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ضرورت بررسی یک
ادعا؛ آیا چین به طالبان
مشروعیتمیدهد؟

شهرداری کابل با «قطعهی نظامی» مجهز شد

به نقل از مولوی عبدالسالم حنفی،
معاون اداری دفتر سیاسی ،عضو شورای
رهبری و هیأت مذاکرهکنندهی طالبان،
در یک گفتوگوی تلفنی که فایل
صوتی آن در اختیار اطالعات روز قرار
گرفته است ،هیأتی 13نفره از مقامات
بلندرتبهی این گروه به سرپرستی مال
برادر ،معاون سیاسی طالبان ،هفتهی
پیش به چین رفته است .آقای حنفی
ادعا میکند که هیأت مذاکرهکنندهی
طالبان در این سفر ،از طرف مقامات
عالیرتبهی چین و بهصورت مشخص
نمایندهی ویژهی این کشور در امور
افغانستان و پاکستان ،با «توجه خاص»
به گرمی استقبال شده و موضوع
گفتوگو میان دو طرف« ،تعلقات
دوجانبه»« ،پروژههای اقتصادی چین
در افغانستان و منطقه» و پروسهی
صلح افغانستان بوده است .آقای حنفی
ادعا میکند که هدف این گروه از سفر
هیأتهای سیاسیشان به کشورهای
منطقه و مشخصا سفرشان به چین،
«ایجاد روابط نزدیک با کشورهای منطقه
و فرامنطقهای»« ،اهداف امارت اسالمی
طالبان در آینده»« ،پایان دادن به اشغال»
و «ارایهی توضیح در مورد اهداف
امارت اسالمی طالبان به کشورهای
منطقه» است.
ادعاهای عبدالسالم حنفی معاون
اداری دفتر سیاسی و عضو شورای
رهبری طالبان در مورد سفر هیأت 13
نفرهی این گروه به چین از چند جهت
میتواند بررسی شود...
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همدلیوحقیقتجویی

دعوا بر سر رهبری جهان

کهنقلعهی غزنین؛ بنای تاریخی عصر غزنویان،
محل فاضالب شهروندان

دوست گرامیام آقای عارف یعقوبی در صفحه فیسبوک خود «چالش مرور
کتاب» راه انداخته است .از جمعی از دوستان خود ،از جمله این بندهی بینوا
خواسته که به چالش او پاسخ گوید و کتابی را که خوانده است ،در هزار کلمه یا
کمتر و بیشتر مرور کند تا باشد که از این طریق سایر مؤمنان نیز شوق خواندن
کتاب و شریککردن خواندههای خود را با دیگران پیدا کنند...

تا  ۱۵سال دیگر چین با پیشیگرفتن از ایاالت متحده آمریکا ،بزرگترین
اقتصاد دنیا خواهد شد .همزمان با فرارسیدن چنین موعدی ،توافقی در دولت
آمریکا بهوجود آمده است مبنی بر اینکه چین تهدید قابل توجهی به منافع و
موقعیت آمریکا است .جنرال جوزف دنفورد ( )Joseph Dunfordرییس
ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است «چین تا سال  ۲۰۲۵به...

«قلعهی غزنین» بیش از هشت سده میشود که از دل تحوالت تاریخی و
جغرافیایی عبور کرده و هنوز در شمال شهر غزنی خودنمایی میکند .خودنمایی
آمیخته با شکوهمندی تاریخی و بیمهری بسیار...
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شهرداری کابل با «قطعهی نظامی» مجهز شد

یکم :فرض نخست این است که
ادعاهای آقای حنفی ،نادرست و در راستای
تبلیغات رسانهای هدفمند این گروه برای
بهبود موضع دیپلماتیک و مشروعیتبخشی
به قدرت نظامی و سیاسیشان باشد .به
فرض نادرست و تبلیغاتیبودن این ادعاها،
حکومت افغانستان میباید پس از ایجاد
تماسهای دیپلماتیک با کشور چین و
دریافت اطمینان از غلطبودن این ادعاها،
مبتنی بر استراتیژیهای رسانهای و ارتباطات
عامهاش ،از طریق شعبات سخنگویی و
مطبوعاتی ،غلط و تبلیغاتیبودن این ادعاها
را توضیح دهد .فارغ از بعد نظامی جنگها،
یکی از مهمترین عرصهها ،مقابله و جنگ
رسانهای و تبلیغاتی است .بهنظر میرسد با
توجه به قیاس حجم منابع مالی و بشری
که شعبات سخنگویی و رسانهای نهادهای
حکومت و گروه طالبان در اختیار دارد،
بخش رسانه و تبلیغات طالبان ،گوی سبقت
را از حکومت افغانستان ربوده و در این
عرصه موفقتر عمل کرده است .حکومت
افغانستان باید مبتنی بر استراتیژیهای
مشخص و مدون رسانهای و تبلیغاتی (اگر
داشته باشد) اینگونه تالشهای رسانهای
هدفمند طالبان را خنثا کند .چنین تالشهای
اغلب موفق طالبان در جنگهای رسانهای و
تبلیغاتی ،به قطع به بهبود مواضع دیپلماتیک
و رسانهای آنها میانجامد که کمتر از
موفقیتهای نظامی این گروه در میدانهای
جنگ نیست.
دوم :فرض دوم ،درستبودن ادعاهای
آقای حنفی است .اگر این ادعاها درست باشد،
حکومت افغانستان باید بهصورت رسمی به
نهادهای دیپلماتیک چین در کابل ،اعتراض
کند .چین باید پاسخ بگوید که براساس
ادعاهای آقای حنفی ،چرا با ارسال نمایندهی
خاصاش برای پاکستان و افغانستان به دیدار
هیأت طالبان و با «توجه خاص» از هیأت این
گروه به گرمی استقبال میکند ،چه «روابط
دوجانبه»ای با یک گروه اگرنه تروریستی که
دستکم شورشی در افغانستان دارد و بر چه
مبنا و عرف دیپلماتیک ،در مورد پروژههای
اقتصادیاش در افغانستان و منطقه با یک
گروه شورشی به گفتوگو میپردازد .بر
مبنای اصول و عرفهای دیپلماتیک ،مذاکره
در مورد پروژههای اقتصادی یک کشور در
خارج از خاکاش ،باید در چارچوب روابط
دولت با دولت صورت بگیرد .اگر این
ادعاها درست باشد ،چین بهعنوان همسایهی
افغانستان ،آشکارا به گروه شورشی طالبان
نهتنها مشروعیت یک دولت منتخب را
داده که این گروه را بر نظام سیاسی جدید
و مشروع افغانستان سوار کرده است .وقوع
چنین رخدادهایی اگر پایان نیابد ،سقوط نظام
سیاسی جدید و مشروع افغانستان ،پیروزی
نظامی و سیاسی طالبان و استیالی این گروه
بر کشور ،نه تنها نامحتمل نیست که میتواند
عمال اتفاق بیفتد.
سوم :به فرض درستبودن این
ادعاها ،اگر حکومت وحدت ملی نتواند
به چین اعتراض کند و این کشور و دیگر
کشورهای منطقه را از ایجاد و دوام روابط
گسترده در حد روابط دولت-دولت با گروه
شورشی طالبان ،منصرف نکند ،در واقع
توانایی حفاظت از مشروعیت و اقتدار نظام
قانون اساسی افغانستان را ندارد و شایستهی
اعمال قانونی قدرت در افغانستان نیست.
رییسجمهور غنی همواره ادعا کرده است
که حکومتاش اکنون موفق به ایجاد روابط
دولت با دولت در مناسباتش با کشورهای
منطقه شده است .در جدیدترین ادعاهای
رییسجمهور غنی در کنفرانس شانگهای ،او
ادعا کرد که در صدد ایجاد اجماع منطقهای
در خصوص پروسه صلح افغانستان است و
این روند عمال جریان دارد .اگر ادعاهای
آقای حنفی درست باشد ،رییسجمهور غنی
چگونه ادعای ایجاد روابط دولتمحور با
کشورهای منطقه و ایجاد اجماع منطقهای
برای صلح افغانستان را جار میزند ،وقتی
نمایندگان سیاسی طالبان در سفر به چین،
با مقامات این کشور در خصوص «تعلقات
دوجانبه»« ،پروژههای اقتصادی چین در
افغانستان و منطقه»« ،اهداف امارت اسالمی
طالبان در آینده» و موضوعات مشابه
گفتوگو میکنند؟

وزارت داخلهی افغانستان یک واحد نظامی را در اختیار
شهرداری کابل قرار داده تا این نهاد بتواند پس از این بدون
کمک پولیس و سایر نهادهای امنیتی برنامههای خود را اجرا
کند.
«قطعهی نظامی شهرداری کابل» شهرداری را در راستای
جلوگیری از غصب زمین ،پسگیری زمینهای غصبشدهی
دولتی ،جلوگیری از ساختوساز ساختمانهای خودسر و
در کل تطبیق قوانین ،مقررات و برنامههای شهرداری کمک
میکند.
تفاهمنامهی این قطعهی نظامی دیروز (یکشنبه2 ،
سرطان) میان وزارت داخله و شهرداری کابل امضا شد .بر
بنیاد این تفاهمنامه وزارت داخله  409سرباز و افسر را در
قالب یک واحد نظامی مستقل ،در اختیار شهرداری کابل قرار
میدهد تا شهرداری در زمانی که الزم شد از آن استفاده کند.
مسعود انداربی ،وزیر داخلهی کشور میگوید که با
تشکیل این قطعه ،شهرداری دیگر از فرماندهی پولیس
کابل و حوزههای پولیس بینیاز میشود« :به عوض اینکه
عکسالعملهای خود را در سطح حوزهها انجام دهیم ،قطعهای
را در اختیار شهرداری قرار میدهیم تا شهرداری بتواند بهطور
مستقیم و مستقل وارد عمل شود».
به گفتهی آقای اندرابی تمام امکانات نظامی این قطعه از
سوی وزارت داخله تأمین میشود ،اما مسئولیت فرماندهی آن

به شهرداری سپرده شده است.
آقای انداربی میافزاید که پس از شروع برنامههای تطبیقی
این تفاهمنامه ،هیچ یک از منصوبین پولیس بهشمول بخشهای
جنایی و کشفی حق ندارد در بخش ساختوساز و در کل
مسئولیتهای که به قطعهی نظامی شهرداری سپرده شده
است ،دخالت کند.
آقای اندرابی تأکید میکند در صورتی که شهرداری برای
تطبیق برنامههای خود با مقاومت زورمندان روبهرو شود و نیاز
به نیروی بیشتر باشد ،فرماندهی پولیس کابل به کمک قطعهی
نظامی شهرداری خواهد شتافت.
وزیر داخل ه ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این
قطعهی نظامی ،همکاری میان شهرداری و پولیس بیشتر و
برای جلوگیری از غصب زمین ،پسگیری زمینهای دولتی،
جلوگیری از ساختوساز غیرقانونی و در کل اعمالی که مغایر
قوانین و مقررات شهرداری است ،از مجرای واحد مبارزه
شود« :همچنین ایجاد این قطعه زمینه را برای مداخلهی پولیس
در امر ساختوساز ساختمانهای خودسر منتفی میکند».
در همین حال شهرداری کابل میگوید که تطبیق
برنامههای این اداره همواره با چالش روبهرو بوده است .احمد
ذکی سرفراز ،شهردار کابل میگوید که خودسریها به اوجش
رسیده و نتیجه این شده است که برنامههای شهرداری آنطور
که باید ،تطبیق نشود و سیمای شهر به شکل اکنون درآید .به

گفتهی او برای مبارزه با این خودسریها شهرداری کابل در
همکاری با وزارت داخله برآن شد که این قطعهی نظامی را
بسازد.
پیش از این وقتی شهرداری میرفت که جلو تخلف را
بگیرد ،ابتدا به حوزه و یا فرماندهی پولیس مراجعه میکرد تا
کار ساختوساز را متوقف کند .اما پس از این با فعالشدن
قطعهی نظامی ،شهرداری بیآنکه به فرماندهی پولیس کابل
خبر دهد برای مبارزه با تخلفات ساختمانی مستقالنه عمل
خواهد کرد.
در عین حال آقای سرفراز از تشکیل کمیسیونی متشکل از
نمایندگان نهادهای عدلی و قضایی و دیگر نهادهای دخیل خبر
داد که با تخلفات شهری مبارزه میکند .به گفتهی شهردار کابل
در شش ماه گذشته  1250تخلف ساختمانی در شهرداری
کابل به ثبت رسیده است.
آنطور که مقامهای شهرداری و وزارت داخله گفتند،
یکی از اهداف عمدهی تشکیل واحد نظامی شهرداری ،مبارزه
با غصب زمین و پسگیری زمینهای دولتی از غاصبان است.
این در حالی است که چندی پیش مقامهای والیت کابل اعالم
کردند که هم اکنون  85هزار جریب زمین دولتی در اختیار
غاصبان قرار دارد .دیده شود که شهرداری و مقامهای والیت
کابل با استفاده از این قطعهی نظامی موفق به پسگیری و
مبارزه با غصب زمین میشوند یا خیر .زمان پاسخ خواهد داد.

دور هفتم گفتوگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان هفتهی آینده آغاز میشود

اطالعات روز :زلمی خلیلزاد ،نمایندهی
ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح
افغانستان اعالم کرده است که دور هفتم
گفتوگوها میان او و نمایندگان گروه طالبان
در جریان هفتهی آینده آغاز میشود.
آقای خلیلزاد ناوقت دو شب قبل
(شنبه ۱ ،سرطان) در یک پیام تویتری گفته

توگوها در تاریخ
است که این دور از گف 
 ۲۹جون (هشتم سرطان) برگزار خواهد شد.
او تأکید کرده است که برای این دور از
گفتوگوها تمام جناحها خواستار پیشرفت
سریع در روند صلح افغانستان میباشند.
هفتمین دور گفتوگوها میان خلیلزاد
و نمایندگان گروه طالبان در حالی قرار است

آغاز شود که هشتمین سفر آقای خلیلزاد به
کشورهای منطقه به تاریخ  28جوزا پایان
یافت .خلیلزاد به تاریخ دهم جوزا هشتمین
دور سفرش به کشورهای منطقه را بهمنظور
تسهیل گفتوگوهای صلح افغانستان آغاز
کرده بود .او در جریان این سفر از کشورهای
بلژیک ،آلمان ،پاکستان ،قطر ،امارات متحدهی

عربی و افغانستان دیدن کرد.
او در افغانستان در دیدار با محمداشرف
غنی ،رییسجمهوری کشور گفته بود که صلح
افغانستان وارد مرحلهی تازهای میشود .به
گفتهی آقای خلیلزاد ،این مرحله از تالشها
برای صلح ،مرحلهای است که افغانها در آن
بیشتر از هر زمان دیگر شامل خواهند بود.

وزارت مالیه:

اطالعات روز :وزارت مالیهی
کشور میگوید که به کارمندان
 ۱۱وزارتخانه و ادارهی دولتی
براساس حکم ریاستجمهوری،
«عیدانه» توزیع شده است.
مسجدی،
شمروزخان
سخنگوی این وزارت دیروز
(یکشنبه ۲ ،سرطان) به روزنامه

به کارمندان  ۱۱وزارتخانه و ادارهی دولتی «عیدانه» توزیع شده است

اطالعات روز گفت که این
وزارتخانهها و ادارهی شامل
وزارتهای صحت عامه ،حج و
اوقاف ،ترانسپورت ،سرحدات،
اقوام و قبایل ،امور زنان ،مخابرات
و تکنالوژی معلوماتی ،معادن و
پترولیم ،اقتصاد ،زراعت و ادارهی
دادستانی کل میباشد.

آقای مسجدی افزود که
وزارت مالیه از سایر وزارتخانهها
و ادارات نیز خواسته است که این
«عیدانه» را از بودجهی تخصیص
دادهشده به کارمندانشان هماکنون
اجرا کنند و این وزارت در بررسی
وسطسال این بودجه را در
اختیار این وزارتخانه و ادارات

قرار میدهد .به گفتهی او ،مبلغ
مجموعی این عیدی حدود ۱.۷
میلیارد افغانی تخمین شده است.
پیشتر محمداشرف غنی،
رییسجمهوری کشور در حکمی
گفته بود که به مناسبت فرارسیدن
عید سعید فطر برای همهی
کارمندان خدمات ملکی به اندازهی

معاش  ۱۵روزهی آنان از حساب
دولت «عیدانه» داده شود.
در حکم ریاستجمهوری
کشور تصریح شده بود که این
عیدی به کارمندانی داده میشود که
از معاشات سوپراسکیل ،امتیازی،
مددمعاش ،معاشات استثنایی،
کادری و سایر امتیازات محرومند.

تاجران افغانستان در نمایشگاه ممبی به ارزش  ۷۵میلیون دالر قرارداد و وعدهی فروش بهدست آوردند

اطالعـات روز :وزارت زراعـت،
آبیـاری و مالدـاری کشـور اعلام کردـه
اسـت کـه تاجـران افغانسـتان در نمایشـگاه
ویـژهی محصـوالت زراعتـی افغانسـتان
دـر شـهر ممبـی هنـد بـه ارزش  75میلیـون
دالـر قراردـاد و وعدـهی فـروش بهدسـت
آوردهانـد.
دـر ایـن نمایشـگاه میـوهی خشـک،
میـوهی تـازه ،نباتـات طبـی ،عسـل ،زعفران

اطالعات روز  -هرات:
مسئوالن پولیس مرزی در والیت
هرات یک محمولهی 700
کیلوگرامی مواد مخدر را از ساحهی
«چهل دختر» ولسوالی رباطسنگی
این والیت کشف و ضبط کردهاند.
به گفتهی مسئوالن پولیس
مرزی هرات ،این محموله که
از ولسوالی باالمرغاب بادغیس
بارگیری شده بود ،قاچاقبران
قصد انتقال آن را به والیت فراه

و دیگـر محصـوالت افغانسـتان بـه نمایـش
گذاشـته شـده بـود.
دـر اعالمیـهی وزارت زراعـت کـه
دیروز (یکشـنبه 2 ،سـرطان) منتشـر شـده،
آمدـه اسـت که تاجـران افغانسـتان دـر روز
اول ایـن نمایشـگاه بـه ارزش  32میلیـون
دالـر و دـر روز دـوم ایـن نمایشـگاه نیز به
ارزش  43میلیـون دالـر قراردـاد و وعدـهی
فـروش بهدسـت آوردهانـد.

دـر اعالمیـه همچنـان گفتـه شـده
کـه بیشتریـن فـروش را «هینـگ» و
«شـیرینبویه» داشـته اسـت.
نمایشـگاه ویـژهی محصـوالت زراعتی
افغانسـتان زیـر نـام «»Nature’s Best
یـا بهتریـنِ طبیعـت روزهـای جمعـه و
شـنبه ( 31جـوزا و  1سـرطان) بـه کمـک
موسسـهی باغدـاری تجارتـی و بازاریابـی
زراعتـی و ادـارهی انکشـاف بینالمللـی

ایـاالت متحدـهی امریـکا « »USAIDدـر
شـهر ممبـی هنـد برگـزار شـد.
دـر ایـن نمایشـگاه دـر  ۵۷غرفـه
محصـوالت افغانسـتان بـه نمایـش گذاشـته
شـده اسـت .وزارت زراعـت پیشبینـی
کردـه بـود که افغانسـتان دـر این نمایشـگاه ِ
دـوروزه بـه ارزش حدـود  ۳۰میلیـون دالـر
قراردـاد فـروش محصوالتـش را بهدسـت
خواهـد آورد.

محمولهی  ۷۰۰کیلوگرامی مواد مخدر گروه طالبان در هرات کشف شد

و در فرجام به پاکستان داشتند که
از سوی پولیس مرزی در هرات
کشف و ضبط شده است.
فرمانده پولیس مرزی
هرات تأکید میکند که پولیس با
قاچاقبران درگیر شد که در نتیجه
رانندهی موتر زخمی و با استفاده از
تاریکی شب فرار کرده است.
آقای الکوزی افزود که مخالفین
مسلح دولت تمام تجهیزات جنگی
خود را از راه قاچاق و فروش مواد

مخدر بهدست میآورند.
در کمتر از یک سال گذشته
این دومین محمولهی بزرگ مواد
مخدر است که از سوی پولیس
مرزی در هرات کشف و ضبط
میشود.
به باور پولیس مرزی هرات
قاچاقبران تالش دارند تا از طریق
ترانزیت مواد مخدر به خارج از
کشور هزینهی نبردشان را تأمین
کنند.

از سویی هم مسئوالن قول
اردوی  ۲۰۷ظفر به روزنامه
اطالعات روز میگویند که تمام
مزارع کوکنار در غرب کشور در
ساحاتی کشت میشود که طالبان
در آنجا حاکمیت دارند.
سیدآقا ضیا ،مسئول بخش
مطبوعات قول اردوی  ۲۰۷ظفر
همچنان میگوید که نیروهای
ارتش در غرب کشور تالش دارند
تا این مناطق را از وجود طالبان

پاکسازی کنند.
با این همه ،آگاهان امور
سیاسی معتقدند که والیت هرات
بهدلیل داشتن مرز مشترک با دو
کشور ایران و ترکمنستان جاذبهی
ویژهای برای قاچاقچیان مواد
مخدر دارد .اما مقامهای امنیتی در
این والیت میگویند که فعالیت
قاچاقچیان بهدلیل دستآوردهای
نیروهای امنیتی در این والیت
کاهش یافته است.

وزیر زراعت برای شرکت در نشست «سازمان غذا و زراعت» سازمان ملل ،به ایتالیا رفت

اطالعـات روز :نصیراحمـد درانـی ،وزیـر زراعـت ،آبیـاری و مالدـاری کشـور برای
شـرکت دـر چهلویکمیـن کنفرانـس «سـازمان غـذا و زراعـت» سـازمان ملـل متحـد
« ،»FAOعـازم روم ،پایتخـت ایتالیـا شـد.
وزارت زراعـت ،آبیـاری و مالدـاری کشـور دیـروز (یکشـنبه 2 ،سـرطان) دـر
اعالمیـهای گفتـه اسـت کـه در ایـن کنفرانـس بیش از صـد وزیـر از کشـورهای مختلف
جهـان گردهـم میآینـد تـا رییـس عمومی «سـازمان غـذا و زراعت» سـازمان ملـل متحد
را بـرای یـک دـورهی چهارسـاله انتخـاب کننـد.

براسـاس اعالمیـهی وزارت زراعـت ،بـرای احـراز کرسـی ریاسـت عمومـی ایـن
سـازمان ،سـه نفـر از کشـورهای چیـن ،فرانسـه و گرجسـتان باهـم بـه رقابـت خواهنـد
پرداخـت.
گفتنـی اسـت کـه دـر حـال حاضـر رهبـری « »FAOرا ژوزه گرازیانـو داسـیلوا بـه
عهدـه دـارد .او کارش را دـر سـال  2011میالدـی آغـاز کردـه بـود.
وزارت زراعـت دـر ادامـه افزودـه اسـت« :افغانسـتان بهعنـوان عضـو فعـال ایـن
سـازمان ،رأی خـود را بـه شایسـتهترین نامـزد ایـن انتخابـات خواهـد دـاد».

تحلیل
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دوشنبه

 ۳سرطان ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷۵۵

طنز

همدلی و حقیقتجویی

اشارهای به پژوهشهای «کنت ول اسمیت» در باب اسالم


دوســت گرامــیام آقــای عــارف یعقوبــی دــر
صفحــه فیســبوک خــود «چالــش مــرور کتــاب» راه
انداختــه اســت .از جمعــی از دوســتان خــود ،از
جملــه ایــن بندـهی بینــوا خواســته کــه بــه چالــش
او پاســخ گویــد و کتابــی را کــه خواندــه اســت ،دــر
هــزار کلمــه یــا کمتــر و بیشتــر مــرور کنــد تــا
باشــد کــه از ایــن طریــق ســایر مؤمنــان نیــز شــوق
خواندــن کتــاب و شــریککردن خواندههــای خــود
را بــا دیگــران پیدــا کننــد .مــن دــر ایــن یادداشــت
بــا مــروری کتابــی کــه تــازه خواندـهام بــه چالــش او
پاســخ میدهــم .ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه مــن
از ایـنرو بــه ایــن چالــش پاســخ مثبــت میدهــم کــه
هــم جدــی و هــم مفیــد اســت .قبــا چالشهایــی
را نظیــر اینکــه «دــه کتــاب تأثیــر زندگی»تــان را
نــام ببریــد ،شــاهد بودهایــم .چنیــن چالشهایــی،
چالــش نیســت؛ بلکــه بــاب گزافهگویــی و
رجزخوانــی را بــاز میکنــد و ســودی بــه خوانندــه
نمیرســاند .مــا بهراحتــی میتوانیــم بــه جــای دــه
کتــاب ،از صــد کتــاب تأثیرگــذار دــر زندگــی خــود
یــاد کنیــم .چــون از مــا نمیپرســند کــه تأثیــر ایــن
کتابهــا دــر کجــای زندگــی مــا بودــه اســت .امــا
«چالــش مــرور کتــاب» بهدرســتی یــک چالــش
اســت و کســی کــه کتــاب نخواندــه یــا تــوان مــرور
آن را ندــارد ،دشــوار اســت کــه بتوانــد بــه ایــن
چالــش پاســخ مثبــت گویــد .از ایــن بابــت از آقــای
یعقوبــی بایــد ســپاسگزار بــود.
کتابــی کــه مــن مــرور کرد ـهام ،بســیار قدیمــی
اســت؛ امــا مــن آن را تــازه خواندــهام .نــام کتــاب
«دــر بــاب فهــم اســام؛ گزیدــۀ پژوهشهــا»
اســت .مولــف کتــاب «ولفــرد کنــت ول اســمیت»
دانشــمند کانادایــی اســت کــه چنــد ســالی میشــود
از دنیــا رخــت بــر بســته اســت .کتــاب شــماره 19
از سلســلهی تحــت عنــوان «دیــن و عقــل :روش و
نظریــه دــر مطالعــات و تفســیر دیــن» اســت .دبیــر
ایــن مجموعــه ژاک واردنبــورگ ،اســتاد دانشــگاه
اُتریخــت دــر هلنــد اســت و کتــاب دــر ســال 1981
دــر هلنــد بــه چــاپ رســیده اســت .دــر حیــن چاپ
کتــاب ،مولــف اســتاد مطالعــات ادیــان دــر دانشــگاه
هــاروارد بودــه اســت .کتــاب دــر چهــار بخــش
تنظیــم شــده اســت :بخــش اول مباحــث عمومــی
راجــع بــه تاریــخ اســام و کلمــهی شــهادت دــر
اســام اســت؛ بخــش دــوم بــه مباحــث چــون
قانــون ،شــریعت ،ایمــان و توســعهی تاریخــی
اســام میپردــازد؛ بخــش ســوم بــه رابطــهی

علی امیری

اســام بــا هندوئیــزم اختصــاص دــارد و باالخــره
بخــش چهــارم مختــص بررســی رابطــهی اســام
و مســیحیت اســت .هــر بخــش دــارای فصلهــای
اســت کــه روی هــم رفتــه بــه  16فصــل میرســد.
مولــف نــگاه همدالنــه بــه اســام دــارد و
آنگاه کــه از کلمــهی شــهادت بهعنــوان «بازتــاب
ســمبولیک ایمــان اســامی» ســخن میگویــد،
جهــان اســام را از هنــد تــا مراکــش ،غــرق دــر یک
ِ
معنــوی جــذاب و دلانگیــز
خلســهی روحانــی و
مییابــد .امــا ایــن شــیدایی و شــیفتگی باعــث آن
نیســت کــه نویســنده بــه مســلمانان ُمشــتی تعــارف
هدیــه دهــد و پــروای حقیقــت نداشــته باشــد .از
قضــا نقط ـهی قــوت کتــاب دــر همیــن اســت کــه
مولــف بهرغــم شــیفتگی بــه اســام ،رویکــرد
رئالیســتیک و واقعگرایانــه داشــته و دــر حدــود
امکانــات خــود بــا حقیقــت تعــارف و مماشــات
نکردــه اســت .پژوهشهایــی او دــر بــاب تکامــل
و تحــول ایمــان دــر اســام ژرف و تحســینبرانگیز
اســت .دــر فصلــی تحــت عنــوان «معنــای تصدیــق؛
ایمــان دــر تاریــخ دــوران متأخــر اســامی»
بهدرســتی نشــان میدهــد کــه میــان مفهــوم ایمــان
دــر قــرآن و آنچــه کــه تحــت عنــوان «ایمــان» دــر
کالم اســام صورتبندــی شــد ،تفــاوت ژرف
وجــود دــارد .ایــن دســت پژوهشهــا دــر شــرایط
امــروز کــه کلیشــهها و جزمیــات یکسانســاز،
دــر صدــد کتمانکردــن و پوشــاندن حفرههــای
تاریخــی اســام اســت ،اهمیــت بســزایی دــر ایجــاد
بصیــرت تاریخــی راجــع بــه دیــن اســام دــارد.
بخــش راجــع بــه رابطــهی اســام و آییــن هندــو
چهــار فصــل دــارد ،امــا بیتردیــد مهمتریــن
فصــل آن فصــل چهــارم تحــت عنــوان «تنــوع
دینــی :رابط ـهی هندــو ـ مســلمان دــر هنــد» اســت
کــه تجربههــای معنــوی متفــاوت وفادــاران بــه دــو
دیــن را بررســی کردــه اســت .بخــش چهــارم کــه
بــه رابط ـهی مســیحیت و اســام اختصــاص دــارد،
پنــج فصــل دــارد کــه تکــرار مباحــث ایــن فصــول
را میتــوان دــر جاهــای دیگــر هــم دیــد .ولــی دــو
فصــل بهنظــر مــن خیلــی اهمیــت دــارد .یکــی
فصــل دــوم بــا عنــوان «روابــط تاریخــی اســام و
مســیحیت» اســت کــه دــرک متقابــل ایــن دــو دیــن
از یکدیگــر را دــر طــول تاریــخ نشــان میدهــد .و
ایــن بیتردیــد بــرای مســلمانان و مســیحیانی کــه
قصــد عبــور از چالشهــا و مشــکالت تاریخــی
گذشت هیشــان را دــارد ،درسهــای بســیار دــارد.

فصــل پراهمیتــی دیگــر فصــل آخــر اســت بــا عنوان
«آیــا قــرآن کالم خدــا اســت؟» نویســنده دــر ذیــل
ایــن پرســش پرصالبــت یادــآوری کردــه اســت کــه
التــزام بــه «کالم خدــا بودــن قــرآن» لوازمــی دــارد
کــه مســلمانانی کــه بدــان بــاور دارنــد ،بایــد بــه آن
لــوازم ملتــزم باشــند .بدیهــی اســت کــه ایــن بحــث
از منظــر مســیحیت کــه دــر آن الفــاظ و محتویــات
کتــاب مقدــس ،کالم خداونــد نیســت ،مطــرح
شــده اســت .امــا بازکردــن وجــوه ایــن بحــث و
تحلیلهــای ژرف مولــف بــه همــان اندــازه کــه
از لحــاظ دینشناســی تطبیقــی راهگشــا و عالمانــه
اســت ،از حیــث کالمــی ،بهخصــوص کالم ســنتی،
چالشبرانگیــز و تکاندهندــه اســت .او میگویــد:
«کســانی کــه معتقدنــد قــرآن کالم خدــا اســت،
ایــن عقید ـهی آنــان را بــه علــم خداونــد رهنمــون
میشــود .آنانیکــه بــاور دارنــد قــرآن کالم محمــد
اســت ،معتقدنــد کــه ایــن بــاور آنــان را بــه کالم
محمــد رهنمــون میشــوند .هــر یــک دیگــری را
بــه کــوری متهــم میکننــد .از آن منظــر کــه مــن
بــه موضــوع دیدــهام ،احتمــاال شــما تشــخیص
میدهیــد کــه دــر ایــن موضــوع هــر دــو گــروه
تــا جایــی کــه مــن احســاس میکنــم ،برحقانــد».
(ص  .)293درســت از همینجاســت کــه ایشــان
بــاب گفتوگــو میــان مســلمانان و مســیحیان را
دــر مــورد کالم خدــا /پیامبــر میگشــاید و تأکیــد
میکنــد تنهــا بــا ایــن گفتوگــو اســت کــه دــرک
متقابــل میــان پیــروان ایــن دــو آییــن پدیــد میآیــد.
اســمیت پاســخ ایــن پرســش را دــر نهایــت بــه
آیند ـهی گفتوگــو میــان ایــن دــو دیــن ابراهیمــی
حوالــه میکنــد و ضمــن اذعــان بــه رادیکالبودــن
پرســش خــود مینویســد« :احتمــاال از آنجــا کــه
مــن جدــا بــه وحدــت معرفــت و وحدــت نــوع بشــر
بــاور دــارم ،تصــور میکنــم کــه یگانــه پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه غیرمســلمانان و نیــز مســلمانان را
راضــی کنــد ،دــر ســالهای آتــی بهدســت خواهــد
آمــد( ».ص  .)299ایــن حوالــه بــه ســالهای بعــد از
آنروســت کــه بــه نظــر اســمیت «تاریــخ دینــی نــوع
بشــر دــر قــرن بیســتم و بیس ـتویکم دچــار یــک
چرخــش جدیــد و بــزرگ خواهــد شــد» ( همــان).
اسـ ِ
ـمیت شــیفتهی اســام ،بیــش از آن شــیفتهی
حقیقــت و روش علمــی اســت .لذا دــر پژوهشهایی
خــود تنهــا بصیرتهــای درخشــان تاریخــی بــه مــا
نمیدهــد ،بلکــه مــا را بــا دشــواریها ،چالشهــا
و تردیدهــای بیشــمار رویــارو میکنــد .او پیــش
از آنکــه بــه پرســش پاســخ بگویــد ،ژرفــای آن را
مـیکاود و ابعــاد آن را برمــا میکنــد و دــر نهایــت
همهچیــز را بــه خوانندــه وامینهــد .اگــر بهیــاد
بیاوریــم کــه چنــد ســال پیــش بحــث «قــرآن کالم
محمــد» بــا چــه هیاهــوی دــر میــان فارس ـیزبانان
مطــرح بــود ،بــا خواندــن ایــن فصــل کتــاب اســمیت
تفــاوت میــان هیاهــوی ژورنالیســتی و دیدــگاه علمی
را درمییابیــم .اســمیت ایــن فصــل را اینگونــه
بــه پایــان بردــه اســت« :مــا دــر دنیــای زندگــی
میکنیــم کــه بــرای تمــام انســانها ،پرسشــی
هماننــد آنچــه کــه مــا دــر صدــر ایــن گفتــار مطــرح
کردیــم ،یــک پرســش همــواره مطــرح اســت
کــه پاســخ آن دانســته نیســت و بایســتی کشــف
شــود( ».ص  .)300علیالقاعدــه کتــاب اســمیت
بــا توجــه بــه تاریــخ نشــر آن (نزدیــک بــه چهــل
ســال قبــل) ،بایســتی کهنــه شــده باشــد و اینکــه
کســی دــور افتادــه از کاروان ماننــد مــن آن را تــازه
خواندــه اســت ،دلیــل نمیشــود کــه خوانندــه وقــت
خــود را بــرای آن ضایــع کنــد .معالوصــف مــن
فکــر میکنــم کــه بــرای دســتاندرکار مطالعــات
اســامی کــه پــروای شــناخت علمــی اســام را
دــارد ،خواندــن ایــن کتــاب درسهــا و نکتههایــی
بســیار دــارد .کتــاب پــروای همدلــی دــارد ،امــا ایــن
همدلــی نوعــی موعظــهی اخالقــی نیســت ،بلکــه
تالشــی اســت بــرای یافتــن اصــول مشــترک بــرای
ســنتهای مختلــف« .مــن ان تــز را دــر جاهــای
دیگــر هــم مطــرح کردـهام کــه وظیفــه دینشناســی
تطبیقــی ســاختن بیــان عامــی اســت کــه در بیــش از
یــک ســنت بــه طــور همزمــان صادــق باشــد ( ».ص
 .)299کتــاب نکتههــای نغــز بســیار دــارد .متأســفانه
اینجــا بیشتــر از ایــن نمیتــوان بدــان پرداخــت.
مطالع ـهی ایــن کتــاب بــه لطــف دوســت گرام ـیام
کمالالدیــن پــرواک ممکــن شــد .اینجــا بــا
اســتفاده از فرصــت از ایشــان نیــز تشــکر میکنــم.
و الســام.

احمدظاهر،احمدظاهرنیست


سخیداد هاتف

کتاب «احمد ظاهر ،احمد ظاهر نیست» از چاپ برآمد .این کتاب توسط
انتشارات «شمساهلل محسود ایند برادرز کوالیتی پابلیکیشن لمتد» در تیراژ
بیستهزار در پیشاور پاکستان چاپ شده است .محمدخان استالفی گردآورندهی
این مجموعه به خبرنگاران گفت:
کتاب «ناشناس ،ناشناس نیست» خیلی مورد پسند مردم افغانستان قرار
گرفت .ما تصمیم گرفتیم که یک خدمت به احمد ظاهر جان هم کنیم .دربارهی
احمد ظاهر جان مطلب زیاد بود .من همهیشان را جمعآوری کردم و در کتاب
«احمد ظاهر ،احمد ظاهر نیست» منتشر کردم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اسم کتاب خود را «احمد ظاهر ،احمد
ظاهر نیست» انتخاب کرده ،گفت:
«ناشناس که ناشناس نباشد ،احمد ظاهر جان که بالکل احمد ظاهر نیست.
این قسم شد ،جان».
محمدخان استالفی دربارهی گردآوری مطالب در این کتاب توضیح داد:
«از وبسایت بیبیسی فارسی مطلبهای خود را اخذ کردم 13 .هزار
مطلب دربارهی احمد ظاهر دارد .البته منابع دیگر هم بودند .شش مطلب
از استاد غریبدوست گرفتم .استاد در زمان احمد ظاهر سه ساله بوده و
در تمام کنسرتهایش شرکت کرده .خاطراتش خیلی شیریناند .یک بار به
چشم خود دیده که یخن احمد ظاهر سرخ بوده و خدا گردنش را نگیرد آن
روز چهارشنبه بوده و مرحوم پدر استاد غریبدوست بهصورت مخفی وزیر
خارجهی افغانستان بوده و به همین خاطر در آن وقت وطن ما مثل حاال نبوده
که هر سگ چیز شود .قانون بوده ،خود اعلیحضرت به نانواییها سر میزده
و داوودخان به اردو دستور داده بود که پاکستان اگر خود را شور داد ،بزنید
خاکش را باد کنید».
وی ادامه داد:
«احمد ظاهر را کشتند .خدا بیامرز صدایش صدا بود دیگر .در آن زمان
ضیاالحق پادشاه پاکستان بود .خدا گردنم را بسته نکند یک رفیق کاکایم که
به خانهی ما رفتوآمد داشت ،میگفت که ضیاالحق گفته بوده این بچه اگر
کشته نشود ،ما را تباه خواهد کرد .کشتندش .احمد ظاهر در جاللآباد کشته
شد .جنازهاش را شباشب به پاکستان انتقال دادند .سالنگ-مالنگ نبود .کلش
دروغ است .همین حاال اسامه بن الدن در برزیل زندگی میکند .چند روز پیش
نواسهی من یک فیلم را نشان داد که اسامه بن الدن پیش خانه خود نشسته
و چای میخورد .باور نکنید .من میگویم اگر احمد ظاهر زنده میبود ،اجازه
نمیداد که وطن ما به این حال و روز برسد .طرفدار زیاد داشت .یک امر
میکرد کل مردم این سگها را از چوکی پایین میکردند .خدا بیامرز از مرگ
خود خبر داشت .گفته بود من بهدست مزدورهای پاکستان کشته میشوم .گفته
بود خواب دیدهام که جنازهام را در چهارراهی آویزان میکنند .همینطور هم
شد .این سگهای پاکستانی به محض که داخل کابل شدند ،او را از دفترش
کشیدند ،کشتند و جنازه اش را  ...عفو میخواهم قصه از پیشم گد خورد .داکتر
صاحب نجیب -جایش جنتها -بین قصه ما آمد .ولی احمد ظاهر جان هم از
مرگ خود خبر داشت .در آن وقت عقیده بود ،ایمانداری بود».
آقای استالفی دربارهی کتاب «ناشناس ،ناشناس نیست» گفت:
«شهید ناشناس هم آدم کالنی بود .نمیگویم که کتاب دربارهی او نوشته
نشود .نوشته شود .ولی در خواندنهای او چند بار کلمه شراب ذکر شده است.
نمیدانم که در آن دنیا خداوند با او چه خواهد کرد .داکتر صاحب صبور
سیاسنگ آیا این مشکالت شهید ناشناس را به گردن خود می گیرد؟»
وقتی به آقای استالفی گفتند که ناشناس شهید نشده ،وی جواب داد:
«شهید فقط به آدمی که کشته شده باشد ،گفته نمیشود .در ادبیات دری
شهید برای احترام گفته میشود .در غزوهی ا ُ ُحد واسکت پیامبر گرامی ما پاره
شد .چرا ما امروز آن را شهید واسکت میگوییم؟ برای احترام است دیگر».
وی در پاسخ به این سوال که آیا احمد ظاهر در آهنگهای خود کلمهی
شراب را ذکر نکرده ،گفت:
«فرق میکند .اول ،احمد ظاهر که شراب میگوید منظورش خداوند
جلوشانوهو میباشد .دیگر اینکه احمد ظاهر هیچ وقت نگفته که شراب
بیاورید که بخورم .میگفت «غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم ».از شراب
این قدر نفرت داشت .فکر کنید که آیا اگر در دریای شراب جنازه افتاده باشد،
دیگر کسی از آن دریا شراب مینوشد؟ حاضر بود خودش در دریای شراب
غرق شود تا کسی نتواند شراب بخورد .گپ ساده نیست .من چند سال پیش در
رستورانت بهار کابل نان میخوردم ،یک دانه کفش بچگانه از بین شوربا برآمد.
باور به خدا کنید که قریب بود استفراغ کنم .جنازه را که بمان».
طبق گزارشها ،قرار است در رونمایی کتاب «احمد ظاهر ،احمد ظاهر
نیست» ،فیلسوف جهان ،صدیق افغان ،سخنرانی کند و از طریق علمی-
ریاضیکی-فلسفکی ثابت بسازد که احمد ظاهر ،احمد ظاهر نیست.

دوشنبه

 ۳سرطان ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷۵۵

ترجمه

دعوا بر سر رهبری جهان

تا  ۱۵سال دیگر چین با پیشیگرفتن
از ایاالت متحده آمریکا ،بزرگترین اقتصاد
دنیا خواهد شد .همزمان با فرارسیدن چنین
موعدی ،توافقی در دولت آمریکا بهوجود
آمده است مبنی بر اینکه چین تهدید
قابل توجهی به منافع و موقعیت آمریکا
است .جنرال جوزف دنفورد (Joseph
 )Dunfordرییس ستاد مشترک ارتش
آمریکا گفته است «چین تا سال  ۲۰۲۵به
احتمال زیاد به بزرگترین تهدید برای ملت
آمریکا تبدیل خواهد شد ».در خالصهی
استراتیژی دفاع ملی آمریکا در سال
 ،۲۰۱۸چین و روسیه بهعنوان «قدرتهای
تجدیدنظرطلب» معرفی شدهاند که در
تالشاند جهان را مطابق مدل استبدادی
خود سامان بدهند؛ بهویژه از طریق اعمال
وتو در تصمیمگیریهای اقتصادی ،امنیتی
و دیپلماتیک سایر کشورها.
کریستفر رای (Christopher
 ،)Wrayرییس اِفبیآی گفته است
«یکی از کارهای که ما میخواهیم انجام
دهیم این است که چین را نهتنها به
منزلهی یک تهدید همهجانبهی دولتی،
بلکه یک تهدید اجتماعی همهجانبه در نظر
بگیریم .لذا چین درخور واکنش اجتماعی
همهجانبه از سوی ماست ».این اندیشه
چنان در مجامع سیاسی آمریکا گسترده
است که وقتی دونالد ترمپ در جنوری
 ۲۰۱۸جنگ تجارتی با چین را روی دست
گرفت ،حتا شخصیتهای میانهرو دموکرات
مثل چک شومر ()Chuck Schumer
از او حمایت کردند.
دو جریان این نگرانیها را پیش
میبرد :یکی اقتصادی است؛ اینکه چین
با رفتار تجارتی نامنصفانه ،از جمله تقاضای
انتقال تکنولوژی تولیدی به چین ،سرقت
مالکیت معنوی و اعمال موانع فراتعرفهای
ورود کاالهای خارجی به بازارهای چین را
دشوار میکند .دیگری سیاسی است؛ اینکه
موفقیت چین در توسعهی اقتصادی چنانچه
دولتهای غربی ،بهخصوص آمریکاییها
پیشبینی میکردند با اصالحات لیبرال و
دموکراتیک همراه نبوده است .عالوه بر این،
غربیها گمان میکنند چین در برخورد با
کشورهای دیگر بسیار تند و تهاجمی شده
است .لذا از همینجاست که میبینیم
گراهام آلیسون ()Graham Allison
در کتابش «»Destined for War
به این جمعبندی نگرانکننده میرسد که

لوموند دیپلماتیک  -کیشور محبوبانی

درگیری میان این کشورها حتمی است.
با این همه ،از آنجای که چین نه
آمریکا را به حملهی نظامی و اشغال تهدید
میکند ،نه در امور داخلی آمریکا مداخله
میکند و نه حتا عمدا قصد تخریب اقتصاد
آمریکا را دارد (با همهی سروصداهای آمریکا
دربارهی چین) ،آمریکا هنوز میتواند راه
مسالمتآمیز برخورد با چین را پیدا کند؛
چینی که قرار است تا یک دههی دیگر به
قدرت شماره یک اقتصادی و جیوپولیتیک
جهان تبدیل شود .با پیداکردن چنین راهی
آمریکا میتواند منافع خود را به پیش ببرد.
پایان تاریخ؟
آمریکا باید اولتر از همه باور قدیمی
خود در مورد نظام سیاسی چین را تجدید
کند .از زمان سقوط اتهاد جماهیر شوروی،
سیاستگذاران آمریکایی عمیقا اعتقاد
داشتهاند که حزب کمونیست چین در
آیندهی نزدیک بهدنبال حزب کمونیست
شوروی در باتالق فراموشی تاریخ سرنگون
خواهد شد .چپ و راست ،دولتمردان و
سیاستگذاران همگی صریحا یا تلویحا تز
فکویاما را پذیرفته بودند؛ فوکویاما میگفت
آنچه اتفاق افتاده است ،فقط پایان جنگ
سرد یا دورهای تاریخی پس از جنگ
نیست؛ بلکه این پایان خود تاریخ و تکامل
ایدیولوژیک انسان است؛ جهانیشدن
لیبرال-دموکراسی غربی بهعنون شکل
نهایی دولت و حکومت است.
در مارس  ،۲۰۰۰زمانی که
رییسجمهور بیلکلنتون در مورد چرایی
حمایت خودش از عضویت چین در سازمان
تجارت جهانی توضیح میداد ،تأکید کرد که
آزادی سیاسی سرانجام از آزادی اقتصادی
سر برخواهد آورد« :اگر شما به آزادی و
رهایی بیشتر برای آیندهی مردم چین
باور دارید باید از این توافق حمایت کنید
و به آن باور داشته باشید ».جورج بوش،
جانشین او نیز همین عقیده را داشت .او در
استراتیژی امنیت ملی خود در سال ۲۰۰۲
آورده بود که «زمانش فرا برسد ،چین پی
خواهد برد که آزادی سیاسی و اجتماعی
منبع عظمت ملی است ».هیالری کلینتون
از همه صریحتر بود وقتی میگفت چینیها
با حکومت حزب کمونیست «میخواهند
تاریخ را متوقف کنند؛ این حماقت محض
است .نمیتوانند این کار را بکنند ،فقط تا
جای که ممکن است ،سعی میکنند جلوی
سقوط حتمیاش را بگیرند».



مترجم :حکمت مانا

جا دارد این سیاستگذاران را
بهخاطر اعتمادبهنفسشان در نوشتن
نسخهی سیاسی به چین سرزنش کرد.
هیچ امپراتوریای به اندازهی آمریکا
قدرت اقتصادی ،نظامی و سیاسی نداشته
است .درحالیکه فقط  ۲۵۰سال از امضای
اعالمیهی استقالل آمریکا در سال ۱۷۷۶
میگذرد .چین از سوی دیگر ،بهمراتب
کهنتر است و مردم چین در طول هزاران
سال فهمیدهاند که زمانی رنج بیشتر
میبرند و صدمهی بیشتر میبینند که
دولت مرکزی ضعیف و تکهپارچه باشد.
وضعی که قبال برای حدود یک قرن تمام
بعد از جنگ تریاک در سال  ۱۸۴۲بر آنها
حاکم بود ،زمانی بود که چین بهدست اشغال
خارجی ،قحطی و جنگ داخلی مورد غارت
و تاراج قرار گرفته بود .از  ۱۹۷۸تا کنون
چین  ۸۰۰میلیون انسان را از فقر بیرون
کشیده است و بزرگترین طبقهی متوسط
جهان را پدید آورده است .گراهام آلیسون
( )Graham Allisonدر روزنامه
انگلیسیزبان چینی ()China Daily
که از دولت چین است نوشت ۴۰« :سال
رشد جادویی اخیر ،برابر با چهارهزار سال
گذشتهی چین بهبودی عظیم انسانی
را برای مردم این کشور به ارمغان آورده
است ».همهی این در حالی اتفاق افتاده که
حزب کمونیست بر سر قدرت بوده است.
چیناییها دیدند که چگونه سقوط حزب
کمونیست شوروی منجر به کاهش طول
گومیر اطفال و کاهش
عمر ،افزایش مر 
درآمدهای مردم شوروی شد.
برای آمریکاییها قصه طوری دیگر
است .برای آنها موضوع بر سر رقابت دو
ی که در آن
نظام سیاسی است :دموکراس 
مردم آزادانه حاکمان خود را برمیگزینند
و از آزادی بیان و آزادیهای سیاسی
برخوردارند و یکهساالری /خودکامگی
( )Autocracyکه در آن مردم از این
آزادیها بیبهرهاند .ناظران بیطرف ممکن
است موضوع را طوری دیگری ببینند.
آنها ممکن است موضوع را انتخاب بین
توانگرساالری ( )plutocracyدر آمریکا
و شایستهساالری( )Meritocracyدر
چین ببینند .در اولی سیاستهای عمومی
مطابق منافع ثروتمندان اتخاذ میشود که به
آقایی آنها بر عموم مردم منجر شده است و
در دومی تصمیمها توسط مقامات حکومتی
-که توسط نخبگان حزبی گماشته شدهاند-

براساس تواناییشان در انجام وظایف اتخاذ
میشود که به کاهش چشمگیر فقر عمومی
منجر شده است .نمیتوان منکر این شد که
میان سالهای  ۱۹۷۹و  ۲۰۱۳میانگین
معاش ساعتی در آمریکا کمتر از  %0.2در
سال رشد داشته است.
خیلیها اصالحات میخواهند
اینها به این معنا نیست که نظام
سیاسی چین باید برای همیشه به شکل
کنونیاش باقی بماند .نقض حقوق بشر،
مانند اسارت صدها هزار تن از مردم ایغور،
از جمله نگرانیهای بزرگیاند .خیلیها
در چین اصالحات میخواهند ،از جمله
پژوهشگر لیبرال  Xu Jilinکه آشکارا
پژوهشگران همتای چینی خود را بهخاطر
تأکید بیش از حدشان بر اندیشهی دولت-
ملت و تفاوت تاریخی و فرهنگی چین با
مدلهای سیاسی غربی مورد انتقاد قرار
میدهد .او معتقد است چنین فلسفهای
فاصلهگرفتن از حکمت باستانی چین
است .حکمت و اندیشهی «تیانشیا»
( **)tianxiaکه در فلسفهی باستانی
چینی مؤید مدلی باز و جهانوطنی در
روابط خارجی بود.
 Xu Jilinردکردن تمام و کمال
همهی آنچه را غربی است ،از سوی
تحلیلگران چینی مورد انتقاد قرار میدهد
و میگوید ملیگرایان افراطی چینی با این
کار امکان درک این مسأله را که چین
بهصورت تاریخی از «باز»بودن توفیق یافته
است ،از میان میبرند.
اما لیبرالهای مثل  Xu Jilinهم
در پی این نیست که چین از نظام سیاسی
آمریکا نسخهبرداری کند .او معتقد است که
چین سنت فرهنگی خودش را بهواسطهی
یک «تیانشیای» نوین در میان آورد .به
عقیدهی او در چنین جهانی «مردم هان و
اقلیتهای قومی دیگر همگی به یک میزان
از جایگاه حقوقی برخوردار خواهند بود و
نیز فرهنگ یگانه و متکثر اقوام و ملیتهای
مختلف در آن مورد احترام و قدر قرار
خواهد گرفت ».در عین حال روابط چین با
کشورهای دیگر نیز براساس احترام متقابل
به تمامیت و استقالل کشورها و همزیستی
مسالمتآمیز شکل خواهد گرفت.
نظام سیاسی چین باید همراه با شرایط
اجتماعی و اقتصادیاش تکامل بیابد.
چنانچه از جهات بسیار این تکامل را دیده
و بسیار بازتر از آنچه قبال بود ،شده است.

www.etilaatroz.com
زمانی که من برای اولین بار در سال ۱۹۸۰
به چین رفتم ،هیچ چینیای اجازه نداشت
بیرون از چین به سیاحت خصوصی برود.
سال گذشته حدود  ۱۳۴میلیون چینی به
سیاحت خارجی رفتند و حدود همان مقدار
آزادانه به خانه برگشتند .میلیونها تن از
بهترین مغزهای جوان چینی از آزادیهای
اکادمیک دانشگاههای آمریکا بهره بردهاند و
در سال  ۲۰۱۷از هر ده تن ،هشت تن آنها
به خواست خود به وطن برگشتند .ولی این
سوال مطرح است که اگر همهچیز به خوبی
پیش میرود ،چرا ژیجینگپینگ (دبیرکل
حزب کمونیست چین) در حال وضعکردن
انظباط و قواعد سفتتر سیاسی بر اعضای
حزب کمونیست است و میخواهد دورهی
خدمت را از میان بردارد؟ سلف او هوجینتاو،
رشد اقتصادی شگفتآوری را بهوجود آورد،
ولی دوره او آغشته به فساد و تفرقهی حزبی
بود .ژیجینگپینگ معتقد است اگر وضع
به قرار قبلی پیش میرفت ،حزب کمونیست
مشروعیتاش را از دست میداد و شکوفایی
موفق چین به پایان میرسید؛ لذا بدیل
واقعبینانهای جز وضع دوبارهی حاکمیت
قدرتمند مرکزی ندید .بهرغم این کار (یا
شاید بهخاطر این کار) ژیجنیگپینگ از
محبوبیت بسیاری برخوردار است.
خیلی ها در غرب از تمرکز قدرت در
دست ژیجینگپینک به هراس افتادهاند و
آن را نشانهای برای تنش نظامی میدانند.
ولی این تمرکز قدرت ،بهصورت چشمگیر
تغییری در استراتیژی جیوپولیتیک دیرینهی
چین بهوجود نیاورده است .چیناییها از
جنگهای بیهوده اجتناب کردهاند .برخالف
آمریکا که از نعمت همسایههای بیغرض
مثل کانادا و مکزیک برخوردار است ،چین
تجربهای دشوا ر همسایگی با قدرتهای ملی
نیرومند مثل هند و جاپان و کره جنوبی و
ویتنام را دارد .نکتهی قابل توجه این است
که در میان پنج عضو دایم شورای امنیت
سازمان ملل (فرانسه ،چین ،روسیه ،آمریکا
و بریتانیا) چین تنها کشوریست که در
سی سال گذشته ـاز زمانی یک درگیری
مختصر بحری با ویتنام در سال  -۱۹۸۸حتا
یک گلولهی نظامی هم بیرون از مرزهایش
شلیک نکرده است .آمریکا اما در دورهی
نسبتا آرام اوباما  ۲۶هزار بمب بر روی
مردم هفت کشور جهان پرتاب کرده است.
چیناییها هنر خویشتنداری استراتیژیک را
میفهمند.
قاطعیت سیاسی
در مواقعی ظاهرا چین به جنگ نزدیک
شده است؛ برای نمونه با جاپان .احتمال
درگیری در آبهای جنوب چین -که حدود
 ۲۰درصد تردد کشتیهای بینالمللی از
آنجا صورت میگیرد -زیاد بوده است؛
منطقهای که چینیها جزایر کوچک را به
پایگاههای عظیم نظامی تبدیل کردهاند .در
این مناطق دعواهای بر سر حاکمیت آبها
وجود دارد .ولی برخالف تحلیل غربیها،
چین با وجود قاطعیت سیاسی بیشتر در
این منطقه ،به تهاجم نظامی رو نیاورده
است .مدعیان کوچک در آبهای جنوبی
چین مثل مالیزی و فلیپین و ویتنام همگی
جزایری را در اختیار دارند .چین بهسادگی
میتواند همه را براند .اما این کار را نکرده
است.
وقتی ،طبق معمول بحث از تجاوز
چیناییها در آبهای جنوب چین میشود،
باید بهیاد بیاوریم که آمریکا تمامی فرصتها
برای کاهش تنش را از دست داده استJ .
 Stapleton Royسفیر پیشین آمریکا
در چین ،به من گفت ،ژیجینگپینگ در
یک کنفرانس خبری با ریسجمهور اوباما
در سپتامبر  ،۲۰۱۵پیشنهادی را در رابطه
به آبهای جنوب چین مطرح کرد که

کریستفر رای (ray
رییس ِافبیآی گفته
میخواهیم انجام دهی
به منزلهی یک تهدی
یک تهدید اجتماعی ه
چین درخور واکنش
ماست ».این اندیشه
آمریکا گسترده است
جنوری  ۲۰۱۸جنگ تج
ت
گرفت ،حتا شخصی 
چک شومر (umer
حمایت کردند.

توسط تمامی اعضای انجمن ملل آس
جنوب شرقی پذیرفته شده بود؛ مه
از آن ،باید خاطرنشان کرد که چین
قصدی برای نظامیسازی جزایر سپر
 Spratly Islandsکه هزین ه
هنگفتی را برای ساختوساز در آن متح
شده است ،ندارد .با اینهمه ،دولت ا
هیچ عالقهای برای پیشبردن این پیش
نشان نداد.
احتیاط در دیپلماسی همان
که در امور نظامی الزم است ،در ر
اقتصادی آمریکا با چین هم حیاتی اس
در اثر یک اشتباه بزرگ چیناییها ،ج
تجاری ترامپ اقبال مردمی گستردهای
در آمریکا برای او به ارمغان آورده اس
ی
آن اشتباه بزرگ نادیدهگرفتن نگران 
اعتراضهای گستردهی مقامات آمریک
ت
توسط چیناییها در رابطه به سیاس 
اقتصادی نامنصفانهی چین در تج
بینالمللی بود .جورج مگنس (orge
 )Magnusمیگوید «آمریکا حاال اد
قدرتمندی علیه چین دارد :اینکه چ
با پافشاری بر سیاستهای تبعیضآمی
شرکتهای داخلی حمایت میکند و
را برای شرکتهای خارجی تنگ ک
است ».او پیشنهاد میکند که آمریک
استفاده از مجراهای مثل «توافق ج
اقتصادی چین-آمریکا» (-China
mprehensive
Economic
 ،)Dialogueچین را وادار به بازک
بازارهایش بر روی محصوالت خدماتی
غیرسیاسی بکند.
جلوگیری از برنامهی درازمدت چین
در چین و منطقه ،این گمان روزاف
وجود دارد که دولت ترامپ تنها در
ت
از بینبردن این رفتارها و سیاس 
نامنصفانهی تجاری نیست ،بلکه در ص
است جلوی برنامهی درازمدت چین ب
پیشتازی در توسعه و تکنولوژی را بگ
با این حال ،همانگونه که مارتین فلدس
( )Martin Feldsteinمیگ
آمریکا حق دارد سیاستهای روی د
بگیرد که از سرقت حق مالکیت معنوی
تکنولوژیاش جلوگیری شود و این نبای
جلوگیری از برنامهی درازمدت چین
توسعهی صنعتی خلط شود( .برنامهی م
به  2025 Made in Chinaکه
تبدیلکردن چین به یک رقیب بینالم
در عرصهی تولیدات پیشرفته نظیر موتر
برقی و هوش مصنوعی و رباتهای پیشر
طراحی شده است) .تحلیلگرانی
فلدستین معتقدند که دولت آمریکا
حفظ برتری در صنایع پیشرفته بهج
اینکه دنبال وضع تعرفهها برود ،باید
ش
روی آموزش عالی و تحقیق و پژوه 
علمی سرمایهگذاری کند :آمریکا باید مع

www.etilaatroz.com

،)Christopher Wr
ه است «یکی از کارهای که ما
یم این است که چین را نهتنها
ید همهجانبهی دولتی ،بلکه
همهجانبه در نظر بگیریم .لذا
اجتماعی همهجانبه از سوی
ه چنان در مجامع سیاسی
ت که وقتی دونالد ترمپ در
جارتی با چین را روی دست
تهای میانهرو دموکرات مثل
 )Chuck Schuاز او
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خودش را برای برنامهی درازمدت چین
طراحی کند.
رهبران چین در حرف و عمل
چشمانداز روشنی برای مردم و اقتصاد
خود دارند .برنامههای نظیر Made in
 2025 Chinaو پروژههای زیربنایی
نظیر Belt and Road Initiative
 )(BRIبرنامه دولت چین برای تقویت
همکاریهای اقتصادی و منطقهای از
طریق سرمایهگذاریهای عظیم زیربنایی از
جمله خط آهن سریعالسیر در آسیا اروپا
و افریقا است) که نشان میدهد چین در
تالش است تا به یک بازیگر جهانی در
صنایع پیشرفته تبدیل شود .رهبران چین
روشن کردهاند که کشورشان بیشتر از این
نمیتواند رشد تولید ناخالص ملی را به بهای
نابرابری و آلودگی محیط زیست به پیش
ببرد .ژیجینگپینگ رهبر حزب کمونیست
چین در سال  ۲۰۱۷بهطور صریح انتقاد کرد
که بزرگترین تناقضی که جامعهی چین با
آن روبهرو است ،عبارت است از «توسعهای
نامتوازن و نابرابر و نیاز روزافزون مردم برای
یک زندگی بهترGeorge Magnus ».
در جمعبندی خودش این موضوع را حاکی
از توجه دولت چین به بهبودی محیط
زیست و کاهش نابرابری درآمد و تقویت
شبکهی امنیت اجتماعی میداند .او معتقد
است که هرچند اقتصاد چین با چالشهای
جدی روبهرو است ،ولی دستکم رهبرانش
در جهت پذیرفتن مشکالت گام برداشتهاند.
زمانش فرا رسیده است که آمریکا نیز در
همین راستا گام بردارد.
البته ،برای ساختن یک استراتیژی
درازمدت ،آمریکا باید یک تناقض بنیادی
را در پیشفرضهای اقتصادیاش حل
کند .خبرهترین اقتصاددانان آمریکا به این
باورند که پالیسیهای صنعتی دولت-محور
کارگر نیست و بهجایش کاپیتالیسم بازار
آزاد را تجویز میکنند .اگر تصور آنها
درست باشد ،مذاکرهکنند ه اقتصادی ارشد
ترامپ Robert Lighthizer ،نباید با
برنامهی  ۲۰۲۵دولت چین مخالفت کند؛
در عوض عقب بنشیند و بگذارد ابتکار
صنعتی چیناییها مثل برنامههای اتحاد
جماهیر شوروی شکست بخورد.
اما اگر  Lighthizerمعتقد است
که برنامهی  ۲۰۲۵چین میتواند کامیاب
شود ،باید امکان این را که آمریکا باید در
پیشفرضهای ایدیولوژیک خودش تجدید
نظر کند ،در نظر بیاورد و مثل چین یک
استراتیژی اقتصادی جامع و درازمدت را
طراحی کند .حتا آلمان ،قدرت صنعتی
پیشرو در جهان ،چنین برنامهای دارد؛
برنامهای بهنام  ..4.0 Industryچرا نباید
آمریکا برنامهای نظیر این داشته باشد؟
برای طراحی استراتیژی اقتصاد نظیر

گزارش
این ،چین میتواند بهترین همکار آمریکا
باشد .چین اشکارا مایل است حدود ۳
تریلیون دالر از ذخایر مالیاش را در
آمریکا سرمایهگذاری کند .آمریکا هم
باید در برنامه Belt and Road
 Initiativeچین سهم بگیرد.
کشورهای که همین اکنون عضو این
برنامه عظیم توسعهای است ،از حضور
آمریکا خشنود خواهد شد؛ زیرا که حضور
آمریکا میتواند در برابر نفوذ چین موازنه
خلق کند .فرصتهای اقتصادی زیادی
است که آمریکا میتواند از شرکت در آن
سود ببرد .دقیق همانطور که بوئینگ
و  GEدو شرکت بزرگ آمریکا از رشد
سریع بازار هوانوردی چین سود بردهاند.
مثلCaterpillar
شرکتهای
و Bechtelمیتواند از پروژههای
عمرانی عظیم  BRIسود ببرند.
متاسفانه ناسازگاری ایدیولوژیک آمریکا
با برنامههای اقتصادی دولتی جلوی
همکاری دوجانبه با چین را در در
برنامههای درازمدت میگیرد.
نیاز به بازبینی در هزینههای نظامی
با این حال اگر قرار است چین
اولویت استراتیژیک آمریکا باشد ،که
باید باشد ،سوال روشن این است که
آیا آمریکا میتواند همانند چین انظباط
استراتیژیک اختیار کند و از جنگهای
باطل و بیثمر در جهان اسالم و
بهتانگویی در مورد روسیه دست بردارد
یا نه .داشتن بزرگترین بودجهی نظامی
در دورانی که اقتصاد آمریکا فرسنگها
ی داشت ،عاقالنه بهنظر
از همگان پیش 
میرسید .ولی آیا عاقالنه است که اقتصاد
دوم جهان بزرگترین بودجهی نظامی
را داشته باشد؟ اگر آمریکا این رویه را
فرو نگذارد ،این خودش یک هدیهای
استراتیژیک به چین است .چین درس
بزرگی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی
گرفت :رشد اقتصادی باید بر خرج نظامی
مقدم باشد .در درازمدت به نفع چین
خواهد بود ،اگر آمریکا پولهای هنگفت
را در مصارف غیرضروری نظامی بسوزاند.
اگر آمریکا در نهایت نظرش را تغییر
دهد ،شاید بتواند استراتیژیای را بهوجود
بیاورد که دستوبال چین را ببنند و
منافع آمریکا را بهتر پیش ببرد .بصیرت
این کار را بیلکلنتون در سال  ۲۰۰۳در
دانشگاه  Yaleپیش کشید« :تنها راه
برای ادارهی ابرقدرت بعدی این است
که همکاریها و قواعد چند جانبهای را
توبالش را ببندد».
بهوجود بیاوریم تا دس 
خوشبختانه چین به رهبری
ژیجینپینگ هنوز طرفدار ساختارهای
چندجانبهی نظام بینالمللی است که
آمریکا بهوجود آورده است ،از جمله
صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی،
سازمان ملل متحد و سازمان تجارت
جهانی .چین بیشتر از چهار عضو دیگر
شورای امنیت سازمان ملل ،صلحبان
در اختیار این سازمان قرارداده است.
در مجامع چندجانبهی جهانی هنوز
فرصت همکاری بین چین و آمریکا
وجود دارد .برای استفاده از این فرصت،
سیاستگذاران آمریکایی باید این
حقیقت انکارناپذیر را بپذیرند که ظهور
چین و هند قابل توقف نیست.
پینوشتها:
*کیشور محبوبانی نمایندهی
پیشین سنگاپور در سازمان ملل و
پروفسور پالسی عامه در دانشگاه ملی
سنگاپور است .او نویسندهی کتاب Has
 ?the West Lost Itاست .متن
انگلیسی این مقاله در مجله هارپر و
لموند نشر شده است.
** ایدهی «تیانشیا (»)tianxia
بهصورت تحتاللفظی بهمعناي همه در
بهشت ()All Under Heaven
است .تیان ( )Tianبهمعناي بهشت،
آسمان و آنچه در باال قرار دارد است.
شیا ( )Xiaبه آنچه در زیر ،در پایین
و در زمین است ،اشارهدارد .معناي
«تیان شیا» به اصطالح عبارت است از
«همهی آنچه زیر آسمان است» و در
متون کالسیک براي اشاره به «زمین»
و «جهان» بهکار میرفته اسـت .این ایده
ریشه در آموزههای کنفسیوس دارد و
نوعی ایدهای جهانوطنی را در دل خود
دارد.
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کهنقلعهی غزنین؛ بنای تاریخی عصر غزنویان،
محل فاضالب شهروندان


جلیل رونق

برج میرزا عبدالقیوم که در  ۲۱جوزا قسمتهایی از آن فرو ریخت
«قلعهی غزنین» بیش از هشت
سده میشود که از دل تحوالت تاریخی
و جغرافیایی عبور کرده و هنوز در
شمال شهر غزنی خودنمایی میکند.
خودنمایی آمیخته با شکوهمندی
تاریخی و بیمهری بسیار.
قلعهی قدیمی غزنی (غزنه،
غزنین) این اواخر بهدلیل فروریزی یکی
از برجهایش خبرساز شده است .برج
«میرزا عبدالقیوم» یکی از  36برج این
بنای تاریخی حدود دو هفتهی پیش
( ۲۱جوزا) فرو ریخت .در سالهای
اخیر نیز  14برج آن بهگونهی جدی
آسیب دیده ،دو برج آن فرو ریخته و
یکی از دیوارهای آن بهگونهی کامل
تخریب شده است.
ارگ غزنین یکی از  ۳۰۰آثار
تاریخی غزنی است که قدمت آن به
دوران سلطنت سلسلهی غزنویان (۹۷۵
–  ۱۱۸۷میالدی) میرسد .باالحصار
دوران غزنویان نیز در محوطهی این
ارگ و در شهر کهنهی غزنی موقعیت
دارد.
مقامهای محلی والیت غزنی
جدیترین علت فروریزی یکی از
برجهای این قلعه را انبارشدن فاضالب
ساکنان محل و بارندگی مداوم می
خوانند.
قلعهی غزنین در سال ۱۳۹۲
خورشیدی با هزینهی یکونیم میلیون
یورو از بودجهی دانشگاه «آخن» آلمان
مرمت و بازسازی شد؛ بازسازیای که
«فقط تهدابهای شماری از برجها
تحکیمکاری شد و سطح بیرونی برجها
هم کاهگل» .همزمان با آن  ۳۴آبدهی
تاریخی دیگر نیز در این شهر بازسازی
شد.
چالشها و راهکارها
ارگ غزنین همانند سایر آبدههای
تاریخی در کشور هم شاهد بیمهری
دولت و ساکنان آن بوده است و هم
متأثر از جنگ و عوامل طبیعی برف،
باران و توفان .هماکنون در اطراف
این قلعهی تاریخی ،بیش از یکهزار
خانواده زندگی میکنند و یک حوزهی
امنیتی پولیس و یک قرارگاه ارتش نیز
در آن مستقر است .افزون بر این ،بر
قسمتهایی از خندق محافظتی آن نیز
جاده احداث شده است.
براساس قانون حفظ آثار فرهنگی
و تاریخی کشور ،آبدههای تاریخی باید

خالی از سکنه باشد .اما بشیر محمدی،
رییس ادارهی اطالعات و فرهنگ غزنی
به روزنامه اطالعات روز میگوید که
یک هزار خانواده در محدودهی ارگ
غزنین و  ۶۸خانوادهی دیگر نیز در
برجهای این ارگ زندگی میکنند .به
گفتهی او ،در این قلعهی تاریخی هیچ
مسیر و کانال برای خروج آب و فاضالب
وجود ندارد و همهی فاضالب به درون
برجهای این قلعه سرازیر میشود:
«برجها و دیوارهای قلعهی غزنین
ظرفیت جذب این مقدار فاضالب را
ندارد و سرازیرشدن آن باعث تخریب
این دیوارها و برجها میشود و قانونا
هم کسی اجازهی حفر کانالها را در
آن ندارد».
پیش از این نیز ریاست اطالعات
و فرهنگ غزنی در طرحی به
ریاستجمهوری و وزارت اطالعات و
فرهنگ پیشنهاد کرده بود که به منظور
حفظ این قلعه ،اطراف آن را خالی
از سکنه کند .براساس این طرح ،به
خانوادههای ساکن در این قلعه باید به
«دشت علی الال» در ناحیهی سوم شهر
غزنی مسکن داده شود .آقای محمدی
اما میگوید که این طرح تا کنون از
سوی ریاستجمهوری تصویب یا رد
نشده است.
محمدعارف نوری ،سخنگوی والی
غزنی نیز میگوید که این طرح در سال
 ۱۳۹۲به ریاستجمهوری و وزارتهای
اطالعات و فرهنگ و شهرسازی ارایه

شده که تا کنون فقط وزارت شهرسازی
این طرح را تصویب کرده است.
همچنان ایجاد حوزهی امنیتی و
قرارگاه ارتش در قلعهی غزنین و عبور
و مرور موترهای نظامی در آن از دیگر
عوامل تخریب این آبدهی تاریخی
خوانده میشود.
بشیر محمدی میگوید که جنگ
هماکنون مخربترین عامل تخریبی
این قلعهی قدیمی است« :اکثر برجهای
ما هماکنون نشانههای اصابت گلولههای
آرپیجی و متباقی سالحهای سنگین و
سبک را در خود دارد که بخشهای از
آن نیز به این دلیل آسیب دیده است.
حاال ما باید به جای استفادهی نظامی از
این مکان ،استفادهی توریستی کنیم».
او میگوید که بارها از مقامهای
محلی و مسئوالن امنیتی خواسته است
که حوزهی پولیس و قرارگاه ارتش را از
این آبدهی تاریخی انتقال دهند و از آن
استفادهی نظامی نکنند ،اما اقدامی در
این مورد تا کنون صورت نگرفته است.
محمدعارف نوری میگوید که
حوزهی امنیتی بیرون از این قلعهی
تاریخی قرار دارد و هیچ نوع چالشی
برای آن بهحساب نمیآید .او تأکید
میکند که قرارگاه ارتش هم از زمان
قدیم در آن ایجاد شده و نیروهای
ارتشی که در آنجا نیز مستقرند،
نیروی محافظتی تأسیسات وزارت دفاع
ملی است.
«وجود این نیروها برای حفظ این

قلعهی قدیمی غزنی (غزنه ،غزنین) این اواخر
بهدلیل فروریزی یکی از برجهایش خبرساز شده
است .برج «میرزا عبدالقیوم» یکی از  36برج این
بنای تاریخی حدود دو هفتهی پیش ( ۲۱جوزا)
فرو ریخت .در سالهای اخیر نیز  14برج آن
بهگونهی جدی آسیب دیده ،دو برج آن فرو ریخته
و یکی از دیوارهای آن بهگونهی کامل تخریب شده
است.
ارگ غزنین یکی از  ۳۰۰آثار تاریخی غزنی است
که قدمت آن به دوران سلطنت سلسلهی غزنویان
( ۱۱۸۷ – ۹۷۵میالدی) میرسد .باالحصار دوران
غزنویان نیز در محوطهی این ارگ و در شهر کهنهی
غزنی موقعیت دارد.

ارگ تاریخی الزم میباشد و ادعای
انتقال این بخشهای نظامی نیز از این
قلعه ،حقیقت ندارد».
عامل دیگر تخریبی این ارگ،
نابودی خندق حفاظتی آن و ساخت
جاده بر این خندق خوانده شده
است .رییس اطالعات و فرهنگ غزنی
میگوید که به علت حساسیت تخریبی
این آبدهی تاریخی ،نباید در ۵۰۰
تا یکهزار متری آن جادهای ایجاد
میشد .به گفتهی او ،هماکنون از این
جاده بدون هیچ توجهی به وسایط
نقلیهی بلندتناژ و پایینتناژ اجازهی
عبور و مرور داده میشود .درحالیکه
قسمتهایی از دیوارههای ارگ با عبور
و مرور این وسایط آسیب میبیند؛ حتا
قسمتهایی از دامنهی این برج به
خاطر ایجاد این جاده تا کنون از بین
رفته است.
بارندگی کنترلنشده نیز بر این
بنای تاریخی اثر مخرب داشته است.
عبداالحد عباسی ،رییس آبدات
تاریخی وزارت اطالعات و فرهنگ
میگوید« :این برجها و دیوارها
فرسودهشده و ترمیم دوباره نیز نشده
است ،اکنون در مقابل باران حساسیت
تخریبی بیشتری دارد که همهساله ما
شاهد تخریب قسمتهایی از آن در اثر
بارندگی و برفباری میباشیم».
اقدامات دولت برای ساخت برج
میرزا عبدالقیوم
یک روز پس از فروریزی برج
میرزا عبدالقیوم ،وزارت اطالعات و
فرهنگ کشور در  ۲۲جوزا اعالم کرد
ت کاری
که بازسازی این برج در اولوی 
این وزارت قرار دارد و بهزودی هیأتی
برای بررسی به غزنی فرستاده میشود.
رییس آبدات تاریخی وزارت اطالعات
و فرهنگ نیز میگوید که قرار است
همهی برجها و دیوارهای این قلعه
بررسی و سپس مرمت شود.
رییس اطالعات و فرهنگ غزنی اما
میگوید که تا کنون هیأتی از وزارت
اطالعات و فرهنگ به این والیت برای
سروی و مرمت قلعهی تاریخی غزنه
نیامده است .اما عارف نوری میگوید
که کار بازسازی و مرمت این قلعه
از سوی ادارهی عملیاتی و حمایتی
انکشاف ملی ریاستجمهوری کشور
سروی شده است و به زودی آغاز
خواهد شد.
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حملهی سایبری امریکا به سامانهی تسلیحاتی سپاه پاسداران

اطالعـات روز :ایـاالت متحدـه
امریـکا روز پنجشـنبه ( ۲۰جـون)
حملات سـایبری را علیـه سـامانه
تسـلیحاتی ایـران انجـام داده اسـت.
بـه نقـل از بیبیسـی فارسـی،
ایـن حملـه دـر همـان روزی کـه
دونالـد ترامپ ،رییسجمهـور ایاالت
متحدـه امریـکا از حمله بـه نقاطی در

خـاک ایـران منصـرف شـد ،رخ داده
ا ست .
نشـریه واشنگتنپسـت نوشـت
کـه ایـن حملـه سـایبری موجـب از
کارافتادـن سیسـتمهای کامپیوتـری
کو
کنتـرل تجهیـزات شـلیک موشـ 
ت شـده اسـت.
راکـ 
ایـران تـا ایـن هنـوز هیچگونـه

ی بـه ایـن ادعـای
واکنـش رسـم 
مقامـات امریکایی نشـان نداده اسـت.
نیویـورک تایمـز هـم نوشـت
کـه این حملـهی سـایبری دـر تالفی
سـرنگونی پهپـاد تجسسـی امریـکا
توسـط ایـران و همچنیـن حملـه بـه
نفتکشهـا دـر دریـای عمـان کـه
امریـکا ،ایـران را عامـل آن معرفـی

میکنـد ،بودـه اسـت.
ایـران دستداشـتن دـر حملـه
بـه نفتکشهـا دـر دریـای عمـان را
تکذیـب کردـه اسـت.
ایـاالت متحدـه امریـکا همچنین
تحریمهـای بیشتـری ،کـه دونالـد
ترامـپ آن را «بسـیار شـدید» خوانـد،
بـر علیـه ایـران بـه اجـرا دـر خواهد
آورد .آقـای ترامـپ گفـت کـه
تحریمهـا بـرای ایـن اسـت کـه ایران
به سلاح هسـتهای دسـت پیدـا نکند
و فشـار اقتصادی بـر ایـران ادامه پیدا
خواهـد کـرد تـا تهـران مسـیرش را
عـوض کنـد.
تنشهـا بیـن ایـران و امریـکا
پـس از آن گسـترش یافـت کـه
ایـاالت متحدـه امریـکا از توافـق
هسـتهای مسـما بـه برجـام بیـن ایران
و شـش قدـرت جهانـی خارج شـد و
تحریمهـای گسـتردهای را علیه ایران
بـه اجـرا گذاشـت.
هفتـه گذشـته ایـران اعلام کـرد

کـه بهزودـی میـزان غنیسـازی
اورانیـوم خود را افزایـش خواهد داد.
آقـای ترامـپ گفتـه اسـت کـه
خواهـان جنـگ بـا ایـران نیسـت ،اما
دـر عیـن حـال هشـدار دـاد کـه دـر
صـورت وقوع چنیـن جنگی آثـار آن
بـرای ایـران «فاجعهبـار» خواهـد بود.
ایـن حملـهی سـایبری چـه کـرده
اسـت؟
براسـاس اطالعاتـی کـه بـه
رسـانههای امریکایـی از منابـع موثـق
دادـه شـده ،ایـن حملـه چنـد هفتـه
پیـش برنامهریـزی شـده بـود و قـرار
بـود کـه پاسـخی باشـد بـه حملـه به
نفتکشهـا کـه دـر دریـای عمـان
اتفـاق افتـاد.
هدـف اصلـی ایـن حملـهی
سـایبری تسـلیحات نظامـی ایـران
کـه توسـط سـپاه پاسـداران اسـتفاده
میشـود ،بودـه اسـت .تسـلیحاتی
کـه بـه گفتـهی امریـکا در سـرنگونی
پهپـاد ایـاالت متحدـه و حملـه بـه

نفتکشهـا مـورد اسـتفاده قـرار
گرفتـه شـده.
بـه نوشـتهی واشنگتنپسـت
و خبرگـزاری آسوشـیتدپرس ایـن
حملهی سـایبری موجب از کارافتادن
سیسـتمهای تسـلیحاتی ایـران شـده
اسـت.
نیویـورک تایمـز هـم نوشـت که
قـرار بودـه ایـن حملـه بـرای مدـت
زمـان مشـخصی سیسـتم تسـلیحاتی
ایـران را از کار بیندـازد.
روز شـنبه وزارت امنیـت ملـی
ایـاالت متحدـه امریکا هشـدار داد که
میـزان حملههای سـایبری ایـران علیه
امریـکا گسـترش یافته اسـت.
کریسـتوفر کربـز ،مسـئول امنیت
سـایبری و تجهیـزات زیرسـاخت
وزارت امنیـت ملـی امریـکا میگوید
کـه «فعالیـت سـایبری مخـرب» بـه
سـمت صنایـع و مراکز دولتـی امریکا
«توسـط حکومـت ایـران و عواملش»
دـر حـال انجام اسـت.

کوریای شمالی:

اطالعــات روز :کوریــای شــمالی
میگویــد دونالــد ترامــپ ،رییسجمهــوری
امریــکا ،بــه کیــم جونـگاون نامــه فرســتاده
و رهبــر کوریــای شــمالی از محتــوای ایــن
نامــه «خرســند شــده اســت» .کاخ ســفید
ارســال نامــه بــه کیــم را تائیــد نکردــه
اســت.
بــه گــزارش رادیــو فردــا ،مذاکــرات
اتمــی بیــن امریــکا و کوریــای شــمالی
کــه دــر ســال پیــش دــر ســنگاپور و دــر
جریــان دیدــار تاریخــی رهبــران دو کشــور
رونــد تــازهای بــه خــود گرفــت ،دــر حــال
حاضــر بدــون پیشــرفت خاصــی متوقــف
شــده اســت .ترامــپ و کیــم نتوانســتند دــر
جریــان دومیــن دیدــار خــود دــر هانــوی،
بــه توافــق مکتوبــی دســت یابنــد.
اظهــارات ،گزارشهــا و تحلیلهــای
مختلــف حاکیســت امریــکا خواســتار
پاکســازی کامــل کوریــای شــمالی از
تســلیحات هســتهای و ســپس برچیدهشــدن
تحریمهــای گســترده علیــه آن کشــور
اســت .امــا پیونگیانــگ پنهــان نمیکنــد
کــه خواســتار اقدامــات گام بــه گام اســت

کیم جونگاون از نامهی فوقالعاده ترامپ خرسند شده است

و میخواهــد پاکســازی اتمــی دــر کنــار
رفــع تحریمهــا پیگیــری شــوند.
خبرگــزاری رســمی کوریــای شــمالی،
موســوم بــه «خبرگــزاری مرکــزی کــره»
روز دــوم ســرطان گفتــه کیــم جون ـگاون
«نامــهای شــخصی از دونالــد ترامــپ،
رییسجمهــوری ایــاالت متحدــه دریافــت
کردــه اســت».
هرچنــد خــود آقــای کیــم پیشتــر
بــرای آقــای ترامــپ نامــه فرســتاده بــود،
امــا کاخ ســفید امریــکا دــر حــال حاضــر
ارســال نامــه از ســوی رییسجمهــوری
ایــاالت متحدــه بــه رهبــر کوریــای شــمالی
را تائیــد نکردــه اســت.
خبرگــزاری رســمی کوریــای شــمالی
میگویــد نامــه «محتــوای فوقالعادــهای»
دــارد و «خرســندی» رهبــر آن کشــور را
موجــب شــده اســت.
کیــم جونــگاون همچنیــن گفتــه
اســت «بهطــور جدــی دــر مــورد محتــوای
جالــب نامــه خواهــد اندیشــید».
تصویــری منتشرشــده دــر روز
یکشــنبه دــوم ســرطان دــر صفحــهی

اطالعــات روز :مردــم اســتانبول ،بزرگتریــن شــهر
ترکیــه و قلــب اقتصادــی ایــن کشــور ،یــک بــار دیگــر
پــای صندوقهــای رای رفتهانــد تــا دوبــاره بــرای
شــهرداری اســتانبول تصمیــم بگیرنــد.
دــور قبلــی ایــن انتخابــات ،حدــود ســه مــاه پیــش ،بــا
پیــروزی نامــزد مخالــف حــزب حاکــم تمــام شــد.
بــه گــزارش بیبیســی فارســی ،بــا فشــار
رییسجمهــور ترکیــه آن انتخابــات باطــل شــد و حــاال
دوبــاره دــو نامــزد بــه آزمــون رای مردــم گذاشــته
شــدها ند .
وقتــی شــورای عالــی انتخابــات ترکیــه باالخــره حکم
دــاد کــه رایگیــری بــرای شــهرداری اســتانبول دوبــاره
برگــزار شــود ،معترضــان بــه حــزب حاکــم ،بــا ســنت
قدیمــی قاشــقکوبی روی دیــگ و قابلمــه بــه خیابــان
آمدنــد تــا نارضایتیشــان را نشــان دهنــد.
نامــزد مخالــف حــزب حاکــم دــر ایــن انتخابــات

نخســت روزنامــه رســمی رودونــ 
گ
شــینمون نیــز رهبــر کوریــای شــمالی را
مشــغول خواندــن یــک نامــه ،نشــان دادــه
اســت.
دــر خبــر رســانههای رســمی
کوریــای شــمالی مشــخص نیســت نامـهای
کــه آنهــا صحبتــش را میکننــد ،چگونــه
و از چــه راهــی بهدســت کیــم جون ـگاون

رســیده اســت.
انتشــار گزارشهــای تــازه چنــد روز
پــس از دیدــار رســمی شــی جینپینــگ،
رهبــر چیــن ،از پیونگیانــگ صــورت
گرفتــه اســت.
بســیاری از تحلیلگــران ســفر آقــای
شــی بــه کوریــای شــمالی را نشــانهای
از نقــش دیپلماتیــک چشــمگیر پکــن

انتخابات استانبول؛ تالش دوباره حزب حاکم برای حفظ قدرت در قلب ترکیه

پیــروز شــده بــود ،امــا بــا ابطــال ایــن انتخابــات ،حــزب
حاکــم «عدالــت و توســعه» فرصــت دوبــارهای پیدــا کردــه
اســت.
رییسجمهــور رجــب طیــب اردوغــان بارهــا گفتــه
هــر شــخصی اســتانبول را ببــرد ،ترکیــه را بردــه اســت.
او بــرای ابطــال انتخابــات شــهرداری اســتانبول ،کــه
بــه «موتورخانــه اقتصادــی ترکیــه» مشــهور ،فشــار آورد.
خــود آقــای اردوغــان ربــع قــرن پیــش بــا پیــروزی
دــر چنیــن انتخاباتــی پــا دــر نردبــان سیاســت گذاشــت و
تــا قدرتمندتریــن مقــام ترکیــه بــاال رفــت .از آن زمــان هــم،
ایــن شــهر دــر دســت او یــا همفکرانــش بودــه اســت.
اکــرم اماماوغلــو ،نامــزد حــزب جمهوریخــواه
خلــق ترکیــه ،بــا اختــاف اندکــی دــر رایگیــری دفعــه
اول پیــروز شــد .چندهــزار دــر بیــش از هشــت میلیــون
رای.
حــزب حاکــم کــه عــاوه بــر ســمتهای قدرتمنــد،

عمدــه فضــای رســانهای ترکیــه را هــم دــر دســت دــارد،
گفــت تخلفهایــی شــده کــه ایــن نتیجــه بــا اختــاف
جزیــی را بیمعنــی میکنــد.
امــا طرفدــاران نامــزد حــزب مخالــف معتقدنــد حــزب
حاکــم نگذاشــته آنهــا بــه حقشــان برســند.
اکــرم اماماوغلــو فقــط  ١٨روز شــهردار اســتانبول
بــود و حــاال بایــد بــرای آن دوبــاره بجنگــد .او ابطــال
انتخابــات اول را یــک «بیعدالتــی» خواندــه و از
هوادارانــش خواســته بــاز هــم پــای صندــوق رای بیاینــد
تــا پیــروزی چنــد هفتــه پیــش را تکــرار کننــد .گفتــه
اســت ایــن بــرای تقویــت دموکراســی دــر ترکیــه ،خیلــی
حیاتــی اســت.
او چهــرهای مالیــم از خودــش نشــان دادــه کــه
توانســته آرای فراحزبــی را هــم جلــب کنــد.
دــر مقابــل بنعلــی ییلدیریــم ،نخســتوزیر ســابق
ترکیــه اســت کــه اصــا خــود رییسجمهــور بــرای ایــن
رقابــت دســتچینش کــرد.
او میگویــد اگــر حــزب جمهوریخــواه خلــق ،حــزب
مخالــف دولــت ،جلــوی بازشــماری کامــل نایســتاده بــود،
ایــن انتخابــات دوبــاره برگــزار نمیشــد.
حــزب حاکــم دــر انتخابــات پایــان مــارچ از نظــر
تعدــاد شــهرداریها و کرس ـیهای شــورای شــهر پیــروز
شــد ،امــا دــر چنــد شــهر عمدــه ترکیــه باخــت؛ از جملــه
پایتخــت آنــکارا؛ کــه شــهرداریاش دــر ایــن ربــع قــرن
گذشــته ،دســت طیــف فکــری اســامگرایان یــا نزدیــک
بــه آن بودــه اســت.
خــود رجــب طیــب اردوغــان طــوری بــرای ایــن
انتخابــات تــاش کردــه بــود کــه آن را بــه همهپرســی
دربــاره خودــش تبدیــل کــرد .آن هــم دــر کــوران تــورم
 ۲۰درصدــی ،افزایــش بیــکاری ،ســقوط ارزش لیــر و
رکــود اقتصادــی.

دــر جریــان مذاکــرات اتمــی توصیــف
کردهانــد.
برخــی گمانهزنیهــا نیــز دــر مــورد
تالشهــا بــرای احیــای مذاکــرات اتمــی
بیــن واشــنگتن و پیونگیانــگ شــکل
گرفتــه اســت.
دــر جریــان نشســت شــی و کیــم دــر
کوریــای شــمالی ،رهبــر کشــور میزبــان
گفتــه بــود «صبــر» پیشــه خواهــد کــرد
و رهبــر چیــن نیــز گفتــه بــود کمــک
خواهــد کــرد تــا مســایل امنیتــی مــورد
نظــر پیونگیانــگ ،مطــرح شــوند .بــا
ایــن حــال جزئیــات مذاکــرات شــی و
کیــم و اینکــه دقیقــا بــه چــه اجماعــی
رســیدهاند ،مشــخص نیســت.
رهبــر چیــن دــر روزهــای آیندــه ،دــر
جریــان نشســت گــروه  ۲۰دــر جاپــان،
بــا دونالــد ترامــپ دیدــار خواهــد کــرد.
نخسـتوزیر جاپــان کــه اخیــرا ،و همزمــان
بــا افزایــش تنشهــا بیــن ایــران و امریــکا،
بــرای دیدــار بــا رهبــر و رییسجمهــوری
اســامی بــه تهــران ســفر کردــه بــود،
میزبــان نشســت گــروه  ۲۰اســت.

ســهم کردهــای ترکیــه و بــه طــور خــاص حــزب
دموکراتیــک خلقهــا ،هـــ د پ ،دــر نتایــج انتخابــات
اخیــر تعیینکنندــه تلقــی شــده اســت.
آنهــا کــه خیلــی از نامزدهایشــان از حضــور دــر
انتخابــات منــع شــدند یــا منتخبــان قبلیشــان ســر از
زندــان دــر آوردنــد ،دــر ایــن انتخابــات دــر شــهرهای
عمدــه ترکیــه نامزدــی بــرای شــهرداریها معرفــی
نکردنــد؛ اقدامــی تاکتیکــی بــرای یــک کاســهکردن
رایهــا بــه نفــع نامزدهــای حــزب عمدــه مخالــف.
از طرفــی دــر روزهــای قبــل انتخابــات ،خبرهایــی
دــر رســانههای نزدیــک بــه حــزب حاکــم منتشــر شــده
کــه منتقدــان میگوینــد هدفــش منصرفکردــن حامیــان
حــزب (ﻫ د پ) از رایدادــن بــه نامــزد مخالــف دولــت
اســت.
شکســت حــزب عدالت و توســعه دــر انتخابــات چند
شــهر بــزرگ ترکیــه ،صداهــای اختــاف دــر این حــزب را
هــم بلندتــر کردــه و بــه گمانهزنیهــا دربــاره احتمــال
انشــعاب دــر ایــن حــزب همیشــه پیــروز ســالهای اخیــر
دامــن زدــه اســت.
نتیجــه انتخابــات مجدــد دــر اســتانبول میتوانــد
تصویــری از آیندــه رجــب طیــب اردوغــان ،قدرتمندتریــن
مــرد تاریــخ معاصــر ترکیــه بعــد از آتاتــورک ،بهدســت
دهــد.
ایــن انتخابــات فراتــر از یــک انتخابــات محلی اســت.
مردــم اســتانبول فقــط دربــارهی شــهرداری این کالنشــهر
تصمیــم نمیگیرنــد .حــزب حاکــم بــا شــعار «قبــل از ایــن
توانســتیم؛ بــاز هــم میتوانیــم» میخواهــد قدــرت را دــر
دســت نگــه دــارد ،و حــزب مخالــف بــا شــعار «همــه
چیــز خیلــی خــوب میشــود» ،وعدــه امیــد میدهــد.
بــرای هرکدــام از ایــن دــو ،پیــروزی دــر انتخابــات
مجدــد دــر اســتانبول ،یــک پیــروزی ملــی اســت.
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وینیسیوس:

ســتاره  18ســاله برزیلــی
اطمینــان دارد کــه کیلیــان
امباپــه ،دیــر یــا زود بــه رئــال
مادریــد مــی پیونــدد.
کیلیــان امباپــه گزینــه
خریــد نخســت رئالــی هــا بــرای
تقویــت خــط حملــه اســت امــا
جــذب ایــن بازیکــن حداقــل در
تابســتان امســال غیرممکــن بــه
نظــر مــی رســد .در ایــن روزهــا
کــه شــایعات جدایــی نیمــار از
پــی اس جــی بــه گــوش مــی
رســد ،ســران باشــگاه پاریســی
قصــد دارنــد رهبــری پــروژه خود
را بــه امباپــه بســپارند .مهاجــم
جــوان فرانســوی ،فصــل گذشــته
نزدیــک تریــن رقیــب مســی
بــرای تصاحــب کفــش طــا
بــود و بــا ســه گل اختــاف ،از

آینده امباپه در رئال است

رســیدن بــه ایــن مهــم بازمانــد.
او تابســتان  2017تــا
آســتانه پیوســتن بــه رئــال
هــم پیــش رفتــه بــود امــا در
نهایــت راهــی پــی اس جــی

بارســلونا قصــد دارد دوبــاره در آخریــن لحظــات بــرای
خریــد ماتیــاس دی لیخــت وارد عمــل شــود.
اولیــن تیمــی کــه بــرای انتقــال ماتیــاس دی لیخــت
بــا باشــگاه آژاکــس وارد مذاکــره شــد بارســلونا بــود و بــه
نظــر مــی رســید ایــن باشــگاه اســپانیایی مقصــد بعــدی
مدافــع جــوان هالنــدی خواهــد بــود ،امــا در ادامــه و بعــد
از درخواســت مالــی غیرمعقــول ماتیــاس دی لیخــت بــه
زعــم بارســا ،ایــن معاملــه منتفــی شــد.
در حالیکــه بــه نظــر مــی رســد توافقــات بــه طــور
کامــل بــرای جــذب ماتیــاس دی لیخــت از ســوی
یوونتــوس انجــام شــده و ایــن مدافــع  19ســاله بــه زودی
راهــی توریــن خواهــد شــد ،مــارکا مدعــی شــد بارســلونا

شــد .در مراســم معارفــه اخیــر
ادن هــازارد در رئــال ،نزدیــک
بــه  50هــزار نفــر بــا صــدا زدن
نــام امباپــه ،از ســران باشــگاه
خواســتند تــا ایــن بازیکــن را بــه

خدمــت بگیرنــد.
وینیســیوس ،ســتاره جــوان
برزیلــی رئــال کــه ســال گذشــته
توانســت بــازی هــای بعضــا
خوبــی را بــرای کهکشــانی هــا به

هدف بارسلونا؛
ربودن مهم ترین خرید تابستانی یووه!

قصــد دارد در آخریــن لحظــات دوبــاره وارد عمــل شــده و
ماتیــاس دی لیخــت را جــذب کنــد.

نمایــش بگــذارد ،در مصاحبــه بــا
تلــه فــوت ابــراز امیــدواری کــرد
کــه بــازی کنــار امباپــه در رئــال
را تجربــه کنــد «:از نظــر مــن،
آینــده امباپــه در رئــال خواهــد
بــود و در مــدت زمــان اندکــی
او را در رئــال خواهیــم دیــد.
مــی دانــم کــه هــواداران رئــال،
امباپــه را بســیار دوســت دارنــد.
البتــه هــواداران همــه تیــم هــا
دوســت دارنــد ســتاره ای چــون
امباپــه را در تیــم خــود داشــته
باشــند.
مــن هــم یکــی از تحســین
کننــدگان او هســتم .او در مــدت
اندکــی بــه افتخــارات فــردی و
تیمــی زیــادی رســیده و واقعــا
خریــد بســیار خوبــی بــرای رئــال
خواهــد بــود».

هــر تیمــی در نهایــت موفــق بــه خریــد ایــن بازیکــن
مســتعد شــود ،ســرمایه گــذاری  200میلیــون یورویــی
انجــام داده زیــرا بــه جــز حــدود  80میلیــون یــورو
پرداختــی بــه آژاکــس ،بایــد دســتمزد ســاالنه  12میلیــون
یــورو خالــص نیــز بــه خــود ماتیــاس دی لیخــت پرداخــت
کنــد و  20فیصــد از مبلــغ کل انتقــال نیــز بــه مینــو
رایــوال ،مدیــر برنامــه ایتالیایــی اعطــا خواهــد شــد.
بــا ایــن تفاســیر همچنــان بــه نظــر مــی رســد
یوونتــوس از بیشــترین شــانس بــرای خریــد ماتیــاس دی
لیخــت برخــوردار باشــد امــا بارســلونا قصــد دارد بــا یــک
پیشــنهاد لحظــه آخــری ،خریــد مــورد نظــر بیانکونــری را
ربــوده و وی را راهــی نوکمــپ کنــد.

اریکسن ،به جای رئال
درمنچستریونایتد

روزنامه انگلیسی میرر مدعی شد بعد از توقف
روند انتقال کریستین اریکسن به رئال مادرید ،حاال
منچستریونایتد قصد دارد برای جذب این ستاره
دانمارکی تاتنهام تالش کند.
روزنامه انگلیسی میرر میگوید با توجه به
آنکه انتقال  140میلیون یورویی ادن هازارد به
رئال مادرید ،امیدهای کریستین اریکسن برای
پیوستن به رئال را نقش بر آب کرده ،حاال باشگاه
منچستریونایتد قصد دارد برای جذب این بازیساز
دانمارکی تاتنهام وارد میدان شده و برای انتقال او به
اولدترافورد تالش کند.
میرر مدعی است بعد از انتقال  140میلیون
یورویی ادن هازارد ،رئال مادرید دیگر عالقهای به
جذب کریستین اریکسن ندارد .به نظر میرسد
رئالیها به سیاست کهکشانی بازگشتهاند و در
هر فصل بیشتر از یک بازیکن گرانقیمت جذب
نخواهند کرد.
اما رئیس باشگاه تاتنهام ،دنیل لوی تمایل دارد
در صورت دریافت پیشنهادی حول و حوش 100
میلیون پوند برای اریکسن او را به فروش برساند.
به گزارش میرر ،دو باشگاه منچستریونایتد و
یوونتوس با اطالع از این موضوع قصد دارند برای
جذب اریکسن دست به کار شوند اما به نظر میرسد
تمایل منچستریونایتد برای به خدمت گرفتن ستاره
دانمارکی تاتنهام بیشتر باشد.

رونالدو در نقش هازارد در یوونتوس ساری

سرمربی جدید یوونتوس
میخواهد که از رونالدو در پست
جدیدی به عنوان مهاجم کاذب
استفاده کند.
به نقل از گاتزتا دلو اسپورت،
کریستیانو رونالدو در فصلی که
گذشت پیراهن یوونتوس را بر تن
کرد.
این ستاره پرتگالی توانست در
 ۴۳دیداری که با پیراهن یووه در

کریستیانو رونالدو داشته به او تاکید
کرده که میخواهد از این بازیکن به
عنوان مهاجم کاذب در فصل جدید
استفاده کند تا جایی که او همان
نقشی را که هازارد در چلسی و
دریس مرتنس در ناپولی داشت
برعهده گیرد و باید دید که این
بازیکن در پست جدید خود میتواند
عملکرد خوبی از خود نشان دهد یا
نه.

رقابتهای مختلف به میدان رفت
 ۲۸گل به ثمر رساند و  ۱۳پاس گل
بدهد.
رونالدو در یوونتوس در همان
پستی که در رئال بازی میکرد به
بازی گرفته شد اما مائوریتسیو ساری
میخواهد که او را در پست دیگری
به کار گیرد.
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت
نوشت که ساری در جلسهای که با

پاسخ منفی لروی سانه به پیشنهاد بایرن مونیخ

روزنامه سان مدعی شد لروی
سانه به دوستان خود گفته پیشنهاد
بایرن مونیخ را رد کرده و به مذاکره با
منچسترسیتی برای تمدید قراردادش
ادامه خواهد داد.
روزنامه انگلیسی سان مدعی شد
لروی سانه ،وینگر منچسترسیتی به
دوستان خود گفته که پیشنهاد بایرن
مونیخ برای انتقالش به این باشگاه
آلمانی در فصل تابستان را رد خواهد
کرد.
این در حالی است که شایعات
زیادی درباره جدایی سانه از سیتی
مطرح شده و باشگاه بایرن مونیخ به
عنوان محتملترین مقصد او عنوان

میدهد.
سانه که از سال  2016به سیتی
منتقل شده در حال حاضر دو سال
دیگر با این باشگاه قرارداد دارد .سانه
فصل گذشته از سوی گواردیوال به
عنوان بازیکن فیکس مورد استفاده
قرار نمیگرفت و امیدوار است در
صورت ماندگار شدن در سیتی ،فصل
آینده نقش مهمتری در این تیم
داشته باشد.
سان میگوید لروی سانه تمایلی
به بازگشت به کشورش آلمان ندارد و
به همین خاطر است که در مذاکره با
منچسترسیتی از قصد خود برای باقی
ماندن در این باشگاه پرده برداشته.

شده است .اما سان میگوید ستاره
آلمانی مشتاق ماندن در سیتی است
و در حال حاضر به مذاکره با این
باشگاه برای تمدید قراردادش ادامه

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

ریاســت تهیــه و تــدارکات وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری از تمــام داوطلبــان واجــد
شــرایط دعــوت مینمایــد تــا در پروســه داوطلبی{پــروژه تــدارک وســایل و تجهیــزات وصــل
تعمیــرات واحدهــای دومــی محوطــه بــادام بــاغ بــه شــبکه و اینترنــت تحــت داوطلبــی شــماره
} اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را
					
مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت { }10:00قبل از ظهر روز
{دوشنبه} مورخ {/24سرطان }1398/ارایه نمایند ،آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش
نمیباشد .تضمین آفر الت اول مبلغ ( )170,000افغانی الت دوم مبلغ ( )275,000افغانی مجموعا هر
دو الت مبلغ ( )445,000افغانی طبق شرطنامه ،و شرایط اهلیت (طبق ماده  17قانون تدارکات عامه)
میباشد.
آدرس مکان جلسه :دفتر جلسات آفرگشایی ،منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری،
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از وبسایت  NPA.GOV.AFدانلود نمایند ،در صورت
عدم دانلود از وبسایت ،داوطلبان میتوانند شرطنامه را در سیدی یا فلشدیسک از آمریت تدارکات
اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری ،منزل اول به
شکل رایگان بدست آورند.
نوت :جلسه قبل ازداوطلبی و بازدید ازساحه ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ /15
سرطان 1398/در آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول
تعمیر معینیت مالی و اداری ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 4000افغانی

120$ USD

6 Months

یک ساله

 7000افغانی

200$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
دبیران :الیاس نواندیش ،خادمحسین کریمی ،سهراب سروش و عابر شایگان
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،عصمتاهلل سروش و لطفعلی سلطانی
مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :شیر مهریار
صفحهآرا :رضا مظفری
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا شماره تماس۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲ - ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ :
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارتهسه شماره تماس۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ - ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ :

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
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مـن دـر زندگیام سـه بار در حـد مرگ
لـت خوردـهام .بـار اول کـه لـت خوردـم،
صنـف یازدهـم مکتـب بودم .یادم اسـت در
یـک مراسـم مذهبی در مسـجد رفتـه بودیم.
یک آقای شـیک و جنتلمن ،خـواب رفته بود
و دـر عالـم خواب ،صدایی از نشـیمنگاهش
بیرون شـد .دو-سـه نفـر با شـنیدن این صدا
دـر فارمـت سـایلنت (بیصدـا) خندیـد ،امـا
مـن دندـان روی جگـر گذاشـتم و نخندیدم.
چـون معتقـد بودـم انسـانی کـه بـه خـواب
مـیرود ،ممکـن بـر قسـمتهای از بدنـش
کنتـرل نداشـته باشـد« .نخندید .مگر شـما در
خـواب بـر خود کنتـرل دارید؟» امـا جنتلمن
مذکـور کـه بیدـار شـده بـود و فهمیدـه بـود
چـه چیـزی از او صادـر شـده ،فـورا و بدون
هیـچ تعارفـی ،گنـاه را انداخـت بـر گردـن
پسـر کوچکـی کـه کنارش نشسـته بـود .یک
رقـم بـه آن بچـهای کوچـک میخندیـد کـه
چنـد آدـم از خدـا بیخبر نزدیک بـاور کرده
بودنـد کـه بـاد صدادـار از آن بچـه صادـر
شـده اسـت .امـا مـن پـا پیـش گذاشـتم و به
آن جنتلمـن اعتـراض کردـم و گفتـم« :تـو
میتوانـی هرچقدـر میخواهـی صدـا تولیـد
کنـی ،امـا حـق نداری شـرم و بـوی صدایت
را بـه گردـن یکـی کوچکتـر از خودـت
بیندـازی ».دـر پایـان وقتـی از مسـجد بیرون
شـدیم و راهـی خانـه شـدیم ،همـان جنتلمن
مـرا تعقیـب کرده بـود و در گوشـهای آنقدر
بـا مشـت ،سـیلی و لگد مـرا زد که تـا پانزده
دقیقـهای دیگـر نتوانسـتم از جایـم برخیزم.
بـار دوم دـر دانشـگاه لت خوردـم .ماه
رمضـان بـود و دانشـکدهی مـا بـه مناسـبت

zaki.daryabi2@gmail.com

غولهاییکه همه جا هستند


عیسا قلندر

نـزول قـرآن کریـم ،محفل ختم قـرآن برگزار
کردـه بـود .همـه رفتیـم و یک جـزء از قرآن
را گرفتیـم و خواندیـم .دـر پایـان محفـل بـا
یـک تعدـاد از همصنفیهایـم گفتـم کـه
مطمیینـم دـر کل صنـف مـا یک نفـر معنای
آیـات قـرآن را نمیفهمـد ،امـا بـا عالقـه آن
را میخواننـد .مـا دربسـت دـر اختیـار دیـن
و مذهـب قـرار گرفتهایـم و مثـل کـور دنبال
مولویهـا راه میرویـم .هرسـو کـه مولـوی
جماعـت مـا را کشـاند ،میرویـم و ایـن
شـرمآور اسـت .هرچنـد همصنفیهایـم آن
لحظـه حتـا یـک بوکس هـم به دهنـم نزدند،
امـا یکی-دو نفـر در لیلیهی مرکـزی با گروه
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دـر میـان
گذاشـته بـود .دـو روز بعـد از ایـن قضیـه،
دـر قسـمت جنوبـی لیلیـه زیر یـک درخت
نشسـته بودـم و چپتـر درسـی میخواندـم و
درحالیکـه روزه داشـتم ،یک جمـع ریختند
و جایتـان سـبز ،تا که جا داشـتم ،مشـت و
لگـد و سـیلی خوردـم .خدـا سـگتان را بـه
چنـگ آنهایـی کـه فکـر میکنند مأمـور امر
بـه معروف و نهـی از منکرند ،نیندازد .بسـیار
بیرحـم و بدزبـان تشـریف دارنـد.
از آن روز بـه بعـد ،همـه جـا احتیـاط
میکردـم کـه بحـث مذهبـی و دینـی راه
نیندـازم و بـا دیگـران هـم شـریک نشـوم .تا

اینکـه پارسـال و دـر دهـهی محـرم ،متوجه
شـدم کـه تعدادـی از جوانـان کوچـهی مـا،
بـام تـا شـام دـر خدمـت مسـجد و هیـأت
عزاداریانـد امـا دـم شـام ،لب جـوی جمع
میشـوند و چـرس میزننـد .یـک دـل نـه
صـد دل ،یـک روز رفتـم به سقاخانهیشـان
و اعتـراض کردـم و گفتم شـما صبح تا شـام
دـر خدمـت مسـجد و سـقاخانه و مردماید،
امـا دـم شـام کل تـان چـرس میزنیـد .ایـن
کارتـان اشـتباه اسـت .بـا نگاههـای پـر از
خشـم آنهـا مواجـه شـدم .راهـم را گرفتـم
و رفتـم ،امـا دـر کوچـهی بغلـی بـه جانـم
رسـیدند .اینبـار کمـی متفاوتتـر لـت
خوردـم .مشـت ،لگـد ،سـیلی و بوکسپنجه
نـوش جـان کردم .ایـن بار بهراسـتی نزدیک
مردـه بودم.
از آن روز بـه بعـد ،بـر عمـل و فکـر
کسـی اعتـراض نکردـهام و نمیکنـم .حـاال
هـم قصـد اعتـراض ندـارم .چـون میفهمـم
کـه باورهـای مذهبـی دـر جامعـهی مـا مثل
شمشـیر برندـه بهدسـت یـک غولپیکـ ِر
نانمسـت اسـت .غولهاییکـه فرخندـه را
بهخاطـر حـرف یـک تعویذنویـس بیخرد و
نفهـم بـه آتـش کشـیدند .ایـن غولهـا همـه
جـا وجـود دارند .من دـر این اواخـر متوجه
حضـور گسـتردهای اینهـا دـر شـبکههای

مجـازی شـدهام.
ایـن طیـف از یـک طـرف ادعـا دارنـد
کـه رسـانهها وسـیلهی اسـتعماری غربانـد
کـه هدفشـان ترویـج فرهنـگ غربی اسـت
و از طـرف دیگـر ،بـا هفـت پشـت خویـش
آمدهانـد بـه شـبکههای اجتماعـی .شـما اگر
دـر صفحـهی خـود عکـس کودکـی را کـه
دنبـال تکهنانـی دـر سـطل زبالـه میگردـد،
نشـر کنیـد و بنویسـید کـه امـروز خدـا را
دیدـم کـه میگریسـت؛ هیـچ امـکان ندـارد
کـه ایـن غولهـا شـما را ببیننـد و بـه شـما
فحـش ندهنـد .این جماعـت بهمعنـای جمله
و پیونـد آن بـا عکـس و بدبختـی قابشـده
دـر عکـس فکـر نمیکننـد ،امـا همیـن کـه
بخواننـد خدـا گریسـت ،فورا به شـما فحش

میدهنـد .چـون معتقدنـد کـه خدـا گریـه
نمیکنـد و کسـی کـه فکـر کنـد خدـا گریـه
میکند ،مشـرک شـده اسـت .بعد وقتی شـما
را فحـش میدهند ،از شـما یـک توقع دارند.
توقعشـان این اسـت که شـما اصالح شـوید.
ایـن جماعـت حـرف نمیفهمنـد .حتـا
یـک لحظـه هـم تردیـد نمیکنند کـه ممکن
موضعشـان غلـط باشـد .ایـن جماعـت
خطرناکانـد .هـر آن ممکن اسـت فرخندهای
را در هر گوشـهای از این کشـور ،به دسـتور
تعویذنویـس یـا جادوگـر بـه آتـش بکشـند.
مواظـب ایـن جماعت باشـید.

