یـک راه تاریخی میـان چین، 

هنـد و اروپا اسـت کـه اکنون یکبـار دیگر برای بازسـازی 
مجـدد آن تاش هـای شـدت گرفته اسـت.

در همیـن حـال، داکتـر عبـد اهلل عبـد اهلل رییـس اجرایـی 
حکومـت وحـدت ملی نیز با ارسـالی پیامی جادۀ ابریشـم 
را از بزرگتریـن پـروژه اقتصـادی در سـطح منطقه و جهان 
عنـوان کـرده و عملـی شـدن ایـن پـروژه را در راسـتای 

توسـعه اقتصـادی و امنیتـی مفیـد خوانده اسـت.
او تاکیـد کـرد که این پـروژه فرصتی گرانبهـای برای مردم 
بـوده کـه افـزون بـر اشـتغال زایی، کشـور را بـه چهـارراه 

منطقـه تبدیـل می کند.
عـاوه بـر آن بـه گفته رییـس اجرایـی حکومـت وحدت 
افغانسـتان  مـردم  ابریشـم  جـادۀ  شـدن  فعـال  بـا  ملـی 
می تواننـد از منابـع خـود اسـتفاده کـرده و آنـرا در بـازار 

جهانـی عرضـه کنـد.
رییـس اکادمـی علـوم افغانسـتان نیـز بـه ایـن باور اسـت 
کـه بـا احیـا شـدن پـروژه بزرگ جـادۀ ابریشـم عـاوه بر 
پیامدهـای بـزرگ اقتصادی نقـش تاریخی کشـور نیز احیا 
مـی شـود، زیـرا پشـینه آن بـه 3500 سـال پیـش از میاد 

بـر می گـردد.
بـه گفتـه او افغانسـتان بـا داشـتن تاریـخ پنـج هزار سـاله 
دارای دسـت آوردهـای بزرگـی در طـول تاریـخ بـوده و 
پـل ارتباطـی میـان تمدن هـا بـه شـمار مـی رود، لـذا مـی 
توانـد در آینـده نیـز بـرای کشـورهای منطقـه و جهـان به 

خصـوص در عرصـه اقتصـادی مفیـد واقـع شـود.
او بـا اظهـار اینکـه کشـورهای جهـان اهمیـت افغانسـتان 
افـزود:  کرده انـد  درک  جغرافیایـی  موقعیـت  نـگاه  از  را 
در صورتی کـه کشـور چیـن هزینـه ایـن پـروژه بـزرگ 
را تـدارک بیبینـد سـایر کشـورهای جهـان نیـز همـکاری 

خواهـد کـرد.
کشـور چیـن در مـاه نوامبـر 2014، اعـام کـرد کـه ایـن  
کشـور بـرای توسـعۀ تجـارت و مسـیرهای حمل ونقـل 
آسـیا در پـروژۀ جـادۀ ابریشـم جدیـد، چهل میلیـارد دالر 
سـرمایه گذاری خواهـد کرد، ایـن سـرمایه گزاری در بانک 
تحـت عنـوان بانـک زیـر سـاخت های آسـیایی صـورت 
گرفته اسـت و بیش از 150 کشـور سـند تشکیل این بانک 

کرده انـد. دسـت خط  را 

براســاس گــزارش ســازمان ملــل در 

جــاری  ســال  آغــاز  از  افغانســتان 

ــش از ۴۰۰  ــال بی ــه ح ــا ب ــادی ت می

هــزار نفــر به دلیــل نربدهــای مســلحانه 

از مناطــق شــان مجبــور بــه فــرار شــده 

ــَا در  ــدگان خصوص ــن بیجاش ــد. ای ان

ــاد  ــکات ح ــا مش ــتان ب ــای زمس رسم

ــد. ــه ان مواج

ــری  ــای ب ــک ه ــی کم ــر هامهنگ دف

ملــل متحــد )OCHA( روز دوشــنبه 

در  تنهــا  کــه  اســت  داده  گــزارش 

 ۱۲ حــدود  گذشــته  هــای  هفتــه 

ــرک  ــه ت ــور ب ــر مجب ــزار و ۳۰۰ نف ه

ــد  ــد. ۳۱ درص ــده ان ــان ش ــق ش مناط

ــق  ــی در مناط ــدگان داخل ــن بیجاش ای

ــتان  ــی افغانس ــامل رشق ــاملی و ش ش

ثبــت شــده انــد کــه بــه میــزان زیــادی 

ــال ۲۰۱۳ اردوی  ــا س ــد و ت ــن بودن ام

آملــان فــدرال در آن جاهــا مســتقر بود.

ــری  ــای ب ــک ه ــی کم ــر هامهنگ دف

ملــل متحــد بــه صــورت منظــم در مورد 

افغانســتان  در  داخلــی  بیجاشــدگان 

ــال  ــور مث ــه ط ــد. ب ــی ده ــزارش م گ

ــا در  ــل تنه ــت رسپ ــر در والی ــن دف ای

هفتــه هــای گذشــته تقریبــًا ۷۰۰۰ آواره 

ــت. ــرده اس ــت ک ــی را ثب داخل

براســاس ایــن گــزارش، در والیت های 

ــه  ــی ک ــی ننگرهــار و کــر، مناطق رشق

ــا گــروه رقیــب شــان ملیشــه  ــان ب طالب

هــای تروریســتی »دولــت اســامی« یــا 

ــای  ــه ه ــد، در هفت ــی جنگن ــش م داع

ــود و  ــق ب ــر از مناط ــته ۴۵۰۰ نف گذش

ــد. ــرار کــرده ان ــاش شــان ف ب

ایــن جنگ هــا از نیمــه مــاه اکتوبــر 

ــده اند و از آن  ــدید ش ــو تش ــن س ــه ای ب

زمــان تــا حــاال حــدود ۶۱ هــزار نفــر از 

جنــگ هــا فــرار کــرده انــد.

بــر اثــر نربدهــا در ســال گذشــته بیــش 

از ۶۶۰ هــزار نفــر از روســتاهای شــان 

فــرار کــرده بودنــد. ســازمان ملــل 

بــرآورد کــرده اســت کــه تــا پایــان 

ســال جــاری میــادی شــامر ایــن 

ــزار  ــه ۴۵۰ ه ــی ب ــدگان داخل بیجاش

ــید. ــد رس ــر خواه نف

جــرب  بــه  هیــزم  جمــع آوری  »بــرای 

ــورم  ــدم، مجب ــوه می خوابی ــب ها در ک ش

بخــورم  غــذا  ســگ  بــا  می کردنــد 

را  سگ شــان  غــذای  پس مانــدۀ  یــا 

کــه  غذایــی  تنهــا  بخــورم،  می دادنــد 

روزهــای  می کــرد،  چــرب  را  شــکمم 

دســت  بــه  مــردم  ســفرۀ  از  جمعــه 

مــی آوردم.«

ایــن گفته هــای نســرن، دخــر دوازده 

ــه  ــش ب ــه ســه ســال پی ســاله یی اســت ک

جــرب ازدواج کــرده. نســرن می گویــد کــه 

در ایــن مــدت خانــوادۀ خــرش از هیــچ 

ــد. ــغ نکرده ان ــر وی دری ــی ب ظلم

از  یکــی  در  اکنــون  کــودک  ایــن 

رس  بــه  غــور  والیــت  شــفاخانه های 

ــوب  ــی اش خ ــت صح ــرد و وضعی می ب

وقتــی  می گوینــد،  دکــران  نیســت. 

نســرن بــه شــفاخانۀ منتقــل شــده کــه بــه 

گفتــۀ خــودش خانــوادۀ خــرش پــس از 

ــه رشمگاهــش چــوب  شــکنجۀ بســیار »ب

کرده انــد.« فــرو 

خشــو  خــر،  بارهــا  می افزایــد،  او 

را  کشــتنش  قصــد  خواهرشــوهرش  و 

نــد. ه ا کرد

گل هــزار  وجــود  در  لت وکــوب  آثــار 

می شــود. دیــده 

ســخی داد، یکــی از بســته گان نســرن 

می گویــد، او را وقتــی یافتنــد کــه بــه 

ــت  ــود و در حال ــده ب ــه دی ــدت صدم ش

وخیمــی بــه رس می بــرد. او می گویــد، 

ــدرش  ــوی پ ــرن از س ــش  نس ــال ها پی س

ــا  ــرب ب ــه ج ــت ب ــران اس ــون در ای ــه اکن ک

ــرد. ــدگل ازدواج ک ــام عی ــه ن ــخصی ب ش

کــودک  ایــن  معالــج  دکــر  شــیام، 

او  صحــی  وضعیــت  کــه  می گویــد 

ــودش  ــام وج ــت، »در مت ــده اس نگران کنن

دیــده   ســوخته گی  و  لت وکــوب  آثــار 

ــت  ــر آسیبی س ــه مهم ت ــود و از هم می ش

بــه  چــوب  فروبــردن  نتیجــۀ  در  کــه 

رشمگاهــش بــه میــان آمــده.«

نســرن تنهــا دخــری نیســت کــه در غــور 

خانواده گــی  خشــونت های  قربانــی 

ــامل  ــانه در ش ــار رخش ــود. سنگس می ش

عزیــزگل،  تیربــاران  شــهرفیروزکوه، 

ســوختاندن زهــرا و ده هــا رویــداد دیگر از 

ــدان  ــته نه چن ــه در گذش ــت ک مواردی س

دور در ایــن والیــت اتفــاق افتــاده اســت.

در سمینار بین المللی و پژوهشی جادۀ ابریشم و افغانستان مطرح شد:

جادۀ ابریشم افغانستان را به  چهارراه تجارت جهانی تبدیل می کند
د جرمني دفاع وزیره:

 له افغانستانه نړیوال 

ځواکونه ډېر په بېړه ووتل

 Ursula»ــن ــن در الی ــرې اورزوال ف ــاع وزی ــي دف د جرمن

ــي  ــه جرمن ــره ل ــې دې ــف ک ــه مزاررشی von der Leyen« پ

ــوال  ــې نړی ــل چ ــال ووی ــه مه ــې پ ــه د کتن ــو څخ ځواکون

ــه  ــړه ل ــره بی ــه ډې ــې پ ــو ک ــتیو کلون ــه وروس ــه پ ځواکون

ــې  ــت ک ــې وخ ــه داس ــم پ ــه ه ــل او هغ ــتانه ووت افغانس

چــې مــوږ ټــول پــه دې پــوه و چــې د دې هېــواد امنیتــي 

ــراب دی. ــت خ وضعی

د جرمنــې دفــاع وزیــرې پــه عیــن حــال کــې وویــل چــې 

هېــواد یــې لــه افغانســتان رسه اوږد مهالــه مرســتو تــه ژمــن 

دی.

ــې  ــته چ ــادي کال وروس ــه ۲۰۱۴ می ــن ل ــن در الی مېرم

پــه افغانســتان کــې د ناټــو پــه مــرۍ د نړیوالــو ځواکونــو 

محــارب ماموریــت پــای تــه ورســېد، پــه دې هېــواد کــې 

پــه چټکــۍ د نړیوالــو ځواکونــو د شــمېر پــر کمېــدو انتقــاد 

وکــړ او ویــې ویــل چــې نړیوالــه ټولنــه اوس پــه دې پــوه 

ــربه کار  ــر ص ــه ډې ــې ل ــه کار ده چ ــه پ ــې ورت ــوې چ ش

واخــي.

ــه  ــې هغ ــړي چ ــر ک ــه دي هې ــې ن ــړه، دا ی ــه ک ــې زیات هغ

ــره  ــه ډې ــه چــوکاټ کــې پ ــوږ د »ISAF« پ وخــت چــې م

بېــړه او زیاتــه پیامنــه د رستېــرو شــمېر کــم کــړ، ټــول پــه 

دې پــوه و چــې د افغانســتان امنیتــي وضعیــت خطرنــاک 

دی.

د جرمنــي دفــاع وزیــرې وویــل، افغانــان تــر اوســه د 

ــا  ــه اړتی ــې ت ــورې او روزن ــړ، مش ــو مات ــو ځواکون نړیوال

ــته  ــه ش ــر څ ــه ډې ــر اوس ــې ت ــړه چ ــې ک ــه ی ــري او زیات ل

چــې بایــد تــررسه يش. خــو دا پــه دې ډاډه ده چــې پــه دې 

هېــواد کــې د دوی ماموریــت پرســم لــوري مــخ تــه ځــي.

ــر  ــوږ ت ــه م ــل، افغانســتان ب ــرې ووی ــاع وزی ــي دف د جرمن

یــوې اوږدې مــودې پــورې بوخــت وســايت چــې مــوږ تــه 

ــو. ــر زغمــه کار واخل ــه ډې ــه کار ده ل هــم پ

پــه اوس وخــت کــې پــه افغانســتان کــې چــې یــو وخــت 

ــت  ــا »ISAF« د ماموری ــو ی ــو مرســتندویه ځواکون د نړیوال

پــه چــوکاټ کــې د رستېــرو شــمېر شــاوخوا ۱۵۰ زره تنــو 

ــو  ــو ځواکون ــواد کــې د نړیوال ــه دې هې ــه رســېده اوس پ ت

ــم  ــې ه ــه ی ــرې برخ ــه دی. ډې ــاوخوا ۱۷ زره تن ــمېر ش ش

ــري دي. ــي رستې امریکای

افغانســتان بــه مــوږ تــر یــوې اوږدې مــودې پــورې بوخــت 

. وسايت 

ــه افغانســتان کــې د پوځــي هڅــو  ــو پ ــي چارواک امریکای

اعــان شــوې  نــوې  د  واشــنګټن  د  لپــاره  پراختیــا  د 

ســراتیژۍ پــه تــرڅ کــې د جرمنــي پــه ګــډون د ناټــو لــه 

نــورو متحدینــو هــم غوښــتي چــې پــه افغانســتان کــې د 

ــړي. ــات ک ــمېر زی ــرو ش ــو رستې خپل

خــو دوی متــه نه کــوي چــې جرمنــي بــه د نــوی حکومــت 

تــر جوړېــدو مخکــې پــه دې اړه کومــه پریکــړه وکړي.

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــۍ پ ــره اوون ــان تې ــي پارمل د جرمن

ــه  ــتو پ ــورو میاش ــو ن ــت د درېی ــو ماموری ــي پوځیان جرمن

ــت  ــی حکوم ــوی جوړېدونک ــو ن ــړ، ترڅ ــد ک ــه متدی مخ

ــه اړه غــور وکــړي. یــې وروســته د اوږد مهالــه غځېــدو پ

ــه افغانســتان کــې د ناټــو د قاطــع  پــه اوس وخــت کــې پ

ماتــړ د ماموریــت پــه چــوکاټ کــې د جرمنــي شــاوخوا 

ــه دې هېــواد کــې خدمــت کــوي. ــان پ ۹۸۰ پوځی
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ورزش
عبدالبشیر فکرت

بــا توجــه بــه انبوهــی از شــواهد تاریخــی، متمرکــز 
ــدی در  ــدرِت سیاســی و اقتصــادی همــواره تهدی شــدن ق
ــمار  ــی به ش ــردی و اجتماع ــای ف ــوق و آزادی ه ــر حق براب
ــرد  ــد ف ــا چن ــک ی ــدرت ی ــر ق ــی در براب ــی مانع ــت. وقت ــه اس می رفت
وجــود نداشــته باشــد و آن هــا مقــّدرات یــک جامعــه و منطقــه را 
به تمامــی در کــف دســت گیرنــد، بالطبــع بــه انحصــار و بســط پیرامونــی 
قــدرت می انجامــد و بــه تعبیــر قــرآن، »إن اإلنســان لیطغــی أن راه 

ــد زد.  ــی خواهن ــه سرکش ــت ب ــتغنی« دس اس
بــا درک چنیــن حساسیّتی ســت کــه طــرح تئــوری تفکیــک قــوا، 
ــن  ــت جــرم و جــزا، مســألۀ مشــارکت سیاســی، حــق تعیی اصــل قانونی
سرنوشــت، جامعــۀ مدنــی فّعــال و... اهمیّــت می یابــد و از تجمیــع 
ــع قــدرت را  ــع می شــود. امــروزه توزی قــدرت روی محــور خاصــی مان
ــاالر  ــای مرم س ــه نظام ه ــت ک ــر داش ــی در نظ ــن هدف ــوان عمده تری می ت
به دنبــال آن انــد و ســعی بــر آن ســت تــا از انحصــار قــدرت بــا اســتفاده 
ــر آن،  ــزون ب ــود. اف ــری ش ــی، پیش گی ــی و حقوق ــیوه های سیاس از ش
هــر چــه دایــرۀ حاکمیّــت دولتــی کوچک تــر گــردد، جــا بــرای حقــوق 
ــی  ــا، فعالیّت هــای مدن ــه یــک معن و آزادی هــای فــردی و اجتماعــی و ب

ــد.  ــد ش ــوده تر خواه گش
از یکســو، و توزیــع  بیــان، تحدیــد حاکمیّــت دولتــی  ایــن  روی 
ــد در  ــر، می توان ــوی دیگ ــدرت از س ــی ق ــی و سیاس ــتماتیک قانون سیس
ــه گان  ــزاع نخب ــه در مقاطــع بســیاری از ن ــد افغانســتان ک ــی مانن جامعه ی
قومــی رنــج بــرده اســت، موثــر افتــد. نظــام متمرکــز در جامعه یــی ماننــد 
ــرد،  ــه می گی ــه تجرب ــی را ب ــزون قوم ــکاف های روزاف ــه ش ــتان ک افغانس
ــی  ــام و چگونه گ ــوع نظ ــان ن ــی می ــدارد. دوگانه گ ــی ن ــی چندان کارآی
ــّم بحــران زا  ــل مه ــوان یکــی از عوام ــی کشــور را می ت ــاختار اجتماع س
در نظــر آورد. از ایــن رو، بــه بــاور بنــده، رفــع اصطــکاک میــان ایــن دو، 
ــی از  ــه بخش ــل ب ــد الاق ــدرت می توان ــازی ق ــت غیرمتمرکزس ــا سیاس ب
بحــران اجتماعــی و سیاســی در ایــن کشــور نقطــۀ پایــان بگــذارد و زمینــۀ 
مشــارکت سیاســی گروه هــای مختلــف قومــی، مذهبــی، دینــی و... را در 

ــازد. ــر س ــام فراهم ت ــاختار نظ س

عزیز آریانفر

جنگ اعالم ناشدۀ ارگ در برابر شمال!
راهبــرد بســیار خطرنــاِک ارگ ایــن اســت کــه می خواهــد 
شــمال را بــا نیــروی حــزب اســامی، طالــب و داعــش از 
دســت جنبــش، جمعیــت، شــورای نظــار و حــزب وحــدت بیرون بکشــد 
ــا ســر دادن شــعار  ــادن رزم ســاالران شــمال، ب ــردای برافت و ســپس در ف
مبــارزه بــا تروریســم بــه یــاری امریــکا و حتــا روســیه، خــود بر سرتاســر 
ــۀ ســنجش های نادرســت  ــر پای ــرد کــه ب ــد. ایــن راهب شــمال تســلط یاب
بنیــاد ریختــه شــده اســت و بــر شــالوده نگرش هــای کوتاه بینانــه 
ــار از  ــیار زیان ب ــور بس ــرای کش ــد ب ــت، می توان ــتوار اس ــه اس تبارگرایان
ــار  ــی خون ب ــان فرسایش ــای بی پای ــوی جنگ ه ــه س ــد و آن را ب کار برآی
بکشــاند. ایــن راهبــردی اســت کــه از روز نخســت روی کار آمــدن کرزی 
تــا بــه امــروز بی چــون و چــرا در رأس همــه برنامه هــای تبارگرایــان ارگ 
نشــین گذاشــته شــده اســت. در همیــن راســتا اســت کــه میــدان فراخــی 
را فــراراه تاریک اندیش تریــن نیروهــای واپس گــرا گشــوده انــد و از 
ــت  ــن رو، اس ــد. از همی ــه می کنن ــتیبانی همه جانب ــان پش ــن رو، از آن همی
کــه جغرافیــای جنــگ را تغییــر دادنــد و بــه شــمال آوردنــد. دردمندانــه 
ــخ  ــی تاری ــردم داران ارگ در خــواب افیون ــه س ــی ک ــوربختانه مادام و ش
ــتان و کشــورهای  ــه پاکس ــته ب ــی وابس ــای ارتجاع ــد، نیروه ــه ان فرورفت
ــرده، در  ــی ک ــای فراوان ــی بهره برداری ه ــت طای ــن فرص ــی از ای عرب
شــمال چنــان ریشــه دوانیــده انــد و چنــان شــبکه های پـُـر شــاخ و برگــی 
ــان  ــا زم ــه دهه ه ــال ها چــه ک ــردن آن س ــه ریشــه کن ک ــد ک ــده ان را تنی
ــه ســود  ــه صــد درصــد ب ــرد. طرفــه این کــه ایــن راهبــرد تبارگرایان می ب
ــدرو  ــای تن ــن گروه ه ــاری ای ــه ی ــه توانســته اســت ب پاکســتان اســت ک
ــا  ــور م ــر کش ــود را در سرتاس ــراب کارِ خ ــی و خ ــبکه های جاسوس ش

پهــن کننــد. 
اشــتباه محاســبۀ ارگ در ایــن اســت کــه گمــان می بــرد کــه بــه تنهایــی 
حضــور امریــکا تضمیــن جاودانــی بــرای تحکیــم ســلطۀ بی چــون و چــرا 
ــدارد  ــت می پن ــن رو، نادرس ــت. از ای ــداداد اس ــک خ ــان در مل و ابدی ش
ــی  ــرف غن ــاری اش ــه ب ــت. چنان چ ــت اس ــت مدیری ــز تح ــه همه چی ک
ــه  ــام داشــت ک ــود، اع ــرده ب ــدز ســقوط ک ــه کن ــی ک احمــدزی هنگام
ــه  ــل از این ک ــت. غاف ــت اس ــت مدیری ــز تح ــید، همه چی ــران مباش نگ
ــزرگ  ــر ب ــرون شــود. خط ــت بی ــز از مدیری ــه همه چی روزی می رســد ک
در ایــن اســت کــه بــه محــض ضعیــف شــدن نیروهــای شــمال، پاکســتان 
ــدازی  ــا راه ان ــش ب ــب و داع ــامی، طال ــزب اس ــاری ح ــه ی ــد ب می توان
کودتایــی بــرج و بــاری ارگ را برانــدازد و باندهــای کــرزی و احمــدزی 
ــه گاه  ــدام تکی ــه ک ــد و ن ــوردار ان ــی برخ ــتیبانی مردم ــه از پش ــه ن را ک
نظامــی نیرومنــد سرســپرده دارنــد، بــه یــک گــردش چــرخ نیلوفــری بــه 

ــد.  ــخ بیفکن ــی تاری زباله دان
ــۀ  ــری تنگ نگران ــن کوته نظ ــد در ای ــده، ارگ بای ــر نش ــا دی ــن رو، ت از ای
ــد و در راســتای ملت ســازی و کشورســازی  ــاری خــود بازنگــری کن تب
در محــور آرمان هــای واالی انســانی و ملــی گام بــردارد، نــه در راســتای 
برافکنــدن همــه بنیادهــای کشــور زیــر داربســت نگرش هــای تنگ نگرانــۀ 
ــتای  ــم در راس ــت ه ــه دست به دس ــا هم ــت ت ــته اس ــتانه. بایس تبارپرس
اتحــاد، بــرادری، برابــری، تأمیــن دموکراســی، دادگــری اجتماعــی، تأمیــن 
ــتین  ــدت راس ــی، وح ــۀ مدن ــدن جامع ــه ش ــهروندی، نهادین ــوق ش حق
ــه دار  ــه هم ــه این ک ــم؛ ن ــازی گام برداری ــازی و دولت س ــی، کشورس مل
و نــدار کشــور را بــرای تأمیــن ســلطۀ جابرانــۀ ســلطۀ یــک قــوم و قبیلــه 

بربــاد دهیــم.

آغاز دومین تورنمنت 
والیبال بانوان در کابل

شورای المپیک آسیا:
انتخابات کمیتۀ ملی المپیک افغانستان 

تا سه ماه دیگر برگزار خواهد شد

فیـسبـوک نـــامــه

دومیـن تورنمنـت والیبـال بانـوان در کابـل، بـا حضور شـش تیم برتـر آغاز 
شـده اسـت، تیمهایـی کـه هـر یـک، چندیـن بازیکـن در تیـم ملـی والیبال 

دارند. بانـوان 
همزمـان بـا آغاز ایـن تورنمنت، برخـی از بانوان ورزشـکار از تجارب خود 

در پیوسـتن بـه ورزش حکایت کردند. 
فـروزان هـادی کـه عضو تیم ملـی والیبال بانوان کشـور اسـت، می گــوید، 
بـا وجـودی کـه والیبـال بانوان پیشـرفت کـرده، اما هنـوز هم آن ها بـا انواع 

خشـونت و نگاه هـای تحقیرآمیـز مواجـه اند.
فـروزان هـادی کـه در تیم »سـره میاشـت« بازی می کند، هفت سـال اسـت 
کـه عضویـت تیـم ملی والیبـال بانوان را نیـز دارد. بانو هادی که والیبــال را 
12 سـال پیـش در والیـت بغان آغـاز کرده اسـت، از پیشـرفت های بانوان 
در ایـن ورزش خبـر می دهـد و می گویـد کـه یکـی از عوامـل آن، تشـویق 

والدیـن و خانواده هـا از دختران شـان در عرصـۀ ورزش اسـت.
امـا بـا وجـود این پیشـرفت ها، فـروزان هـادی می گوید که هنوزهم هسـتند 

خشـونت هایی کـه بر بانوان ورزشـکار تحمیل می شـوند.
دومیـن تورنمنـت والیبـال بانـوان، بــا هـدف مبـارزه بــا قاچـاق انسـان و 
شناسـایی چهره هـای برتـر برای تیـم ملی والیبال بانوان برگزار شـده اسـت.
قـرار اسـت کـه در برخـی از والیت هـا نیـز بـا هـدف رشـد والیبـال بانوان 
و ایـن کـه چگونـه بـه خشـونت در برابـر بانـوان پایـان داد، تورنمنت هـای 

مشـابهی برپا شـوند.

رییس شـورای المپیک آسـیا در سـفرش به کابل گفته اسـت که این شـورا 
در همـکاری بـا بخـش ورزش افغانسـتان، بـرای برگزاری شـفاف انتخابات 

کمیتـۀ ملـی المپیـک افغانسـتان آماده گی گرفته اسـت.
دفتـر رسـانه های ریاسـت جمهوری بـا نشـر خبرنامه یـی گفتـه اسـت کـه 
حسـین المسـلم این موضوع را روز گذشـته در دیدار با محمداشـرف غنی 

رییـس حکومـت وحـدت ملی بیـان کرده اسـت.
محمـد اشـرف غنـی در ایـن دیـدار کـه حفیـظ اهلل ولـی رحیمـی، رییـس 
عمومـی تربیـت بدنـی و ورزش و همچنـان جنـرال ظاهـر اغبـر نیز حضور 
داشـتند، گفـت کـه انتخابات ریاسـت کمیتۀ ملـی المپیک افغانسـتان برگزار 

شـد. خواهد 
او از رییـس هیـأت شـورای المپیـک آسـیا خواسـت تـا براسـاس قوانین و 
طرزالعمل هـای پذیرفتـه شـده، در ایـن راسـتا همـکاری کنـد و انتخابـات 
فدراسـیون ها در والیات نیز برحسـب مقـررات کمیتۀ المپیک برگزار شـود.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی خاطر نشـان کـرد کـه حکومت افغانسـتان 
آمـاده اسـت تـا در زمینـۀ فراهم آوری تسـهیات لوژسـتیکی همـکاری کند 
تـا انتخابـات کمیتۀ ملـی المپیک و همچنـان نماینده گی های والیات کشـور 

بـه  گونـه شـفاف و دور از مداخله برگزار شـود.
المپیـک  از همکاری هـای شـورای  اشـرف غنـی ضمـن سـتایش  محمـد 
آسـیایی، گفـت که پـس از انتخابات ریاسـت کمیتۀ ملی المپیک افغانسـتان، 
حکومـت برنامـۀ کوتاه مـدت، میان مـدت و دراز مـدت رشـد و انکشـاف 
ورزش کشـور را روی دسـت خواهد گرفت و جهت تطبیق آن کار خواهد 

. کرد
رییـس هیـأت شـورای المپیـک آسـیا گفـت کـه آنـان آمـاده انـد تـا در 
برگـزاری انتخابات شـفاف مطابـق قوانین، بـا کمیتۀ ملی المپیک افغانسـتان 

کنند. همـکاری 
حسـین المسـلم افـزود: »کمیتۀ المپیک آسـیایی در سـه ماه، تـدارک الزم را 
در همـکاری بـا بخش ورزش افغانسـتان جهت برگزاری انتخابات ریاسـت 

کمیتـۀ ملـی المپیـک، روی دسـت می گیـرد و آن را تطبیـق خواهد کرد.«
زمینـۀ حضـور  آسـیایی،  المپیـک  شـورای  کـه  گفـت  ادامـه  در  المسـلم 
ورزشـکاران افغانسـتان را نیـز در مسـابقات آسـیایی جاکارتـا کـه در مـاه 
اگسـت سـال آینـدۀ میـادی )هشـت مـاه دیگـر( برگـزار می گـردد، فراهم 

خواهـد سـاخت.
کمیتـۀ ملـی المپیک کشـور از حدود دو سـال پیش با جنجال هـای متعددی 
مواجـه بـوده اسـت و از سـوی دو رییـس -محمـد ظاهـر اغبـر و فهیـم 
هاشـمی- اداره می شـد و بـه صـورت جداگانـه بـه نـام کمیتۀ ملـی المپیک 

فعالیـت می  کردنـد.
بـه تاریـخ 3 عقرب سـال جاری، رییـس حکومت وحدت ملـی در حکمی، 
محمـد ظاهـر اغبـر را بـه عنـوان سرقنسـول کشـور در شـهر مونیـخ آلمان 
مقـرر کـرد، امـا از آن زمان تا کنون، سرنوشـت ریاسـت کمیتۀ ملـی المپیک 

نامشـخص مانده اسـت.
 

صدایی که در افغانستان 
هیچ شنیده نمی شود!

عصمت اهلل راغب
والیت غور در گذشـته، نشـانی از تمدن، خردورزی، دانش گسـتری با اسـاف از 
امپراتـوران، یـان جهان گشـا و ابرمـردان تاریخ بود، امـا فرزندانش امروز خسـته، 
مهجـور و محـروم از ابتدایی تریـن خواسـته های هسـتند کـه توهیـن بـه تاریـخ و 
تمـدن گذشـتۀ آنان تلقی می شـود. امـروز یـادآوری از تمدن شـکوهمند غوری ها 
و مثال آوردن از عاوالدین، غیاث الدین، شـهاب الدین و سـلطان رضیه از سـویی 
زعمـای افغانسـتان، تنهـا وسـیله برای فریب غوری ها شـده اسـت کـه هرازگاهی 
متولیـان برنامه ریـز در حکومت هـای معاصر فقـط برای حصول خواسته های شـان 
بـه رسـم نیرنگ سـری بـه تاریخ گذشـتۀ غوری هـا می زننـد و فریب مآبانـه؛ آن ها 

را به گذشـتۀ تاریخی شـان دل خـوش می کنند.
والیـت غـور علی الرغـم گذشـتۀ تاریخـی اش کـه مهـد تمـدن بـود، امـروز یکی 
در  اسـتان   34 میـان  در  کـه  می آیـد  حسـاب  بـه  والیت هـای  محروم تریـن  از 
عقب مانده گـی، زبـان زدِ خـاص و عـام اسـت. آنچـه را کـه غوری هـا از سـوی 
بی عدالتـی و دسـتِ کم گرفتـن غوری هـا می داننـد، همانـا  تبعیـض،  حکومـت 
عـدم توجـه حکومـت روی اولویت هـای شـهروندان ایـن والیـت مبنـی بـر عدم 
سـاختمان سـرک ) کابل-غور-هـرات( و اعمـار بند برق در این والیت می باشـد، 

چیـزی کـه ابتدایی تریـن خواسـت و نیـاز انسـان های امـروزی را می سـازد.
غوری هـا سال هاسـت کـه بـدون برخـورداری از سـرک، بـرق، پویایـی اقتصادی، 
دادوسـتد فرهنگـی... در جغرافیـای محصـور انـد کـه در تمـام الیه هـای آن نـه 
آثـاری از نوگرایـی بـه چشـم می خـورد و نـه هـم از رفـاه اجتماعـی و انکشـاف 
متـوازن خبـری هسـت، تنهـا چیزی کـه در ایـن والیت به درسـتی نمایان اسـت، 
رفتارهـای تبعیض آمیـز و تعطیـل مفـاد مـادۀ ششـم قانون اساسـی مبنی بـر تأمین 

عدالـت اجتماعـی و انکشـاف متـوازن در ایـن والیت می باشـد.
غوری هـا سـال ها اسـت بـا مدنی تریـن روش خواسـتار دسـت یابی بـه حقـوق 
شـهروندی و توزیـع عادالنـۀ ثـروت ملـی شـده انـد؛ چیـزی کـه قانـون اساسـی 
افغانسـتان آن را بـه عبـارت »دولـت به ایجاد یـک جامعۀ مرفه و مترقی براسـاس 
عدالـت و کرامـت انسـانی، حمایـت از حقـوق بشـر، تحقـق دموکراسـی، تأمیـن 
وحـدت ملـی، برابری بین همـه اقوام و قبایل، و انکشـاف متـوازن در همه مناطق 
کشـور مکلـف می باشـد« تضمیـن می کنـد؛ امـا متأسـفانه تـا هنـوز در میـان همه 
حرکت هـای مدنـی در افغانسـتان، کم تریـن صدایـی که بـه آن در پیونـد به تحقق 
عدالـت، رسـیدن بـه جامعۀ مرفـه و مترقـی، تأمین وحـدت ملی، برابـری اقوام و 

انکشـاف متـوازن توجه شـده اسـت، صـدای مـردم غور بوده اسـت.
در ادامـۀ حرکت هـای دادخواهانـه در سـال های گذشـته، امسـال نیـز غوری هـا 
بـه طـور بی سـابقه یی بـرای تحقـق عدالـت اجتماعـی و توسـل بـه دو خواسـت 
عمدۀشـان )سـرک و بـرق( در ایـن والیـت دسـت بـه مظاهـرات خیابانـی زدند؛ 
مظاهراتـی کـه بـا تجمع از همه اقشـار جامعه اعـم از بزرگان، جوانـان، نوجوانان، 
کـودکان، معلمـان، مأمـوران، پزشـکان، کسـبه کاران، بانـووان و... در غـور کمتـر 

پیشـینه داشـته است.
در همیـن حـال، طوالنی شـدن مظاهرات خیابانی و شـب زنـده داری غوری ها در 
هوای سـردِ زمسـتان در چادرهـای تحصن، پس از پانـزده روز حکومت را مجبور 
سـاخت تـا بـاب گفتگوهـا را در کابل با نماینـده گان این حرکت باز کند و سـپس 
هیأتـی را بـا ترکیـب از وزارت خانه هـای سـکتوری )فوایـد عامـه، انـرژی آب و 
برق، انکشـاف دهات و شـرکت برشـنا( جهت بررسـی مشـکات و خواسته های 
غوری هـا بـه آن والیـت اعزام کنـد. هیأِت اعزامـی پس از گفت وگوهـای طوالنی 
بـا نماینـده گان حرکـت راه و روشـنی و تصدیـق از داعیـۀ حق طلبانـۀ غوری هـا، 
سـرانجام بـرای پایـان دادخواهـی و برچیـدن خیمه هـای تحصـن، تفاهم نامه یـی 
را بـا نماینـده گان حرکـت راه و روشـنی بـه امضـا رسـانید کـه در آن تفاهم نامـه، 
نماینـده گان حکومـت تعهـد سـپرد تا افـزون بـر تکمیل کـردن کار بندپـوزه  لیچ، 
هزینـۀ سـاختمان صـد کیلومتـر سـرک اسـفالت و هزینـۀ اعمـار بـرق سـولری 5 

میـگاوات را شـامل بودجه مالی سـال 1397 بسـازند.
ایـن در حالـی اسـت کـه از امضـای تفاهم نامـه روزهـا اسـت کـه می گـذرد؛ امـا 
از تحقـق وعده هـای حکومـت هنـوز خبـری در دسـت نیسـت. در یـک بنـد از 
آن تفاهم نامـه آمـده اسـت: »هیـأت اعزامـی پـس از برگشـت بـه کابـل در هنگام 
تسـلیم دهی متـِن تفاهم نامـه بـه شـخص رییس جمهـور بایـد نماینـده گان مـردم 
غـور در خانـۀ ملـت و نماینـده گان کمیتۀ راه و روشـنی نیز حضور داشـته باشـند 
تـا هرآنچـه را شـخص رییس جمهـور بـه حضورداشـت نماینـده گان بـرای مردم 
غـور وعـده می سـپارد، به عنوان یک سـند ثبت گردد.« متأسـفانه پس از برگشـت 
هیـأت تـا هنـوز از سرنوشـت تفاهم نامـه خبری نیسـت. جسـت وجوهای ابتدایی 
نماینـده گان حرکت راه و روشـنی نشـان می دهـد که حکومت هیـچ اراده یی برای 
پاسـخ مثبـت به خواسـته های برحـق غوری هـا مبنی بر خواسـت های منـدرج در 

تفاهم نامـۀ حرکـت راه و روشـنی را نـدارد.
از سـویی هم بـا وصـف این کـه حرکـت دادخواهانـه اخیـر غوری ها بـا موجی از 
حمایت هـای نهادهـای مدنـی، برخـی از شـخصیت های سیاسـی و وکای محترم 
پارلمـان روبـه رو شـد، امـا براینـد گفت وگوهـا بـا حکومـت نشـان می دهـد کـه 
دسـتاِن آشـکار و پنهانـی در نظـام و جـود دارد کـه در زمینـۀ اسـفالت بـزرگ راه 
مرکـزی مداخلـه می کننـد. به بـاور نویسـنده، آنچه کـه عامل جـدی پس مانده گی 
غوری هـا گفتـه می شـود، عقـده ورزی برخـی از رهبـران سیاسـی و سـنگ اندازی 
عده یـی کـه با دسـت یابی مردم غور به انکشـاف و توسـعه، منافع خودشـان را در 

درازمـدت بـه خطـر می بینند، اسـت.
بیـش از یک ونیـم دهـه اسـت کـه نظـام جدید در کشـور بـه حمایـت کمک های 
مالـی جامعـۀ جهانـی ده ها میلیارد دالر را در افغانسـتان به مصرف رسـانده اسـت؛ 
امـا در ایـن میـان، والیت غـور یگانه والیتی اسـت که کم ترین سـهم را در عرصۀ 
ساخت و سـاز از ایـن کمک هـا بهـره بـرده اسـت. بی پروایـی و تعلـل مقدماتـی 
حکومـت نشـان می دهـد کـه حکومـت اراده مبنـی بـر عملـی سـاختن وعده های 
خـود در پیونـد بـه سـاختمان سـرک و اعمـار بند بـرق در غـور نـدارد. در همین 
حـال، نماینـده گان کمیتـۀ راه و روشـنی حکومـت را بـه کارشـکنی متهـم کـرده 
ُهشـدار می دهنـد، در صورتـی کـه حکومـت مطابـق مـواد تفاهم نامه عمـل نکند، 
در آن صـورت نقـض کننـده تفاهم نامـه جانـب حکومـت بـوده؛ غوری هـا بـار 
دیگـر در جاده هـا خواهنـد ریخـت و در آن صورت، حکومت پاسـخگوی هرنوع 

پیامـد و پیش آمـده در آینـده خواهـد بود.
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فارن پالیسی
1- این نخسـتین باری اسـت که امریکا 
ریاسـت جمهوری  نخسـت  سـال  در 
منتشـر  را  ملـی  امنیـت  اسـتراتژی 
می کنـد. بیـل کلینتـون، جـورج بـوش 
پسـر و بـاراک اوبامـا همگـی در ایجاد 
سـقف زمانی برای انتشـار آن شکسـت 
خوردنـد. بـه رغـم رکـود قانونگذاری 
کـه اجـرای دسـتورکارهای ترامـپ را 
کنـد کـرد؛ چیـزی کـه اوباما نیـز با آن 
درگیـر بـود، امـا او در معـرض فجایـع 
)موگادیشـو(  کلینتـون  کـه  خارجـی 

در  بـوش )حمـات 11 سـپتامبر(  یـا 
معـرض آن قرار گرفتند؛ قـرار نگرفت. 
پیش بینـی  بسـیاری  کـه  حالـی  در 
دچـار  اسـتراتژی  ایـن  کـه  می کردنـد 
آینـده  سـال  از  قبـل  و  شـده  لغـزش 
منتشـر نشـود. ایـن همچنیـن نخسـتین 
بـار اسـت کـه رئیس جمهـوری خـود 
بـا  همزمـان  را  طوالنـی  سـخنرانی 
در  می کنـد.  ایـراد  اسـتراتژی  اعـام 
گذشـته مشـاوران امنیـت ملـی این کار 
را می کردنـد. در واقـع تیـم ترامـپ در 
اعـام حرفـه ای ایـن اسـتراتژی جـای 
تحسین دارد، چیزی که در سال گذشته 
میادی وجـود نداشـت. امیدواریم این 
شـاخصی بـر پختگـی و ثبـات باشـد. 
همچنیـن ایـن اسـتراتژی طوالنی تریـن 

بـه حسـاب می آیـد، بـه طوری کـه در 
مقایسـه بـا اسـتراتژی اوبامـا 10 تا 15 
صفحـه بیشـتر بـود. اعضـای تیمـی که 
ایـن اسـتراتژی را تدویـن کردنـد یعنی 
هربـرت مک مسـتر، دینـا پـاول، نادیـا 
شـادلو و سیث سـنتر شایسـته تشکر و 

قدردانـی هسـتند.
تهیـه  چالش هـای  از  یکـی    -2
کننـدگان ایـن اسـتراتژی این اسـت که 
ایـن دولـت بـه طـور نسـبی از منابـع 
برخـودار نبـود. کمپین ترامـپ هیچ گاه 
پرونده هـای سیاسـی و سـخنرانی های 

بزرگـی را کـه معمـوال پیش نویس خام 
اسـتراتژی امنیـت ملـی اسـت، تولیـد 
نکـرده بـود. هـرج و مـرج گزارش هـا 
بـر رونـد انتقالی سـایه افکنـد و بعد از 
آن برکنـاری غافلگیرانـه مایـکل فلـن، 
مشـاور سـابق امنیـت ملـی امریـکا رخ 
داد کـه همگـی ضربـه ای به تیـم امنیت 
اتفاقـات نشـان  ایـن  ملـی وارد کـرد،  
می دهنـد کـه تیـم کنونی فعالیـت خود 
را تـا اواسـط مـارس آغـاز نکـرده بود. 
بـه رغـم ایـن مسـائل بـه نظر می رسـد 
نزاعـی نیـز در دولـت امریـکا دربـاره 
کـه  افـرادی  میـان  خارجـه  سیاسـت 
دسـتورات افراطـی ترامـپ را ترجیـح 
بنـن، سباسـتین  اسـتیو  مثـل  می دهنـد 
کـه  کسـانی  و  میلـر  اسـتفان  گـورکا، 

دسـتورات سـنتی او را ترجیح می دهند 
مثـل جیمـز ماتیـس، جان کلـی، رکس 
تیلرسـون و مک مسـتر در گرفتـه بـود 
تـا اینکـه بنـن در مـاه اوت کنـار رفت 
و دیگـر مشـخص نشـد کـدام جنـاح 
غالـب بـود و کـدام دیـدگاه اسـتراتژی 

ملـی را هدایـت خواهـد کـرد.
»نخسـت  شـعار  آغـاز  همـان  از   -3
بـرای  تأسـف باری  گزینـه  امریـکا« 
برخـی  بـود.  ملـی  امنیـت  اسـتراتژی 
توجیـه  بـرای  امریـکا  دولـت  مواقـع 
مسـائل  دربـاره  خـود  تصمیمـات 
جهانی مثـل خـروج از توافقنامه »نفتا«، 
توافقنامه هـای پاریـس و برجـام آن را 
مطـرح می کـرد؛ موضوعی که بسـیاری 
از ناظـران را نگـران می کـرد کـه دولت 
در  کوته نظرانـه  سیاسـتی  بـه  متعهـد 
درک منافـع امریـکا بـدون دریافتن این 
مسـاله اسـت که تحقق منافع امریکا در 
کمـک کـردن بـه تدویـن نظـام جهانی 
ایـن  امـا  اسـت،  الزم  راه حل هـای  و 
اسـتراتژی تـاش کـرد به شـیوه ای آن 
را تفسـیر کنـد که بـا مخالفـت کمتری 
روبـه رو شـود، از ایـن رو تصویـری از 

واقعیـت اولیـه ارائـه کـرد.
4- اسـتراتژی مملـو از زبـان حمایـت 
اصلـی  نهادهـای  و  هم پیمانـان  از 
نظـام جهانـی اسـت کـه امریـکا آن را 
در  تاکنـون  را  آن  جایـگاه  و  سـاخته 
جهـان حفـظ کـرده اسـت. در حالـی 
کـه این اسـتراتژی تفکر قالبـی را برای 
صحبـت دربـاره روابـط بـا هم پیمانـان 
بـه طوریکـه  اسـت.  گرفتـه  پیـش  در 
تصـور می شـود هم پیمانـان کـه غالبـا 
بـه آنها اشـاره شـده این گونـه ماحظه 
می شـوند کـه هم رقیـب هسـتند و هم 
شـریک و آن طور که باید و شـاید کار 

نمی کننـد.
اجـرای  جزئیـات  در  شـیطنت    -5
ایـن اسـتراتژی کـه مسـتلزم پـر کـردن 
شـکاف ها میـان سـخنرانی اسـتراتژیک 
ترامـپ و حقیقت سیاسـت هایی اسـت 
کـه تاکنـون درپیـش گرفتـه،  به چشـم 
ملـی  امنیـت  اسـتراتژی  می خـورد. 
انتقـادات  جلـوی  نمی توانـد  هرگـز 
از دولـت امریـکا را بگیـرد امـا نقطـه 
آغـازی بـرای مذاکره و بحـث در آینده 

خواهـد بـود.

روز  مـرز  بـدون  خبرنـگاران  سـازمان 
 65 دسـت کم  داد،  گـزارش  سه شـنبه 
سراسـر  در  رسـانه  اصحـاب  از  تـن 
سـال  در  وظیفـه  انجـام  حیـن  جهـان 

شـده اند. کشـته  میـادی  جـاری 
در  رویتـرز،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
روزنامه نـگار   50 کشته شـدگان  میـان 
خبرنـگار  شـهروند  هفـت  حرفـه ای، 
حوزه هـای  سـایر  از  تـن  هشـت  و 

مـورد  پنـج  دارنـد.  وجـود  رسـانه ای 
سـوریه،  کشـورها  خطرناک تریـن  از 
مکزیـک، افغانسـتان، عـراق و فیلیپیـن 
هسـتند. در میـان کشـته ها، 35 تـن در 
مناطق شـاهد درگیری مسـلحانه وجود 
دارنـد و 30 تـن دیگر هـم در خارج از 

مناطـق کشـته شـده اند. ایـن 
علـت  بـه  مسـتقیما  آنـان  از  تـن   39
کار خبرنـگاری ماننـد گـزارش فسـاد 

سیاسـی و یا جرایم سـازمان یافته کشته 
شـده اند و 26 تـن دیگـر حیـن کار بـا 
حوادثـی مثل انفجـار بمب یـا برخورد 
کام  بـه  دیگـر  مـوارد  یـا  و  ترکـش 
مـرگ کشـیده شـده اند. کاتیـا گلوگـر، 
بـدون  خبرنـگاران  هیئـت  اعضـای  از 
مـرز می گوید: ایـن آمارها هشـدارآمیز 
اسـت کـه ایـن تعـداد روزنامه نـگار در 
خـارج از مناطـق جنگی کشـته شـدند. 
در بسـیار از کشـورها مجرمـان تصـور 
می کننـد کـه اگـر خشـونت آنهـا علیـه 
از  می تواننـد  باشـد،  رسـانه  اصحـاب 

مجـازات مصـون باشـند.    
از  بیـش  کـرد،  اعـام  سـازمان  ایـن 
300 تـن از اصحـاب رسـانه اکنـون در 
زندان هـا بـه سـر می برنـد که بیشـترین 
تعـداد آنهـا در پنج کشـور ترکیه، چین، 

سـوریه، ویتنـام و ایـران اسـت.

رییــس ســرویس امنیــت فــدرال روســیه اعــام 
ــس از  ــی پ ــتان بین الملل ــه تروریس ــت ک ــوده اس نم
متحمــل شــدن شکســت در ســوریه و عــراق دوبــاره 
گروه بنــدی می شــوند و بــه بیــرون از ســرحدات 

ــوند. ــتاده می ش ــه فرس ــاور میان خ
ــوف،  ــاندر بورتنیک ــپوتنیک، الکس ــزارش اس ــه گ  ب
ــدرال روســیه در جلســه  ــت ف ــس ســرویس امنی ریی
ــتخباراتی  ــی و اس ــای امنیت ــری ارگان ه ــورای رهب ش
ــی  ــز اصل ــت: »مرک ــترک المنافع گف ــورهای مش کش
بــود،  خواهــد  افغانســتان  جنگجویــان  تمرکــز 
ــش در آن  ــع  داع ــر مواض ــال حاض ــه در ح جایی ک
ــه  ــا ب ــد از آنج ــتان می توانن ــود دارد و تروریس وج

قلمــرو کشــورهای مشــترک المنافع نفــوذ کننــد«.
ــدرال روســیه،  ــت ف ــس ســرویس امنی ــه ریی ــه گفت ب
تروریســتان تاکتیــک جنگــی شــان را تغییــر داده 
انــد: رهبــران گروه هــای تروریســتی طرفــداران ایــن 
ــت  ــتقل« هدای ــاد مس ــمت »جه ــه س ــا را ب گروه ه

می کننــد.
ــات  ــع حم ــان از دف ــوف همچن ــاندر بورتنیک الکس
دیپلوماتیــک  نمایندگی هــای  بــاالی  تروریســتی 
ــر داده  ــترک المنافع خب ــورهای مش ــی در کش خارج
گفــت کــه نیروهــای امنیتــی و اســتخباراتی از وقــوع 
ــورهای  ــیه و کش ــتی روس ــه تروریس ــن حمل چندی

ــد. ــوده ان ــری نم ــزی جلوگی ــیای مرک آس

پنج واقعیت دربارۀ راهبرد امنیت ملی ترامپ

دست کم 65 تن از اصحاب رسانه در 2۰17 در جهان کشته شده اند

امنیت فدرال روسیه:
 تروریستان بین المللی به افغانستان تمرکز کرده اند 
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