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معترضان در کابل اجازه ندادند مجلس نمایندگان 
انتخابات هیأت اداری خود را برگزار کند

صفحه ۲

»آوارگان« افغانستان 
در ایران؛ خوش نیامدید!

وزارت  سیاسی  معاون  عراقچی، 
ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
او  کرد.  بازنگری  را  قبلش  روز  سخنان 
جدیدی«  »برنامه ی  که  گفته  تازگی  به 
است،  دست  روی  افغان  مهاجران  برای 
اما تصمیم »اخراج یا بازگرداندن« آن ها 
که  داده  توضیح  عراقچی  است.  منتفی 
نه  است  بوده  اروپایی ها  سخنش  هدف 
افغان  مهاجران  و دست  افغان  مهاجران 

را می بوسد. 
در  عراقچی  قبل  روز  چند 
رسانه های  از  یکی  با  گفت وگویی 
ایران  است  ممکن  که  بود  گفته  ایرانی 
اقتصادی  فشارهای  به دلیل  شود  مجبور 
بزند.  افغان  برادران  اخراج  به  دست 
چنین  هرگز  که  بود  داده  توضیح  او 
است  ممکن  اما  نمی خواهد،  را  روزی 
تصمیمی  چنین  به  را  ایران  تحریم ها 
عراقچی  تازه ی  صحبت های  وادارد. 
می بوسد،  را  افغان ها  دست  گفته  ـ که 
چه  اروپایی هاست ـ  متوجه  پیامش  اما 
روزهای  این  فزاینده ی  ترس  بر  تأثیری 
می گذارد؟  ایران  در  افغان  مهاجران 
عراقچی  که  افغان هایی  رنج  و  غصه  آیا 
صرفا  است،  خوانده  »آوارگان«  را  آن ها 
کاهش  نوازش گرانه  و  نرم  حرف های  با 

می یابد؟ 
فارغ از مرز مشترک، زبان مشترک، 
مشابه  فرهنگ  مشترک،  مذهب  و  دین 
هم،  عرض  و  در طول  تمدن  و  تاریخ  و 
هرگز  ایران  در  افغانستان  مهاجران 
و  تجربه  نشده اند.  خوش آمدگویی 
نتیجه ی جنگ چهاردهه ای، پای افغان ها 
را به ایران و شماری از کشورهای دیگر 

منطقه کشانده است...

صفحه ۲

صفحه ۶

امریکا سیستم پاتریوت و یک 
ناو جنگی دیگر به خاورمیانه فرستاد

صفحه ۶

خروج نیروهای حوثی از 
دو بندر اصلی یمن آغاز شد

صفحه ۷

جواب منفی پدیده جوان 
دورتموند به پیشنهاد یونایتد

صفحه ۷

تماشای فینال لیگ قهرمانان 
اروپا چقدر خرج دارد؟

صفحه ۳

از  »الفتح«  بهاری  عملیات  اعالم  از  پس  خورشیدی،  جدید  سال  آغاز  با 
سوی طالبان و در مقابل برنامه ی امنیتی با نام »خالد« از سوی نهادهای امنیتی، 

درگیری و جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در...

فصل »جنگ و صلح«؛ در 
غزنی و زابل چه می گذرد؟

صفحه ۴

بخش دوم ـ زبان دربارِی زمامداران افغان
اهمیت بررسی زبان زمامداران در این است که آن ها چون مرجع قدرت و 
دارای صالحیت کامل برای تصمیم گیری  اند، لذا در انتخاب زبان نیز مختار ند. اگر 
آن ها زبانی را برای صحبت، کتابت، شعر و امور دولت داری برمی گزینند، بیان گر 

این است که آن ها به آن زبان بیش از زبان های دیگر تسلط داشته اند یا...

تأملی به مسأله ی زبان در افغانستان)۲(

صفحه ۵

در  به تازگی  که  مقاله ای  در  فیس بوک  بنیان گذاران  از  یکی  هیوز  کریس 
روزنامه  نیویورک تایمز منتشر شده به صورت متقاعدکننده ای استدالل می کند که 

فیس بوک باید تجزیه شود. استدالل او بر این ایده استوار است که...

مارک زاکربرگ؛ 
خالق هیوالیی که باید مهار شود



فـرار از مـرگ به دلیـل خشـونت یـا فقـر و 
تبعیـض و تفاوت های مذهبـی، عامل اصلی 
مهاجـرت افغان هـا از جملـه بـه ایـران بوده 
اسـت. انسـانی کـه اسـیر مـرگ اسـت، یـا 
طعمـه ی فقـر و تبعیـض، بـا هـر وضعیتـی 
بـرای نجات خود و خانـواده اش کنار می آید، 
حتـا بـا سـتم و تبعیـض و پولیس بـازی که 
دولـت ایـران بـا مهاجـران افغان روا داشـته 
اسـت. تعقیب و گریـز چهاردهـه ای کـه بـه 
انـدازه ی نصف عمـر یا کل عمر یک انسـان 
مهاجـر افغانـی در ایـران اسـت، چه بر سـر 
انسـان مـی آورد؟ انسـان هایی کـه می دانند 
هرگـز خوش آمدگویی نشـده اند و تا دیده و 
تجربـه کرده، تبعیض و تفـاوت و محرومیت 
و بی کرامتـی بـوده اسـت. لفظ دست بوسـی 
از  آیـا  عراقچـی،  سـوی  از  افغـان  آوارگان 
دلهـره ی ناشـی از اخـراج مـادر یـا پـدری 
کـه صبـح تـا غـروب آجـر می زند و سـنگ 
می بـرد چیـزی کـم می کنـد؟ پدرانـی کـه 
سـنگ  سـینه اش  روی  اسـت  دهـه  چنـد 
ساختمان سـازی  در  صبحـش  و  تراشـیده 
آغـاز و سـفره اش نیـز در آن جـا پهن شـده 
اسـت؛ مـردی که تا حـد مـرگ کار کرده و 
حاضـر اسـت نصف حقـوق ماهیانـه اش را با 
تـرس بـه صاحـب کارش ببخشـد تـا مبادا 
اخـراج شـود، مگـر بـاور می کند کـه مقامی 
با ایـن فروتنی، واقعا دسـت فرودسـت ترین 
طبقـه ی زنـده در جامعـه ایـران را ببوسـد؟ 
پـدری که دختـرش را به دلیل مجـاز نبودن 
پیونـد اعضـا بـرای مهاجرانـ  کـه منطقش 
حفـظ کرامـت مـردم ایـران قلمـداد شـد ـ 
از دسـت داد، چگونـه ایـن سـخن را بـاور 
کنـد؟ فرزنـدی کـه پـدرش از شـفاخانه ی 
دولتـی به دلیـل نداشـتن هزینـه ِی عملیات 
اخـراج شـد، کـی می توانـد درک کنـد این 
افغانـی  مهاجـران  و  کارگـران  را؟  بلـوف 
کـه شـنیدند مجلـس ایـران سـال گذشـته 
بـرای  بررسـی گرفـت کـه  بـه  را  طرحـی 
لُودهنـدگان آن شـمار از مهاجـران افغـاِن 
تعیـن  جایـزه  ندارنـد،  اقامـت  کارت  کـه 
می کننـد، چـرا بایـد بپذیرنـد کـه عراقچی 
افغان هـای مهاجـر  بـر آتشـی کـه در دل 
روشـن کـرده، اکنـون آب سـردی پاشـیده 
اسـت؟ مهاجرانـی کـه می داننـد فقـط در 
14 اسـتان فقیرتـر و نیازمنـد بـه کارهـای 
شـاقه،  حـق زندگـی دارنـد، نـه در جاهـای 
دیگـر، و مهاجرانـی که هنوز هـم به صورت 
کامـل از آنچه لطـف خامنه ای بـه مهاجران 
عنـوان شـد، بهره منـد نیسـت و ممنوعیـت 
و گزینشـی برخـورد کـردن مـدارس ایـران 
بـرای ثبت نـام کـودکان مهاجر افغـان ادامه 
دارد، نمی تواننـد قبـول کننـد کـه عراقچی 
واقعـا بـه نیابـت از دولـت تصمیـم اخـراج 
ضمیـر  در  نـدارد.  را  آن هـا  بازگردانـدن  و 
ایـن مهاجـران »رنـج و تبعیـض« نهادینـه 
شـده اسـت. حـدود سـه میلیـون مهاجـر، 
بـدون اسـتثنا ایـن سیاسـت تبعیض آمیز و 

غیرانسـانی را درک می کننـد. 
عراقچـی بـا اصـالح سـخنان روزهـای 
قبلـش ممکن انتقادهـای داخلـی و بیرونی 
از شـخص او و دولـت را کاهـش دهـد، امـا 
نمی توانـد رفتـار نهادمنـد و قانونی شـده ی 
»آزار و اذیـت« مهاجـران افغانـی را متوقـف 
و تغییـر دهـد. بحـران مالـی، رقابت هـای 
ایـران،  ملـی  و  دینـی  منافـع  و  سیاسـی 
مهاجـران  تکلیـف  و  حـق  تعین کننـده ی 
نوشته شـده ی  قوانیـن  نـه  اسـت  افغـان 
حقـوق بشـر و الزام هـای اخالقـی و قانونـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه ایـن قوانین و 

جهانـی.  بشـری  عرف هـای 
بـرای  کـه  افغـان  مهاجـران  بـرای 
خـرچ زندگـی و فـرار از مـرگ می جنگنـد 
و در کلیـت زحمات شـان بـه نفـع آبـادی 
مصـادره  ایـران  جامعـه  و  دولـت  سـود  و 
می  شـود، سـخنان عراقچـی در یـک بسـتر 
چنـد دهـه ای تجربـی زندگی، ماننـد بمبی 
اسـت.  فرودآمـدن  حـال  در  کـه  می مانـد 
وفـاداری به تعهدات انسـانی مسـتلزم تغییر 
در قوانین تابعیـت، مهاجرت، کار و تحصیل 
در برابـر مهاجـران افغـان اسـت، اگـر نـه 
افغان هـا حـس کرده اند که »دست بوسـی« 
بـه معنـی »بـرو گمشـو، افغانـی کثافـت!« 

. ست ا

۱۸ جنگ جوی طالب در درگیری با 
نیروهای امنیتی در قندهار کشته شدند

 مشاور کمیسیون فرهنگی 
مجلس نمایندگان در شهر کابل کشته شد

در  محلـی  منابـع  روز:  اطالعـات 
والیـت قندهـار می گوینـد کـه در نتیجه ی 
پاسـگاه های  بـر  طالبـان  گـروه  حملـه ی 
امنیتـی در ولسـوالی ارغنـداب ایـن والیت 
ایـن گـروه کشـته و 15  18 جنگ جـوی 
شـده اند. زخمـی  دیگرشـان  جنگ جـوی 

عزیزاحمـد عزیـزی، سـخن گوی والـی 
قندهـار دیروز )شـنبه، 21 ثور( بـه روزنامه 
اطالعـات روز گفـت کـه افـراد وابسـته بـه 
طالبـان شـب روز جمعـه بـر چهار پاسـگاه 
بیـن  مـرز  مناطـق  در  امنیتـی  نیروهـای 
شـاه ولی کوت  و  ارغنـداب  ولسـوالی های 

ــاور  ــگل، مش ــه من ــات روز: مین اطالع
ــدگان  کمیســیون فرهنگــی مجلــس نماین
ــور( از ســوی  ــروز )شــنبه، 21 ث ــح دی صب
افــراد ناشــناس در مربوطــات حــوزه ی 
هشــتم امنیتــی پولیــس کشــته شــده 

ــت. اس
ــخن گوی وزارت  ــی، س ــرت رحیم نص
ــت  ــات روز گف ــه اطالع ــه روزنام ــه ب داخل
ــاعت 7:20  ــی س ــداد حوال ــن روی ــه ای ک
صبــح دیــروز هنگامــی رخ داده اســت 
کــه افــراد مســلح ناشــناس ســوار بــر 
موترســایکل بــاالی او شــلیک کــرده اســت. 

بـا  بودنـد کـه  ایـن والیـت حملـه کـرده 
مقاومـت شـدید نیروهـای امنیتـی مواجـه 
شـدند. آقـای عزیـزی همچنـان گفـت که 
ایـن حملـه ی طالبـان پـس از سـه سـاعت 

درگیـری عقـب زده شـده اسـت.
بـه گفته ی او، در جریـان این درگیری 
پنـج سـرباز پولیس نیز کشـته و دو سـرباز 

دیگـر زخمی شـده اند.
والیـت قندهار در جنوب افغانسـتان از 
والیت هـای نسـبتا ناامـن کشـور محسـوب 
می شـود، امـا گـروه طالبـان در بخش هـای 

آن حضـور و فعالیت دارد.

آقــای رحیمــی همچنــان  گفــت کــه خانــم 
منــگل در حــال رفتــن بــه ســوی وظیفــه 

ــوده اســت. ب
ــی در  ــون کس ــا کن ــه ت ــزود ک او اف
ــداد بازداشــت نشــده  ــن روی ــه ای ــد ب پیون
اســت. آقــای رحیمــی در عیــن حــال 
گفــت کــه ایــن موضــوع زیــر بررســی قــرار 
دارد و »کوشــش می شــود کــه عامــالن آن 
ــوند«. ــت ش ــت بازداش ــن فرص به زودتری

گفتنــی اســت کــه خانــم منــگل 
ــر در چنــد تلویزیــون خصوصــی در  پیش ت

ــرد. ــرا می ک ــه اج ــز برنام ــل نی کاب

طالبان چهار غیرنظامی را در ولسوالی دره صوف پایین سمنگان کشتند
سـمنگان  والیـت  در  محلـی  منابـع  روز:  اطالعـات 
می گوینـد کـه در یـک حمله ی گـروه طالبـان بـر خانه های 
مسـکونی در مربوطات ولسـوالی دره صوف پاییـن این والیت 
زخمـی  دیگـر  غیرنظامـی  ده  و  کشـته  غیرنظامـی  چهـار 

شـده اند.
در میـان کشته شـدگان سـه زن و یـک کـودک و در 
میـان زخمی شـدگان شـش کودک و چهـار زن شـاملند که 

وضعیـت چهـار کـودک زخمـی نیـز وخیـم گـزارش شـده 
ست. ا

محمدصدیـق عزیزی، سـخن گوی والی سـمنگان دیروز 
)شـنبه، 21 ثـور( بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن 
حملـه حوالـی سـاعت دوازده ی جمعـه شـب صـورت گرفته 
اسـت. آقـای عزیزی همچنـان گفت که گـروه طالبان در این 
حملـه دو خانـه ی مسـکونی در روسـتای »گولـه« ولسـوالی 

دره صـوف پاییـن را بـا شـلیک راکت هـدف قرار داده اسـت.
سـخن گوی والی سـمنگان افـزود که در این حملـه »اقارب« 
حاجـی برهـان، یـک فرمانـده نیروهـای خیـزش مردمی در 

ولسـوالی دره صـوف پایین هـدف قـرار گرفته اند.
والیت سـمنگان در شـمال کشـور از والیت هایی اسـت 
کـه در چند سـال اخیر شـاهد فعالیت بیشـتر گـروه طالبان 

در شـماری از ولسـوالی هایش بوده اسـت.
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نامزدان  از  شماری  روز:  اطالعات 
انتخابات پارلمانی والیت کابل که در نتایج 
ابتدایی برنده اعالم شده بودند، دیروز )شنبه، 
را  پارلمان  دروازه ی  اعتراضی،  در  ثور(   21

مسدود کردند.
این نامزدان از کمیسیون های انتخاباتی 
نهایی  نتایج  زودتر  چه  هر  که  خواستند 
انتخابات پارلمانی حوزه ی انتخاباتی کابل را 

اعالم کنند.
معترض  نامزدان  حال  همین  در 
خواستار انتخاب نشدن هیأت اداری مجلس 
کابل  نمایندگان  حضور  بدون  نمایندگان 
شدند. قرار بود دیروز انتخابات هیأت اداری 
نمایندگان  بدون حضور  نمایندگان  مجلس 

کابل برگزار شود.
گذشته  هفته ی  بود  قرار  انتخابات  این 

نهایی  نتایج  نشدن  اعالم  اما  شود،  انجام 
نداشتن  حضور  و  کابل  پارلمانی  انتخابات 
نمایندگان کابل در مجلس نمایندگان دلیلی 

شد تا انتخابات برای دیروز به تأخیر بیفتد.
و   28 روزهای  به  پارلمانی  انتخابات 
29 میزان در 32 والیت کشور و در والیت 
در  شد.  برگزار  عقرب   5 تاریخ  به  قندهار 
سیاسی  دالیل  بنابر  انتخابات  غزنی  والیت 

برگزار نشد.
از سویی هم، رییس جمهور اشرف غنی 
تقنینی  هفدهم  دور  ثور  ششم  تاریخ  به 
شورای ملی را بدون حضور نمایندگان کابل 
و پکتیا افتتاح کرد. یک روز پس ازآن نتایج 
نهایی انتخابات پارلمانی والیت پکتیا اعالم 
تا کنون  انتخاباتی کابل  از حوزه ی  اما  شد، 

اعالم نشده است.

معترضان در کابل اجازه ندادند مجلس نمایندگان انتخابات هیأت اداری خود را برگزار کند

در  امنیتـی  منابـع  روز:  اطالعـات 
شـمال شـرق کشـور اعـالم کردنـد کـه ده 
غیرنظامـی در عملیـات مشـترک نیروهـای 
ویـژه ی ارتـش و نیروهـای هوایـی از یـک 
زنـدان گـروه طالبـان در والیت قنـدوز آزاد 

شـده اند.
سـخن گوی  کریمـی،  حضـرت  غـالم 
روزنامـه  بـه  پامیـر   217 اردوی  قـول 

اطالعـات روز گفـت کـه ایـن عملیـات روز 
گذشـته بـر یـک زنـدان گـروه طالبـان در 
روسـتای »آقسـرای« ولسـوالی چهـاردره ی 
والیـت قنـدوز راه انـدازی شـده بـود که در 
نتیجـه ی آن زنـدان کامـال تخریـب شـده 

اسـت.
آقـای کریمی همچنان گفـت که افراد 
»آقسـرای«  روسـتای  سـاکنان  آزادشـده 

سـوی  از  مختلـف  دالیـل  بـه  کـه  بودنـد 
طالبـان زندانـی شـده بودنـد.

پامیـر   217 اردوی  قـول  سـخن گوی 
در عیـن حـال افـزود کـه در جریـان ایـن 
عملیـات چندیـن قـرارگاه و نیـز مقـداری 
سـالح و مهمات گـروه طالبـان از بین برده 
شـده اسـت. او در مـورد تلفـات نیروهـای 
ایـن  جریـان  در  غیرنظامیـان  و  امنیتـی 

عملیـات چیـزی نگفـت.
ایـن  اخیـر  مـاه  سـه  دسـت کم  در 
بـاری اسـت کـه غیرنظامیـان در  دومیـن 
نتیجـه ی عملیـات نیروهـای ویـژه ی ارتش 
از زنـدان طالبـان در قنـدوز آزاد می شـوند.

از  در آخریـن مـورد پنـج غیرنظامـی 
یـک زنـدان این گروه در ولسـوالی چهاردره 

بودند. آزاد شـده 

ده غیرنظامی از یک زندان طالبان در قندوز آزاد شدند

»امریکا از پول نیروهای امنیتی افغانستان برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک استفاده می کند«
پاتریـک  روز:  اطالعـات 
وزارت  سرپرسـت  شـاناهان، 
دفـاع امریـکا برای سـاخت 130 
میـان  مـرزی  دیـوار  کیلومتـر 
 1.5 انتقـال  مکزیـک  و  امریـکا 
ایـن  بودجـه ی  از  دالـر  میلیـارد 
اسـت. کـرده  تصویـب  را  وزارت 

خبرگـزاری رویتـرز بـه نقل 
از یـک مقـام امریکایـی گـزارش 
کـرده اسـت کـه »از ایـن میـان 
604 میلیـون دالـر پولـی اسـت 
امنیتـی  نیروهـای  بـرای  کـه 
یافتـه  اختصـاص  افغانسـتان« 

اسـت. این مقـام همچنـان گفته 
اسـت کـه ایـن پـول صرفه جویی 
اسـت کـه از قراردادهـای مربوط 
بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 

اسـت. آمـده  به دسـت 
ارتـش امریـکا در مـاه مارچ 
سـال جـاری میـالدی نیـز اعالم 
میلیـارد  یـک  کـه  بـود  کـرده 
دالـر از بودجـه ی خـود را بـرای 
میـان  مـرزی  دیـوار  سـاخت 
مصـرف  بـه  مکزیـک  و  امریـکا 

. ند سـا می ر
گفتنـی اسـت کـه در سـال 

مالـی 2019 امریـکا 4.9 میلیارد 
دالـر بـرای حمایـت از نیروهـای 
اختصـاص  افغانسـتان  امنیتـی 

داده اسـت.
در همیـن حـال سرپرسـت 
وزارت دفـاع امریـکا در بیانیـه ای 
گفتـه اسـت: »این پـول از منابع 
مختلـف به دسـت آمـده، از جمله 
در  تغییـرات  صرفه جویی هـا، 
پروژه هـا  بازنگـری  و  برنامه هـا 
و بـه همیـن دلیـل تأثیـر بسـیار 
محـدود بـر توانایـی نیروهـای ما 

دارد.«

همچنـان  شـاناهان  آقـای 
گفتـه اسـت که ارتـش امریکا در 
حـال حاضـر چهـار هـزار نیـرو و 
19 هواپیمـا در مـرز بـا مکزیـک 

مسـتقر کـرده اسـت.
وزارت دفـاع امریکا در حالی 
از پـول اختصاص داده شـده برای 
افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
بـا  مـرزی  دیـوار  بـرای سـاخت 
کـه  می کنـد  اسـتفاده  مکزیـک 
نگرانی هایـی از خـروج نیروهـای 
امریکایـی از افغانسـتان و کاهش 
بـا  کشـور  ایـن  کمک هـای 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان نیز 
دارد. وجـود 

نماینده ی  زلمـی خلیـل زاد، 
ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا 
بـرای صلـح افغانسـتان تـا کنون 
شـش بـار بـا نماینـدگان طالبان 
گفت وگـو  قطـر  و  امـارات  در 
نیروهـای  خـروج  اسـت.  کـرده 
موضوعـات  از  یکـی  امریکایـی 
گفت وگوهـا  در  بحـث  مـورد 
بـوده امـا دو طـرف تـا کنـون به 
مـورد  ایـن  در  نهایـی  نتیجـه ی 

نیافته انـد. دسـت 

مسئول جلب و جذب گروه داعش در قندهار، بازداشت شد
حیــات اهلل  روز:  اطالعــات 
از  قندهــار  والــی  حیــات، 
 20 شــبکه ی  یــک  بازداشــت 
ــت  ــلح دول ــان مس ــری مخالف نف
و  جلــب  مســئول  به شــمول 
ــش در ده روز  ــروه داع ــذب گ ج
ــر  ــت خب ــن والی ــته در ای گذش

اســت. داده 
دیــروز  حیــات  آقــای 
یــک  در  ثــور(   21 )شــنبه، 
شــهر  در  خبــری  نشســت 
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــار گفت قنده

افــراد برنامــه داشــتند تــا در 
جریــان مــاه مبــارک رمضــان 
و  دولتــی  نیروهــای  برابــر  در 
فعالیت هــای  غیرنظامیــان 
ــد. ــازماندهی کنن ــتی س تروریس

دفتــر  اعالمیــه ی  در 
مطبوعاتــی والــی قندهــار بــه 
ــان  ــات همچن ــای حی ــل از آق نق
افــراد  کــه  اســت  آمــده 
ســه  شــامل  بازداشت شــده 

هســتند. کتگــوری 
بــه گفتــه ی او، کتگــوری 

ــرور  ــئول ت ــراد مس ــن اف اول ای
کارمنــدان  و  قومــی  بــزرگان 
ــان  ــوری دوم طالب ــی، کتگ دولت
مســلح و کتگــوری ســوم نیــز 
ــت  ــلح دول ــان مس ــامل مخالف ش
ــات  ــر والی ــه در دیگ ــتند ک هس
ــام  ــتی انج ــای تروریس فعالیت ه

می دادنــد.
ــی قندهــار در بخشــی از  وال
ســخنانش همچنــان گفتــه اســت 
کــه در میــان بازداشــت شــدگان 
عبدالســالم، یــک فرمانــده گــروه 

داعــش کــه رهبــری یــک گــروه 
ــر را  ــت کن ــری در والی ــد نف ص
ــامل  ــز ش ــت، نی ــده داش ــر عه ب

اســت.
ــه  ــزوده ک ــات اف ــای حی آق
ــه  ــر ب ــت کن ــالم از والی عبدالس
ــراد  ــذب اف ــب و ج ــور جل منظ
در صــف داعــش بــه قندهــار 
ســوی  از  کــه  بــود  آمــده 
نیروهــای امنیــت ملــی بازداشــت 
شــده اســت. بــه گفتــه ی او، 
تمــام بازداشــت شــدگان بــه 

کرده انــد  اعتــراف  جرم شــان 
ــا  ــا آن ه ــون ب ــنی قان و در روش
برخــورد خواهــد شــد. همچنــان 
ــزد  ــه از ن ــت ک ــده اس ــه ش گفت
ایــن افــراد مقــداری ســالح و 
مهمــات نیــز به دســت نیروهــای 

ــت. ــاده اس ــی افت ــت مل امنی
ــوب  ــار در جن ــت قنده والی
افغانســتان از والیت هــای نســبتا 
ــروه  ــه گ ــت ک ــور اس ــن کش ناام
آن  بخش هــای  در  طالبــان 

حضــور و فعالیــت دارد.



صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comیک شنبه  ۲۲ ثور 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۲۷گزارش

می گوید،  زابل  والی  سخنگوی 
پایگاه  این مدت مهم ترین  برعالوه در 
و مراکز تسلیحاتی گروه طالبان توسط 
حمله های هوایی با همکاری نیروهای 
ولسوالی های  در  ناتو  قاطع  حمایت 
سیوری،  شاجوی،  شنکی،  ارغنداب، 
برده شده  بین  از  دای چوپان و میزانه 

است. 
میان  از  که  افزود  سیال  آقای 
یک  صرف  زابل،  در  ولسوالی  ده 
طالبان  به دست  افغان  خاک  ولسوالی 
پنج  در  سیال  آقای  گفته ی  به  است. 
امنیتی  بزرگ  مشکل  دیگر  ولسوالی 
دیگر  ولسوالی  چهار  و  ندارد  وجود 
)دای چوپان، نوبهار، شملزی و میزانه( 
در این اواخر در تهدیدات بلند امنیتی 
آمادگی  امنیتی  نیروهای  و  دارد  قرار 
این را دارد که از این ولسوالی ها دفاع 

کند. 
حدود  آزادسازی  از  سیال  آقای 
نفرشان   44 حدود  که  نفر   53
دست  از  بودند  امنیتی  نیروهای 
دای چوپان  ولسوالی  در  طالبان 
اخیر  دست آوردهای  از  یکی  به عنوان 
نیروهای امنیتی یاد می کند. همچنان 
اکماالت  مسئول  اخیرا  می گوید،  او 
و  والیت  چندین  برای  طالبان  گروه 
در  گروه  این  دیگر  فرمانده ی  چندین 

زابل از بین برده شده است. 
زابل  در  داعش  گروه  موجودیت 
شهروندان  و  والیت  این  باشندگان 
شمول  به  آن  همجوار  والیت های 
غزنی را نگران کرده است. خانم فوزیه 
می گوید، در ولسوالی های دای چوپان، 
ولسوالی ها  دیگر  شمار  و  خاک افغان 
حضور  نیز  داعش  طالبان،  برعالوه ی 
دارد که شماری از ساکنان اصلی این 
مناطق را از خانه های شان آواره کرده 
شماری  می گوید،  او  همچنان  است. 
این  در  کرده  تحصیل  جوانان  زیادی 
و  طالبان  به  بیکاری  سبب  از  والیت 
گروه های تروریستی دیگر می پیوندند. 
اما  زابل  والی  سخنگوی 
طالبان،  صفوف  در  که  می گوید 
شمول  به  خارجی  شهروندان  بیش تر 
و  پنجابی ها  ازبکستانی ها،  چچینی ها، 
و مشکل گرویدن  عرب ها می جنگند 
حدی  در  گروه  این  به  افغان  جوانان 

نیست که قابل نگرانی باشد. 
از غزنی چه خبر؟

 18 میان  از  گزارش ها  بنابر 

ولسوالی  سه  تنها  غزنی،  در  ولسوالی 
)ناهور، جاغوری و مالستان( کامال در 
دست دولت است. این ولسوالی ها نیز 
سمت  از  حمله  و  تهدید  معرض  در 
قرار  همجوار  والیات  و  ولسوالی ها 
عمری،  )خواجه  ولسوالی  سه  دارند. 
دست  در  کامال  ناوه(  و  اجرستان 
ولسوالی های  سایر  در  است.  طالبان 
این والیت نیز طالبان حضور گسترده 
به  آنان  از  شماری  مراکز  که  دارند 
جاهای امن و یا در مرکز شهر انتقال 

یافته است. 
در ماه اسد سال گذشته، در یکی 
نیروهای  بین  شدید  درگیری های  از 
از مرکز  و طالبان، بخش هایی  امنیتی 
سقوط  طالبان  به دست  غزنی  شهر 
غنی  رییس جمهور  آن  از  پس  کرد. 
وعده داد که غزنی را در جریان شش 
ماه و در شش مرحله از درجه سه به 
درجه یک ارتقا می دهد. اما اکنون که 
بیش از 8 ماه از آن وعده ها می گذرد، 
شماری از نمایندگان مردم در مجلس 
با ابراز نگرانی از بحرانی شدن وضعیت 
والیت  این  در  در سال جاری  امنیتی 
می گویند که این وعده ها عملی نشده 

است. 
نماینده  رحمانی،  محمد عارف 
روز  اطالعات  به  مجلس  در  مردم 
اخیر  ماه های  در  گرچند  که  می گوید 
حمله های  طریق  از  زیادی  فشارهای 
بر  ناتو  قاطع  حمایت  نیروهای  هوایی 
وارد  طالبان  مخفی گاه های  و  پایگاه 
شده و شماری زیاد سرگروه های آنان 
کشته شده اند، اما »تا زمانی که غزنی 
امکانات  یک  درجه  والیت  به عنوان 
امکانات  و  باشد  داشته  را  سه  درجه 
در  همچنان  نرسد،  آن  به  یک  درجه 
تهدید قرار دارد و ممکن با بحران های 

سال گذشته مواجه شود«.
والی  سخنگوی  نوری،  عارف 
که  می گوید  روز  اطالعات  به  غزنی 
در  جدید  سال  امنیتی  پالن  طبق 
تشکیالت  و  تجهیزات  نخست،  قدم 
است:  شده  تکمیل  والیت  این  نظامی 
تهاجمی  حالت  به  امنیتی  »نیروهای 
تجهیزاتی  و  تشکیالت  دارند.  قرار 
دو  است.  شده  کامل  بود  کمبود  که 
دو  و  کماندوها  ارتش  خاص  کندک 
قطعه ی خاص اردوی ملی با همکاری 
در  دایم  برای  قاطع  حمایت  نیروهای 
غزنی خواهد ماند و اطمینان می دهیم 

امن تر  والیت  این  جاری  سال  در  که 
خواهد بود.«

این  رحمانی،  آقای  گفته ی  به 
نیاز  اما  تکمیل شده،  تا حدی  کمبود 
با  والیت  این  تجهیز  غزنی  اساسی 
تا  امکانات والیت درجه یک است که 
کنون صرف وعده داده شده، اما عملی 
نشده است. آقای رحمانی می گوید، به 
سوی  از  که  اقتصادی  ـ   امنیتی   طرح 
نمایندگان مجلس در مورد این والیت 
توجهی  هیچ  نیز  بود،  شده  پیشکش 

صورت نگرفته است. 
سخنگوی والی غزنی می گوید که 
از گذشته وجود  امنیتی که  پالن های 
امنیتی  برنامه ی  همچنان  و  داشت 
والیت  این  در  جدید  سال  در  خالد 
آقای  گفته ی  به  است.  شده  عملی 
هدف  برنامه  این  از  بخش  یک  نوری 
مسلح  مخالفان  پایگاه های  دادن  قرار 
ولسوالی ها  و  شهر  مرکز  اطراف  در 
انجام شده است: »در  بود که موفقانه 
نتیجه ی 270 حمله  تهاجمی و هوایی 
توانستیم  این سو  به  پیش  ماه  پنج  از 
حدود 60 پایگاه مخالفان مسلح را در 

نقاط مختلف نابود کنیم.« 
آقای نوری می گوید، در نتیجه ی 
ویژه ی  واحد  اکنون  عملیات  این 
مختلف  نقاط  در  امنیتی  نیروهای 
اندر،  خواجه عمری،  ولسوالی های 
و  شده  مستقر  ناوه  و  گیالن  مقر، 
پیشروی دارند. به گفته ی آقای نوری، 
شماری از ساحات اطراف مرکز شهر و 
ولسوالی های نام برده، قبال مرکز جلب 
صحرایی  محاکم  اجرای  و  جذب  و 
ایجاد  روند  اکنون  اما  بود،  طالبان 
شده  شروع  مناطق  آن  در  پایگاه ها 

است. 
غزنی،  والی  گفته ی سخنگوی  به 
تغییراتی که در نتیجه ی این عملیات 
رونما شده،  غزنی  امنیتی  وضعیت  در 
مسلح  مخالفان  اکنون  که  است  این 
توانایی  نقطه ای  هیچ  در  طالبان 
فرار  مراکزشان  از  و  ندارند  را  تحرک 
کرده و یا پراکنده شده اند: »در دو ماه 
باالی  حمله  مورد   7 از  غیر  گذشته 
کمربندهای امنیتی مرکز غزنی و یک 
مورد هم در مربوطات ولسوالی قره باغ 
هیچ  دیگر  امنیتی،  پایگاه  یک  باالی 
نیروهای  نداده اند.  انجام  را  حمله ای 

امنیتی آمادگی کامل دفاع را دارد.«
به  منتهی  راه های  در  ناامنی 

گروگان گیری  و  اخاذی  ولسوالی ها، 
است  مشکالتی  از  مسیرها  این  در 
رنج شهروندان شده  که سال ها سبب 
پنج شنبه  در  گزارش ها  بنابر  است. 
 5 طالبان  ثور(   12( گذشته  هفته  
قره باغ  ولسوالی  در  را  هزاره  مسافر 
اعضای  از  شماری  کردند.  تیرباران 
نگرانی  ابراز  با  غزنی  والیتی  شورای 
ولسوالی ها  مسیر  در  امنیت  عدم  از 
طالبان  مراکز  آن که  با  که  می گویند 
گرفته  قرار  حمله  مورد  اواخر  این  در 
گروه  این  اما  شده اند،  پراکنده  و 
حضور  راه ها  مسیر  و  نقاط  بسا  در 
گسترده دارند و باعث آزار مردم عادی 

می شوند.
شورای  عضوی  اکبری،  خالق داد 
روز  اطالعات  به  غزنی  والیتی 
تمام  امنیت  زمانی که  »تا  می گوید: 
به  ولسوالی ها  مسیرهای  و  جغرافیا 
پشتون نشین  ولسوالی های  خصوص 
هوایی  حمله های  صرف  نشود،  تامین 
و هدف قرار دادن مراکز مخالفان هیچ 

دردی را دوا نمی کند.« 
اما  غزنی  والی  سخنگوی 
و  شاه راه ها  امنیت  تامین  می گوید، 
مرحله ی  در  ولسوالی ها  مسیرهای 
که  دارد  قرار  امنیتی  برنامه ی  دوم 
نوری  آقای  است.  شده  شروع  اکنون 
امنیتی  نیروهای  »اکنون  می گوید: 
عمری،  خواجه  مسیر،  چندین  در 
به  را  ولسوالی  پنج  که  جغتو   – قیاق 
شده  اعزام  می کند،  وصل  شهر  مرکز 
از  شماری  در  پایگاه ها  ایجاد  روند  و 
آقای  است.«  این مسیرها شروع شده 
ـ  قره باغ  مسیر  در  می گوید،  نوری 
جاغوری نیز روند ایجاد پایگاه ها تا دو 

روز دیگر آغاز خواهد شد. 
در  درگیری  و  جنگ  این روزها 
بسیاری از والیت های کشور در حالی 
ششم  دور  که  است  گرفته  شدت 
نمایندگان  میان  صلح  گفت وگوهای 
طالبان و امریکا در دوحه پایتخت قطر 
 19( پنج شنبه  روز  در  روز،   9 از  پس 
اظهارات  بنابر  رسید.  پایان  به  ثور( 
گفت وگوها  این  است  قرار  طرف  دو 
پس  باشد.  داشته  نیز  هفتمی  دور 
گفت وگوها  این  دور  هر  پایان  از 
روند  در  پیش رفت  از  خوش بینی های 
می شود.  ابراز  دو طرف  از سوی  صلح 
پایان  جنگ  زمان  چه  این که  اما 

می یابد، معلوم نیست.

خورشیدی،  جدید  سال  آغاز  با 
»الفتح«  بهاری  عملیات  اعالم  از  پس 
برنامه ی  مقابل  در  و  طالبان  سوی  از 
سوی  از  »خالد«  نام  با  امنیتی 
جنگ  و  درگیری  امنیتی،  نهادهای 
در  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  بین 
این  است.  شده  آغاز  کشور  سراسر 
به  پیش  هفته های  از  درگیری  ها 
طالبان  آن که  از  بعد  به ویژه  این سو 
برای  را  افغانستان  حکومت  خواست 
در  کرد،  رد  رمضان  ماه  آتش بس 
شماری از والیت های شمالی و جنوبی 

شدت گرفته است. 
در  ناامنی ها  کنار  در  این روزها 
غربی  و  شمالی  والیت های  از  شماری 
و  فاریاب  بدخشان،  تخار،  )بغالن، 
والیت  دو  کشور،  جنوب  در  فراه(، 
کنار  در  زابل«  و  »غزنی  همجوار 
شاهد  ارزگان،  و  هلمند  والیت های 
بوده  درگیری ها  و  حمله ها  بیش ترین 
ثور   15 در  مورد  آخرین  در  است. 
نیروهای  میان  که  درگیری  یک  در 
امنیتی ولسوالی جاغوری والیت غزنی 
افغان  خاک  ولسوالی  در  طالبان  و 
حدود  گرفت،  صورت  زابل  والیت 
 10 و  کشته  طالب  جنگجوی   18
گروه  این  شدند.  دست گیر  آنان  تن 
افغان  خاک  ولسوالی  از  می خواستند 
ولسوالی  جاغوی،  به  دیگر  بار  زابل 
سوی  از  اما  کنند،  حمله  غزنی  امن 
زده  عقب  جاغوری  امنیتی  نیروهای 

شدند. 
فصل  در  پیش  ماه   5 حدود 
از  طالبان  نیز  گذشته  سال  خزان 
ولسوالی  به  زابل  خاکافغان  ولسوالی 
آن  در  بودند.  کرده  حمله  جاغوری 
و  ملکی  افراد  از  تن  ده ها  درگیری ها 
از  نفر  صدها  و  زخمی  کشته،  نظامی 
غزنی  بودند.  شده  آواره  خانه ها ی شان 
که  است  همجواری  والیت  دو  زابل  و 
مخفی گاه های  و  پایگاه ها  بیش ترین 
در  را  طالبان  شمول  به  تروریستان 

خود جای داده است.
ماه  یک  که  اعالمیه های  بنابر 
امنیتی کشور  نهادهای  از سوی  پیش 
مراکز  و  پایگاه  ده ها  است،  شده  نشر 
این گروه در این دو والیت مورد حمله 
پایگاه های  نتیجه   در  که  گرفته  قرار 
به شمول  و ده ها جنگجو  نابود  طالبان 
رهبران شان  و  سرگروه ها  از  شماری 
مقابل  در  شده اند.  بازداشت  و  کشته 
را  ادعاهایی  از  برخی  نیز  طالبان 
پایگاه های  بر  حمله های شان  بر  مبنی 

نیروهای امنیتی مطرح کرده است. 
در زابل چه می گذرد؟ 

ده  میان  از  گزارش ها،  بنابر 
ولسوالی در والیت زابل، »خاک افغان« 
 15 از  که  است  ولسوالی های  از  یکی 
سال به این سو در دست طالبان است. 
گروه داعش و سایر گروه ها نیز در آن 
آزادانه فعالیت دارند. این را مسئوالن 
این  می پذیرند.  نیز  والیت  این  محلی 
ولسوالی اخیرا بزرگ ترین تهدید برای 
امن ترین ولسوالی های غزنی به شمول 

جاغوری تبدیل شده است. 
اعضای  از  شماری  اکنون  اما 
شورای والیتی زابل وضعیت امنیتی را 
در سراسر این والیت وخیم می خوانند 
ولسوالی  برعالوه ی  که  می گویند  و 
دیگر  ولسوالی  شش  در  خاک افغان 
این والیت به شمول دای چوپان، اتغر، 
طالبان  نیز  شملزی  نوبهار،  شینکی، 
حضور  شورشی  گروه های  دیگر  و 

گسترده دارند. 
فوزیه، عضو شورای والیتی  خانم 
می گوید  روز  اطالعات  به  زابل  والیت 
خورشیدی  جدید  سال  آغاز  با  که 
که  ولسوالی های  از  شماری  در  جنگ 
و  گرفته  شدت  نیز  بودند  امن  قبال 
سربازان  پایگاه های  از  زیادی  شماری 
کرده اند:   سقوط  طالبان  به دست 

به  تروریستان  و  طالبان  »حضور 
امنیتی  نیروهای  که  است  حدی 
در  ندارند.  را  آنان  با  ایستادگی  توان 
)در  سیوری  و  ارغنداب  ولسوالی های 
به شدت  جنگ  مرکز(  کیلومتری   50
در  مردم  آن  اثر  در  که  دارد  جریان 
مرکز این والیت نیز در ترس و واهمه 

به سر می برند.«
که  می گوید  فوزیه  خانم 
در  امنیتی  نیروهای  تلفات  شمار 
نیز  اکنون  که  اخیر  درگیری های 
جریان دارد، بیش تر از مخالفان مسلح 
ناکامی  این  علت  گوید،  می  او  است. 
در تامین امنیت و کنترل ولسوالی ها، 
بودن  غیرمسلکی  استخدام،  در  فساد 
و معتاد بودن حدود نصف این نیروها 
»پاسگاه ها  است:  مخدر  مواد  به 
می کنند،  نشئه  آنان  که  زمانی  را 
به زودی سقوط می دهند. حدود نصف 
در صفوف  زنان  به شمول  سربازان  از 
معتاد  این والیت  در  امنیتی  نیروهای 

به مواد مخدرند«
برنامه ی  فوزیه،  خانم  گفته ی  به 
قابل  تاثیر  زابل  در  »خالد«  امنیتی 

مالحظه ای نداشته است.
والی  سخنگوی  سیال،  گل اسالم 
غیرمسلکی  استخدام،  در  فساد  زابل، 
اندک  »شماری  بودن  معتاد  و  بودن 
نیروهای امنیتی« را به مواد مخدر در 
اطالعات  به  او  اما  می پذیرد،  گذشته 
آمدن  کار  روی  با  که  می گوید  روز 
چندین  از  امنیتی  جدید  مسئوالن 
این مشکالت حل شده  این سو  به  ماه 
است. آقای سیال شدت گرفتن جنگ 
را در این اواخر می پذیرد، اما می گوید 
مخالفان  تلفات  درگیری ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  برابر  چندین  مسلح 

است. 
نیروهای  سیال،  آقای  گفته ی  به 
امنیتی در قالب برنامه ی امنیتی خالد 
تلفات  این سو  به  پیش  ماه های  از 
و  طالبان  جنگجویان  بر  سنگینی 
شماری از سرگروه های آنان وارد کرده 
او می گوید، در دو ماه اخیر در  است. 
جریان درگیری ها حدود بیش از 100 
تن از مخالفان مسلح کشته و بیش از 
حالی  در  شدند.  زخمی  آنان  تن   60
تنها حدود  آقای سیال  به گفته ی  که 
20 تن از سربازان امنیتی کشته و 13 
تن زخمی شده اند و تلفات ملکی هیچ 

وجود ندارد.

فصل »جنگ و صلح«؛ در غزنی و زابل چه می گذرد؟

خروج امریکا از برجام بگو مگو های 
فراوانی را هم در فضای داخلی ایران و 

هم در سطح جهانی خلق نمود که سرانجام 
برجام چه خواهد شد. صد البته ایاالت 

متحده به عنوان جانب اصلی برجام  قبال 
موضع خود را مشخص کرده بود و بیشتر 

انتظارات متوجه اعضای باقی مانده و 
به ویژه تهران بود. کشورهای مانند روسیه، 

چین، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا بر 
ماندن در برجام تاکید کردند و این امر 

برای تهران دلگرمی شد تا اعالم نماید که 
در برجام باقی خواهد ماند. اما تحریم های 

بیشتر از سوی امریکا و کم کاری اعضای 
باقی مانده به ویژه اتحادیه ی اروپا کار را 

برای تهران سخت کرده بود.

لیاقت الیق 
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محمدجان ستوده 

تاریخ گواه بوده است که در افغانستان دین و مذهب 
همیشه ابزاری برای گسترش قدرت بوده است. در این 
میانه نقش محوری در دست قبایلی بوده است که در 
پی سلطه بر بخش های وسیعی از جغرافیا بوده اند. در 
مورد قضیه ی افغانستان و پاکستان نیز این موضوع تا 
حدی زیادی درست است، یعنی که قبایلی دو سوی 
خط دیورند همیشه در رویای نزدیکی و پیوستن به هم 
روزگار سر کرده اند و این حس همدلی توانسته است 
به عنوان یک ابزاری نامیرا در عمق سیاست های پاکستان 

در افغانستان عمل کند.

روس ها از رشد و گسترش رادیکالیسم در مرزهای جنوبی اش نگران است. مسکو در 
کوتاه مدت ممکن  از گروه طالبان حمایت های مخفیانه کند، اما در بلند مدت به هیج 
وجه طرف دار برپایی حکومت طالبانی در پایتخت افغانستان نخواهد بود. در رابطه با 
نظام پسا صلح، روسیه طرف دار حکومت ائتالفی به شکل کنونی نیست و نگاهش بیشتر 
برپایی حکومت یک دست و مقتدر است تا بتواند حاکمیت را بر مرزهایش اعمال کند. 
با کنترل مرزها توسط کابل، از رفت و آمد اشرار، تروریست ها و قاچاقچیان انسان و مواد 
مخدر به آسیای مرکزی و روسیه جلوگیری خواهد شد  و این یکی از اولویت های مهم 

امنیتی روسیه می باشد.

تأملی به مسأله ی زبان در افغانستان

بخش دوم
دربــارِی  زبــان  ـ  دوم  بخــش 

افغــان زمامــداران 
ــداران  ــان زمام اهمیــت بررســی زب
در ایــن اســت کــه آن هــا چــون مرجــع 
قــدرت و دارای صالحیــت کامــل بــرای 
انتخــاب  در  لــذا  تصمیم گیری  انــد، 
زبــان نیــز مختار نــد. اگــر آن هــا زبانــی 
را بــرای صحبــت، کتابــت، شــعر و امــور 
دولــت داری برمی گزیننــد، بیان گــر ایــن 
اســت کــه آن هــا بــه آن زبــان بیــش از 
ــا  ــته اند ی ــلط داش ــر تس ــای دیگ زبان ه
ــت  ــور دول ــرد  ام ــکان پیش ب ــه ام اینک

ــت.  ــوده اس ــهل تر ب ــان س ــا آن زب ب
الــف ـ پیونــد پشــتون ها بــا 
ــاه  ــل از احمدش ــی قب ــان فارس زب

ــی دران
از  پیــش  قــرن  دو  حــدود 
زمــان زمامــداری احمدشــاه درانــی، 
آثــاری بــه زبــان فارســی از بایزیــد 
انصــاری معــروف بــه پیــر روشــان 
برخــی  و   )1585 )1525ـ1581یــا 
ــت.  ــت اس ــر در دس ــانیان دیگ از روش
»ســراط التوحید« و »عریان الغیــب« از 
تألیفــات بایزیــد انصــاری به طــور کامــل 
ــاب  ــت. کت ــی دری اس ــان فارس ــه زب ب
مشــهور او بــه نــام »خیرالبیــان« نیــز به 
ــی، فارســی و  ــان )پشــتو، عرب چهــار زب

پنجابــی( نوشــته شــده اســت. 
کتــاب دیگــر وی نیــز بــه نــام 
»حالنامــه«  اســت کــه قســمتی از 
آن توســط خــود بایزیــد انصــاری و 
ــوده اســت.  ــان فارســی ب ــه زب ــاًل ب کام
ــه را  ــن جمل ــن مــورد، ای حبیبــی در ای
ــاره ی  ــب در ب ــتان مذاه ــاب دبس از کت
ــت: »و  ــرده اس ــل ک ــور نق ــاب مذک کت
حالنامــه کتابــی دارد کــه در آنجــا 
ــه  ــذارده...«  ب ــاز گ ــود را ب ــوال خ اح
ــب،  ــد اورنگ زی ــی، در عه ــول حبیب ق
ــص  ــام علی محمــد مخل ــه ن شــخصی ب
از  کــه  1069ه.ق/1659م(  )وفــات 
مریــدان خانوادهــی بایزیــد انصــاری 
بــوده اســت، کتــاب مذکــور را تکمیــل 
نمــوده و برخــی از معلومــات در بــاره ی 
ــزوده  ــر آن اف ــاری را ب ــواده ی انص خان

ــا »تیمــور  خــودش را »شــه تیمــور« ی
شــه« یــاد کــرده اســت و احتمــاالً القاب 
»درانــی« و »افغــان« بعــداً بــه نــام 
ــا  ــت. او ب ــده اس ــه ش ــعری وی اضاف ش
ــاعری  ــه ش ــش ب ــان حیات ــه در زم آنک
ــع  ــار وی مجم ــا درب ــود، ام ــهور نب مش

ــت.  ــوده اس ــاعران ب ش
واقــف بتالــوی )الهــوری( در زمــان 
او بــه قندهــار آورده شــد و ســپس 
در اثــر انتقــال پایتخــت از قندهــار 
ــد و  ــل آم ــه کاب ــز ب ــل، او نی ــه کاب ب
ــار را از آن  ــعرای درب ــت ملک الش حیثی
ــون  ــاعرانی چ ــار از ش ــرد. غب ــود ک خ
ــان،  ــک افغ ــز، میرهوت ــد عاج لعل محم
عبــداهلل  صوفــی  و  عیــدی  راســخ، 
ــاد کــرده اســت کــه  ــوان بیگــی( ی )دی

بوده انــد.   او  در عهــد 
از  فرهنــگ  محمدصدیــق  میــر 
یــک انجمــن ادبــی در دربــار تیمورشــاه 
یــاد کــرده اســت کــه در آن عــالوه 
ــان  ــک افغ ــون میرهوت ــاعرانی چ از ش
از  شــاعرانی  عاجــز،  لعل محمــد  و 
ــده  ــرد آم ــم گ ــایه ه ــورهای همس کش
بودنــد، امــا خیلــی دوام نیــاورد. وی 
دربــار  در  را  مشــاعره ای  مجلــس 
می کنــد:  نقــل  چنیــن  تیمورشــاه 
ــال  ــوی در س ــراد غزن ــد م ــدی ول »عب
بــه  تیمورشــاه  دربــار  بــه  1787م 
کابــل آمــد و در مجلــس مشــاعره ی 
ــرع  ــاه مص ــی ش ــود. وقت ــرکت نم او ش
ــعرا  ــود و از ش ــرده ب ــاء ک ــک انش خن
ــا مصــراع دیگــری  ــا آن را ب خواســت ت
ــن  ــور ای ــرع مذک ــد، مص ــل کنن تکمی
ــدر  ــم اشــک ان ــود: »زســردی های آه ب
دیــده یــخ بنــدد«. عیــدی مصــراع اول 
ــه  را انشــا کــرد کــه بیــت آتــی از آن ب

ــد:  ــت آم دس
ــع  ــاه از طب ــه ش ــدی ک ــنو عی ش

ــفته ــه در س ــن چ ــی ای اعل
ــدر  ــک ان ــم اش ــردی های آه ز س

دیده یخ بندد«    
تیمورشــاه  حســنه ی  روابــط  از 
ــا  ــاری )پاچ ــعدالدین انص ــیخ س ــا ش ب
احقــر  میــرزا  پای منــار(،  صاحــب 
بدخشــی و شــهاب ترشــیزی و شــاعران 

اســت . تاریــخ تألیــف ایــن کتــاب نیــز 
1059ه.ق تعییــن شــده اســت کــه 
نســخه ی خطــی آن دارای 526 صفحــه 

ــت.  ــش اس و 15 بخ
ــزه  ــد دروی ــا وی، آخن ــان ب همزم
نیــز   )1639/1638 )1534/1533ـ 
بیش تــر آثــار خویــش را بــه زبــان 
کــه  اســت  نوشــته  دری  فارســی 
می تــوان از کتاب هــای »تذکره االبــرار 
»ارشــادالمریدین«،  االشــرار«،  و 
ــده ی  ــرح قصی ــادالطالبین« و »ش »ارش

ــرد.   ــام ب ــی« ن امال
از  شــواهدی  نیــز  آن  از  پــس 
زبــان دری در دودمــان  بــه  آثــاری 
خوشــحال خان ختــک قابــل توجــه 
اســت.  البتــه خــود خوشــحال خان 
ختــک نیــز بــه شــاعران و شــعر فارســی 
ــه  ــت؛ چنانک ــته اس ــه داش ــیار توج بس
در »دســتارنامه« کــه ترکیبــی از نظــم 
ــان پشــتو اســت، از نظــم  ــه زب ــر ب و نث
ــرده اســت.  فارســی بســیار اســتفاده ک

ب ـ زبان دربارِی شاهان افغان
و  هــرات  در  درانــی  احمدشــاه 
ــد.  ــان زاده ش ــی در ملت ــه روایت ــا ب بن
او در قندهــار بــه حکومــت رســید و 
پادشــاه خراســان یــا افغانســتان کنونــی 
)1747ـ 1772م( گردیــد. او شــاعر نیــز 
ــمی  ــان رس ــه زب ــار اینک ــود و در کن ب
بــود،  دری  فارســی  زبــان  دولتــش، 
ــتو و دری  ــان پش ــه زب ــز ب ــودش نی خ
شــعر می ســرود. بــه قــول ُکهــزاد، 
دیوانــی بــه پشــتو از وی موجــود اســت 
و بــه زبــان فارســی نیــز دیوانــی ســروده 
ــه دســترس  ــوده اســت، امــا اکنــون ب ب
نیســت. دو بیــت زیــر از اشــعار فارســی 

را بــه او منســوب کرده انــد:
ــی  ــک در پ ــم و فل ــه صلح ای ــا ب م

ــا ــگ اســت اینج جن
دل از ایــن حادثــه بســیار بــه اســت 

ینجا ا
ــر  ــن بح ــم در ای ــا تباهی زده گانی م

فنــا
تختــه ی کشــتی مــا پشــت نهنــگ 

است اینجا     
احمدشــاهی«  »تاریــخ  کتــاب 

ــت  ــون اس مضم
شــاه  یــک  آنکــه  بــا  تیمــور 
صاحب لشــکر و ســتیزه جو بــود، امــا 
در غزلیاتــش یــک عاشــق دل شکســته، 
گاهــی  کــه  متواضعــی  و  باده نــوش 
ــاد  ــلطنت را از ی ــا، س ــاد آن دلرب ــه ی ب

زیــر:  بیــت  در  چنانکــه  می بــرد؛ 
ــن  ــس از ای ــم پ ــون کن ــور چ تیم

ــلطنت ــر س فک
ــا  ــرا دلرب ــوش م ــوان و ه ــاب و ت ت

گرفت   
شــاه شــجاع کــه میــان ســال های 
)1784-1842( می زیســت و دو بــار بــه 
حکومــت رســید نیــز بــه زبــان فارســی 
دری ســخن می گفــت، می نوشــت و 
آن را بــه رســمیت می شــناخت. بخــش 
اول و دوم کتــاب »واقعات شــاه شــجاع« 
کــه یــا بــه قلــم خــودش نوشــته شــده 
یــا کســی دگــر آن را تحــت نظــر وی و 
از زبــان وی نوشــته اســت، نیــز برهــان 
روشــنی اســت کــه نســبت و پیونــد او را 

ــان دری تعییــن می کنــد.  ــا زب ب
ادبیــات  تاریــخ  در  کهــزاد 
نــادر«  »شــهزاده  دو  از  افغانســتان، 
ــرادر  ــرده اســت کــه یکــی ب ــام ب نیــز ن
شــاه شــجاع بــوده و دیگــری پســر وی 
ــرده  ــص می ک ــی »دری« تخل ــه دوم ک
ــادِر  ــهزاده »ن ــز از ش ــی نی ــت. ابیات اس
دری« در کتــاب مذکــور نقــل شــده 

ــت.   اس
امیــر شــیرعلی خان کــه پادشــاهی 
وی میــان ســال های )1863ـ1879م( 
بــود، گــر چنــد دچــار جنگ هــای 
متعــدد داخلــی شــد، امــا در زمــان وی 
ــان  ــه زب ــده ی رســمی ب نخســتین جری
ــمس النهار«  ــام »ش ــه ن ــی دری ب فارس
آغــاز بــه فعالیــت کــرد کــه هــر هفتــه 
ــا خــط نســتعلیق  در شــانزده صفحــه ب

ــد. ــر می ش منتش
ــان )1880–1901(  امیر عبدالرحم
نیــز بــه زبــان فارســی می نوشــت و 
تمــام اســناد رســمی دولــت او بــه ایــن 
زبــان بــود. در مــورد بقیــه کارنامــه ی  او 
در اینجــا مجــال صحبــت نیســت، امــا 
آنچــه کــه مســلم اســت، زبــان رســمی 
او نیــز زبــان دری بــوده اســت؛ چنانکــه 
جلــد نخســت کتــاب »تاج التواریــخ« را 

بــه قلــم خــود نوشــته اســت.
ــی  ــان علم ــی را زب ــان فارس او زب
اســت:  نوشــته  می دانســت چنانکــه 
ــم  ــل را می توان ــه ی ذی »الســنه ی مفصل
ــم  ــا را ه ــوط آن ه ــم و خط ــم نمای تکل
قدیــم  زبــان  کــه  افغانــی  بخوانــم: 
ــان  ــه زب افغانســتان اســت و فارســی ک
ــی و  ــی و عرب ــد و روس ــی می باش علم
ــری را  ــان آخ ــن دو زب ــتانی. ای هندوس
کامــاًل نمی دانــم، ولــی می فهمــم.«  
ــر  ــان، ه ــر عبدالرحم ــران امی پس
یــک امیــر حبیــب اهلل  )1901ـ 1919م( 
و نائب الســلطنه ســردار نصــراهلل  نیــز 
ماوراءالنهــر  ادبــی  محیــط  در  کــه 
فارســی گوی  بودنــد،  شــده  بــزرگ 
بودنــد.  بیــدل  شــعر  عالقه منــد  و 
ســردار نصراهلل خــان در دربــار خــود 
ــی داشــت کــه در آن  ــک انجمــن ادب ی
بیدل خوانــی هــم می کردنــد.  در آن 
انجمــن، شــاعران بزرگــی چــون قــاری 

ــت؛  ــده اس ــاد ش ــیار ی ــز بس ــر نی دیگ
چنانکــه شــاعران در هــر مناســبتی 
بــرای او شــعری تقدیــم کرده انــد و 
شــهاب ترشــیزی در ســوگ تیمــور 

بــود.   ســروده  را  ترجیع بنــدی 
کتــاب  در  منــگل  علی محمــد 
زبــان  بــه  کــه  تیمورشــاه  درانــی 
پشــتو نوشــته اســت، چنــد شــاعر 
بــاال  لیســت  بــه  نیــز  را  ذیــل 
می افزایــد: عبداهلل خــان وکیل الدولــه، 
)فرزنــد عبداهلل خــان  محمدعلم خــان 
مذکــور(، اهلل یارخــان راســخ )بــرادر 
غــالم  افغــان(،  میرهوتــک  کوچــک 
محمــد شــاه جــی، عیدمحمد  خــان 
علی عســکر خان  میــرزا  و  عیــدی 

وصفــی.  
»خوبــان  بــه  تیمورشــاه 
را  خــود  می بالیــد،  پارســی گو« 
سخن گســتر می دانســت و در ابیاتــی 

اســت: کــرده  اظهــار  چنیــن 
ــد گرچــه بســی  ســبزان هنــد دارن

مالحــت
ــی  ــان بس ــی گو زیش ــان پارس خوب

زیادند   
ســخن رواج ز مــن یافــت در جهان 

ر تیمو
ــالش  ــن در ت ــرک م ــع زی ــه طب ک

کــه وقایــع ســال های 1747ـ1772م 
را روایــت می کنــد، توســط محمــود 
منشــی در دربار احمدشــاه درانــی و زیر 
نظــر وی بــه زبــان فارســی دری نوشــته 
شــده اســت. او بــه مــدت بیســت ســال 
)1754ـ1773م( در خدمــت احمدشــاه 
ــفر  ــدت در س ــن م ــود و در ای ــی ب دران
ــن  ــرد. ای ــت می ک ــع را ثب و حضــر وقای

ــون در دســت اســت.  ــاب اکن کت
کتابخانــه ی  درانــی  احمدشــاه 
ســلطنتی را در ســال 1756م در قندهار 
تأســیس کــرد کــه آثــار و اســناد ملــی 
در آن گــردآوری می شــد و از آن جملــه 
ــز در  ــدل نی ــادر بی ــرزا عبدالق ــار می آث
ــان  ــه هم ــد ب ــرزمین هن ــان او از س زم
کتابخانــه انتقــال گردیــد و ســرآغاز 

بیدل خوانــی در قندهــار شــد.  
در قندهــار، ســردار مهردل خــان 
پســر  )1797ـ1855م(  مشــرقی 
ــی  ــه ی ابدال ــس قبیل ــان )ریی پاینده خ
ــه ی  ــاه( خان ــاه و تیمورش ــد احمدش عه
ــان  خــود را در خدمــت شــاعران و ادیب
قــرار داده بــود. حبیبــی آن قصــر را بــه 
ــرده  ــاد ک ــار« ی ــتان قنده ــام »ادبس ن
ــود  ــتان، خ ــن ادبس ــت. در رأس ای اس
ســردار مهردل خــان کــه یــک شــخص 
ــا تصــوف  شــاعر، ادب دوســت و آشــنا ب
بــوده قــرار داشــته اســت. پســرش 
ــد،  ــرزا احم ــدل خان ، می ــردار خوش س
ــاد،  ــان، شــمس الدین قلیج آب ــرزا حن می
آخونــدزاده ی  صدیــق  جمعــه،  مــال 
ــران از ارکان  ــران و دیگ ــک، مالمی هوت
ــن اشــخاص  ــد. ای ــن ادبســتان بوده ان ای
هرکــدام بــه زبــان دری یــا پشــتو، 
ــر  ــتان ب ــن ادبس ــد. ای ــب دیوان ان صاح
اســاس مکتــب ادبــی میــرزا عبدالقــادر 

ــود.  ــده ب ــاده ش ــا نه ــدل بن بی
احمدشــاه  فرزنــد  شــاه  تیمــور 
نیــز شــاعر  )1772ـ1793م(  درانــی 
بــود و از وی دیوانــی بــه زبــان فارســی 
موجــود اســت. دیــوان فارســی وی 
دارای 166 صفحــه، 219 غــزل و 15 
ــد  ــط غالم محم ــه خ ــت و ب ــی اس رباع

ــت.  ــده اس ــته ش ــی نوش کابل
تیمورشــاه درانی در شــعر همیشــه 

تیمور شاه فرزند احمدشاه درانی 
)1772ـ1793م( نیز شاعر بود و از وی 
دیوانی به زبان فارسی موجود است. دیوان 
فارسی وی دارای 166 صفحه، 219 غزل و 15 
رباعی است و به خط غالم محمد کابلی نوشته 
شده است. 
تیمورشاه درانی در شعر همیشه خودش را 
»شه تیمور« یا »تیمور شه« یاد کرده است 
و احتمااًل القاب »درانی« و »افغان« بعداً به 
نام شعری وی اضافه شده است. او با آنکه در 
زمان حیاتش به شاعری مشهور نبود، اما دربار 
وی مجمع شاعران بوده است. 
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این فیصله  در حالی از سوی شورای علمی دانشگاه نهایی و تصویب شده است 
که به اساس ماده ی اول الیحه ی نظم و دسپلین تحصیالت عالی، اخراج موقت یا 
دایمی دانشجویان و استادان در صورتی عملی می شود که جرم آن از سوی دادگاه 
با صالحیت ثابت شده باشد. در این الیحه آمده است: »در صورت اثبات جرم 
در محکمه ی با صالحیت از وظیفه و تحصیل نظر به خفت و شدت جرم و جزای 
تعیین شده توسط محکمه به صورت موقت یا دایم، از موسسات تحصیالت عالی 

اخراج می گردد« 

آتالنتیکـ  الکسیس مدریگال

مترجم: جلیل پژواک

مارک زاکربرگ؛ 
خالق هیوالیی که باید مهار شود

قدیمی هسـتند. محصوالت زاکربرگ 
بـرای  حیاتـی  ابزارهـای  همچنیـن 
کسـب و کارهـای کوچـک به عنـوان 
خانـه انترنت، میز خدمات مشـتری و 
پلت فـرم  تبلیغاتـی و نیز بـرای فروش 
مسـتقیم از طریـق ابزارهایـی ماننـد 
 Facebook Marketplace

هسـتند.
زاکربـرگ مانند کیسـت؟ شـاید 
سـالطین  ردیـف  در  را  او  بتـوان 
راندولـف  ویلیـام  ماننـد  رسـانه ای 
هرسـت یا روپـرت مـرداک قـرار داد، 
امـا سـلطانی زاکربرگ بیش تر شـبیه 
ایـن اسـت که مثال هر سـه شـبکه ی 
پخـش تلویزیونی قرن بیسـتم متعلق 
بـه یـک فرد باشـد، از شـرکتی باشـد 
کـه کامـال تحـت کنتـرل همـان فرد 
شـرکت  ایـن  عین حـال  در  و  اسـت 
آدرس اصلی برای سـخنرانی سیاسـی 
و یافتـن یـک میکانیک  برق باشـد. یا 
شـاید همان طـور که بحـث کردیم، او 
بـاب موسـای ایـن نسـل خواهـد بود؛ 
کسـی که در تالشـش برای بازسـازی 
نیویـورک، ابتـدا قـدرت را از طریـق 
ساخت و سـاز و سـپس با هر وسـیله ی 

آورد.  به دسـت  الزم 
ریـد  مکـس  کـه  همان طـور 
اسـت، هیچ کـس  خاطرنشـان کـرده 
نمی توانـد واقعا بفهمد کـه فیس بوک 
چیسـت و بـه همین ترتیـب هیچ کس 
زاکربـرگ  قـدرت  کـه  نمی دانـد 
بـا  آورد.  در  سـر  کجـا  از  می توانـد 
بـر  شـده  وادار  زاکربـرگ  این کـه 
او هنـوز  امـا  رقبایـش چیـره شـود، 
از قدرتـی کـه در اختیـار دارد، بـرای 
انجـام کاری غیـر از رقابـت اسـتفاده 
نکـرده اسـت، یـا حداقـل ایـن چیزی 

مـا می دانیـم.  کـه  اسـت 
با این حـال، یک زاکربرگ شـرور 

چـه می تواند انجـام دهد؟
فیس بـوک  کـه  آن جـا  از 
پیشـرفته ترین ابزارهـا را کـه جهـان 
تـا بـه حـال بـه خـود دیـده، بـرای 
توسـعه  انسـان ها  رفتـار  پیش بینـی 
کـه  آن جایـی  از  و  اسـت  داده 
بزرگ تریـن پایـگاه کاربـری جهـان را 
در اختیـار دارد، این شـرکت می تواند 
از هـر زمـان دیگـری قـدرت  بیـش 

از  یکـی  هیـوز  کریـس 
بنیان گـذاران فیس بـوک در مقالـه ای 
نیویـورک  روزنامـه   به تازگـی در  کـه 
به صـورت  شـده  منتشـر  تایمـز 
می کنـد  اسـتدالل  متقاعدکننـده ای 
شـود.  تجزیـه  بایـد  فیس بـوک  کـه 
اسـتدالل او بر این ایده اسـتوار اسـت 
کـه مارک زاکربرگ »شـخص خوب و 
مهربـان« اسـت، امـا کسـی اسـت که 
غیرامریکایـی  و  بی سـابقه  »قدرتـش 
اسـت« و »نفوذش سرسام آور و بسیار 
فراتـر از هـر کـس دیگـری در بخـش 

یـا دولتـی اسـت.« خصوصـی 
یکـی از مهم تریـن دالیـل بـرای 
اسـت  ایـن  فیس بـوک  تجزیـه  ی 
همـه ی  نبایـد  فـردی  »هیـچ  کـه 
قـدرت را در اختیـار داشـته باشـد.« 
را  کـه وضعیـت  آنچـه  این حـال،  بـا 
پیچیـده می سـازد، در واقع بی سـابقه  
بـودن نـوع قدرتـی اسـت کـه مـارک 

دارد.  اختیـار  در  زاکربـرگ 
سـنتی،  قـدرت  لحـاظ  بـه 
نظـر  آن  عامـل  مدیـر  و  فیس بـوک 
بـه اسـتانداردهای تاریخی یـا معاصر، 
اختیـار  در  منکوب کننـده ای  قـدرت 
ندارنـد. بـه لحـاظ نظامـی، فیس بوک 
هیـچ  زاکربـرگ  اسـت.  هیـچ کاره 
ارتشـی را تحـت فرمـان نـدارد و ایـن 
در  قابل توجهـی  به طـور  را  او  امـر 
رده بنـدی پایین تـر از رهبـران چینی، 
امریکایـی و روسـی قـرار می دهـد. از 
نظر سیاسـی، زاکربرگ هیچ پایگاهی 
نـدارد و بـه رغـم شـهرت بسـیارش، 
نظـر  از  اسـت.  غیرمحبـوب  کامـال 
فرهنگـی، زاکربـرگ جذبـه ی اسـتیو 
کارهـای  هـم  نـه  و  نـدارد  را  جابـز 
و  نجیـب  مـرد  بـه  را  او  خیریـه اش 
خردمنـدی چـون بیل گیتـس تبدیل 
کـرده اسـت. بـه لحـاظ مالـی، مارک 
از جملـه ی 10 فـرد ثروت منـد برتـر 
جهان اسـت، امـا میلیاردرهای بسـیار 
دیگـری از جـف بیـزوس، عالقه منـد 
بـه فضا گرفتـه تـا فرزنـدان بازرگانان 
بسـیار موفـق، با ثـروت قابل مقایسـه 
زندگـی  جهـان  ایـن  در  مـارک  بـا 

 . می کننـد
را  زاکربـرگ  شـرکت  حتـا 
بسـنجیم،  سـنتی  مقیـاس  در  اگـر 

اسـت.  قـوی  شـرکت  یـک  صرفـا 
شـرکت   75 میـان  در  فیس بـوک 
تولیدکننـده ی درآمد قرار نـدارد. این 
شـرکت تقریبـا بـه انـدازه ی شـرکت 
Freeport-( آریزونـا  معـدن کاری 

فوالدسـازی  و   )McMoran
درصـد   0.01 تقریبـا  یـا   Nucor
کارمنـدان Walmart کارمند دارد. 
سـود فیس بـوک ایـن شـرکت را در 
میـان 15 شـرکت برتـر قـرار می دهد 
و بـه لحـاظ ارزش بـازار در میـان 10 
دارد. فیس بـوک  قـرار  برتـر  شـرکت 
اقتصـاد جهانـی یـک  در کانتکسـت 
شـرکت بسـیار سـودآور و با پتانسیل 
بـاال بـه نظـر می رسـد، امـا در هیـچ 
اسـتانداردی یـک شـرکت اسـتثنایی 
 Aramco مثـال  )بـرای  نیسـت. 
شـرکت نفـت عربسـتان سـعودی در 
سـال 2018 حـدود 224 میلیارد دالر 

سـود داشـت.(
اما تعداد کمی شـرکت در جهان 
وجـود دارد کـه مثل فیس بـوک فقط 
توسـط یـک نفـر کنتـرل شـود. ایـن 
»سـیلیکون  در  عصـری  در  شـرکت 
آن  در  کـه  آمـد  میـان  بـه  ولـی« 
قابل مالحظه ی  بنیان گـذاران کنتـرل 
را حفـظ  بـر شرکت های شـان  خـود 
انـواع  ایجـاد  بـا  زاکربـرگ  کردنـد. 
مختلـف سـهام بـا حـق رأی متفاوت 
عملیاتـی اش  کنتـرل  شـرکتش،  در 
را بـر فیس بـوک حفـظ کـرده اسـت، 
شـرکتش  سـهام  هنـوز  در حالی کـه  
در  هیـوز  می رسـاند.  فـروش  بـه  را 
کـه  می کنـد  خاطرنشـان  مقالـه اش 
»هیـأت مدیـره ی فیس بـوک بیش تر 
ماننـد یـک کمیتـه ی مشـورتی عمل 
می کنـد تا یـک هیـأت نظارت کننده، 
زیـرا مـارک حـدود 60 درصد سـهاِم 
دارای حـق رأی را کنتـرل می کنـد.« 
حتـا خانـواده ی فـورد کـه در دهـه ی 
دوگانـه ِی  سـهام  سـاختار   1930
غیرمعمولی را ایجـاد کردند، فقط 40 
درصد سـهام دارای حق رأی شـرکت 
فـورد را در اختیار دارنـد. در خصوص 
خانـواده ی  نیـز  والمـارت  شـرکت 
درصـد   50 از  کم تـر  دارای  والتـون 
سـهام  دارای حـق رأی هسـتند. بایـد 
به خاطـر داشـت کـه ایـن شـرکت ها، 

مجاب کننـده ی بیش تـری را بر مردم 
کنـد.  اعمـال 

وا مـی دارد  را  فیس بـوک مـردم 
کننـد.  اسـتفاده  محصوالتـش  از  تـا 
]بـه  مـردم  کارهایـی کـه  از  سـپس 
انجـام  فیس بـوک  در  مثـال  عنـوان 
اطالعـات  تولیـد  بـرای  می دهنـد[ 
گرایش هـای  دربـاره ی  مفیدتـر 
کاربـران اسـتفاده می کنـد. بـه ایـن 
کـه  را  همه چیزهایـی  کـه  معنـا 
امپراتـوری  ایـن  بـا  تعامـالت  مـا در 
ماننـد فهرسـت  ـ  کنتـرل می کنیـم 
متن هایـی  و  عکس هـا  دوسـتان مان، 
کـه پسـت می کنیـم و می نویسـیم ـ 
اطالعاتـی نیسـت کـه فیس بـوک بـه 
دنبـال آن باشـد. این هـا مـواد خـام 
بـرای فرایندهـای یادگیـری ماشـین 
اسـت   )machine-learning(
کـه قـدرت واقعـی فیس بـوک، یعنی 
توانایـی پیش بینـی آنچـه را که شـما 
انتخاب هـا  تعـدادی  بـا  مواجهـه  در 
انجـام خواهیـد داد، تولیـد می کننـد.

بـه  توجـه  بـا  قـدرت  ایـن  و 
داده هـای سیسـتم و توسـعه ی هوش 
مصنوعـی کـه از آن تغذیـه می کنـد، 

اسـت.  در حـال رشـد 
حتا اگر مـارک زاکربرگ هرگز از 
ایـن قـدرت بـرای چیز دیگـری جز وا 
داشـتن مـن بـه خرید کفش  ورزشـی 
اسـتفاده نکنـد، ایده ی خوبی نیسـت 
کـه یـک نفـر تـا ایـن حـد ظرفیـت 
پیش بینـی دربـاره ی سـاکنان جهـان 
داشـته باشـد. این که زاکربرگ چنین 
شـاید  اسـت،  نـداده  انجـام  را  کاری 
حاال بهترین اسـتدالل بـرای تجزیه ی 
زیـرا خیلـی دیـر  باشـد؛  فیس بـوک 

است.  نشـده 
تجزیـه ی ایـن شـرکت احتمـاال 
مشـکالتی را کـه مـا بـه انترنـت ربط 
می دهیـم )بالفاصلـه( حـل نمی کنـد. 
کسـی چـه می دانـد، شـاید تجزیـه ی 
حتـا  را  مشـکالت  ایـن  فیس بـوک 
تشـدید کنـد. امـا یـک خطـر بـزرگ 
را  آینـده  در  دسـت کم  گرفته شـده 
مـارک  این کـه  می کنـد،  برطـرف 
قـدرت  می گیـرد  تصمیـم  زاکربـرگ 
فوق العـاده ای را کـه تـا کنـون از آن 

دوری کـرده، بـه کار بنـدد.

ــت  ــون اس مضم
شــاه  یــک  آنکــه  بــا  تیمــور 
صاحب لشــکر و ســتیزه جو بــود، امــا 
در غزلیاتــش یــک عاشــق دل شکســته، 
گاهــی  کــه  متواضعــی  و  باده نــوش 
ــاد  ــلطنت را از ی ــا، س ــاد آن دلرب ــه ی ب

زیــر:  بیــت  در  چنانکــه  می بــرد؛ 
ــن  ــس از ای ــم پ ــون کن ــور چ تیم

ــلطنت ــر س فک
ــا  ــرا دلرب ــوش م ــوان و ه ــاب و ت ت

گرفت   
شــاه شــجاع کــه میــان ســال های 
)1784-1842( می زیســت و دو بــار بــه 
حکومــت رســید نیــز بــه زبــان فارســی 
دری ســخن می گفــت، می نوشــت و 
آن را بــه رســمیت می شــناخت. بخــش 
اول و دوم کتــاب »واقعات شــاه شــجاع« 
کــه یــا بــه قلــم خــودش نوشــته شــده 
یــا کســی دگــر آن را تحــت نظــر وی و 
از زبــان وی نوشــته اســت، نیــز برهــان 
روشــنی اســت کــه نســبت و پیونــد او را 

ــان دری تعییــن می کنــد.  ــا زب ب
ادبیــات  تاریــخ  در  کهــزاد 
نــادر«  »شــهزاده  دو  از  افغانســتان، 
ــرادر  ــرده اســت کــه یکــی ب ــام ب نیــز ن
شــاه شــجاع بــوده و دیگــری پســر وی 
ــرده  ــص می ک ــی »دری« تخل ــه دوم ک
ــادِر  ــهزاده »ن ــز از ش ــی نی ــت. ابیات اس
دری« در کتــاب مذکــور نقــل شــده 

ــت.   اس
امیــر شــیرعلی خان کــه پادشــاهی 
وی میــان ســال های )1863ـ1879م( 
بــود، گــر چنــد دچــار جنگ هــای 
متعــدد داخلــی شــد، امــا در زمــان وی 
ــان  ــه زب ــده ی رســمی ب نخســتین جری
ــمس النهار«  ــام »ش ــه ن ــی دری ب فارس
آغــاز بــه فعالیــت کــرد کــه هــر هفتــه 
ــا خــط نســتعلیق  در شــانزده صفحــه ب

ــد. ــر می ش منتش
ــان )1880–1901(  امیر عبدالرحم
نیــز بــه زبــان فارســی می نوشــت و 
تمــام اســناد رســمی دولــت او بــه ایــن 
زبــان بــود. در مــورد بقیــه کارنامــه ی  او 
در اینجــا مجــال صحبــت نیســت، امــا 
آنچــه کــه مســلم اســت، زبــان رســمی 
او نیــز زبــان دری بــوده اســت؛ چنانکــه 
جلــد نخســت کتــاب »تاج التواریــخ« را 

بــه قلــم خــود نوشــته اســت.
ــی  ــان علم ــی را زب ــان فارس او زب
اســت:  نوشــته  می دانســت چنانکــه 
ــم  ــل را می توان ــه ی ذی »الســنه ی مفصل
ــم  ــا را ه ــوط آن ه ــم و خط ــم نمای تکل
قدیــم  زبــان  کــه  افغانــی  بخوانــم: 
ــان  ــه زب افغانســتان اســت و فارســی ک
ــی و  ــی و عرب ــد و روس ــی می باش علم
ــری را  ــان آخ ــن دو زب ــتانی. ای هندوس
کامــاًل نمی دانــم، ولــی می فهمــم.«  
ــر  ــان، ه ــر عبدالرحم ــران امی پس
یــک امیــر حبیــب اهلل  )1901ـ 1919م( 
و نائب الســلطنه ســردار نصــراهلل  نیــز 
ماوراءالنهــر  ادبــی  محیــط  در  کــه 
فارســی گوی  بودنــد،  شــده  بــزرگ 
بودنــد.  بیــدل  شــعر  عالقه منــد  و 
ســردار نصراهلل خــان در دربــار خــود 
ــی داشــت کــه در آن  ــک انجمــن ادب ی
بیدل خوانــی هــم می کردنــد.  در آن 
انجمــن، شــاعران بزرگــی چــون قــاری 

ــران  ــور بســمل و دیگ ــداهلل، محمدان عب
چــاپ  نخســتین  داشــتند.  حضــور 
ــط  ــف دال توس ــا ردی ــدل ت ــات بی کلی

ــد.   ــام ش ــن انج ــن انجم همی
هــزاره  کاتــب  محمــد  فیــض 
کتــاب  نــگارش  )1862ـ1931م( 
امیــر  دربــار  در  را  ســراج التواریخ 
حبیب اهلل خــان و بــر مبنــای اســناد 
دولتــی ـ کــه بــه زبــان فارســی بودنــد 
بــه  مذکــور  کتــاب  کــرد.  آغــاز  ـ 
ــی از  ــی دری و یک ــح فارس ــان فصی زب
پخته تریــن متن هایــی اســت کــه در 
موضــوع تاریــخ، پــس از تاریــخ بیهقــی، 
ــده ی  ــده اســت. جری ــگارش درآم ــه ن ب
ســراج االخبار )ســراج االخبار افغانیــه( 
نیــز در ســال 1911م بــه مدیریــت 
محمــود طــرزی در همیــن زمــان و بــه 

ــد.  ــروع ش ــی دری ش ــان فارس زب
آن چنان کــه  نیــز  امان اهلل خــان 
اعلی حضــرت  »نطق هــای  کتــاب  از 
امــان اهلل خــان غــازی« بــر می آیــد، 
بــا آن کــه بــه قــول خــودش زبــان 
»افغانــی« را می دانســته و آن را دوســت 
ســخنرانی های  امــا  اســت،  داشــته 
رســمی اش بــه زبــان فارســی بــوده 
اســت. او در یــک نطــق خویــش در 
قندهــار می گویــد: ».. خواهــش دارم 
کــه بــا شــما بــه زبــان افغانــی کــه نــزد 
ــم،  ــخن بگوی ــت س ــوب اس ــن محب م
ــن  ــر مأموری ــان اکث ــی چــون کــه زب ول
بــه فارســی تکلــم  فارســی اســت، 
می نمایــم تــا همــه بداننــد مقصــد مــن 
ــاعت تیری و  ــار س ــدن قنده ــن آم از ای

ــت...«   ــح نیس تفری
پــس از وی نیــز زبــان شــاهان، 
حتــا  و  اســت  بــوده  دری  فارســی 
معــروف اســت کــه محمدظاهرشــاه 
ترویــج  بــرای  کــه  )1914ـ2007م( 
ــرزی  ــود ط ــل محم ــتو، مث ــان پش زب
خــودش  کــرد،  فــراوان  تالش هــای 
ــا  ــوده و تنه ــره ب ــت بی به ــن نعم از ای
زبــان فارســی را می دانســته اســت. 
ــرزی  ــود ط ــا محم ــباهت او ب ــن ش ای

ــت.  ــه اس ــل توج قاب
رییس جمهــوری  کــرزی  حامــد 
 )2014 )2001ـ  کشــور  پیشــین 
نیــز گاهــی مجالــس شــعرخوانی در 
شــعرای  کــه  می کــرد  برگــزار  ارگ 
ــعر  ــس ش ــتو در آن مجل ــی و پش فارس
ــی و  ــای مل ــه زبان ه ــد. او ب می خواندن
به ویــژه بــه زبــان فارســی دری، فصیــح 

می گویــد. ســخن 
غنــی  اشــرف  محمــد  دکتــور 
ــز  ــی کشــور( نی ــوری کنون )رییس جمه
ــادری  ــان م ــل زب ــی را مث ــان فارس زب
ــاری  ــه ی آث ــد. از جمل ــت می کن صحب
ــان دری نوشــته اســت،  ــه زب ــه وی ب ک
می تــوان بــه کتــاب »روزنــه ای بــه 

ــرد.  ــاره ک ــادل« اش ــام ع نظ
در نتیجه:

ــداران  ــه زمام ــح داده شــد ک توضی
خویــش  میــل  و  اراده  بــا  افغــان، 
زبــان فارســی را بــرای اداره ی امــور 
دولــت داری برگزیــده بودنــد و تــا همین 
اواخــر، آن را در تضــاد بــا هویــت قومــی 
ــه آن  ــون ن ــتند. اکن ــش نمی دانس خوی
ــاً  ــوان صرف ــاهان پشــتو ن تبار را می ت ش
پشــتوزبان دانســت و نــه آثــار و متــون 
ــوان  ــان را می ت ــده از دوره ی آن باقی مان
به ســادگی بــه زبــان دیگــر ترجمــه 
تبــاری،  نظــر  از  شــاهان  آن  کــرد. 
پشــتون و از نظــر زبانــی، دوزبانــه و 
ــی زبانان  ــف فارس ــتر در ردی ــا بیش حت

قــرار می گیرنــد. 
جــدال بیهــوده برســر تقســیم بندی 
ــه  ــان، ره ب ــای زب ــر مبن ــوام کشــور ب اق
جایــی نمی بــرد. ایــن مســأله تنهــا 
در مــورد پشــتون ها صــادق نیســت، 
ازبک هــا، و ســایر اقــوام کشــور نیــز در 
ایــن نــوع دســته بندی نمی گنجنــد. 
و در ادامــه بــه ســراغ چنــد شــاعر 
فارســی گوی  پشــتون تبار  بــزرگ 
می رویــم تــا ببینیــم کــه آن هــا در ایــن 
ــر. ــا خی ــد شــد ی قفــس جــای خواهن
ادامه دارد...

تضادهـا  بـا  خانوادگـی  شـرکت های 
و منافـع رقابتـی خودشـان هسـتند 
مدیـر  هـم  زاکربـرگ  در حالی کـه 
عامل فیس بوک اسـت و هـم اکثریت 
سـهام دارای حـق رأی این شـرکت را 
در اختیـار دارد. هیـچ بررسـی نهادی 
در  را  زاکربـرگ  کـه  نیسـت  کار  در 

فیس بـوک کنتـرل کنـد. 
خیلـی  او  قـدرت  این حـال،  بـا 
بـزرگ اسـت. هیـوز راسـت می گویـد 
کـه مـا هرگـز شـاهد چیـزی ماننـد 
زاکربـرگ،  مـارک  نبوده ایـم.  ایـن 
واتسـاپ  و  اینسـتاگرام  فیس بـوک، 
محبوب تریـن  پنـچ  از  تـا  سـه  ـ 
ابـزار ارتباطـی در ایـن سـیاره را در 
کنـار یوتیـوب و وی چـت ـ کنتـرل 
در  زاکربـرگ  محصـوالت  می کنـد. 
بسـیاری  از کشـورها اینترنـت اسـت. 
بـرای  رسـانه هایی  محصـوالت  ایـن 
پخش اطالعـات ـ مانند یـک روزنامه 
و همچنیـن  ـ  تلویزیونـی  کانـال  یـا 
ابزارهایـی بـرای ارتبـاط همتابه همتـا 
مخابراتـی  شـبکه ی  یـک  ماننـد 

از آن جا که 
فیس بوک 

پیشرفته ترین ابزارها 
را که جهان تا به حال 

به خود دیده، برای 
پیش بینی رفتار 

انسان ها توسعه داده 
است و از آن جایی 

که بزرگ ترین 
پایگاه کاربری 

جهان را در اختیار 
دارد، این شرکت 
می تواند بیش از 
هر زمان دیگری 

قدرت مجاب کننده ی 
بیش تری را بر مردم 

اعمال کند. 
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توافق ۱۸۰ کشور با طرح سازمان ملل برای سامان دهی به صادرات  زباله ی پالستیکی
اطالعـات روز: حـدود 180 کشـور روز 
جمعـه بـا طـرح تـازه ی سـازمان ملـل برای 
سـامان دهی بـه صـادرات پسـمانده و زباله ی 
پالسـتیکی بـه کشـورهای فقیـر و در حـال 

موافقـت کردند. توسـعه 
بـه نقـل از رادیـو فـردا، هـدف از طـرح 

تـازه ی سـازمان ملـل قانونـی و الزامی کردن 
کنوانسـیونی عنوان شـده اسـت کـه پیش تر 
بـرای کنترل و مدیریـت زباله های خطرناک، 
از جملـه پسـمانده های پالسـتیکی، تصویب 

شـده بود.
توسـعه یافته  کشـورهای  کنـون  تـا 

چـون امریـکا و کانـادا زباله هـای پالسـتیکی 
خصوصـی  شـرکت های  طریـق  از  را  خـود 
می کردنـد،  صـادر  آسـیایی  کشـورهای  بـه 
بی آن کـه بـه گرفتـن مجـوز از دولـت ایـن 

باشـند. ملـزم  کشـورها 
از همیـن رو، آن طـور کـه در گزارش هـا 

آمـده اسـت، در حـال حاضر روسـتاهایی در 
تایلنـد و مالیـزی و اندونزی هسـتند که »به 

آشـغال دانی تبدیـل شـده اند«.
طرح تازه ی سـازمان ملـل گرفتن مجوز 
از کشـور واردکننـده ی  زباله ی پالسـتیکی را 

می سـازد. الزامی 

بـه گـزارش روزنامه بریتانیایـی گاردین، 
ایـاالت متحـده تنها کشـوری بود کـه به این 

طرح انتقاد داشـته اسـت.
آمارهـا حکایـت از آن دارد کـه سـاالنه 
حـدود هشـت میلیون تُن پالسـتیک سـر از 

آب هـای اقیانوس هـا درمـی آورد.

خروج نیروهای حوثی از دو بندر اصلی یمن آغاز شد

ابراز امیدواری جاپان برای میانجی گری میان ایران و ایاالت متحده
اطالعـات روز: دولـت جاپـان ابـراز امیـدواری کـرد که 
بتوانـد بـا میانجی گـری میان ایـران و ایاالت متحـده توافق 

هسـته ای تهـران بـا قدرت هـای جهانـی را حفـظ کند.
بـه گـزارش رادیو فـردا، یاسوتوشـی نیشـیمورا، معاون 
دبیـر اول کابینـه جاپـان، روز پنج شـنبه بـه دنبـال تصمیم 
ایـران بـرای خـروج محـدود از برجـام در یـک کنفرانـس 
ایـران  کـه  اسـت  ایـن  مـا  »مشـاهده ی  گفـت:  خبـری 

نمی خواهـد از توافـق هسـته ای صـرف نظـر کنـد.«
وی افـزود: »مـا قصـد داریم کـه برای صلـح و ثبات در 
منطقـه کوشـا باشـیم و از روابط دوسـتانه ی سـنتی خود با 

اسـتفاده کنیم.« ایران 
رسـانه ی جاپـان تایمز می نویسـد که توکیو همـواره از 
توافـق هسـته ای قدرت هـای جهانـی بـا ایـران که بـه نقض 

تحریم هـای آن منجـر شـد، حمایت کرده اسـت.
ایـن رسـانه اضافـه می کنـد که جاپـان از زمـان خروج 

امریـکا از توافق هسـته ای نیز همسـو با کشـورهای اروپایی 
بـوده و تاکیـد داشـته کـه اگر این تصمیـم امریکا بـر توافق 
هسـته ای تاثیـر منفـی بگـذارد، بسـیار تاسـف آمیز خواهـد 

بود.
بلومبـرگ  نظیـر  رسـانه هایی  گـزارش  حـال  ایـن  بـا 
عنـوان می کنـد کـه جاپـان در مـاه گذشـته هیچ سـفارش 
خریـد محمولـه ی جدیـد نفتی از ایران نداشـته  اسـت، چرا 
کـه شانسـی بـرای گرفتـن معافیـت از امریـکا بـرای خرید 

نفـت ایـران نمی بینـد.
می نویسـد  خـود  گـزارش  ادامـه ی  در  تایمـز  جاپـان 
کـه امـا با بـاال گرفتـن تنش  میـان ایـران و ایـاالت متحده 
در  توکیـو  منطقـه،  بـه  امریـکا  هواپیمابـر  نـاو  اعـزام  و 
جسـت وجوی راهـی بـرای برقـراری گفت وگـو میـان تهران 

و واشـنگتن اسـت.
ایـن گـزارش با نقـل قولی از یـک مقـام وزارت خارجه 

جاپـان همـراه شـده اسـت کـه می گویـد: »هر دو طـرف به 
ایـن  محدودیت هایـی  اگرچـه  هسـتند.  گفت وگـو  دنبـال 

میـان وجـود دارد، امـا در عیـن حـال این امکان هسـت که 
جاپـان نقشـی در ایـن ماجرا بـازی کند.«

امریکا سیستم پاتریوت و یک ناو جنگی دیگر به خاورمیانه فرستاد

ــه  ــور ب ــن کش ــه ی ای ــب حمل موج
عــراق در ســال 2003 شــد، خوانــده 
و گفتــه اســت اعــزام ایــن تجهیــزات 
نظامــی بــه منطقــه بخشــی از جنــگ 

روانــی دولــت امریــکا اســت.
امریکا چه می گوید؟

وزارت  پنتاگــون،  جمعــه،  روز 
ــان  ــه خواه ــت ک ــکا گف ــاع امری دف
درگیــری بــا ایــران نیســت. امــا 
افــزود ایــاالت متحــده »آمــاده اســت 
تــا از نیروهــای امریکایــی و منافعــش 

ــد.« ــاع کن ــه دف در منطق
وزارت دفــاع امریــکا گفتــه اســت 
ــه  ــران در منطق ــای ای ــه فعالیت ه ک

اطالعــات روز: مقام هــای ایــاالت 
ــا افزایــش تنــش   متحــده همزمــان ب
میــان ایــران و امریــکا گفته انــد یــک 
نــاو جنگــی و سیســتم دفــاع هوایــی 
موشــکی پاتریــوت را بــه منطقــه 

ــد. ــزام می کنن اع
بی بی ســی  گــزارش  بــه 
یــواس اس  جنگــی  نــاو  فارســی، 
انتقــال  بــرای  کــه  آرلینگتــون 
نقلیــه ی  وســایل  و  هواگــرد 
ــه  ــود، ب ــتفاده می ش ــی اس آبی ـ خاک
نــاو هواپیمابــر یــواس اس آبراهــام 

می پیونــدد. لینکلــن 
چهــار  همچنیــن  امریــکا 

اطالعـات روز: شـبه نظامیـان شـیعه ی حوثی خـروج از دو بندر راس عیسـی 
و سـلیف در شـهر حدیده را آغـاز کردند.

بـه گفتـه ی شـاهدان عینـی، تیمهایـی از سـازمان ملـل بـر خـروج نیروهای 
حوثـی از ایـن بندرهـا نظـارت دارند.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، سـازمان ملـل متحـد پیش تر اعـالم کرد که 
نیروهـای حوثـی در یمـن از دیـروز شـنبه، 11 مـی از سـه بنـدر کلیـدی که در 
اختیـار دارنـد، خـارج خواهند شـد. ایـن اولین قدم جدی طرح آتش بسـی اسـت 

کـه دسـامبر سـال پیش بـه امضای طرفیـن درگیر در جنگ یمن رسـیده اسـت.
حوثی هـا در توییتـر خـروج نیروهـای خـود را تائیـد کرده انـد. هنـوز معلـوم 
نیسـت بـه دنبـال خـروج یک جانبـه نیروهـای حوثـی از ایـن مناطـق، نیروهای 

دولـت یمـن هـم دسـت بـه کار مشـابهی خواهنـد زد یـا نه.
ژنـرال مایـکل لولسـگرارد، رییـس گـروه ناظـران و بازرسـان سـازمان ملـل 
متحـد گفـت، نیروهـای حوثی قرار اسـت نیروهای خـود را در مدت چهـار روز از 

بنـادر حدیـده، صلیـف و رأس عیسـی خـارج کنند.

ترمپ: 
آزمایش موشک های کوتاه برد کوریای شمالی اعتماد به این کشور را نقض نکرده است

ــه  ــت ک ــه اس ــکا گفت ــوری امری ــپ، رییس جمه ــد ترم ــات روز: دونال اطالع
»نقــض  را  شــمالی  کوریــای  کوتاه بــرد  موشــک های  اخیــر  آزمایش هــای 

ــد. ــور نمی دان ــن کش ــه ای ــبت ب ــاد« نس اعتم
ــایت  ــا س ــه ای ب ــپ در مصاحب ــای ترم ــی، آق ــی فارس ــل از بی بی س ــه نق ب
ــوده و او از  ــتاندارد ب ــال اس ــا کام ــن آزمایش ه ــه ای ــت ک ــو گف ــری پولیتیک خب

ــا ناامیــد نشــده اســت. ــی و ی انجــام آن هــا عصبان
ــن  ــرد هســتند، م ــن موشــک ها کوتاه ب ــکا گفــت: »ای رییــس جمهــور امری

ــم.« ــه هیــچ وجــه، ایــن را نقــض اعتمــاد نمی دان ب

ــور( چنــد موشــک  ــای شــمالی در روزهــای 4 و 9 مــی ) 14 و 19 ث کوری
ــرد. ــش ک ــرد آزمای کوتاه ب

بــه گفتــه ی منابــع رســمی کوریــای شــمالی، آزمایــش اول در حضــور کیــم 
جونــگ اون، رهبــر ایــن کشــور صــورت گرفــت و او فرمــان شــلیک را داده بــود.

ــی  ــکا در واکنش ــوری امری ــپ، رییس جمه ــد ترم ــان دونال ــان زم در هم
ــگ اون نمی خواهــد مســیر منتهــی  ــه اعتقــاد او کیــم جون ــه گفــت، ب محتاطان

ــدازد. ــره بین ــه مخاط ــکا( را ب ــا امری ــر )ب ــط بهت ــه رواب ب
ــوی،  ــه در هان ــمالی ک ــای ش ــکا و کوری ــران امری ــت رهب ــن نشس دومی

پایتخــت ویتنــام برگــزار شــد، بــه دلیــل عــدم توافــق بــر ســر رفــع تحریم هــا 
ــت. ــان یاف ــه ای پای ــه نتیج ــت یابی ب ــدون دس ــمالی ب ــای ش ــه کوری علی

ــه برنامــه ی خلــع  ــه رغــم آن کــه پیش رفتــی در زمینــه ی پایــان دادن ب ب
ــر  ــای ترمــپ مکــررا ب ــا آق ــه، ام ــای شــمالی صــورت نگرفت ســالح اتمــی کوری

ــد. ــن کشــور تاکیــد می کن ــر ای ــا رهب ــط شــخصی خــود ب اهمیــت رواب
کیــم جونــگ اون ســال گذشــته وعــده داده بــود کــه آزمایش هــای 
ــف  ــا( را متوق ــتیک )قاره پیم ــک های بالس ــی موش ــاب آزمایش ــته ای و پرت هس

ــد. کن

بنـدر حدیـده بنـدر اصلـی یمـن اسـت. از بنـدر صلیـف بـرای ورود گنـدم 
اسـتفاده می شـود و از راس عیسـی نفـت وارد ایـن کشـور می شـود.

یـک سـخنگوی سـازمان ملـل متحـد گفتـه اسـت ایـن بنـادر بـرای توزیـع 
کمـک  میـان میلیون هـا یمنـی کـه از قحطـی رنـج می برنـد ضـروری هسـتند.

خـروج نیروهـای حوثـی از ایـن بنادر به طـور یک طرفـه خواهد بـود. با این 
خـروج، مذاکـرات بـرای پایـان دادن بـه جنگـی کـه ده هـا هـزار کشـته بـر جای 

گذاشـته ادامـه می یابد.

خبرنــگار  مارکــوس،  جاناتــان 
بی بی ســی  دیپلماتیــک  و  دفاعــی 
نــاو  اعــزام  اگرچــه  می گویــد، 
هواپیمابــر بــه خلیــح فــارس اقدامــی 
غیرمعمــول نیســت، امــا ایــن کار 
ــی  ــری احتمال ــا از درگی ــه هراس ه ب
از  یــا  تصادفــی  می توانــد  کــه 
ــن  ــد، دام ــده باش ــی ش ــل طراح قب

. نــد می ز
روابــط امریــکا و ایــران در چــه 

ســطحی اســت؟
ــپ از  ــد ترم ــش دونال ــال پی س
ــاراک  ــت ب توافــق هســته ای کــه دول
بــا  جهانــی  قدرت هــای  و  اوبامــا 
ــارج  ــد، خ ــرده بودن ــا ک ــران امض ای

ــد. ش
امریــکا بــا تشــدید تحریم هــا 
تغییــر  خواهــان  ایــران  علیــه 
شــده  کشــور  ایــن  سیاســت های 

اســت.
این کشــور نــام ســپاه پاســداران 
»ســازمان های  فهرســت  در  را 
داده  قــرار  خارجــی«  تروریســتی 
از  به شــدت  کار  ایــن  کــه  اســت 
ــت. ــده اس ــوم ش ــران محک ــوی ای س

در  پیــش  هفتــه ی  ایــران 
واکنــش بــه ایــن تحــوالت، بخشــی از 
ــات خــود در اجــرای برجــام را  اقدام
ــرای  ــی ب ــرد و ضرب االجل ــف ک متوق
ــه تعهداتــش در  ــرای عمــل ب ــا ب اروپ

ــرد. ــالم ک ــام اع ــوب برج چارچ

را »بــه دقــت زیــر نظــر دارد.«
اســت  گفتــه  پنتاگــون 
تــوان  کــه  پاتریــوت  سیســتم 
ــتیک،  ــک های بالس ــا موش ــه ب مقابل
ــای  ــروز، و هواپیماه ــک های ک موش
منطقــه  بــه  دارد  را  پیشــرفته 

اســت. شــده  فرســتاده 
گفته انــد  امریــکا  مقام هــای 
ــون  ــواس اس آرلینگت ــی ی ــاو جنگ ن
از مدت هــا پیــش قــرار بــوده بــه 
ــن کار  ــود و ای ــتاده ش ــه فرس منطق
صــورت  موعــد  از  پیــش  اکنــون 

. د می گیــر
ــت  ــاور امنی ــون، مش ــان بولت ج
ملــی امریــکا پیــش از ایــن گفتــه بود 
هــدف از ایــن کار فرســتادن »پیامــی 
روشــن« بــرای حکومــت ایــران اســت 
ــع  ــه مناف ــه ب ــه حمل ــر گون ــه »ه ک
ــا  ــا متحــدان ایــن کشــور ب ــکا ی امری
نیرویــی بی امــان روبــه رو خواهــد 

شــد.«
کیــوان خســروی، ســخن گوی 
ــران  ــی ای ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــون او  ــای بولت ــه آق ــم در پاســخ ب ه
ــی«  ــی و امنیت ــم نظام ــد فه را »فاق
خوانــد و گفــت اظهــارات او »بیش تــر 

ــی دارد.« ــه ی خودنمای جنب
مقام هــای امریکایــی گفته انــد 
نــاو هواپیمابــر یــواس اس آبراهــام 
لینکلــن کــه عــازم منطقــه اســت، از 

ــرده اســت. ــور ک ــال ســوئز عب کان

بــه  را  بــی52  مــدل  بمب افکــن 
پایــگاه نظامــی ایــن کشــور در قطــر 

اســت. فرســتاده 
ــن  ــت ای ــه اس ــور گفت ــن کش ای
ــای  ــه تهدیده ــخ ب ــات در پاس اقدام
علیــه  ایــران  ســوی  از  احتمالــی 
منافــع امریــکا صــورت گرفتــه اســت.

چندانــی  اطالعــات  امریــکا 
در بــاره ی ماهیــت ایــن تهدیدهــا 
منتشــر نکــرده، امــا ایــران ایــن 
بی اســاس  را  امریــکا  ادعاهــای 

اســت. خوانــده 
ایــران، هــدف امریــکا را ارائــه ی 
»اطالعــات قالبــی« ماننــد آنچــه کــه 

ــت  ــدوار اس ــکا امی ــت امری دول
ــک  ــرای ی ــرات ب ــه مذاک ــران را ب ای
کنــد.  مجبــور  جدیــد«  »توافــق 
توافــق  ایــن  می گویــد  امریــکا 
هســته ای  فعالیت هــای  بــه  تنهــا 
ــران نخواهــد پرداخــت و برنامــه ی  ای
ــه  ــران در منطق ــار ای ــکی و رفت موش

ــود. ــد ب ــز آن خواه ــز ج نی
باعــث  امریــکا  تحریم هــای 
شــده فشــار زیــادی روی اقتصــاد 
ایــران وارد شــود و ارزش پــول ملــی 
ایــن کشــور به شــدت ســقوط کــرده 

ــت. اس
همچنیــن  تحریم هــا  ایــن 
ــرمایه گذاران  ــی س ــث روی گردان باع

خارجــی از ایــران شــده اســت.
ایرانــی  از مقام هــای  شــماری 
در هفته هــای اخیــر احتمــال بســتن 
ــد،  ــرح کرده ان ــز را مط ــه ی هرم تنگ
منطقــه  امنیــت  گفته انــد  امــا 

ــت. ــا اس ــت آن ه اولوی
ــبکه  ــول، ش ــن تح در جدیدتری
ــه  ــزارش داده ک ــری ســی ان ان گ خب
کاخ ســفید شــماره ی تمــاس بــا 
دونالــد ترمــپ رییــس جمهــوری 
امریــکا را در اختیــار ســفارت ســویس 
گذاشــته تــا ایــران در صــورت تمایــل 

ــرد. ــاس بگی ــد تم بتوان
آقــای ترمــپ پیش تــر بــرای 
رهبــران  بــا  تلفنــی  گفت وگــوی 
ــود. ــرده ب ــل ک ــار تمای ــران اظه ای
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سـان می گویـد جیـدون سـانچو قصـد دارد پیشـنهاد 
باشـگاه  ایـن  بـه  تابسـتانی  انتقـال  بـرای  منچسـتریونایتد 
انگلیسـی را رد کرده و در بوروسـیا دورتموند ماندگار شـود. 
روزنامه انگلیسـی سـان گـزارش داد با وجود پیشـنهاد 
باشـگاه منچسـتریونایتد بـه جیـدون سـانچو، پدیـده جوان 
انگلیسـی دورتمونـد بـرای انتقـال بـه اولدترافـورد در فصل 
تابسـتان، سـانچو قصـد دارد در آلمـان بمانـد و یـک سـال 

دیگـر در بوروسـیا دورتمونـد بـازی کند.
در  کـه  درخشـانی  فصـل  از  بعـد  سـانچوی 19سـاله 

بوندس لیـگا پشـت سـر گذاشـت بـر اسـاس گزارش هـای 
از سـوی  پونـدی  میلیـون  پیشـنهادی 100  بـا  رسـانه ای 
منچسـتریونایتد روبـرو شـده اسـت. سـانچو امسـال در 41 
بـازی ای کـه در رقابتهـای مختلـف بـرای دورتمونـد انجـام 
داده بـرای ایـن تیـم 12 گل بـه ثمـر رسـانده و یکـی از 

بـوده. آلمانـی  باشـگاه  سـتاره های  درخشـان ترین 
اما سـان می گویـد مدیـران دورتموند مطمئن هسـتند 
کـه سـتاره جوان شـان سـال آینـده را هـم در ایـن باشـگاه 
تـوپ خواهـد زد. میشـائیل زورک، مدیر ورزشـی دورتموند 

در  انگلیسـی  جـوان  وینگـر  کـه  کـرد  اعـالم  هفتـه  ایـن 
دورتمونـد مانـدگار خواهـد شـد و باشـگاه را تـرک نخواهد 

. د کر
زورک دربـاره جیـدون سـانچو گفـت:" نـه، مـا هیـچ 
پیشـنهادی دریافـت نکرده ایـم. انتظـار هیـچ پیشـنهادی را 
هـم نداریـم و هیچ پیشـنهادی را هـم قبـول نخواهیم کرد. 
چـرا کـه سـانچو جزئـی از برنامه هـای مـا اسـت. او فصـل 
آینـده بازیکـن بوروسـیا دورتمونـد خواهـد بـود و نیـازی 

نیسـت کسـی بـا او تمـاس برقـرار کنـد".

جواب منفی پدیده جوان دورتموند به پیشنهاد یونایتد

داوید لوییز، مدافع برزیلی و باتجربه، قرارداد خود 
با باشگاه چلسی را تا سال 2021 تمدید کرد.

سر  بر  لوییز  داوید  با  کرد  اعالم  چلسی  باشگاه 
تمدید قرارداد به توافق رسیده و این بازیکن تا سال 
داوید  شد.  خواهد  ماندگار  استمفوردبریج  در   2021
لوییز در فصل جاری 48 بار در تمامی رقابت ها برای 
برای  نیز  زدن 3 گل  به  موفق  و  کرده  بازی  چلسی 
تیمش شده است. داوید لوییز تاکنون در دوران حضور 
خود در چلسی 246 بار برای این تیم بازی کرده و 
لوییس  به ثمر رسانده است. داوید  مجموعا 18 گل 
خیلی  "من  گفت:  چلسی  با  قرارداد  تمدید  از  پس 
خوشحالم که اینجا خواهم بود و فرصتی برای ماندن 
در چلسی دارم. من این باشگاه را دوست دارم و هنوز 

هم مانند یک بازیکن جوان جاه طلب هستم.

خبرهای کوتاه

داوید لوییز قرارداد 
خود را با چلسی تمدید کرد

دو روز پیش بود که باشگاه بارسلونا اعالم کرد، 
قرار  زانو تحت عمل جراحی  ناحیه  از  لوئیس سوارز 

خواهد گرفت.
بارسا  برای  کلیدی  مهره  یک  که  سوارز  لوئیس 
و تیم ملی اروگوئه است، طبق نظر پزشکان به مدت 

شش هفته به دور از میادین خواهد ماند.
برابر  بارسا در اللیگا  باقیمانده  بازی  دو  قطعا  او 
ختافه و ایبار و نیز فینال کوپا دل ری برابر والنسیا)دو 
هفته دیگر( را از دست خواهد داد و احتماال در دور 
اما  نیز حضور نخواهد داشت  آمه ریکا  گروهی کوپه 
ستاره اروگوئه ای در مصاحبه با ال پائیس مونته ویدئو، 

پیام امیدوارکننده ای برای مردم کشورش داشت.
سوارز تاکید کرد که در کوپا آمه ریکا که از 24 
خرداد در برزیل برگزار می شود، حاضر خواهد بود:» 
همه چیز عالی پیش خواهد رفت و من به موقع در 
این مصدومیت  داشت.  ریکا حضور خواهم  آمه  کوپا 
سال  مصدومیت  با  متفاوت  کامال  و  است  مینیسک 

2017.  جای هیچ نگرانی نیست.«

پیام امیدوارکننده سوارز 
برای مردم اروگوئه

از  حمایت  برای  تاتنهام  و  لیورپول  هواداران 
هزینه  باید  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  در  تیمشان 

زیادی کنند.
به نقل از آس، تیم های لیورپول و تاتنهام به فینال 
لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. دو تیم برای کسب 
عنوان قهرمانی در ورزشگاه واندا متروپولیتانوی مادرید 
به مصاف هم خواهند رفت. با این حال هواداران دو 
تیم برای سفر به اسپانیا و حمایت از تیمشان با مشکل 
روبرو شدند. قیمت پروازها 840 فیصد افزایش داشته 
و قیمت هر اتاق هتل به بیش از 1160 یورو برای هر 
شب می رسد. عالوه بر این قیمت بلیت ها بیش از 500 

یورو است.
باشگاه لیورپول و تاتنهام نسبت به این افزایش 
قیمت عجیب اعتراض کردند و از یوفا خواستند این 
موضوع را بررسی کند. در این بیانیه آمده است: "این 
لیورپول  تاتنهام  تیم های  برای  قهرمانان  لیگ  فصل 
منتظر  تیم  دو  هر  هواداران  و  است  بوده  فوق العاده 
فینال یک ژوئن )یازدهم خرداد( هستند اما خوشحالی 
آنها با هزینه های باالی سفر، اقامت و بلیت ها فروکش 
کرده است. برای اغلب هواداران، تماشای فینال لیگ 
قهرمانان، دور از دسترس نیست چون در طول فصل 
سفر  مختلفی  کشورهای  به  خود  تیم  حمایت  برای 
کردند و هزاران یورو برای این کار خرج کردند. اکنون 
زمان حمایت از آنها فرا رسیده است. از شما درخواست 

می کنیم درباره قیمت بلیت شفاف سازی کنید. "

تماشای فینال لیگ قهرمانان 
اروپا چقدر خرج دارد؟

فن دایک: 
درباره قهرمانی لیگ برتر باید واقع بین باشیم

ستاره  فن دایک،  ویرژیل 
باید  تیم  این  می گوید  لیورپول 
قهرمانی اش  شانس  به  نسبت 
واقع بینانه  نگاهی  برتر  لیگ  در 
فن دایک  چند  هر  باشد  داشته 
برای  همچنان  لیورپول  می گوید 

قهرمانی امیدوار است.
ستاره  فن دایک،  ویرژیل 
هشدار  با  لیورپول  دفاعی  خط 
می گوید  منچسترسیتی  به 
نباید  گواردیوال  پپ  شاگردان 
پیروزی خود در روز پایانی لیگ 
فصل  در  قهرمانی شان  و  برتر 
دانسته  صدی  در  صد  را  جاری 
لیورپول  باشند.  به آن مطمئن  و 
را  قهرمانی  جام  اینکه  برای 
باالی سر ببرد امروز باید ولوز را 
که  باشد  امیدوار  و  داده  شکست 
به  برایتون  جدولی  هفدهم  تیم 

گرفتن  امتیاز  با  و  بیاید  کمکش 
از منچسترسیتی، عنوان قهرمانی 
را به مرسی سایدی ها هدیه دهد.

فن دایک در این باره گفت:" 
ما  ولی  دارد  ادامه  هنوز  رقابت 
به  توجه  با  باشیم.  واقع بین  باید 
طول  در  سیتی  بازی های  روند 
همه  که  است  طبیعی  فصل 
انتظار داشته باشند آنها در بازی 
چیز  هیچ  ولی  شوند.  پیروز  آخر 
از پیش معلوم نیست. تنها کاری 
که از دست ما برمی آید این است 
که روی بازی با ولوز تمرکز کنیم 
اهمیت  ما  برای  بازی  این  چون 

بسیار زیادی دارد".
لیورپول  هالندی  ستاره 
اینکه  از  همه  گفت:"  ادامه  در 
برایتون می تواند کار بزرگی بکند 
روی  باید  ما  ولی  می زنند  حرف 

بازی خودمان تمرکز کنیم چون 
خوبی  خیلی  تیم  امسال  ولوز 
بوده و کار را برای همه تیم های 
مقابلش سخت کرده. برای همین 
رتبه خوبی  ولوز چنین  که  است 

در جدول دارد".

ادامه  در  فن دایک 
ولی  کرد:"  اضافه  صحبت هایش 
و  می کنیم  بازی  خانه  در  ما 
فصل مان  بازی  آخرین  بازی  این 
و  جان  از  می خواهیم  ما  است. 
را  کار  این  و  بگذاریم  مایه  دل 

از دست  که  کاری  کرد.  خواهیم 
این  از  که  است  این  برمی آید  ما 
بعد  و  بیایم  بیرون  موفق  بازی 
در  ببینیم  و  بمانیم  منتظر  باید 
اتفاقی  چه  برایتون  مقابل  بازی 

می افتد".

دفاع زیدان از والورده

از  مادریـد  رئـال  سـرمربی 
کـرد. دفـاع  بارسـلونا  سـرمربی 

رئـال  آس،  از  نقـل  بـه 
مادریـد امـروز در هفتـه سـی و 
رئـال  مصـاف  بـه  اللیـگا  هفتـم 
الدیـن  زیـن  سوسـیداد مـی رود. 

زیـدان در نشسـت خبـری پیـش 
از بـازی گفت: همـه عناوین مهم 
قهرمانـان  لیـگ  فتـح  هسـتند. 
و  اسـت  سـخت  خیلـی  اروپـا 
می دانیـم کاری کـه کردیم )سـه 
قهرمانـی پیاپـی( فوق العـاده بوده 

اسـت. در پنج سـال چهـار عنوان 
را بـه دسـت آوردیـم و آن کمـی 
خـاص اسـت امـا خیلـی سـخت 
بـود. می دانـم لیـگ قهرمانان این 
می دانیـم  و  بـود  چگونـه  فصـل 
که فتـح آن چقدر دشـوار اسـت. 

اللیـگا روز بـه روز اسـت و اجـازه 
می دهـد در لیگ قهرمانـان، کوپا 
دل ری و دیگـر رقابت هـا خـوب 

بـازی کنیـد.
نیمـه  مرحلـه  در  بارسـلونا 
نهایـی لیـگ قهرمانان با شکسـت 
برابـر لیورپـول از صعـود به فینال 
بازمانـد. سـرمربی رئـال مادریـد 
گفـت: نرسـیدن بارسـا بـه فینال 
فصـل را بـرای رئال مادریـد بهتر 
نکـرد. ایـن حذف چیـزی را برای 

مـا بهتـر نخواهـد کرد.
او دربـاره انتقادهـا از ارنسـتو 
بارسـلونا(  )سـرمربی  والـورده 
گفـت: انتقـاد از والـورده ناعادالنه 
کـرد  او  کـه  کاری  اسـت؟ 
فوق العـاده بـود. والـودره می دانـد 
در هـر شـرایطی چـه کاری انجام 

بـه کاری کـه  دهـد. نمی توانیـم 
بـا  او کـرده اسـت شـک کنیـم. 
ایـن حـال عادالنـه باشـد یـا نـه. 
در ایـن جـا گاهـی شـاهد چنین 

هسـتم. اتفاق هایـی 
سـرمربی فرانسـوی در مورد 
فصـل آینـده گفـت: همیشـه بـه 
کارهـا  کـه  می کنیـم  فکـر  ایـن 
و  دهیـم  انجـام  خوبـی  بـه  را 
را  باشـگاه  تاریـخ  شـویم.  بهتـر 
همیشـه  مادریـد  و  می شناسـید 
رشـد کـرده اسـت. من بـه عنوان 
سـرمربی می خواهـم به هـواداران 
بگویـم که سـال آینده با اشـتیاق 
زیـاد بـرای پیروزی هـای فـراوان 
تـالش خواهیم کـرد. می خواهیم 
کاری کنیـم کـه هـواداران دوباره 

بـه تیـم خـود افتخـار کننـد.

جدایی سه بازیکن قطعی است؛
لیست سیاه بارسا؛ بازیکنان مورد غضب لیونل مسی!

به  مسی  لیونل  کرد  ادعا  اسپورت 
مدیران بارسلونا گفته سه ستاره این تیم را 

در تابستان به فروش برسانند.
بارسلونا  شکست  از  بعد  مسی  لیونل 
نشریه  و  شده  مایوس  لیورپول  مقابل 
باید  است  معتقد  وی  شد  مدعی  اسپورت 
برخی بازیکنان از بارسلونا جدا شوند و نام 
سه بازیکن در لیست سیاه ستاره آرجانتینی 

قرار گرفته است.
گرفته  قرار  غضب  مورد  بازیکن  اولین 

و 26  برزیلی  کوتینیو ستاره  فیلیپ  مسی، 
ساله است که زمستان سال قبل و به عنوان 
گران ترین خرید بارسلونا از لیورپول راهی 
باعث  اما افت شدید کوتینیو  این تیم شد، 
شده تقریبا همه در مورد جدایی او اطمینان 
نوکمپ  از  کوتینیو  خروج  باشند.  داشته 
پاریس  با  مذاکراتی  و  است  الوقوع  قریب 
بازگشت  اما  گرفته،  صورت  نیز  ژرمن  سن 
به لیورپول و با انتقال منچستر یونایتد دور 

از ذهن است.

هافبک  راکیتیچ  ایوان  بازیکن،  دومین 
اخیر  های  ماه  در  که  بارسلوناست  کروات 
عملکرد پرفراز و نشیبی داشته و در دیدار 
داد.  ارائه  ضعیفی  نمایش  لیورپول  مقابل 
جدی  یوونتوس  و  اینتر  رسد  می  نظر  به 
ترین مشتریان این هافبک 31 ساله کروات 

هستند.
نظر می  به  یانگ،  فرانکی دی  با ورود 
ثابت  ترکیب  در  دیگر جایی  راکیتیچ  رسد 
نیز  گل  دیاریو  و  داشت  نخواهد  بارسلونا 

مدعی شد رابطه خوبی بین مسی و راکیتیچ 
برقرار نیست و احتمال جدایی وی بیشتر از 

همیشه است.
است  بازیکنی  دیگر  اومتیتی،  ساموئل 
که از نگاه مسی به درد بارسلونا نمی خورد. 
کلمنت النگله نمایش خوبی در فصل جاری 
داشته و احتماال ماتیاس دی لیخت نیز به 
پول  با  و  شد  خواهد  بارسلونا  راهی  زودی 
توانند  می  ها  اناری  آبی  اومتیتی،  فروش 

دیگر پست های خود را تقویت کنند.
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تابش فروغ 

هیهات از این برادری و خواهری!
ــر  ــاون وزی ــاس عراقچــی، مع عب
خارجــه ایــران گفتــه کــه »اگــر 
تحریم هــا اثــر کنــد« و »فــروش 
ــه صفــر برســد«، ممکــن  نفت مــان ب
خواهــران  و  بــرادران  »از  اســت 
ایــران  بخواهیــم  افغانســتانی مان 
ــرا  ــی ظاه ــد.« عراقچ ــرک کنن را ت
ــون  ــه میلی ــه س ــک ب ــراج نزدی اخ
ایــران  از  را  افغانســتانی  مهاجــر 
»سیاســت  از  بخشــی  به عنــوان 
ــران ـ کــه  ــرای اقتصــاد ای ــژه ای« ب وی
شــدیدا تحــت فشــار تحریم هــای 
فزاینــده ایــاالت متحــده امریــکا قــرار 
ــرده اســت. ســخنان  دارد      ـ مطــرح ک
ــاد،  ــر بی بنی ــد منظ ــی از چن عراقچ
ــت.  ــتانه اس ــئوالنه و نژادپرس غیرمس
ــچ  ــه هی ــن اســت ک ــا ای ــت ام واقعی
یــک از مــواردی کــه عراقچــی در 
گفت وگــوی ویــژه ی خــودش در مورد 
مهاجــران افغانســتانی در ایران مطرح 
ــیده  ــراِن ستم کش ــرای مهاج ــرد، ب ک
و درددیــده ی افغانســتانی تازگــی 
پنهانــی در  نفــرت  نــدارد. آن هــا 
را  او  امثــال  و  عراقچــی  ســخنان 
و  عینــی  به صــورت  سال هاســت 
روشــن بــا جــان و تن شــان از تهــران 
تــا شــیراز و از مشــهد تــا بندرعبــاس 
دیده انــد.  و  کرده انــد  حــس 

ــا  ــهری آیت اهلل ه ــوری آرمان ش جمه
ــای  ــته و روی ــال گذش ــل س در چه
ــاد  ــر بنی ــالمی ب ــه اس ــی جامع برپای
مملوس تریــن  بــرادری،  و  اخــوت 
کابــوس زندگــی انســان مهاجــر، 
در  افغــان  پناهنــده ی  و  بی وطــن 

ــت.  ــوده اس ــران ب ای
ــِخ همــه ی آنچــه  ــی تاری بازخوان
ــران  ــتان در ای ــران افغانس ــر مهاج ب
رفتــه اســت، از ایــن نوشــته مثنــوی 
هفتــاد مــن خواهــد ســاخت. قــرار بر 
ایــن نیســت کــه همــه ی بی مهــری ، 
ــت و  ــض، محرومی ــی ، تبعی بی مباالت
ــال  ــر از ســی س ــه بیش ت ــتم را ک س
ــه داشــته، برشــمریم. فراموشــی  ادام
نیــز چــاره ای کار نیســت و چــه بســا 
کــه درد توهیــن و تحقیــر، درد ســتم 
تبعیــد  آوار گــی،  درد  نابرابــری،  و 
هرگــز  بی وطنــی  و  مهاجــرت  و 
جمعــی  حافظــه ی  از  به ســادگی 

ــی  ــض رفتن ــتم و تبعی ــان س قربانی
ــودش  ــا خ ــری ب ــر مهاج ــت. ه نیس
ــرای  ــی و درد را ب ــن آوارگ ــک وط ی
شــر  از  جنــگ،  شــر  از  این کــه 
ــده  ــگ زن ــرارت تفن ــی و از ش بی نان
ــد  ــور می کن ــینه اش گ ــد، در س بمان
و بــا خــودش بــه جایــی می بــرد 
کــه بتوانــد در آن نفــس بکشــد، 
از  دور  بــه  و  بخــورد  لقمه نانــی 
ســایه ی مــرگ زیــر ســقفی شــبی را 

ــد.  ــحر کن س
مهاجــر  افغانســتانی های 
بــه  گفتــه ی حافــظ شــیرازی »از 
پــی حشــمت و جــاه« بــه ایــران 
آن  از  می دانیــم  مــا  نرفته انــد. 
روز کــه یــک عــده آخونــد امــام 
و پیشــوای ایــران شــدند، قصــه ی 
ایــران و مهمــان داری تاریخــی ایــران 
بــه پایــان رســید. از ســویی هــم 
ــرآوردن  شــاید هیــچ کســی از پــی ب

بلندپروازانــه ی خــودش  آرزوهــای 
تــن بــه مهاجــرت اجبــاری و تبعیــد 
ندهــد. گاهــی بالهــای کــه در خانه ی 
چنــان  می کننــد،  رخنــه  آدمــی 
بی رحــم  انــد کــه آدمــی دامــن 
ــتگان  ــوش فرش ــی را آغ ــر اهریمن ه
ــه  ــی ک ــهروندان ایران ــدارد. ش می پن
از خفقــان سیاســی رژیــم آخونــدی، 
و  خمینــی  مــرگ  جوخه هــای  از 
خامنــه ای، از محاکمه هــای صحرایــی 
تزویــر  و  نیرنــگ  از  خلخالــی، 
از  یــزدی،  مصبــاح  و  رفســنجانی 
شــرارت و قضــاوت ناعادالنــه بــرادران 
الریجانــی، از ســرکوب خونیــن آزادی 
ــم  ــی، از بی ــری، از حصــر خانگ و براب
گشــت ارشــاد، از تــرس زنــدان اویــن، 
ملیشــه های  افتــرای  و  تهمــت  از 
بســیج و مدیــران صــدا و ســیما 
ــد،  ــان داده ان ــرک دیارش ــه ت ــن ب ت
دقیقــا می دادنــد وقتــی آتــش در 

النــه ی آدمــی بیفتــد، مهاجــرت 
نیســت،  انتخــاب  پناه جویــی  و 
ــا  ــت. م ــری اس ــر و ناگزی ــه جب بلک
افغانســتانی ها نیــز از جبــر روزگار، 
ــر پاشــنه های  ــه«، از زی ــد حادث از »ب
مدینــه ی  از  روس،  فرماندهــان 
ــی  ــت ها، از جهنم ــه ی کمونیس فاضل
کــه مجاهدیــن بــرای مــا ســاخت، از 
امــارت جهــل و شــقاوت طالبانــی، از 
ــن الدن، از  ــری و ب ــم مالعم تروریس
ــران  ــه ای ــی روزگاری ب ــی و از ب بی نان

ــم. ــاه بردی پن
درســت اســت کــه »بــرادران 
جنــاب  افغانســتانی«  خواهــران  و 
ناخوانــده ی  مهمانــان  عراقچــی 
»بــرادران  ایــن  از  بودنــد.  ایــران 
عراقچی هــا  امــا  خواهــران«  و 
ــی  ــت کم جوان ــد. دس ــا برده ان بهره ه
افغانســتانی های  از  نســل  ســه 
ــزی، در  ــای آجرپ ــر در کوره ه مهاج

شــیمیایی،  مــواد  زباله دانی هــای 
اســفالت ریزی  و  سنگ تراشــی  در 
کم مزدتریــن  و  شــاقه ترین  در  و 
ــری رســید.  ــه پی ــران ب شــغل های ای
ــتانی«  ــران افغانس ــرادران و خواه »ب
والیــت  همایونــی  ســایه ِی  زیــر 
انســانی  حــق  کم تریــن  از  فقیــه 
عراقچی هــا  نبوده انــد.  برخــوردار 
ــرت  ــن مهاج ــی قوانی ــالف تمام برخ
حســن  برخــالف  پناهندگــی،  و 
ــالف  ــایگی، برخ ــواری و همس همج
ــات انســانی درهــای  اصــول و اخالقی
ــر روی  ــتان ها را ب ــدارس و بیمارس م
آن هــا بســتند و حــق زندگی انســانی  
و آبرومنــد را از صدهــا هــزار تن آن ها 
گرفتنــد. عراقچی هــا کــه حــاال فخــر 
ــه مهاجــران افغانســتانی  ــان و کار ب ن
ــوش  ــند، فرام ــا می فروش ــه دنی را ب
ــاع از  ــام »دف ــر ن ــه زی ــد ک می کنن
انقــالب اســالمی« صدهــا مهاجــر 
گم نــام و  آواره ی افغانســتانی را بــا 
ترفنــد و نیرنــگ بــه میدان هــای 
ــتادند و  ــراق فرس ــران و ع ــگ ای جن
هیــزم یــک جنــگ نابرابــر ســاختند. 
همیــن چنــدی پیــش در ســوریه 
بــرای  افغانســتانی  بینوانایــان  از 
دیکتاتــوری بشــار اســد ســپر انســانی 
»صــدور  پــروژه ی  تــا  ســاختند 
ــت  ــاع از بی ــالب اســالمی« و »دف انق
ــته  ــه داش ــان ادام ــری« همچن رهب

ــد.  باش
ــر  ــون مهاج ــه میلی ــی س زندگ
بی خانمانــی  پیامــد  و  افغانســتانی 
آنــان حربــه ی سیاســی خوبــی بــرای 
ترســاندن ترامــپ نیســت. در عــوض، 
ــژه  عراقچی هــا در طــرح سیاســت وی
ــر  ــن فک ــه ای ــران ب ــرای اقتصــاد ای ب
کنــد کــه درآمــد ناچیز و کار شــاقه ی 
چنــد میلیــون کارگــر افغانــی آخرین 
ــادی  ــقوط اقتص ــی از س ــد رهای اُمی
ــی  ــت عراقچ ــر اس ــت. بهت ــران اس ای
بدانــد کــه چهــل ســال فســاد، 
ــم  ــعه طلبی رژی ــوءمدیریت و توس س
آخونــدی دلیــل اصلــی وضعیــت 
اجتماعــی  اقتصــادی،  آشــفته ی 
و سیاســی ایــران اســت نــه ســه 
میلیــون مهاجــر بدبخت افغانســتانی.


