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دوست گرامی ام آقای عارف یعقوبی در صفحه فیسبوک خود »چالش مرور 
انداخته است. از جمعی از دوستان خود، از جمله این بنده ی بی نوا  کتاب« راه 
خواسته که به چالش او پاسخ گوید و کتابی را که خوانده است، در هزار کلمه یا 
کم تر و بیش تر مرور کند تا باشد که از این طریق سایر مؤمنان نیز شوق خواندن 

کتاب و شریک کردن خوانده های خود را با دیگران پیدا کنند...

همدلی و حقیقت جویی
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تا ۱۵ سال دیگر چین با پیشی گرفتن از ایاالت متحده آمریکا، بزرگ ترین 
توافقی در دولت  فرارسیدن چنین موعدی،  با  دنیا خواهد شد. هم زمان  اقتصاد 
و  منافع  به  توجهی  قابل  تهدید  این که چین  بر  مبنی  آمده است  به وجود  آمریکا 
رییس   )Joseph Dunford( دنفورد  است. جنرال جوزف  آمریکا  موقعیت 

ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است »چین تا سال ۲۰۲۵ به...

دعوا بر سر رهبری جهان
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»قلعه ی غزنین« بیش از هشت سده می شود که از دل تحوالت تاریخی و 
جغرافیایی عبور کرده و هنوز در شمال شهر غزنی خودنمایی می کند. خودنمایی 

آمیخته با شکوهمندی تاریخی و بی مهری بسیار...

کهن قلعه ی غزنین؛ بنای تاریخی عصر غزنویان، 
محل فاضالب شهروندان

شهرداری کابل با »قطعه ی نظامی« مجهز شد
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ضرورت بررسی یک 
ادعا؛ آیا چین به طالبان 

مشروعیت می دهد؟
به نقل از مولوی عبدالسالم حنفی، 
معاون اداری دفتر سیاسی، عضو شورای 
طالبان،  مذاکره کننده ی  هیأت  و  رهبری 
فایل  که  تلفنی  گفت وگوی  یک  در 
صوتی آن در اختیار اطالعات روز قرار 
مقامات  از  ۱3نفره  هیأتی  است،  گرفته 
مال  سرپرستی  به  گروه  این  بلندرتبه ی 
هفته ی  طالبان،  سیاسی  معاون  برادر، 
حنفی  آقای  است.  رفته  چین  به  پیش 
مذاکره کننده ی  هیأت  که  می کند  ادعا 
مقامات  طرف  از  سفر،  این  در  طالبان 
مشخص  به صورت  و  چین  عالی رتبه ی 
امور  در  کشور  این  ویژه ی  نماینده ی 
»توجه خاص«  با  پاکستان،  و  افغانستان 
موضوع  و  شده  استقبال  گرمی  به 
»تعلقات  طرف،  دو  میان  گفت وگو 
چین  اقتصادی  »پروژه های  دوجانبه«، 
پروسه ی  و  منطقه«  و  افغانستان  در 
صلح افغانستان بوده است. آقای حنفی 
ادعا می کند که هدف این گروه از سفر 
کشورهای  به  سیاسی شان  هیأت های 
چین،  به  سفرشان  مشخصا  و  منطقه 
»ایجاد روابط نزدیک با کشورهای منطقه 
اسالمی  امارت  »اهداف  فرامنطقه ای«،  و 
طالبان در آینده«، »پایان دادن به اشغال« 
اهداف  مورد  در  توضیح  »ارایه ی  و 
کشورهای  به  طالبان  اسالمی  امارت 

منطقه« است.
معاون  حنفی  عبدالسالم  ادعاهای 
شورای  عضو  و  سیاسی  دفتر  اداری 
رهبری طالبان در مورد سفر هیأت ۱3 
نفره ی این گروه به چین از چند جهت 

می تواند بررسی شود...

صفحه ۲



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 چهل ویکمیـن کنفرانـس »سـازمان غـذا و زراعـت« سـازمان ملـل متحـد 

»FAO«، عـازم روم، پایتخـت ایتالیـا شـد.
دـر  سـرطان(   ۲ )یک شـنبه،  دیـروز  کشـور  مالدـاری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت 
اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه در ایـن کنفرانـس بیش از صـد وزیـر از کشـورهای مختلف 
جهـان گردهـم می آینـد تـا رییـس عمومی »سـازمان غـذا و زراعت« سـازمان ملـل متحد 

را بـرای یـک دـوره ی چهارسـاله انتخـاب کننـد.

براسـاس اعالمیـه ی 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 »FAO« را ژوزه گرازیانـو داسـیلوا بـه 

عهدـه دـارد. او کارش را دـر سـال ۲۰۱۱ میالدـی آغـاز کردـه بـود.
وزارت زراعـت دـر ادامـه افزودـه اسـت: »افغانسـتان به عنـوان عضـو فعـال ایـن 

سـازمان، رأی خـود را بـه شایسـته ترین نامـزد ایـن انتخابـات خواهـد دـاد.«

که  است  این  نخست  فرض  یکم: 
ادعاهای آقای حنفی، نادرست و در راستای 
برای  گروه  این  هدفمند  رسانه ای  تبلیغات 
بهبود موضع دیپلماتیک و مشروعیت بخشی 
به  باشد.  سیاسی شان  و  نظامی  قدرت  به 
فرض نادرست و تبلیغاتی بودن این ادعاها، 
ایجاد  از  پس  می باید  افغانستان  حکومت 
و  چین  کشور  با  دیپلماتیک  تماس های 
ادعاها،  این  غلط بودن  از  اطمینان  دریافت 
مبتنی بر استراتیژی های رسانه ای و ارتباطات 
و  سخن گویی  شعبات  طریق  از  عامه اش، 
مطبوعاتی، غلط و تبلیغاتی بودن این ادعاها 
را توضیح دهد. فارغ از بعد نظامی جنگ ها، 
جنگ  و  مقابله  عرصه ها،  مهم ترین  از  یکی 
رسانه ای و تبلیغاتی است. به نظر می رسد با 
بشری  و  مالی  منابع  حجم  قیاس  به  توجه 
که شعبات سخن گویی و رسانه ای نهادهای 
دارد،  اختیار  در  طالبان  گروه  و  حکومت 
بخش رسانه و تبلیغات طالبان، گوی سبقت 
این  در  و  ربوده  افغانستان  حکومت  از  را 
حکومت  است.  کرده  عمل  موفق تر  عرصه 
استراتیژی های  بر  مبتنی  باید  افغانستان 
)اگر  تبلیغاتی  و  مدون رسانه ای  و  مشخص 
رسانه ای  تالش های  این گونه  باشد(  داشته 
هدفمند طالبان را خنثا کند. چنین تالش های 
اغلب موفق طالبان در جنگ های رسانه ای و 
تبلیغاتی، به قطع به بهبود مواضع دیپلماتیک 
از  کم تر  که  می انجامد  آن ها  رسانه ای  و 
موفقیت های نظامی این گروه در میدان های 

جنگ نیست.
دوم: فرض دوم، درست بودن ادعاهای 
آقای حنفی است. اگر این ادعاها درست باشد، 
حکومت افغانستان باید به صورت رسمی به 
نهادهای دیپلماتیک چین در کابل، اعتراض 
براساس  که  بگوید  پاسخ  باید  چین  کند. 
ادعاهای آقای حنفی، چرا با ارسال نماینده ی 
خاص اش برای پاکستان و افغانستان به دیدار 
هیأت طالبان و با »توجه خاص« از هیأت این 
»روابط  استقبال می کند، چه  به گرمی  گروه 
دوجانبه«ای با یک گروه اگرنه تروریستی که 
دست کم شورشی در افغانستان دارد و بر چه 
مبنا و عرف دیپلماتیک، در مورد پروژه های 
یک  با  منطقه  و  افغانستان  در  اقتصادی اش 
بر  می پردازد.  گفت وگو  به  شورشی  گروه 
مبنای اصول و عرف های دیپلماتیک، مذاکره 
در مورد پروژه های اقتصادی یک کشور در 
خارج از خاک اش، باید در چارچوب روابط 
این  اگر  بگیرد.  صورت  دولت  با  دولت 
ادعاها درست باشد، چین به عنوان همسایه ی 
طالبان  شورشی  گروه  به  آشکارا  افغانستان، 
را  منتخب  دولت  یک  مشروعیت  نه تنها 
داده که این گروه را بر نظام سیاسی جدید 
و مشروع افغانستان سوار کرده است. وقوع 
چنین رخدادهایی اگر پایان نیابد، سقوط نظام 
پیروزی  افغانستان،  سیاسی جدید و مشروع 
نظامی و سیاسی طالبان و استیالی این گروه 
بر کشور، نه تنها نامحتمل نیست که می تواند 

عمال اتفاق بیفتد.
این  درست بودن  فرض  به  سوم: 
نتواند  ملی  وحدت  حکومت  اگر  ادعاها، 
این کشور و دیگر  اعتراض کند و  به چین 
ایجاد و دوام روابط  از  کشورهای منطقه را 
گسترده در حد روابط دولت-دولت با گروه 
واقع  در  نکند،  منصرف  طالبان،  شورشی 
توانایی حفاظت از مشروعیت و اقتدار نظام 
قانون اساسی افغانستان را ندارد و شایسته ی 
نیست.  افغانستان  در  قدرت  قانونی  اعمال 
است  کرده  ادعا  همواره  غنی  رییس جمهور 
که حکومت اش اکنون موفق به ایجاد روابط 
با کشورهای  مناسباتش  با دولت در  دولت 
ادعاهای  جدیدترین  در  است.  شده  منطقه 
رییس جمهور غنی در کنفرانس شانگهای، او 
ادعا کرد که در صدد ایجاد اجماع منطقه ای 
در خصوص پروسه صلح افغانستان است و 
ادعاهای  اگر  دارد.  جریان  عمال  روند  این 
آقای حنفی درست باشد، رییس جمهور غنی 
با  دولت محور  روابط  ایجاد  ادعای  چگونه 
منطقه ای  اجماع  ایجاد  و  منطقه  کشورهای 
وقتی  می زند،  جار  را  افغانستان  برای صلح 
چین،  به  سفر  در  طالبان  سیاسی  نمایندگان 
با مقامات این کشور در خصوص »تعلقات 
در  چین  اقتصادی  »پروژه های  دوجانبه«، 
افغانستان و منطقه«، »اهداف امارت اسالمی 
مشابه  موضوعات  و  آینده«  در  طالبان 

گفت وگو می کنند؟
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شهرداری کابل با »قطعه ی نظامی« مجهز شد
وزارت داخله ی 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 برنامه های خود را اجرا 

کند.
»قطعه ی نظامی شهرداری کابل« شهرداری را در راستای 
جلوگیری از غصب زمین، پس گیری زمین های غصب شده ی 
و  خودسر  ساختمان های  ساخت وساز  از  جلوگیری  دولتی، 
در کل تطبیق قوانین، مقررات و برنامه های شهرداری کمک 

می کند. 
 ۲ )یک شنبه،  دیروز  نظامی  قطعه ی  این  تفاهم نامه ی 
بر  امضا شد.  میان وزارت داخله و شهرداری کابل  سرطان( 
را در  افسر  تفاهم نامه وزارت داخله 4۰9 سرباز و  این  بنیاد 
قالب یک واحد نظامی مستقل، در اختیار شهرداری کابل قرار 
می دهد تا شهرداری در زمانی که الزم شد از آن استفاده کند. 
با  که  می گوید  کشور  داخله ی  وزیر  انداربی،  مسعود 
پولیس  فرماندهی  از  دیگر  شهرداری  قطعه،  این  تشکیل 
این که  عوض  »به  می شود:  بی نیاز  پولیس  حوزه های  و  کابل 
عکس العمل های خود را در سطح حوزه ها انجام دهیم، قطعه ای 
را در اختیار شهرداری قرار می دهیم تا شهرداری بتواند به طور 

مستقیم و مستقل وارد عمل شود.«
به گفته ی آقای اندرابی تمام امکانات نظامی این قطعه از 
سوی وزارت داخله تأمین می شود، اما مسئولیت فرماندهی آن 

به شهرداری سپرده شده است. 
آقای انداربی می افزاید که پس از شروع برنامه های تطبیقی 
این تفاهم نامه، هیچ یک از منصوبین پولیس به شمول بخش های 
ندارد در بخش ساخت وساز و در کل  جنایی و کشفی حق 
شده  سپرده  شهرداری  نظامی  قطعه ی  به  که  مسئولیت های 

است، دخالت کند. 
آقای اندرابی تأکید می کند در صورتی که شهرداری برای 
تطبیق برنامه های خود با مقاومت زورمندان روبه رو شود و نیاز 
به نیروی بیش تر باشد، فرماندهی پولیس کابل به کمک قطعه ی 

نظامی شهرداری خواهد شتافت. 
این  از  استفاده  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  داخله   وزیر 
قطعه ی نظامی، همکاری میان شهرداری و پولیس بیش تر و 
برای جلوگیری از غصب زمین، پس  گیری زمین های دولتی، 
جلوگیری از ساخت وساز غیرقانونی و در کل اعمالی که مغایر 
مبارزه  واحد  مجرای  از  است،  شهرداری  مقررات  و  قوانین 
شود: »همچنین ایجاد این قطعه زمینه را برای مداخله ی پولیس 

در امر ساخت وساز ساختمان های خودسر منتفی می کند.«
تطبیق  که  می گوید  کابل  شهرداری  حال  همین  در 
برنامه های این اداره همواره با چالش روبه رو بوده است. احمد 
ذکی سرفراز، شهردار کابل می گوید که خودسری ها به اوجش 
رسیده و نتیجه این شده است که برنامه های شهرداری آن طور 
که باید، تطبیق نشود و سیمای شهر به شکل اکنون درآید. به 

گفته ی او برای مبارزه با این خودسری ها شهرداری کابل در 
همکاری با وزارت داخله برآن شد که این قطعه ی نظامی را 

بسازد. 
پیش از این وقتی شهرداری می رفت که جلو تخلف را 
بگیرد، ابتدا به حوزه و یا فرماندهی پولیس مراجعه می کرد تا 
کار ساخت وساز را متوقف کند. اما پس از این با فعال شدن 
کابل  پولیس  فرماندهی  به  بی آن که  نظامی، شهرداری  قطعه ی 
عمل  مستقالنه  ساختمانی  تخلفات  با  مبارزه  برای  دهد  خبر 

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 می کند. به گفته ی شهردار کابل 
شهرداری  در  ساختمانی  تخلف   ۱۲۵۰ گذشته  ماه  در شش 

کابل به ثبت رسیده است. 
گفتند،  داخله  وزارت  و  شهرداری  مقام های  که  آن طور 
یکی از اهداف عمده ی تشکیل واحد نظامی شهرداری، مبارزه 
با غصب زمین و پس گیری زمین های دولتی از غاصبان است. 
این در حالی است که چندی پیش مقام های والیت کابل اعالم 
کردند که هم اکنون 8۵ هزار جریب زمین دولتی در اختیار 
غاصبان قرار دارد. دیده شود که شهرداری و مقام های والیت 
و  پس گیری  به  موفق  نظامی  قطعه ی  این  از  استفاده  با  کابل 
مبارزه با غصب زمین می شوند یا خیر. زمان پاسخ خواهد داد. 

اطالعات روز: وزارت مالیه ی 
کارمندان  به  که  می گوید  کشور 
دولتی  اداره ی  و  وزارت خانه   ۱۱
ریاست جمهوری،  حکم  براساس 

»عیدانه« توزیع شده است.
مسجدی،  شمروزخان 
دیروز  وزارت  این  سخن گوی 
روزنامه  به  سرطان(   ۲ )یک شنبه، 

این  که  گفت  روز  اطالعات 
شامل  اداره ی  و  وزارت خانه ها 
و  حج  عامه،  صحت  وزارت های 
سرحدات،  ترانسپورت،  اوقاف، 
اقوام و قبایل، امور زنان، مخابرات 
و  معادن  معلوماتی،   تکنالوژی  و 
پترولیم، اقتصاد، زراعت و اداره ی 

دادستانی کل می باشد.

که  افزود  مسجدی  آقای 
وزارت مالیه از سایر وزارت خانه ها 
و ادارات نیز خواسته است که این 
تخصیص  بودجه ی  از  را  »عیدانه« 
داده شده به کارمندان شان هم اکنون 
اجرا کنند و این وزارت در بررسی 
در  را  بودجه  این  وسط سال 
ادارات  و  وزارت خانه  این  اختیار 

مبلغ  او،  گفته ی  به  می دهد.  قرار 
 ۱.۷ حدود  عیدی  این  مجموعی 

میلیارد افغانی تخمین شده است.
غنی،  محمداشرف  پیش تر 
در حکمی  کشور  رییس جمهوری 
گفته بود که به مناسبت فرارسیدن 
همه ی  برای  فطر  سعید  عید 
کارمندان خدمات ملکی به اندازه ی 

از حساب  آنان  معاش ۱۵ روزه ی 
دولت »عیدانه« داده شود.

ریاست جمهوری  حکم  در 
این  که  بود  شده  تصریح  کشور 
عیدی به کارمندانی داده می شود که 
امتیازی،  سوپراسکیل،  معاشات  از 
استثنایی،  معاشات  مددمعاش، 
کادری  و سایر امتیازات محرومند.

وزارت مالیه: 
به کارمندان ۱۱ وزارت خانه و اداره ی دولتی »عیدانه« توزیع شده است

هرات:   - روز  اطالعات 
در والیت  مرزی  پولیس  مسئوالن 
 ۷۰۰ محموله ی  یک  هرات 
کیلوگرامی مواد مخدر را از ساحه ی 
»چهل دختر« ولسوالی رباط سنگی 
این والیت کشف و ضبط کرده اند.
پولیس  مسئوالن  گفته ی  به 
که  محموله  این  هرات،  مرزی 
بادغیس  باالمرغاب  ولسوالی  از 
قاچاق بران  بود،  شده  بارگیری 
فراه  والیت  به  را  آن  انتقال  قصد 

و در فرجام به پاکستان داشتند که 
هرات  در  مرزی  پولیس  سوی  از 

کشف و ضبط شده است.
مرزی  پولیس  فرمانده 
با  پولیس  که  می کند  تأکید  هرات 
قاچاق بران درگیر شد که در نتیجه 
راننده ی 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 به دست می آورند.
از یک سال گذشته  کم تر  در 
مواد  بزرگ  محموله ی  دومین  این 
پولیس  سوی  از  که  است  مخدر 
ضبط  و  کشف  هرات  در  مرزی 

می شود.
هرات  مرزی  پولیس  باور  به 
قاچاق بران تالش دارند تا از طریق 
از  خارج  به  مخدر  مواد  ترانزیت 
تأمین  را  نبرد شان  هزینه ی  کشور 

کنند.

قول  مسئوالن  هم  سویی  از 
روزنامه  به  ظفر   ۲۰۷ اردوی 
تمام  که  می گویند  روز  اطالعات 
در  کشور  غرب  در  کوکنار  مزارع 
طالبان  که  می شود  کشت  ساحاتی 

در آن جا حاکمیت دارند.
بخش  مسئول  ضیا،  سیدآقا 
ظفر   ۲۰۷ اردوی  قول  مطبوعات 
نیروهای  که  می گوید  همچنان 
ارتش در غرب کشور تالش دارند 
طالبان  وجود  از  را  مناطق  این  تا 

پاکسازی کنند.
امور  آگاهان  همه،  این  با 
هرات  والیت  که  معتقدند  سیاسی 
دو  با  مشترک  مرز  داشتن  به دلیل 
کشور ایران و ترکمنستان جاذبه ی 
مواد  قاچاق چیان  برای  ویژه ای 
مخدر دارد. اما مقام های امنیتی در 
فعالیت  که  می گویند  والیت  این 
قاچاق چیان به دلیل دست آورد های 
والیت  این  در  امنیتی  نیروهای 

کاهش یافته است.

محموله ی ۷۰۰ کیلوگرامی مواد مخدر گروه طالبان در هرات کشف شد

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
برای صلح  امریکا  وزارت خارجه ی  ویژه ی 
هفتم  دور  که  است  کرده  اعالم  افغانستان 
گفت وگوها میان او و نمایندگان گروه طالبان 

در جریان هفته  ی آینده آغاز می شود.
قبل  شب  دو  ناوقت  خلیل زاد  آقای 
)شنبه، ۱ سرطان( در یک پیام تویتری گفته 

است که این دور از گفت و گوها  در تاریخ 
۲9 جون )هشتم سرطان( برگزار خواهد شد. 
از  دور  این  برای  که  است  کرده  تأکید  او 
گفت وگوها تمام جناح ها خواستار پیشرفت 

سریع در روند صلح افغانستان می باشند.
هفتمین دور گفت وگوها میان خلیل زاد 
و نمایندگان گروه طالبان در حالی قرار است 

آغاز شود که هشتمین سفر آقای خلیل زاد به 
پایان  جوزا   ۲8 تاریخ  به  منطقه  کشورهای 
یافت. خلیل زاد به تاریخ دهم جوزا هشتمین 
دور سفرش به کشورهای منطقه را به منظور 
آغاز  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  تسهیل 
کرده بود. او در جریان این سفر از کشورهای 
بلژیک، آلمان، پاکستان، قطر، امارات متحده ی 

عربی و افغانستان دیدن کرد.
او در افغانستان در دیدار با محمداشرف 
غنی، رییس جمهوری کشور گفته بود که صلح 
به  می شود.  تازه ای  مرحله ی  وارد  افغانستان 
گفته ی آقای خلیل زاد، این مرحله از تالش ها 
برای صلح، مرحله ای است که افغان ها در آن 
بیش تر از  هر زمان دیگر شامل خواهند بود.

دور هفتم گفت وگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان هفته ی آینده آغاز می شود

زراعـت،  وزارت  روز:  اطالعـات 
کردـه  اعـالم  کشـور  مالدـاری  و  آبیـاری 
اسـت کـه تاجـران افغانسـتان در نمایشـگاه 
افغانسـتان  زراعتـی  محصـوالت  ویـژه ی 
دـر شـهر ممبـی هنـد بـه ارزش ۷۵ میلیـون 
دالـر قراردـاد و وعدـه ی فـروش به دسـت 

آورده انـد.
خشـک،  میـوه ی  نمایشـگاه  ایـن  دـر 
میـوه ی تـازه، نباتـات طبـی، عسـل، زعفران 

و دیگـر محصـوالت افغانسـتان بـه نمایـش 
گذاشـته شـده بـود.

کـه  زراعـت  وزارت  اعالمیـه ی  دـر 
دیروز )یک شـنبه، ۲ سـرطان( منتشـر شـده، 
آمدـه اسـت که تاجـران افغانسـتان دـر روز 
میلیـون  ارزش 3۲  بـه  نمایشـگاه  ایـن  اول 
دالـر و دـر روز دـوم ایـن نمایشـگاه نیز به 
ارزش 43 میلیـون دالـر قراردـاد و وعدـه ی 

آورده انـد. به دسـت  فـروش 

شـده  گفتـه  همچنـان  اعالمیـه  دـر 
و  »هینـگ«  را  فـروش  بیش تریـن  کـه 

اسـت. داشـته  »شـیرین بویه« 
نمایشـگاه ویـژه ی محصـوالت زراعتی 
 »Nature’s Best« افغانسـتان زیـر نـام
و  جمعـه  روزهـای  طبیعـت  بهتریـِن  یـا 
شـنبه )3۱ جـوزا و ۱ سـرطان( بـه کمـک 
بازاریابـی  و  تجارتـی  باغدـاری  موسسـه ی 
بین المللـی  انکشـاف  ادـاره ی  و  زراعتـی 

ایـاالت متحدـه ی امریـکا »USAID« دـر 
شـهر ممبـی هنـد برگـزار شـد.

غرفـه   ۵۷ دـر  نمایشـگاه  ایـن  دـر 
محصـوالت افغانسـتان بـه نمایـش گذاشـته 
پیش بینـی  زراعـت  وزارت  اسـت.  شـده 
کردـه بـود که افغانسـتان دـر این نمایشـگاهِ 
دـوروزه بـه ارزش حدـود 3۰ میلیـون دالـر 
قراردـاد فـروش محصوالتـش را به دسـت 

آورد. خواهـد 

تاجران افغانستان در نمایشگاه ممبی به ارزش ۷۵ میلیون دالر قرارداد و وعده ی فروش به دست آوردند
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کتاب »احمد ظاهر، احمد ظاهر نیست« از چاپ برآمد. این کتاب توسط 
تیراژ  در  لمتد«  پابلیکیشن  کوالیتی  برادرز  ایند  محسود  »شمس اهلل  انتشارات 
بیست هزار در پیشاور پاکستان چاپ شده است. محمدخان استالفی گردآورنده ی 

این مجموعه به خبرنگاران گفت: 
قرار  افغانستان  مردم  پسند  مورد  خیلی  نیست«  ناشناس  »ناشناس،  کتاب 
گرفت. ما تصمیم گرفتیم که یک خدمت به احمد ظاهر جان هم کنیم. درباره ی 
احمد ظاهر جان مطلب زیاد بود. من همه ی شان را جمع آوری 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 درباره  ی گردآوری مطالب در این کتاب توضیح داد:

هزار   ۱3 کردم.  اخذ  را  خود  مطلب های  فارسی  بی بی سی  وبسایت  »از 
مطلب  شش  بودند.  هم  دیگر  منابع  البته  دارد.  ظاهر  احمد  درباره ی  مطلب 
و  بوده  ساله  سه  ظاهر  احمد  زمان  در  استاد  گرفتم.  غریب دوست  استاد  از 
به  بار  یک  شیرین اند.  خیلی  خاطراتش  کرده.  شرکت  کنسرت هایش  تمام  در 
چشم خود دیده که یخن احمد ظاهر سرخ بوده و خدا گردنش را نگیرد آن 
به صورت مخفی وزیر  استاد غریب دوست  پدر  بوده و مرحوم  روز چهارشنبه 
خارجه ی افغانستان بوده و به همین خاطر در آن وقت وطن ما مثل حاال نبوده 
که هر سگ چیز شود. قانون بوده، خود اعلی حضرت به نانوایی ها سر می زده 
و داوودخان به اردو دستور داده بود که پاکستان اگر خود را شور داد، بزنید 

خاکش را باد کنید.« 
وی ادامه داد:

زمان  آن  در  دیگر.  بود  بیامرز صدایش صدا  کشتند. خدا  را  ظاهر  »احمد 
که  کاکایم  رفیق  نکند یک  بسته  را  گردنم  بود. خدا  پاکستان  پادشاه  ضیاالحق 
این بچه اگر  به خانه ی ما رفت وآمد داشت، می گفت که ضیاالحق گفته بوده 
تباه خواهد کرد. کشتندش. احمد ظاهر در جالل آباد کشته  را  ما  کشته نشود، 
نبود. کلش  انتقال دادند. سالنگ -مالنگ  پاکستان  به  شد. جنازه اش را شباشب 
دروغ است. همین حاال اسامه بن  الدن در برزیل زندگی می کند. چند روز پیش 
نواسه ی من یک فیلم را نشان داد که اسامه بن الدن پیش خانه خود نشسته 
و چای می خورد. باور نکنید. من می گویم اگر احمد ظاهر زنده می بود، اجازه 
امر  یک  داشت.  زیاد  طرفدار  برسد.  روز  و  حال  این  به  ما  وطن  که  نمی داد 
می کرد کل مردم این سگ ها را از چوکی پایین می کردند. خدا بیامرز از مرگ 
خود خبر داشت. گفته بود من به دست مزدورهای پاکستان کشته می شوم. گفته 
بود خواب دیده ام که جنازه ام را در چهارراهی آویزان می کنند. همین طور هم 
شد. این سگ های پاکستانی به محض که داخل کابل شدند، او را از دفترش 
کشیدند، کشتند و جنازه اش را ... عفو می خواهم قصه از پیشم گد خورد. داکتر 
صاحب نجیب -جایش جنت ها- بین قصه ما آمد. ولی احمد ظاهر جان هم از 

مرگ خود خبر داشت. در آن وقت عقیده بود، ایمان داری بود.« 
آقای استالفی درباره ی کتاب »ناشناس، ناشناس نیست« گفت:

»شهید ناشناس هم آدم کالنی بود. نمی گویم که کتاب درباره ی او نوشته 
نشود. نوشته شود. ولی در خواندن های او چند بار کلمه شراب ذکر شده است. 
صبور  صاحب  داکتر  کرد.  خواهد  چه  او  با  خداوند  دنیا  آن  در  که  نمی دانم 

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 نمی شود. در ادبیات دری 
شهید برای احترام گفته می شود. در غزوه ی اُُحد واسکت پیامبر گرامی ما پاره 

شد. چرا ما امروز آن را شهید واسکت می گوییم؟ برای احترام است دیگر.« 
وی در پاسخ به این سوال که آیا احمد ظاهر در آهنگ های خود کلمه ی 

شراب را ذکر نکرده، گفت:
خداوند  منظورش  می گوید  شراب  که  ظاهر  احمد  اول،  می کند.  »فرق 
شراب  که  نگفته  وقت  هیچ  ظاهر  احمد  این که  دیگر  می باشد.  جل وشانوهو 
بیاورید که بخورم. می گفت »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 می نوشد؟ 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 می خوردم، یک دانه کفش بچگانه از بین شوربا برآمد. 

باور به خدا کنید که قریب بود استفراغ کنم. جنازه را که بمان.« 
ظاهر  احمد  ظاهر،  »احمد  کتاب  رونمایی  در  است  قرار  گزارش ها،  طبق 
علمی- طریق  از  و  کند  سخنرانی  افغان،  صدیق  جهان،  فیلسوف  نیست«، 

ریاضیکی-فلسفکی ثابت بسازد که احمد ظاهر، احمد ظاهر نیست. 

ــر  ــی د ــارف یعقوب ــای ع ــی ام آق دوســت گرام
صفحــه فیســبوک خــود »چالــش مــرور کتــاب« راه 
انداختــه اســت. از جمعــی از دوســتان خــود، از 
جملــه ایــن بندــه ی بی نــوا خواســته کــه بــه چالــش 
او پاســخ گویــد و کتابــی را کــه خواندــه اســت، دــر 
ــا  ــد ت ــرور کن ــر م ــر و بیش ت ــا کم ت ــه ی ــزار کلم ه
باشــد کــه از ایــن طریــق ســایر مؤمنــان نیــز شــوق 
خواندــن کتــاب و شــریک کردن خوانده هــای خــود 
را بــا دیگــران پیدــا کننــد. مــن دــر ایــن یادداشــت 
بــا مــروری کتابــی کــه تــازه خواندــه ام بــه چالــش او 
پاســخ می دهــم. ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه مــن 
از ایــن رو بــه ایــن چالــش پاســخ مثبــت می دهــم کــه 
ــی  ــال چالش های ــد اســت. قب هــم جدــی و هــم مفی
ــان را  ــر زندگی«ت ــاب تأثی ــه کت ــه »د ــر این ک را نظی
ــی،  ــن چالش های ــم. چنی ــاهد بوده ای ــد، ش ــام ببری ن
و  گزافه گویــی  بــاب  بلکــه  نیســت؛  چالــش 
ــه خوانندــه  ــد و ســودی ب ــاز می کن ــی را ب رجزخوان
ــه جــای دــه  ــم ب ــی می توانی ــا به راحت نمی رســاند. م
کتــاب، از صــد کتــاب تأثیرگــذار دــر زندگــی خــود 
یــاد کنیــم. چــون از مــا نمی پرســند کــه تأثیــر ایــن 
کتاب هــا دــر کجــای زندگــی مــا بودــه اســت. امــا 
ــش  ــک چال ــتی ی ــاب« به درس ــرور کت ــش م »چال
اســت و کســی کــه کتــاب نخواندــه یــا تــوان مــرور 
ــن  ــه ای ــد ب ــه بتوان ــت ک ــوار اس ــارد، دش آن را ند
چالــش پاســخ مثبــت گویــد. از ایــن بابــت از آقــای 

ــود. ــپاس گزار ب ــد س ــی بای یعقوب
کتابــی کــه مــن مــرور کردــه ام، بســیار قدیمــی 
ــاب  ــام کت ــه ام. ن ــازه خواند ــن آن را ت ــا م اســت؛ ام
بــاب فهــم اســالم؛ گزیدــۀ پژوهش هــا«  »دــر 
ــمیت«  ــت ول اس ــرد کن ــاب »ولف ــف کت اســت. مول
دانشــمند کانادایــی اســت کــه چنــد ســالی می شــود 
از دنیــا رخــت بــر بســته اســت. کتــاب شــماره ۱9 
از سلســله ی تحــت عنــوان »دیــن و عقــل: روش و 
نظریــه دــر مطالعــات و تفســیر دیــن« اســت. دبیــر 
ــگاه  ــتاد دانش ــورگ، اس ــه ژاک واردنب ــن مجموع ای
اُتریخــت دــر هلنــد اســت و کتــاب دــر ســال ۱98۱ 
دــر هلنــد بــه چــاپ رســیده اســت. دــر حیــن چاپ 
کتــاب، مولــف اســتاد مطالعــات ادیــان دــر دانشــگاه 
ــش  ــار بخ ــر چه ــاب د ــت. کت ــه اس ــاروارد بود ه
ــی  ــث عموم ــش اول مباح ــت: بخ ــده اس ــم ش تنظی
ــر  ــهادت د ــه ی ش ــالم و کلم ــخ اس ــه تاری ــع ب راج
ــون  ــث چ ــه مباح ــوم ب ــش د ــت؛ بخ ــالم اس اس
قانــون، شــریعت، ایمــان و توســعه ی تاریخــی 
اســالم می پردــازد؛ بخــش ســوم بــه رابطــه ی 

ــره  ــارد و باالخ ــاص د ــزم اختص ــا هندوئی ــالم ب اس
ــالم  ــه ی اس ــی رابط ــص بررس ــارم مخت ــش چه بخ
و مســیحیت اســت. هــر بخــش دــارای فصل هــای 
ــه ۱6 فصــل می رســد. اســت کــه روی هــم رفتــه ب

مولــف نــگاه همدالنــه بــه اســالم دــارد و 
ــاب  ــوان »بازت ــهادت به عن ــه ی ش ــه از کلم آن گاه ک
ایمــان اســالمی« ســخن می گویــد،  ســمبولیک 
جهــان اســالم را از هنــد تــا مراکــش، غــرق دــر یک 
ــز  ــذاب و دل انگی ــوِی ج ــی و معن ــه ی روحان خلس
ــث آن  ــیفتگی باع ــیدایی و ش ــن ش ــا ای ــد. ام می یاب
نیســت کــه نویســنده بــه مســلمانان ُمشــتی تعــارف 
ــد. از  ــته باش ــت نداش ــروای حقیق ــد و پ ــه ده هدی
قضــا نقطــه ی قــوت کتــاب دــر همیــن اســت کــه 
مولــف به رغــم شــیفتگی بــه اســالم، رویکــرد 
رئالیســتیک و واقع گرایانــه داشــته و دــر حدــود 
ــات  ــارف و مماش ــت تع ــا حقیق ــود ب ــات خ امکان
ــل  ــاب تکام ــر ب ــی او د ــه اســت. پژوهش های نکرد
و تحــول ایمــان دــر اســالم ژرف و تحســین برانگیز 
اســت. دــر فصلــی تحــت عنــوان »معنــای تصدیــق؛ 
اســالمی«  متأخــر  دــوران  تاریــخ  دــر  ایمــان 
ــان مفهــوم ایمــان  به درســتی نشــان می دهــد کــه می
دــر قــرآن و آنچــه کــه تحــت عنــوان »ایمــان« دــر 
ژرف  تفــاوت  شــد،  صورت بندــی  اســالم  کالم 
وجــود دــارد. ایــن دســت پژوهش هــا دــر شــرایط 
امــروز کــه کلیشــه ها و جزمیــات یکسان ســاز، 
دــر صدــد کتمان کردــن و پوشــاندن حفره هــای 
تاریخــی اســالم اســت، اهمیــت بســزایی دــر ایجــاد 
ــارد.  ــالم د ــن اس ــه دی ــع ب ــی راج ــرت تاریخ بصی
ــو  ــن هند ــالم و آیی ــه ی اس ــه رابط ــع ب ــش راج بخ
چهــار فصــل دــارد، امــا بی تردیــد مهم تریــن 
فصــل آن فصــل چهــارم تحــت عنــوان »تنــوع 
دینــی: رابطــه ی هندــو ـ مســلمان دــر هنــد« اســت 
کــه تجربه هــای معنــوی متفــاوت وفادــاران بــه دــو 
ــن را بررســی کردــه اســت. بخــش چهــارم کــه  دی
ــه رابطــه ی مســیحیت و اســالم اختصــاص دــارد،  ب
پنــج فصــل دــارد کــه تکــرار مباحــث ایــن فصــول 
را می تــوان دــر جاهــای دیگــر هــم دیــد. ولــی دــو 
ــی  ــارد. یک ــت د ــی اهمی ــن خیل ــر م ــل به نظ فص
ــط تاریخــی اســالم و  ــوان »رواب ــا عن ــوم ب فصــل د
مســیحیت« اســت کــه دــرک متقابــل ایــن دــو دیــن 
ــد. و  ــخ نشــان می ده ــول تاری ــر ط ــر را د از یکدیگ
ــه  ــیحیانی ک ــلمانان و مس ــرای مس ــد ب ــن بی تردی ای
قصــد عبــور از چالش هــا و مشــکالت تاریخــی 
ــارد.  ــیار د ــای بس ــارد، درس ه ــان را د گذشته ی ش

فصــل پراهمیتــی دیگــر فصــل آخــر اســت بــا عنوان 
ــل  ــرآن کالم خدــا اســت؟« نویســنده دــر ذی ــا ق »آی
ایــن پرســش پرصالبــت یادــآوری کردــه اســت کــه 
ــه »کالم خدــا بودــن قــرآن« لوازمــی دــارد  ــزام ب الت
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 
ــث و  ــن بح ــوه ای ــن وج ــا بازکرد ــت. ام ــده اس ش
ــه  ــازه ک ــان اند ــه هم ــف ب ــای ژرف مول تحلیل ه
ــه  ــا و عالمان ــی راه گش ــی تطبیق ــاظ دین شناس از لح
اســت، از حیــث کالمــی، به خصــوص کالم ســنتی، 
ــد:  ــت. او می گوی ــه اس ــز و تکان دهند چالش برانگی
ــت،  ــا اس ــرآن کالم خد ــد ق ــه معتقدن ــانی ک »کس
ــد رهنمــون  ــم خداون ــه عل ــان را ب ــن عقیدــه ی آن ای
ــرآن کالم محمــد  ــد ق ــاور دارن ــه ب می شــود. آنانی ک
ــه کالم  ــان را ب ــاور آن ــن ب ــه ای ــد ک ــت، معتقدن اس
ــری را  ــک دیگ ــر ی ــوند. ه ــون می ش ــد رهنم محم
ــن  ــه م ــر ک ــد. از آن منظ ــم می کنن ــوری مته ــه ک ب
بــه موضــوع دیدــه ام، احتمــاال شــما تشــخیص 
ــروه  ــو گ ــر د ــوع ه ــن موض ــر ای ــه د ــد ک می دهی
ــد.«  ــم، برحق ان ــن احســاس می کن ــه م ــی ک ــا جای ت
ــه ایشــان  ــت ک ــت از همین جاس )ص ۲93(. درس
ــیحیان را  ــلمانان و مس ــان مس ــو می ــاب گفت وگ ب
ــد  ــاید و تأکی ــر می گش ــا/ پیامب ــورد کالم خد ــر م د
ــا ایــن گفت وگــو اســت کــه دــرک  ــد تنهــا ب می کن
متقابــل میــان پیــروان ایــن دــو آییــن پدیــد می آیــد. 
ــه  ــت ب ــر نهای ــش را د ــن پرس ــخ ای ــمیت پاس اس
آیندــه ی گفت وگــو میــان ایــن دــو دیــن ابراهیمــی 
ــه رادیکال بودــن  ــان ب ــد و ضمــن اذع ــه می کن حوال
ــه  ــا ک ــاال از آن ج ــد: »احتم ــود می نویس ــش خ پرس
مــن جدــا بــه وحدــت معرفــت و وحدــت نــوع بشــر 
ــه  ــه پاســخ ب ــه یگان ــم ک ــارم، تصــور می کن ــاور د ب
ایــن پرســش کــه غیرمســلمانان و نیــز مســلمانان را 
راضــی کنــد، دــر ســال های آتــی به دســت خواهــد 
آمــد.« )ص ۲99(. ایــن حوالــه بــه ســال های بعــد از 
آن روســت کــه بــه نظــر اســمیت »تاریــخ دینــی نــوع 
ــرن بیســتم و بیســت ویکم دچــار یــک  بشــر دــر ق
چرخــش جدیــد و بــزرگ خواهــد شــد« ) همــان(.
اســمیِت شــیفته ی اســالم، بیــش از آن شــیفته ی 
حقیقــت و روش علمــی اســت. لذا دــر پژوهش هایی 
خــود تنهــا بصیرت هــای درخشــان تاریخــی بــه مــا 
ــا  ــواری ها، چالش ه ــا دش ــا را ب ــه م ــد، بلک نمی ده
ــش  ــد. او پی ــارو می کن ــمار روی ــای بی ش و تردیده
ــای آن را  ــد، ژرف ــه پرســش پاســخ بگوی ــه ب از آن ک
مــی کاود و ابعــاد آن را برمــال می کنــد و دــر نهایــت 
همه چیــز را بــه خوانندــه وامی نهــد. اگــر به یــاد 
ــرآن کالم  ــد ســال پیــش بحــث »ق ــم کــه چن بیاوری
ــان فارســی زبانان  ــر می ــا چــه هیاهــوی د محمــد« ب
مطــرح بــود، بــا خواندــن ایــن فصــل کتــاب اســمیت 
تفــاوت میــان هیاهــوی ژورنالیســتی و دیدــگاه علمی 
را درمی یابیــم. اســمیت ایــن فصــل را این گونــه 
ــی  ــای زندگ ــر دنی ــا د ــت: »م ــه اس ــان برد ــه پای ب
می کنیــم کــه بــرای تمــام انســان ها، پرسشــی 
هماننــد آنچــه کــه مــا دــر صدــر ایــن گفتــار مطــرح 
کردیــم، یــک پرســش همــواره مطــرح اســت 
ــف  ــتی کش ــت و بایس ــته نیس ــخ آن دانس ــه پاس ک
شــود.« )ص 3۰۰(. علی القاعدــه کتــاب اســمیت 
ــه چهــل  ــک ب ــخ نشــر آن )نزدی ــه تاری ــا توجــه ب ب
ــه  ــد و این ک ــده باش ــه ش ــتی کهن ــل(، بایس ــال قب س
کســی دــور افتادــه از کاروان ماننــد مــن آن را تــازه 
خواندــه اســت، دلیــل نمی شــود کــه خوانندــه وقــت 
ــن  ــف م ــد. مع الوص ــع کن ــرای آن ضای ــود را ب خ
ــات  ــت اندرکار مطالع ــرای دس ــه ب ــم ک ــر می کن فک
ــالم را  ــی اس ــناخت علم ــروای ش ــه پ ــالمی ک اس
ــی  ــا و نکته های ــاب درس ه ــن کت ــارد، خواندــن ای د
بســیار دــارد. کتــاب پــروای همدلــی دــارد، امــا ایــن 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــه ی اخالق ــی موعظ ــی نوع همدل
تالشــی اســت بــرای یافتــن اصــول مشــترک بــرای 
ــای  ــر جاه ــز را د ــن ان ت ــف. »م ــنت های مختل س
دیگــر هــم مطــرح کردــه ام کــه وظیفــه دین شناســی 
تطبیقــی ســاختن بیــان عامــی اســت کــه در بیــش از 
یــک ســنت بــه طــور همزمــان صادــق باشــد.« ) ص 
۲99(. کتــاب نکته هــای نغــز بســیار دــارد. متأســفانه 
ــان پرداخــت.  ــوان بد ــن نمی ت ــر از ای این جــا بیش ت
مطالعــه ی ایــن کتــاب بــه لطــف دوســت گرامــی ام 
بــا  این جــا  شــد.  ممکــن  پــرواک  کمال الدیــن 
ــم.  ــز تشــکر می کن اســتفاده از فرصــت از ایشــان نی

و الســالم.

احمد ظاهر، احمد ظاهر نیست

طنز

همدلی و حقیقت جویی
اشاره ای به پژوهش های »کنت ول اسمیت« در باب اسالم
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تا ۱۵ سال دیگر چین با پیشی گرفتن 
از ایاالت متحده آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد 
دنیا خواهد شد. هم زمان با فرارسیدن چنین 
به وجود  آمریکا  دولت  در  توافقی  موعدی، 
تهدید  چین  این که  بر  مبنی  است  آمده 
آمریکا  موقعیت  و  منافع  به  توجهی  قابل 
 Joseph( دنفورد  جوزف  جنرال  است. 
Dunford( رییس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا گفته است »چین تا سال ۲۰۲۵ به 
احتمال زیاد به بزرگ ترین تهدید برای ملت 
خالصه ی  در  شد.«  خواهد  تبدیل  آمریکا 
سال  در  آمریکا  ملی  دفاع  استراتیژی 
۲۰۱۸، چین و روسیه به عنوان »قدرت های 
در  که  شده اند  معرفی  تجدیدنظرطلب« 
استبدادی  مدل  مطابق  را  جهان  تالش اند 
خود سامان بدهند؛ به ویژه از طریق اعمال 
وتو در تصمیم گیری های اقتصادی، امنیتی 

و دیپلماتیک سایر کشورها. 
 Christopher( رای  کریستفر 
است  گفته  اِف بی آی  رییس   ،)Wray
انجام  می خواهیم  ما  که  کارهای  از  »یکی 
به  نه تنها  را  چین  که  است  این  دهیم 
دولتی،  همه جانبه ی  تهدید  یک  منزله ی 
بلکه یک تهدید اجتماعی همه جانبه در نظر 
بگیریم. لذا چین درخور واکنش اجتماعی 
اندیشه  این  ماست.«  سوی  از  همه جانبه 
گسترده  آمریکا  سیاسی  مجامع  در  چنان 
جنوری  در  ترمپ  دونالد  وقتی  که  است 
۲۰۱۸ جنگ تجارتی با چین را روی دست 
گرفت، حتا شخصیت های میانه رو دموکرات 
 )Chuck Schumer( مثل چک شومر

از او حمایت کردند. 
پیش  را  نگرانی ها  این  جریان  دو 
چین  این که  است؛  اقتصادی  یکی  می برد: 
با رفتار تجارتی نامنصفانه، از جمله تقاضای 
به چین، سرقت  تولیدی  تکنولوژی  انتقال 
مالکیت معنوی و اعمال موانع فراتعرفه ای 
ورود کاالهای خارجی به بازارهای چین را 
دشوار می کند. دیگری سیاسی است؛ این که 
موفقیت چین در توسعه ی اقتصادی چنانچه 
آمریکایی ها  به خصوص  غربی،  دولت های 
لیبرال و  با اصالحات  پیش بینی می کردند 
دموکراتیک همراه نبوده است. عالوه بر این، 
غربی ها گمان می کنند چین در برخورد با 
کشورهای دیگر بسیار تند و تهاجمی شده 
می بینیم  که  همین جاست  از  لذا  است. 
 )Graham Allison( گراهام آلیسون
 »Destined for War« کتابش  در 
به این جمع بندی نگران کننده می رسد که 

براساس توانایی شان در انجام وظایف اتخاذ 
می شود که به کاهش چشم گیر فقر عمومی 
منجر شده است. نمی توان منکر این شد که 
میانگین   ۲۰۱۳ و   ۱۹۷۹ سال های  میان 
معاش ساعتی در آمریکا کم تر از 0.2% در 

سال رشد داشته است. 
خیلیهااصالحاتمیخواهند

نظام  که  نیست  معنا  این  به  این ها 
به شکل  همیشه  برای  باید  چین  سیاسی 
بشر،  حقوق  نقض  بماند.  باقی  کنونی اش 
مانند اسارت صدها هزار تن از مردم ایغور، 
خیلی ها  بزرگی اند.  نگرانی های  جمله  از 
جمله  از  می خواهند،  اصالحات  چین  در 
آشکارا  که   Xu Jilin لیبرال  پژوهش گر 
پژوهش گران همتای چینی خود را به خاطر 
تأکید بیش از حدشان بر اندیشه ی دولت-

با  فرهنگی چین  و  تاریخی  تفاوت  و  ملت 
قرار  انتقاد  مورد  غربی  سیاسی  مدل های 
فلسفه ای  چنین  است  معتقد  او  می دهد. 
چین  باستانی  حکمت  از  فاصله گرفتن 
»تیانشیا«  اندیشه ی  و  حکمت  است. 
باستانی  فلسفه ی  در  که   **)tianxia(
در  جهان وطنی  و  باز  مدلی  مؤید  چینی 

روابط خارجی بود.
کمال  و  تمام  ردکردن   Xu Jilin
سوی  از  است،  غربی  را  آنچه  همه ی 
تحلیل گران چینی مورد انتقاد قرار می دهد 
و می گوید ملی گرایان افراطی چینی با این 
چین  که  را  مسأله  این  درک  امکان  کار 
به صورت تاریخی از »باز«بودن توفیق یافته 

است، از میان می برند. 
هم   Xu Jilin مثل  لیبرال های  اما 
در پی این نیست که چین از نظام سیاسی 
آمریکا نسخه برداری کند. او معتقد است که 
چین سنت فرهنگی خودش را به واسطه ی 
به  آورد.  میان  در  نوین  »تیانشیای«  یک 
عقیده ی او در چنین جهانی »مردم هان و 
اقلیت های قومی دیگر همگی به یک میزان 
و  بود  برخوردار خواهند  از جایگاه حقوقی 
نیز فرهنگ یگانه و متکثر اقوام و ملیت های 
قرار  قدر  و  احترام  مورد  آن  در  مختلف 
خواهد گرفت.« در عین حال روابط چین با 
کشورهای دیگر نیز براساس احترام متقابل 
به تمامیت و استقالل کشورها و همزیستی 

مسالمت آمیز شکل خواهد گرفت. 
نظام سیاسی چین باید همراه با شرایط 
بیابد.  تکامل  اقتصادی اش  و  اجتماعی 
چنانچه از جهات بسیار این تکامل را دیده 
و بسیار بازتر از آنچه قبال بود، شده است. 

درگیری میان این کشورها حتمی است. 
نه  چین  که  آن جای  از  همه،  این  با 
آمریکا را به حمله ی نظامی و اشغال تهدید 
امور داخلی آمریکا مداخله  نه در  می کند، 
می کند و نه حتا عمدا قصد تخریب اقتصاد 
آمریکا را دارد )با همه ی سروصداهای آمریکا 
راه  می تواند  هنوز  آمریکا  چین(،  درباره ی 
مسالمت آمیز برخورد با چین را پیدا کند؛ 
چینی که قرار است تا یک دهه ی دیگر به 
قدرت شماره یک اقتصادی و جیوپولیتیک 
جهان تبدیل شود. با پیداکردن چنین راهی 
آمریکا می تواند منافع خود را به پیش ببرد. 

پایانتاریخ؟
آمریکا باید اول تر از همه باور قدیمی 
خود در مورد نظام سیاسی چین را تجدید 
کند. از زمان سقوط اتهاد جماهیر شوروی، 
اعتقاد  عمیقا  آمریکایی  سیاست گذاران 
در  چین  کمونیست  حزب  که  داشته اند 
کمونیست  حزب  به دنبال  نزدیک  آینده ی 
شوروی در باتالق فراموشی تاریخ سرنگون 
و  دولت مردان  راست،  و  چپ  شد.  خواهد 
سیاست گذاران همگی صریحا یا تلویحا تز 
فکویاما را پذیرفته بودند؛ فوکویاما می گفت 
پایان جنگ  افتاده است، فقط  اتفاق  آنچه 
جنگ  از  پس  تاریخی  دوره ای  یا  سرد 
نیست؛ بلکه این پایان خود تاریخ و تکامل 
جهانی شدن  است؛  انسان  ایدیولوژیک 
شکل  به عنون  غربی  لیبرال-دموکراسی 

نهایی دولت و حکومت است. 
که  زمانی   ،۲۰۰۰ مارس  در 
چرایی  مورد  در  بیل کلنتون  رییس جمهور 
حمایت خودش از عضویت چین در سازمان 
تجارت جهانی توضیح می داد، تأکید کرد که 
آزادی سیاسی سرانجام از آزادی اقتصادی 
و  آزادی  به  شما  »اگر  آورد:  برخواهد  سر 
چین  مردم  آینده ی  برای  بیش تر  رهایی 
باور دارید باید از این توافق حمایت کنید 
بوش،  جورج  باشید.«  داشته  باور  آن  به  و 
جانشین او نیز همین عقیده را داشت. او در 
استراتیژی امنیت ملی خود در سال ۲۰۰۲ 
آورده بود که »زمانش فرا برسد، چین پی 
اجتماعی  و  آزادی سیاسی  که  برد  خواهد 
منبع عظمت ملی است.« هیالری کلینتون 
از همه صریح تر بود وقتی می گفت چینی ها 
»می خواهند  کمونیست  حزب  حکومت  با 
تاریخ را متوقف کنند؛ این حماقت محض 
است. نمی توانند این کار را بکنند، فقط تا 
جای که ممکن است، سعی می کنند جلوی 

سقوط حتمی اش را بگیرند.«

آسیای  ملل  انجمن  اعضای  تمامی  توسط 
مهم تر  بود؛  شده  پذیرفته  شرقی  جنوب 
از آن، باید خاطرنشان کرد که چین هیچ 
سپراتلی  جزایر  نظامی سازی  برای  قصدی 
هزینه های  که   Spratly Islands
هنگفتی را برای ساخت وساز در آن متحمل 
اوباما  دولت  این همه،  با  ندارد.  است،  شده 
هیچ عالقه ای برای پیش بردن این پیشنهاد 

نشان نداد.
همان قدر  دیپلماسی  در  احتیاط 
روابط  در  است،  الزم  نظامی  امور  در  که 
اقتصادی آمریکا با چین هم حیاتی است. 
در اثر یک اشتباه بزرگ چینایی ها، جنگ 
را  اقبال مردمی گسترده ای  ترامپ  تجاری 
است.  آورده  ارمغان  به  او  برای  آمریکا  در 
و  نگرانی ها  نادیده گرفتن  بزرگ  اشتباه  آن 
آمریکایی  مقامات  گسترده ی  اعتراض های 
توسط چینایی ها در رابطه به سیاست های 
تجارت  در  چین  نامنصفانه ی  اقتصادی 
 George( بین المللی بود. جورج مگنس
Magnus( می گوید »آمریکا حاال ادعای 
چین  این که  دارد:  چین  علیه  قدرتمندی 
از  با پافشاری بر سیاست های تبعیض آمیز 
جا  و  می کند  حمایت  داخلی  شرکت های 
کرده  تنگ  خارجی  شرکت های  برای  را 
با  آمریکا  که  می کند  پیشنهاد  او  است.« 
جامع  »توافق  مثل  مجراهای  از  استفاده 
 US-China( چین-آمریکا«  اقتصادی 
 Comprehensive Economic
بازکردن  به  وادار  را  چین   ،)Dialogue
و  خدماتی  محصوالت  روی  بر  بازارهایش 

غیرسیاسی بکند. 
جلوگیریازبرنامهیدرازمدتچین

در چین و منطقه، این گمان روزافزون 
پی  در  تنها  ترامپ  دولت  که  دارد  وجود 
سیاست های  و  رفتارها  این  بین بردن  از 
در صدد  بلکه  نیست،  تجاری  نامنصفانه ی 
برای  برنامه ی درازمدت چین  است جلوی 
پیشتازی در توسعه و تکنولوژی را بگیرد. 
با این حال، همانگونه که مارتین فلدستین 
می گوید،   )Martin Feldstein(
دست  روی  سیاست های  دارد  حق  آمریکا 
بگیرد که از سرقت حق مالکیت معنوی بر 
تکنولوژی اش جلوگیری شود و این نباید با 
جلوگیری از برنامه ی درازمدت چین برای 
توسعه ی صنعتی خلط شود. )برنامه ی مسما 
برای  که   ۲۰۲۵ Made in China به 
تبدیل کردن چین به یک رقیب بین المللی 
در عرصه ی تولیدات پیشرفته نظیر موترهای 
برقی و هوش مصنوعی و ربات های پیشرفته 
مثل  تحلیل گرانی  است(.  شده  طراحی 
برای  آمریکا  دولت  که  معتقدند  فلدستین 
به جای  پیشرفته  صنایع  در  برتری  حفظ 
بر  باید  برود،  تعرفه ها  وضع  دنبال  این که 
روی آموزش عالی و تحقیق و پژوهش های 
علمی سرمایه گذاری کند: آمریکا باید معادل 

زمانی که من برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ 
به چین رفتم، هیچ چینی ای اجازه نداشت 
بیرون از چین به سیاحت خصوصی برود. 
سال گذشته حدود ۱۳۴ میلیون چینی به 
سیاحت خارجی رفتند و حدود همان مقدار 
از  تن  میلیون ها  برگشتند.  خانه  به  آزادانه 
بهترین مغزهای جوان چینی از آزادی های 
اکادمیک دانشگاه های آمریکا بهره برده اند و 
در سال ۲۰۱۷ از هر ده تن، هشت تن آن ها 
به خواست خود به وطن برگشتند. ولی این 
سوال مطرح است که اگر همه چیز به خوبی 
پیش می رود، چرا ژی جینگ پینگ )دبیرکل 
حزب کمونیست چین( در حال وضع کردن 
انظباط و قواعد سفت تر سیاسی بر اعضای 
حزب کمونیست است و می خواهد دوره ی 
خدمت را از میان بردارد؟ سلف او هوجینتاو، 
رشد اقتصادی شگفت  آوری را به وجود آورد، 
ولی دوره او آغشته به فساد و تفرقه ی حزبی 
بود. ژی جینگ پینگ معتقد است اگر وضع 
به قرار قبلی پیش می رفت، حزب کمونیست 
مشروعیت اش را از دست می داد و شکوفایی 
بدیل  لذا  می رسید؛  پایان  به  چین  موفق 
حاکمیت  دوباره ی  وضع  جز  واقع بینانه ای 
)یا  کار  این  به رغم  ندید.  مرکزی  قدرتمند 
شاید به خاطر این کار( ژی جنیگ پینگ از 

محبوبیت بسیاری برخوردار است.
خیلی ها در غرب از تمرکز قدرت در 
دست ژی جینگ پینک به هراس افتاده اند و 
آن را نشانه ای برای تنش نظامی می دانند. 
ولی این تمرکز قدرت، به صورت چشم گیر 
تغییری در استراتیژی جیوپولیتیک دیرینه ی 
از  چینایی ها  است.  نیاورده  به وجود  چین 
جنگ های بیهوده اجتناب کرده اند. برخالف 
بی غرض  نعمت همسایه های  از  آمریکا که 
مثل کانادا و مکزیک برخوردار است، چین 
تجربه ای دشوار  همسایگی با قدرت های ملی 
نیرومند مثل هند و جاپان و کره جنوبی و 
ویتنام را دارد. نکته ی قابل توجه این است 
که در میان پنج عضو دایم شورای امنیت 
سازمان ملل )فرانسه، چین، روسیه، آمریکا 
در  که  کشوری ست  تنها  چین  بریتانیا(  و 
زمانی یک درگیری  ـاز  سی سال گذشته 
مختصر بحری با ویتنام در سال ۱۹۸۸- حتا 
یک گلوله ی نظامی هم بیرون از مرزهایش 
دوره ی  در  اما  آمریکا  است.  نکرده  شلیک 
روی  بر  بمب  هزار   ۲۶ اوباما  آرام  نسبتا 
مردم هفت کشور جهان پرتاب کرده است. 
چینایی ها هنر خویشتن داری استراتیژیک را 

می فهمند. 
قاطعیتسیاسی

در مواقعی ظاهرا چین به جنگ نزدیک 
احتمال  جاپان.  با  نمونه  برای  است؛  شده 
درگیری در آب های جنوب چین -که حدود 
از  بین المللی  کشتی های  تردد  درصد   ۲۰
است؛  بوده  زیاد  می گیرد-  صورت  آن جا 
منطقه ای که چینی ها جزایر کوچک را به 
پایگاه های عظیم نظامی تبدیل کرده اند. در 
این مناطق دعواهای بر سر حاکمیت آب ها 
غربی ها،  تحلیل  برخالف  ولی  دارد.  وجود 
چین با وجود قاطعیت سیاسی بیش تر در 
نیاورده  رو  نظامی  تهاجم  به  منطقه،  این 
آب های جنوبی  در  مدعیان کوچک  است. 
چین مثل مالیزی و فلیپین و ویتنام همگی 
جزایری را در اختیار دارند. چین به سادگی 
می تواند همه را براند. اما این کار را نکرده 

است. 
تجاوز  از  بحث  معمول  طبق  وقتی، 
چینایی ها در آب های جنوب چین می شود، 
باید به یاد بیاوریم که آمریکا تمامی فرصت ها 
 J .برای کاهش تنش را از دست داده است
Stapleton Roy سفیر پیشین آمریکا 
در چین، به من گفت، ژی جینگ پینگ در 
یک کنفرانس خبری با ریس جمهور اوباما 
در سپتامبر ۲۰۱۵، پیشنهادی را در رابطه 
که  کرد  مطرح  چین  جنوب  آب های  به 

را  سیاست گذاران  این  دارد  جا 
نوشتن  در  اعتمادبه نفس شان  به خاطر 
کرد.  سرزنش  چین  به  سیاسی  نسخه ی 
آمریکا  اندازه ی  به  امپراتوری ای  هیچ 
قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی نداشته 
است. درحالی که فقط ۲۵۰ سال از امضای 
در سال ۱۷۷۶  آمریکا  استقالل  اعالمیه ی 
به مراتب  دیگر،  سوی  از  چین  می گذرد. 
کهن تر است و مردم چین در طول هزاران 
بیش تر  رنج  زمانی  که  فهمیده اند  سال 
که  می بینند  بیش تر  صدمه ی  و  می برند 
باشد.  تکه پارچه  و  ضعیف  مرکزی  دولت 
وضعی که قبال برای حدود یک قرن تمام 
بعد از جنگ تریاک در سال ۱۸۴۲ بر آن ها 
حاکم بود، زمانی بود که چین به دست اشغال 
خارجی، قحطی و جنگ داخلی مورد غارت 
و تاراج قرار گرفته بود. از ۱۹۷۸ تا کنون 
بیرون  فقر  از  را  انسان  چین ۸۰۰ میلیون 
کشیده است و بزرگ ترین طبقه ی متوسط 
جهان را پدید آورده است. گراهام آلیسون 
روزنامه  در   )Graham Allison(
 )China Daily( چینی  انگلیسی زبان 
از دولت چین است نوشت: »۴۰ سال  که 
رشد جادویی اخیر، برابر با چهارهزار سال 
انسانی  عظیم  بهبودی  چین  گذشته ی 
آورده  ارمغان  به  کشور  این  مردم  برای  را 
است.« همه ی این در حالی اتفاق افتاده که 
بوده است.  بر سر قدرت  حزب کمونیست 
حزب  سقوط  چگونه  که  دیدند  چینایی ها 
طول  کاهش  به  منجر  شوروی  کمونیست 
کاهش  و  اطفال  مرگ و میر  افزایش  عمر، 

درآمدهای مردم شوروی شد.
دیگر  طوری  قصه  آمریکایی ها  برای 
رقابت دو  بر سر  برای آن ها موضوع  است. 
آن  در  که  دموکراسی   است:  نظام سیاسی 
را برمی گزینند  آزادانه حاکمان خود  مردم 
سیاسی  آزادی های  و  بیان  آزادی  از  و 
خودکامگی  یکه ساالری/  و  برخوردارند 
)Autocracy( که در آن مردم از این 
آزادی ها بی بهره اند. ناظران بی طرف ممکن 
ببینند.  دیگری  طوری  را  موضوع  است 
بین  انتخاب  را  موضوع  است  ممکن  آن ها 
توانگرساالری )plutocracy( در آمریکا 
و شایسته ساالری  )Meritocracy( در 
چین ببینند. در اولی سیاست های عمومی 
مطابق منافع ثروتمندان اتخاذ می شود که به 
آقایی آن ها بر عموم مردم منجر شده است و 
در دومی تصمیم ها توسط مقامات حکومتی 
-که توسط نخبگان حزبی گماشته شده اند- 

 ،)Christopher Wray( رای  کریستفر 
رییس اِف بی آی گفته است »یکی از کارهای که ما 
می خواهیم انجام دهیم این است که چین را نه تنها 
بلکه  دولتی،  همه جانبه ی  تهدید  یک  منزله ی  به 
یک تهدید اجتماعی همه جانبه در نظر بگیریم. لذا 
چین درخور واکنش اجتماعی همه جانبه از سوی 
سیاسی  مجامع  در  چنان  اندیشه  این  ماست.« 
آمریکا گسترده است که وقتی دونالد ترمپ در 
جنوری ۲۰۱۸ جنگ تجارتی با چین را روی دست 
گرفت، حتا شخصیت های میانه رو دموکرات مثل 
او  از   )ChuCk sChumer( شومر  چک 

حمایت کردند. 
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جلیل رونق 

کهن قلعه ی غزنین؛ بنای تاریخی عصر غزنویان، 
محل فاضالب شهروندان

شده که تا کنون فقط وزارت شهرسازی 
این طرح را تصویب کرده است.

و  امنیتی  حوزه ی  ایجاد  همچنان 
قرارگاه ارتش در قلعه ی غزنین و عبور 
و مرور موترهای نظامی در آن از دیگر 
تاریخی  آبده ی  این  تخریب  عوامل 

خوانده می شود. 
بشیر محمدی می گوید که جنگ 
تخریبی  عامل  مخرب ترین  هم اکنون 
این قلعه ی قدیمی است: »اکثر برج های 
ما هم اکنون نشانه های اصابت گلوله های 
آرپی جی و متباقی سالح های سنگین و 
سبک را در خود دارد که بخش های از 
آن نیز به این دلیل آسیب دیده است. 
حاال ما باید به جای استفاده ی نظامی از 
این مکان، استفاده ی توریستی کنیم.« 
مقام های  از  بارها  که  می گوید  او 
محلی و مسئوالن امنیتی خواسته است 
که حوزه ی پولیس و قرارگاه ارتش را از 
این آبده ی تاریخی انتقال دهند و از آن 
استفاده ی نظامی نکنند، اما اقدامی در 
این مورد تا کنون صورت نگرفته است.

که  می گوید  نوری  محمدعارف 
قلعه ی  این  از  بیرون  امنیتی  حوزه ی 
چالشی  نوع  هیچ  و  دارد  قرار  تاریخی 
تأکید  او  نمی آید.  به حساب  آن  برای 
زمان  از  هم  ارتش  قرارگاه  که  می کند 
نیروهای  و  شده  ایجاد  آن  در  قدیم 
مستقرند،  نیز  آن جا  در  که  ارتشی 
نیروی محافظتی تأسیسات وزارت دفاع 

ملی است.
»وجود این نیروها برای حفظ این 

این، چین می تواند بهترین همکار آمریکا 
باشد. چین اشکارا مایل است حدود ۳ 
در  را  مالی اش  ذخایر  از  دالر  تریلیون 
هم  آمریکا  کند.  سرمایه گذاری  آمریکا 
 Belt and Road برنامه  در  باید 
بگیرد.  سهم  چین   Initiative
این  عضو  اکنون  همین  که  کشورهای 
از حضور  است،  توسعه ای  عظیم  برنامه 
آمریکا خشنود خواهد شد؛ زیرا که حضور 
آمریکا می تواند در برابر نفوذ چین موازنه 
زیادی  اقتصادی  فرصت های  کند.  خلق 
است که آمریکا می تواند از شرکت در آن 
بوئینگ  ببرد. دقیق همان طور که  سود 
و GE دو شرکت بزرگ آمریکا از رشد 
سریع بازار هوانوردی چین سود برده اند. 
  Caterpillarمثل شرکت های 
پروژه های  از  Bechtelمیتواند  و  
ببرند.  سود   BRI عظیم  عمرانی 
متاسفانه ناسازگاری ایدیولوژیک آمریکا 
جلوی  دولتی  اقتصادی  برنامه های  با 
در  در  را  چین  با  دوجانبه  همکاری 

برنامه های درازمدت می گیرد. 
نیازبهبازبینیدرهزینههاینظامی

چین  است  قرار  اگر  حال  این  با 
که  باشد،  آمریکا  استراتیژیک  اولویت 
که  است  این  روشن  سوال  باشد،  باید 
آیا آمریکا می تواند همانند چین انظباط 
استراتیژیک اختیار کند و از جنگ های 
و  اسالم  جهان  در  بی ثمر  و  باطل 
بهتان گویی در مورد روسیه دست بردارد 
یا نه. داشتن بزرگ ترین بودجه ی نظامی 
در دورانی که اقتصاد آمریکا فرسنگ ها 
به نظر  عاقالنه  داشت،  پیشی   همگان  از 
می رسید. ولی آیا عاقالنه است که اقتصاد 
نظامی  بودجه ی  بزرگ ترین  جهان  دوم 
را  این رویه  اگر آمریکا  باشد؟  را داشته 
هدیه ای  یک  خودش  این  نگذارد،  فرو 
استراتیژیک به چین است. چین درس 
بزرگی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی 
گرفت: رشد اقتصادی باید بر خرج نظامی 
چین  نفع  به  درازمدت  در  باشد.  مقدم 
خواهد بود، اگر آمریکا پول های هنگفت 
را در مصارف غیرضروری نظامی بسوزاند. 
اگر آمریکا در نهایت نظرش را تغییر 
دهد، شاید بتواند استراتیژی ای را به وجود 
و  ببنند  را  چین  دست وبال  که  بیاورد 
منافع آمریکا را بهتر پیش ببرد. بصیرت 
این کار را بیل کلنتون در سال ۲۰۰۳ در 
راه  دانشگاه Yale پیش کشید: »تنها 
است  این  بعدی  ابرقدرت  اداره ی  برای 
که همکاری ها و قواعد چند جانبه ای را 
به وجود بیاوریم تا دست و بالش را ببندد.« 
رهبری  به  چین  خوش بختانه 
ژی جین پینگ هنوز طرفدار ساختارهای 
که  است  بین المللی  نظام  چندجانبه ی 
جمله  از  است،  آورده  به وجود  آمریکا 
جهانی،  بانک  پول،  بین المللی  صندوق 
تجارت  سازمان  و  متحد  ملل  سازمان 
جهانی. چین بیش تر از چهار عضو دیگر 
صلح بان  ملل،  سازمان  امنیت  شورای 
است.  قرارداده  سازمان  این  اختیار  در 
هنوز  جهانی  چندجانبه ی  مجامع  در 
آمریکا  و  چین  بین  همکاری  فرصت 
وجود دارد. برای استفاده از این فرصت، 
این  باید  آمریکایی  سیاست گذاران 
حقیقت انکارناپذیر را بپذیرند که ظهور 

چین و هند قابل توقف نیست. 
پینوشتها:

نماینده ی  محبوبانی  *کیشور 
و  ملل  سازمان  در  سنگاپور  پیشین 
ملی  دانشگاه  در  عامه  پالسی  پروفسور 
 Has سنگاپور است. او نویسنده ی کتاب
متن  است.   ?the West Lost It
و  هارپر  مجله  در  مقاله  این  انگلیسی 

لموند نشر شده است. 
 »)tianxia( ایده ی »تیانشیا **
به صورت تحت اللفظی به معناي همه در 
 )All Under Heaven( بهشت 
بهشت،  به معناي   )Tian( تیان  است. 
است.  دارد  قرار  باال  در  آنچه  و  آسمان 
پایین  در  زیر،  در  آنچه  به   )Xia( شیا 
معناي  اشاره دارد.  است،  زمین  در  و 
»تیان شیا« به اصطالح عبارت است از 
در  و  است«  آسمان  زیر  آنچه  »همه ی 
به »زمین«  اشاره  براي  متون کالسیک 
و »جهان« به کار می رفته اسـت. این ایده 
و  دارد  کنفسیوس  آموزه های  در  ریشه 
نوعی ایده ای جهان وطنی را در دل خود 

دارد.

هشت  از  بیش  غزنین«  »قلعه ی 
سده می شود که از دل تحوالت تاریخی 
در  هنوز  و  کرده  عبور  جغرافیایی  و 
می کند.  خودنمایی  غزنی  شهر  شمال 
شکوهمندی  با  آمیخته  خودنمایی 

تاریخی و بی مهری بسیار.
)غزنه،  غزنی  قدیمی  قلعه ی 
غزنین( این اواخر به دلیل فروریزی یکی 
برج  است.  شده  خبرساز  برج هایش  از 
»میرزا عبدالقیوم« یکی از ۳۶ برج این 
پیش  هفته ی  دو  حدود  تاریخی  بنای 
سال های  در  ریخت.  فرو  جوزا(   ۲۱(
جدی  به گونه ی  آن  برج   ۱۴ نیز  اخیر 
و  ریخته  فرو  آن  برج  دو  دیده،  آسیب 
کامل  به گونه ی  آن  دیوارهای  از  یکی 

تخریب شده است.
آثار   ۳۰۰ از  یکی  غزنین  ارگ 
به  آن  قدمت  که  است  غزنی  تاریخی 
دوران سلطنت سلسله ی غزنویان )۹۷۵ 
باالحصار  می رسد.  میالدی(   ۱۱۸۷  –
این  محوطه ی  در  نیز  غزنویان  دوران 
ارگ و در شهر کهنه ی غزنی موقعیت 

دارد. 
غزنی  والیت  محلی  مقام های 
از  یکی  فروریزی  علت  جدی ترین 
برج های این قلعه را انبارشدن فاضالب 
می  مداوم  بارندگی  و  محل  ساکنان 

خوانند. 
 ۱۳۹۲ سال  در  غزنین  قلعه ی 
خورشیدی با هزینه ی یک ونیم میلیون 
یورو از بودجه ی دانشگاه »آخن« آلمان 
که  بازسازی ای  بازسازی شد؛  و  مرمت 
برج ها  از  شماری  تهداب های  »فقط 
تحکیم کاری شد و سطح بیرونی برج ها 
هم کاه گل«. همزمان با آن ۳۴ آبده ی 
تاریخی دیگر نیز در این شهر بازسازی 

شد. 
چالشهاوراهکارها

ارگ غزنین همانند سایر آبده های 
بی مهری  شاهد  هم  کشور  در  تاریخی 
هم  و  است  بوده  آن  ساکنان  و  دولت 
برف،  طبیعی  عوامل  و  جنگ  از  متأثر 
اطراف  در  هم اکنون  توفان.  و  باران 
یک هزار  از  بیش  تاریخی،  قلعه ی  این 
خانواده زندگی می کنند و یک حوزه ی 
امنیتی پولیس و یک قرارگاه ارتش نیز 
بر  این،  بر  افزون  است.  مستقر  آن  در 
قسمت هایی از خندق محافظتی آن نیز 

جاده احداث شده است. 
براساس قانون حفظ آثار فرهنگی 
و تاریخی کشور، آبده ها ی تاریخی باید 

ادعای  و  می باشد  الزم  تاریخی  ارگ 
انتقال این بخش های نظامی نیز از این 

قلعه، حقیقت ندارد«.
ارگ،  این  تخریبی  دیگر  عامل 
ساخت  و  آن  حفاظتی  خندق  نابودی 
شده  خوانده  خندق  این  بر  جاده 
است. رییس اطالعات و فرهنگ غزنی 
می گوید که به علت حساسیت تخریبی 
 ۵۰۰ در  نباید  تاریخی،  آبده ی  این 
ایجاد  جاده ای  آن  متری  یک هزار  تا 
از این  او، هم اکنون  می شد. به گفته ی 
وسایط  به  توجهی  هیچ  بدون  جاده 
اجازه ی  پایین تناژ  و  بلندتناژ  نقلیه ی 
درحالی که  می شود.  داده  مرور  و  عبور 
قسمت هایی از دیواره های ارگ با عبور 
و مرور این وسایط آسیب می بیند؛ حتا 
به  برج  این  دامنه ی  از  قسمت هایی 
از بین  تا کنون  این جاده  ایجاد  خاطر 

رفته است.
این  بر  نیز  کنترل نشده  بارندگی 
است.  داشته  مخرب  اثر  تاریخی  بنای 
آبدات  رییس  عباسی،  عبداالحد 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  تاریخی 
دیوارها  و  برج ها  »این  می گوید: 
نشده  نیز  دوباره  ترمیم  و  فرسوده شده 
است، اکنون در مقابل باران حساسیت 
تخریبی بیش تری دارد که همه ساله ما 
شاهد تخریب قسمت هایی از آن در اثر 

بارندگی و برف باری می باشیم.«
برج ساخت برای دولت اقدامات

میرزاعبدالقیوم
برج  فروریزی  از  پس  روز  یک 
و  اطالعات  وزارت  عبدالقیوم،  میرزا 
اعالم کرد  در ۲۲ جوزا  فرهنگ کشور 
اولویت  کاری  این برج در  بازسازی  که 
به زودی هیأتی  و  دارد  قرار  وزارت  این 
برای بررسی به غزنی فرستاده می شود. 
اطالعات  وزارت  تاریخی  آبدات  رییس 
است  قرار  که  می گوید  نیز  فرهنگ  و 
قلعه  این  دیوارهای  و  برج ها  همه ی 

بررسی و سپس مرمت شود.
رییس اطالعات و فرهنگ غزنی اما 
وزارت  از  هیأتی  کنون  تا  که  می گوید 
اطالعات و فرهنگ به این والیت برای 
غزنه  تاریخی  قلعه ی  مرمت  و  سروی 
می گوید  نوری  عارف  اما  است.  نیامده 
قلعه  این  مرمت  و  بازسازی  کار  که 
حمایتی  و  عملیاتی  اداره ی  سوی  از 
کشور  ریاست جمهوری  ملی  انکشاف 
آغاز  زودی  به  و  است  شده  سروی 

خواهد شد.

آسیای  ملل  انجمن  اعضای  تمامی  توسط 
مهم تر  بود؛  شده  پذیرفته  شرقی  جنوب 
از آن، باید خاطرنشان کرد که چین هیچ 
سپراتلی  جزایر  نظامی سازی  برای  قصدی 
هزینه های  که   Spratly Islands
هنگفتی را برای ساخت وساز در آن متحمل 
اوباما  دولت  این همه،  با  ندارد.  است،  شده 
هیچ عالقه ای برای پیش بردن این پیشنهاد 

نشان نداد.
همان قدر  دیپلماسی  در  احتیاط 
روابط  در  است،  الزم  نظامی  امور  در  که 
اقتصادی آمریکا با چین هم حیاتی است. 
در اثر یک اشتباه بزرگ چینایی ها، جنگ 
را  اقبال مردمی گسترده ای  ترامپ  تجاری 
است.  آورده  ارمغان  به  او  برای  آمریکا  در 
و  نگرانی ها  نادیده گرفتن  بزرگ  اشتباه  آن 
آمریکایی  مقامات  گسترده ی  اعتراض های 
توسط چینایی ها در رابطه به سیاست های 
تجارت  در  چین  نامنصفانه ی  اقتصادی 
 George( بین المللی بود. جورج مگنس
Magnus( می گوید »آمریکا حاال ادعای 
چین  این که  دارد:  چین  علیه  قدرتمندی 
از  با پافشاری بر سیاست های تبعیض آمیز 
جا  و  می کند  حمایت  داخلی  شرکت های 
کرده  تنگ  خارجی  شرکت های  برای  را 
با  آمریکا  که  می کند  پیشنهاد  او  است.« 
جامع  »توافق  مثل  مجراهای  از  استفاده 
 US-China( چین-آمریکا«  اقتصادی 
 Comprehensive Economic
بازکردن  به  وادار  را  چین   ،)Dialogue
و  خدماتی  محصوالت  روی  بر  بازارهایش 

غیرسیاسی بکند. 
جلوگیریازبرنامهیدرازمدتچین

در چین و منطقه، این گمان روزافزون 
پی  در  تنها  ترامپ  دولت  که  دارد  وجود 
سیاست های  و  رفتارها  این  بین بردن  از 
در صدد  بلکه  نیست،  تجاری  نامنصفانه ی 
برای  برنامه ی درازمدت چین  است جلوی 
پیشتازی در توسعه و تکنولوژی را بگیرد. 
با این حال، همانگونه که مارتین فلدستین 
می گوید،   )Martin Feldstein(
دست  روی  سیاست های  دارد  حق  آمریکا 
بگیرد که از سرقت حق مالکیت معنوی بر 
تکنولوژی اش جلوگیری شود و این نباید با 
جلوگیری از برنامه ی درازمدت چین برای 
توسعه ی صنعتی خلط شود. )برنامه ی مسما 
برای  که   ۲۰۲۵ Made in China به 
تبدیل کردن چین به یک رقیب بین المللی 
در عرصه ی تولیدات پیشرفته نظیر موترهای 
برقی و هوش مصنوعی و ربات های پیشرفته 
مثل  تحلیل گرانی  است(.  شده  طراحی 
برای  آمریکا  دولت  که  معتقدند  فلدستین 
به جای  پیشرفته  صنایع  در  برتری  حفظ 
بر  باید  برود،  تعرفه ها  وضع  دنبال  این که 
روی آموزش عالی و تحقیق و پژوهش های 
علمی سرمایه گذاری کند: آمریکا باید معادل 

چین  درازمدت  برنامه ی  برای  را  خودش 
طراحی کند. 

عمل  و  حرف  در  چین  رهبران 
اقتصاد  و  مردم  برای  روشنی  چشم انداز 
 Made in نظیر  برنامه های  دارند.  خود 
زیربنایی  پروژه های  و   ۲۰۲۵  China
 Belt andRoad Initiative نظیر
تقویت  برای  چین  دولت  برنامه   ))BRI
از  منطقه ای  و  اقتصادی  همکاری های 
طریق سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی از 
اروپا  آسیا  جمله خط آهن سریع السیر در 
افریقا است( که نشان می دهد چین در  و 
در  جهانی  بازی گر  یک  به  تا  است  تالش 
صنایع پیشرفته تبدیل شود. رهبران چین 
روشن کرده اند که کشورشان بیش تر از این 
نمی تواند رشد تولید ناخالص ملی را به بهای 
به پیش  آلودگی محیط زیست  نابرابری و 
ببرد. ژی جینگ پینگ رهبر حزب کمونیست 
چین در سال ۲۰۱۷ به طور صریح انتقاد کرد 
که بزرگ ترین تناقضی که جامعه ی چین با 
آن روبه رو است، عبارت است از »توسعه ای 
نامتوازن و نابرابر و نیاز روزافزون مردم برای 
 George Magnus ».یک زندگی بهتر
در جمع بندی خودش این موضوع را حاکی 
محیط  بهبودی  به  چین  دولت  توجه  از 
تقویت  و  درآمد  نابرابری  کاهش  و  زیست 
شبکه ی امنیت اجتماعی می داند. او معتقد 
است که هرچند اقتصاد چین با چالش های 
جدی روبه رو است، ولی دست کم رهبرانش 
در جهت پذیرفتن مشکالت گام برداشته اند. 
نیز در  زمانش فرا رسیده است که آمریکا 

همین راستا گام بردارد. 
استراتیژی  یک  ساختن  برای  البته، 
بنیادی  تناقض  باید یک  آمریکا  درازمدت، 
حل  اقتصادی اش  پیش فرض های  در  را 
کند. خبره ترین اقتصاددانان آمریکا به این 
باورند که پالیسی های صنعتی دولت-محور 
بازار  کاپیتالیسم  به جایش  و  نیست  کارگر 
آن ها  تصور  اگر  می کنند.  تجویز  را  آزاد 
درست باشد، مذاکره کننده  اقتصادی ارشد 
ترامپ، Robert Lighthizer نباید با 
برنامه ی ۲۰۲۵ دولت چین مخالفت کند؛ 
ابتکار  بگذارد  و  بنشیند  عقب  عوض  در 
اتحاد  برنامه های  مثل  چینایی ها  صنعتی 

جماهیر شوروی شکست بخورد. 
است  معتقد   Lighthizer اگر  اما 
برنامه ی ۲۰۲۵ چین می تواند کامیاب  که 
شود، باید امکان این را  که آمریکا باید در 
پیش فرض های ایدیولوژیک خودش تجدید 
نظر کند، در نظر بیاورد و مثل چین یک 
را  درازمدت  و  جامع  اقتصادی  استراتیژی 
صنعتی  قدرت  آلمان،  حتا  کند.  طراحی 
دارد؛  برنامه ای  چنین  جهان،  در  پیش رو 
برنامه ای به نام Industry ۴.۰.. چرا نباید 

آمریکا برنامه ای نظیر این داشته باشد؟ 
برای طراحی استراتیژی اقتصاد نظیر 

خالی از سکنه باشد. اما بشیر محمدی، 
رییس اداره ی اطالعات و فرهنگ غزنی 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
ارگ  محدوده ی  در  خانواده  هزار  یک 
در  نیز  دیگر  خانواده ی   ۶۸ و  غزنین 
به  می کنند.  زندگی  ارگ  این  برج های 
گفته ی او، در این قلعه ی تاریخی هیچ 
مسیر و کانال برای خروج آب و فاضالب 
وجود ندارد و همه ی فاضالب به درون 
می شود:  سرازیر  قلعه  این  برج های 
غزنین  قلعه ی  دیوارهای  و  »برج ها 
را  فاضالب  مقدار  این  جذب  ظرفیت 
تخریب  باعث  آن  سرازیرشدن  و  ندارد 
قانونا  و  می شود  برج ها  و  دیوارها  این 
در  را  کانال ها  حفر  اجازه ی  کسی  هم 

آن ندارد.«
اطالعات  ریاست  نیز  این  از  پیش 
به  طرحی  در  غزنی  فرهنگ  و 
و  اطالعات  وزارت  و  ریاست جمهوری 
فرهنگ پیشنهاد کرده بود که به منظور 
خالی  را  آن  اطراف  قلعه،  این  حفظ 
به  طرح،  این  براساس  کند.  سکنه  از 
خانواده های ساکن در این قلعه باید به 
»دشت علی الال« در ناحیه ی سوم شهر 
غزنی مسکن داده شود. آقای محمدی 
از  کنون  تا  طرح  این  که  می گوید  اما 
رد  یا  تصویب  ریاست جمهوری  سوی 

نشده است.
محمدعارف نوری، سخن گوی والی 
غزنی نیز می گوید که این طرح در سال 
۱۳۹۲ به ریاست جمهوری و وزارت های 
ارایه  شهرسازی  و  فرهنگ  و  اطالعات 

اواخر  این  غزنین(  )غزنه،  غزنی  قدیمی  قلعه ی 
به دلیل فروریزی یکی از برج هایش خبرساز شده 
است. برج »میرزا عبدالقیوم« یکی از 36 برج این 
بنای تاریخی حدود دو هفته ی پیش )۲۱ جوزا( 
آن  برج   ۱4 نیز  اخیر  سال های  در  ریخت.  فرو 
به گونه ی جدی آسیب دیده، دو برج آن فرو ریخته 
و یکی از دیوارهای آن به گونه ی کامل تخریب شده 

است.
ارگ غزنین یکی از 3۰۰ آثار تاریخی غزنی است 
که قدمت آن به دوران سلطنت سلسله ی غزنویان 
)۹۷۵ – ۱۱۸۷ میالدی( می رسد. باالحصار دوران 
غزنویان نیز در محوطه ی این ارگ و در شهر کهنه ی 

غزنی موقعیت دارد. 

 ،)Christopher Wray( رای  کریستفر 
رییس اِف بی آی گفته است »یکی از کارهای که ما 
می خواهیم انجام دهیم این است که چین را نه تنها 
بلکه  دولتی،  همه جانبه ی  تهدید  یک  منزله ی  به 
یک تهدید اجتماعی همه جانبه در نظر بگیریم. لذا 
چین درخور واکنش اجتماعی همه جانبه از سوی 
سیاسی  مجامع  در  چنان  اندیشه  این  ماست.« 
آمریکا گسترده است که وقتی دونالد ترمپ در 
جنوری ۲۰۱۸ جنگ تجارتی با چین را روی دست 
گرفت، حتا شخصیت های میانه رو دموکرات مثل 
او  از   )ChuCk sChumer( شومر  چک 

حمایت کردند. 

برج میرزا عبدالقیوم که در ۲1 جوزا قسمت هایی از آن فرو ریخت
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کوریای شمالی: 
کیم جونگ اون از نامه ی فوق العاده ترامپ خرسند شده است

شــمالی  کوریــای  روز:  اطالعــات 
می گویــد دونالــد ترامــپ، رییس جمهــوری 
امریــکا، بــه کیــم جونــگ اون نامــه فرســتاده 
و رهبــر کوریــای شــمالی از محتــوای ایــن 
ــفید  ــت«. کاخ س ــده اس ــند ش ــه »خرس نام
ــه  ــد نکرد ــم را تائی ــه کی ــه ب ــال نام ارس

ــت. اس
ــرات  ــا، مذاک ــو فرد ــزارش رادی ــه گ ب
اتمــی بیــن امریــکا و کوریــای شــمالی 
ــه دــر ســال پیــش دــر ســنگاپور و دــر  ک
جریــان دیدــار تاریخــی رهبــران دو کشــور 
رونــد تــازه ای بــه خــود گرفــت، دــر حــال 
ــف  ــی متوق ــرفت خاص ــون پیش ــر بد حاض
شــده اســت. ترامــپ و کیــم نتوانســتند دــر 
جریــان دومیــن دیدــار خــود دــر هانــوی، 

ــی دســت یابنــد. ــه توافــق مکتوب ب
اظهــارات، گزارش هــا و تحلیل هــای 
مختلــف حاکی ســت امریــکا خواســتار 
از  شــمالی  کوریــای  کامــل  پاکســازی 
تســلیحات هســته ای و ســپس برچیده شــدن 
تحریم هــای گســترده علیــه آن کشــور 
ــد  ــان نمی کن ــگ پنه ــا پیونگ یان ــت. ام اس
ــه گام اســت  کــه خواســتار اقدامــات گام ب

ــار  ــر کن ــی د ــازی اتم ــد پاکس و می خواه
رفــع تحریم هــا پی گیــری شــوند.

خبرگــزاری رســمی کوریــای شــمالی، 
ــره«  ــزی ک ــزاری مرک ــه »خبرگ ــوم ب موس
ــگ اون  ــم جون ــه کی روز دــوم ســرطان گفت
ترامــپ،  دونالــد  از  شــخصی  »نامــه ای 
ــت  ــه دریاف ــاالت متحد ــوری ای رییس جمه

ــت.« ــه اس کرد
ــر  ــم پیش ت ــای کی ــود آق ــد خ هرچن
ــود،  ــتاده ب ــه فرس ــپ نام ــای ترام ــرای آق ب
ــر حــال حاضــر  ــکا د ــا کاخ ســفید امری ام
ارســال نامــه از ســوی رییس جمهــوری 
ایــاالت متحدــه بــه رهبــر کوریــای شــمالی 

ــت. ــه اس ــد نکرد را تائی
ــای شــمالی  ــزاری رســمی کوری خبرگ
ــه ای«  ــوای فوق العاد ــه »محت ــد نام می گوی
ــور را  ــر آن کش ــندی« رهب ــارد و »خرس د

موجــب شــده اســت.
گفتــه  همچنیــن  جونــگ اون  کیــم 
اســت »به طــور جدــی دــر مــورد محتــوای 

ــید.« ــد اندیش ــه خواه ــب نام جال
روز  دــر  منتشرشــده  تصویــری 
یک شــنبه دــوم ســرطان دــر صفحــه ی 

رودونــگ   رســمی  روزنامــه  نخســت 
ــمالی را  ــای ش ــر کوری ــز رهب ــین مون نی ش
مشــغول خواندــن یــک نامــه، نشــان دادــه 

ــت. اس
رســمی  رســانه های  خبــر  دــر 
کوریــای شــمالی مشــخص نیســت نامــه ای 
ــه  ــد، چگون ــش را می کنن ــا صحبت ــه آن ه ک
و از چــه راهــی به دســت کیــم جونــگ اون 

ــت. ــیده اس رس
ــد روز  ــازه چن ــای ت ــار گزارش ه انتش
ــگ،  ــی جین پین ــمی ش ــار رس ــس از دید پ
پیونگ یانــگ صــورت  از  رهبــر چیــن، 

ــت. ــه اس گرفت
ــای  ــفر آق ــران س ــیاری از تحلیل گ بس
شــی بــه کوریــای شــمالی را نشــانه ای 
پکــن  چشــم گیر  دیپلماتیــک  نقــش  از 

دــر جریــان مذاکــرات اتمــی توصیــف 
نــد. کرده ا

ــورد  ــر م ــز د ــا نی ــی گمانه زنی ه برخ
ــی  ــرات اتم ــای مذاک ــرای احی ــا ب تالش ه
شــکل  پیونگ یانــگ  و  واشــنگتن  بیــن 

ــت. ــه اس گرفت
دــر جریــان نشســت شــی و کیــم دــر 
ــان  ــور میزب ــر کش ــمالی، رهب ــای ش کوری
ــرد  ــد ک ــه خواه ــر« پیش ــود »صب ــه ب گفت
و رهبــر چیــن نیــز گفتــه بــود کمــک 
ــورد  ــی م ــایل امنیت ــا مس ــرد ت ــد ک خواه
نظــر پیونگ یانــگ، مطــرح شــوند. بــا 
ایــن حــال جزئیــات مذاکــرات شــی و 
ــی  ــه اجماع ــه چ ــا ب ــه دقیق ــم و این ک کی

نیســت. مشــخص  رســیده اند، 
رهبــر چیــن دــر روزهــای آیندــه، دــر 
ــان،  ــر جاپ ــروه ۲۰ د ــت گ ــان نشس جری
ــرد.  ــد ک ــار خواه ــپ دید ــد ترام ــا دونال ب
نخســت وزیر جاپــان کــه اخیــرا، و همزمــان 
بــا افزایــش تنش هــا بیــن ایــران و امریــکا، 
ــوری  ــر و رییس جمه ــا رهب ــار ب ــرای دید ب
اســالمی بــه تهــران ســفر کردــه بــود، 

ــت. ــروه ۲۰ اس ــت گ ــان نشس میزب

انتخابات استانبول؛ تالش دوباره حزب حاکم برای حفظ قدرت در قلب ترکیه
ــهر  ــن ش ــتانبول، بزرگ تری ــم اس ــات روز: مرد اطالع
ــر  ــار دیگ ــک ب ــن کشــور، ی ــی ای ــب اقتصاد ــه و قل ترکی
بــرای  دوبــاره  تــا  رفته انــد  رای  صندوق هــای  پــای 

ــد. ــم بگیرن ــتانبول تصمی ــهرداری اس ش
دــور قبلــی ایــن انتخابــات، حدــود ســه مــاه پیــش، بــا 

پیــروزی نامــزد مخالــف حــزب حاکــم تمــام شــد.
فشــار  بــا  فارســی،  بی بی ســی  گــزارش  بــه 
ــاال  ــد و ح ــل ش ــات باط ــه آن انتخاب ــور ترکی رییس جمه
دوبــاره دــو نامــزد بــه آزمــون رای مردــم گذاشــته 

. ند شــده ا
وقتــی شــورای عالــی انتخابــات ترکیــه باالخــره حکم 
ــاره  ــتانبول دوب ــرای شــهرداری اس ــری ب ــه رای گی ــاد ک د
ــنت  ــا س ــم، ب ــزب حاک ــه ح ــان ب ــود، معترض ــزار ش برگ
ــان  ــه خیاب ــه ب ــگ و قابلم ــق کوبی روی دی ــی قاش قدیم

ــد. ــان دهن ــان را نش ــا نارضایتی ش ــد ت آمدن
ــات  ــن انتخاب ــر ای ــم د ــزب حاک ــف ح ــزد مخال نام

ــا ابطــال ایــن انتخابــات، حــزب  پیــروز شــده بــود، امــا ب
حاکــم »عدالــت و توســعه« فرصــت دوبــاره ای پیدــا کردــه 

اســت.
ــه  ــا گفت ــان باره ــب اردوغ ــور رجــب طی رییس جمه

هــر شــخصی اســتانبول را ببــرد، ترکیــه را بردــه اســت.
ــات شــهرداری اســتانبول، کــه  ــرای ابطــال انتخاب او ب
ــه« مشــهور، فشــار آورد. ــه اقتصادــی ترکی ــه »موتورخان ب

ــا پیــروزی  ــع قــرن پیــش ب خــود آقــای اردوغــان رب
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.
نامــزد حــزب جمهوری خــواه  امام اوغلــو،  اکــرم 
ــا اختــالف اندکــی دــر رای گیــری دفعــه  ــه، ب خلــق ترکی
ــون  ــش از هشــت میلی ــر بی ــزار د ــروز شــد. چنده اول پی

رای.
ــر ســمت های قدرتمنــد،  حــزب حاکــم کــه عــالوه ب

عمدــه فضــای رســانه ای ترکیــه را هــم دــر دســت دــارد، 
ــالف  ــا اخت ــه ب ــن نتیج ــه ای ــده ک ــی ش ــت تخلف های گف

جزیــی را بی معنــی می کنــد.
امــا طرفدــاران نامــزد حــزب مخالــف معتقدنــد حــزب 

حاکــم نگذاشــته آنهــا بــه حقشــان برســند.
ــتانبول  ــهردار اس ــط ۱8 روز ش ــو فق ــرم امام اوغل اک
ــال  ــد. او ابط ــاره بجنگ ــرای آن دوب ــد ب ــاال بای ــود و ح ب
از  و  خواندــه  »بی عدالتــی«  یــک  را  اول  انتخابــات 
هوادارانــش خواســته بــاز هــم پــای صندــوق رای بیاینــد 
ــه  ــد. گفت ــرار کنن ــش را تک ــه پی ــد هفت ــروزی چن ــا پی ت
اســت ایــن بــرای تقویــت دموکراســی دــر ترکیــه، خیلــی 

ــت. ــی اس حیات
ــه  ــه ک ــان داد ــش نش ــم از خود ــره ای مالی او چه

توانســته آرای فراحزبــی را هــم جلــب کنــد.
ــابق  ــت وزیر س ــم، نخس ــی ییلدیری ــل بن عل ــر مقاب د
ترکیــه اســت کــه اصــال خــود رییس جمهــور بــرای ایــن 

ــرد. ــت چینش ک ــت دس رقاب
او می گویــد اگــر حــزب جمهوریخــواه خلــق، حــزب 
مخالــف دولــت، جلــوی بازشــماری کامــل نایســتاده بــود، 

ایــن انتخابــات دوبــاره برگــزار نمی شــد.
ــر  ــارچ از نظ ــان م ــات پای ــر انتخاب ــم د ــزب حاک ح
ــروز  ــاد شــهرداری ها و کرســی های شــورای شــهر پی تعد
شــد، امــا دــر چنــد شــهر عمدــه ترکیــه باخــت؛ از جملــه 
پایتخــت آنــکارا؛ کــه شــهرداری اش دــر ایــن ربــع قــرن 
ــا نزدیــک  گذشــته، دســت طیــف فکــری اســالم گرایان ی

بــه آن بودــه اســت.
ــن  ــرای ای ــوری ب ــان ط ــب اردوغ ــب طی ــود رج خ
ــی  ــه همه پرس ــه آن را ب ــود ک ــه ب ــالش کرد ــات ت انتخاب
ــاره خودــش تبدیــل کــرد. آن هــم دــر کــوران تــورم  درب
۲۰ درصدــی، افزایــش بیــکاری، ســقوط ارزش لیــر و 

ــی. ــود اقتصاد رک

ــزب  ــاص ح ــور خ ــه ط ــه و ب ــای ترکی ــهم کرده س
ــات  ــج انتخاب ــر نتای ــا، هـــ د پ، د ــک خلق ه دموکراتی

ــت. ــده اس ــی ش ــه تلق ــر تعیین کنند اخی
ــر  ــور د ــان از حض ــی از نامزدهای ش ــه خیل ــا ک آن ه
ــر از  ــان س ــان قبلی ش ــا منتخب ــدند ی ــع ش ــات من انتخاب
ــهرهای  ــر ش ــات د ــن انتخاب ــر ای ــد، د ــر آوردن ــان د زند
معرفــی  بــرای شــهرداری ها  نامزدــی  ترکیــه  عمدــه 
نکردنــد؛ اقدامــی تاکتیکــی بــرای یــک  کاســه  کردن 

ــف. ــه مخال ــزب عمد ــای ح ــع نامزده ــه نف ــا ب رای ه
ــی  ــات، خبرهای ــل انتخاب ــای قب ــر روزه ــی د از طرف
ــه حــزب حاکــم منتشــر شــده  دــر رســانه های نزدیــک ب
ــان  ــن حامی ــش منصرف کرد ــد هدف ــان می گوین ــه منتقد ک
ــه نامــزد مخالــف دولــت  حــزب )ه د پ( از رای دادــن ب

اســت.
شکســت حــزب عدالت و توســعه دــر انتخابــات چند 
شــهر بــزرگ ترکیــه، صداهــای اختــالف دــر این حــزب را 
ــال  ــاره احتم ــا درب ــه گمانه زنی ه ــه و ب ــر کرد ــم بلندت ه
انشــعاب دــر ایــن حــزب همیشــه پیــروز ســال های اخیــر 

دامــن زدــه اســت.
ــد  ــتانبول می توان ــر اس ــد د ــات مجد ــه انتخاب نتیج
تصویــری از آیندــه رجــب طیــب اردوغــان، قدرتمندتریــن 
ــورک، به دســت  ــد از آتات ــه بع ــخ معاصــر ترکی ــرد تاری م

دهــد.
ایــن انتخابــات فراتــر از یــک انتخابــات محلی اســت. 
مردــم اســتانبول فقــط دربــاره ی شــهرداری این کالن شــهر 
تصمیــم نمی گیرنــد. حــزب حاکــم بــا شــعار »قبــل از ایــن 
توانســتیم؛ بــاز هــم می توانیــم« می خواهــد قدــرت را دــر 
ــه  ــعار »هم ــا ش ــف ب ــزب مخال ــارد، و ح ــه د ــت نگ دس

ــد. ــد می ده ــه امی ــی خــوب می شــود«، وعد ــز خیل چی
ــات  ــر انتخاب ــروزی د ــن دــو، پی ــام از ای ــرای هرکد ب

ــی اســت. ــروزی مل مجدــد دــر اســتانبول، یــک پی

ادعـای  ایـن  بـه  رسـمی   واکنـش 
مقامـات امریکایی نشـان نداده اسـت.

نوشـت  هـم  تایمـز  نیویـورک 
کـه این حملـه ی سـایبری دـر تالفی 
امریـکا  تجسسـی  پهپـاد  سـرنگونی 
توسـط ایـران و همچنیـن حملـه بـه 
کـه  عمـان  دریـای  دـر  نفت کش هـا 
معرفـی  آن  عامـل  را  ایـران  امریـکا، 

متحدـه  ایـاالت  روز:  اطالعـات 
جـون(   ۲۰( پنج شـنبه  روز  امریـکا 
سـامانه  علیـه  را  سـایبری  حمـالت 
تسـلیحاتی ایـران انجـام داده اسـت.

فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
کـه  روزی  همـان  دـر  حملـه  ایـن 
دونالـد ترامپ، رییس جمهـور ایاالت 
متحدـه امریـکا از حمله بـه نقاطی در 

غنی سـازی  میـزان  به زودـی  کـه 
اورانیـوم خود را افزایـش خواهد داد.
کـه  اسـت  گفتـه  ترامـپ  آقـای 
خواهـان جنـگ بـا ایـران نیسـت، اما 
دـر عیـن حـال هشـدار دـاد کـه دـر 
صـورت وقوع چنیـن جنگی آثـار آن 
بـرای ایـران »فاجعه بـار« خواهـد بود.
ایـن حملـه ی سـایبری چـه کـرده 

اسـت؟
بـه  کـه  اطالعاتـی  براسـاس 
رسـانه های امریکایـی از منابـع موثـق 
دادـه شـده، ایـن حملـه چنـد هفتـه 
پیـش برنامه ریـزی شـده بـود و قـرار 
بـود کـه پاسـخی باشـد بـه حملـه به 
عمـان  دریـای  دـر  کـه  نفت کش هـا 

اتفـاق افتـاد.
حملـه ی  ایـن  اصلـی  هدـف 
ایـران  نظامـی  تسـلیحات  سـایبری 
کـه توسـط سـپاه پاسـداران اسـتفاده 
تسـلیحاتی  اسـت.  بودـه  می شـود، 
کـه بـه گفتـه ی امریـکا در سـرنگونی 
بـه  حملـه  و  متحدـه  ایـاالت  پهپـاد 

اسـت. بودـه  می کنـد، 
ایـران دست داشـتن دـر حملـه 
بـه نفت کش هـا دـر دریـای عمـان را 

تکذیـب کردـه اسـت.
ایـاالت متحدـه امریـکا همچنین 
دونالـد  کـه  بیش تـری،  تحریم هـای 
ترامـپ آن را »بسـیار شـدید« خوانـد، 
بـر علیـه ایـران بـه اجـرا دـر خواهد 
کـه  گفـت  ترامـپ  آقـای  آورد. 
تحریم هـا بـرای ایـن اسـت کـه ایران 
به سـالح هسـته ای دسـت پیدـا نکند 
و فشـار اقتصادی بـر ایـران ادامه پیدا 
خواهـد کـرد تـا تهـران مسـیرش را 

عـوض کنـد.
امریـکا  و  ایـران  بیـن  تنش هـا 
کـه  یافـت  گسـترش  آن  از  پـس 
توافـق  از  امریـکا  متحدـه  ایـاالت 
هسـته ای مسـما بـه برجـام بیـن ایران 
و شـش قدـرت جهانـی خارج شـد و 
تحریم هـای گسـترده ای را علیه ایران 

بـه اجـرا گذاشـت.
هفتـه گذشـته ایـران اعـالم کـرد 

خـاک ایـران منصـرف شـد، رخ داده 
. ست ا

نوشـت  واشنگتن پسـت  نشـریه 
کـه ایـن حملـه سـایبری موجـب از 
کامپیوتـری  سیسـتم های  کارافتادـن 
کنتـرل تجهیـزات شـلیک موشـک  و 

راکـت  شـده اسـت.
ایـن هنـوز هیچ گونـه  ایـران تـا 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  نفت کش هـا 
شـده. گرفتـه 

واشنگتن پسـت  نوشـته ی  بـه 
ایـن  آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری  و 
حمله ی سـایبری موجب از کارافتادن 
ایـران شـده  تسـلیحاتی  سیسـتم های 

اسـت.
نیویـورک تایمـز هـم نوشـت که 
قـرار بودـه ایـن حملـه بـرای مدـت 
زمـان مشـخصی سیسـتم تسـلیحاتی 

ایـران را از کار بیندـازد.
ملـی  امنیـت  وزارت  شـنبه  روز 
ایـاالت متحدـه امریکا هشـدار داد که 
میـزان حمله های سـایبری ایـران علیه 

امریـکا گسـترش یافته اسـت.
کریسـتوفر کربـز، مسـئول امنیت 
زیرسـاخت  تجهیـزات  و  سـایبری 
وزارت امنیـت ملـی امریـکا می گوید 
بـه  مخـرب«  »فعالیـت سـایبری  کـه 
سـمت صنایـع و مراکز دولتـی امریکا 
»توسـط حکومـت ایـران و عواملش« 

دـر حـال انجام اسـت.

حمله ی سایبری امریکا به سامانه ی تسلیحاتی سپاه پاسداران



از توقف  بعد  انگلیسی میرر مدعی شد  روزنامه 
روند انتقال کریستین اریکسن به رئال مادرید، حاال 
ستاره  این  جذب  برای  دارد  قصد  منچستریونایتد 

دانمارکی تاتنهام تالش کند.
به  توجه  با  می گوید  میرر  انگلیسی  روزنامه 
به  هازارد  ادن  یورویی  میلیون   ۱۴۰ انتقال  آنکه 
برای  اریکسن  کریستین  امیدهای  مادرید،  رئال 
باشگاه  بر آب کرده، حاال  نقش  را  رئال  به  پیوستن 
بازی ساز  این  منچستریونایتد قصد دارد برای جذب 
دانمارکی تاتنهام وارد میدان شده و برای انتقال او به 

اولدترافورد تالش کند.
میلیون   ۱۴۰ انتقال  از  بعد  است  مدعی  میرر 
به  عالقه ای  دیگر  مادرید  رئال  هازارد،  ادن  یورویی 
می رسد  نظر  به  ندارد.  اریکسن  کریستین  جذب 
در  و  بازگشته اند  کهکشانی  سیاست  به  رئالی ها 
جذب  گران قیمت  بازیکن  یک  از  بیشتر  فصل  هر 

نخواهند کرد.
اما رئیس باشگاه تاتنهام، دنیل لوی تمایل دارد 
 ۱۰۰ حوش  و  حول  پیشنهادی  دریافت  صورت  در 

میلیون پوند برای اریکسن او را به فروش برساند.
و  منچستریونایتد  باشگاه  دو  میرر،  گزارش  به 
برای  دارند  قصد  موضوع  این  از  اطالع  با  یوونتوس 
جذب اریکسن دست به کار شوند اما به نظر می رسد 
تمایل منچستریونایتد برای به خدمت گرفتن ستاره 

دانمارکی تاتنهام بیشتر باشد.

اریکسن، به جای رئال 
در منچستریونایتد

یوونتوس  جدید  سرمربی 
پست  در  رونالدو  از  که  می خواهد 
کاذب  مهاجم  عنوان  به  جدیدی 

استفاده کند.
اسپورت،  دلو  گاتزتا  از  نقل  به 
که  فصلی  در  رونالدو  کریستیانو 
تن  بر  را  یوونتوس  پیراهن  گذشت 

کرد.
در  توانست  پرتگالی  ستاره  این 
در  یووه  پیراهن  با  که  دیداری   ۴۳

لروی  شد  مدعی  سان  روزنامه 
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 
به  منچسترسیتی  وینگر  سانه،  لروی 
دوستان خود گفته که پیشنهاد بایرن 
باشگاه  این  به  انتقالش  برای  مونیخ 
آلمانی در فصل تابستان را رد خواهد 

کرد.
شایعات  که  است  حالی  در  این 
سیتی  از  سانه  جدایی  درباره  زیادی 
مطرح شده و باشگاه بایرن مونیخ به 
عنوان  او  مقصد  محتمل ترین  عنوان 

رفت  میدان  به  مختلف  رقابت های 
۲۸ گل به ثمر رساند و ۱۳ پاس گل 

بدهد.
همان  در  یوونتوس  در  رونالدو 
به  می کرد  بازی  رئال  در  که  پستی 
بازی گرفته شد اما مائوریتسیو ساری 
را در پست دیگری  او  می خواهد که 

به کار گیرد.
اسپورت  دلو  گاتزتا  روزنامه 
با  که  جلسه ای  در  ساری  که  نوشت 

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

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

نه.

می دهد.
سانه که از سال ۲۰۱۶ به سیتی 
منتقل شده در حال حاضر دو سال 
دیگر با این باشگاه قرارداد دارد. سانه 
به  گواردیوال  سوی  از  گذشته  فصل 
استفاده  مورد  فیکس  بازیکن  عنوان 
در  است  امیدوار  و  نمی گرفت  قرار 
صورت ماندگار شدن در سیتی، فصل 
تیم  این  در  مهم تری  نقش  آینده 

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.

وینیسیوس: 
آینده امباپه در رئال است

ســتاره ۱۸ ســاله برزیلــی 
کیلیــان  کــه  دارد  اطمینــان 
ــال  ــه رئ ــا زود ب ــر ی ــه، دی امباپ

مادریــد مــی پیونــدد.
گزینــه  امباپــه  کیلیــان 
خریــد نخســت رئالــی هــا بــرای 
ــا  ــه اســت ام ــت خــط حمل تقوی
ــن بازیکــن حداقــل در  جــذب ای
ــه  تابســتان امســال غیرممکــن ب
نظــر مــی رســد. در ایــن روزهــا 
ــار از  ــی نیم ــایعات جدای ــه ش ک
ــی  ــوش م ــه گ ــی ب ــی اس ج پ
ــی  ــگاه پاریس ــران باش ــد، س رس
قصــد دارنــد رهبــری پــروژه خود 
ــم  ــپارند. مهاج ــه بس ــه امباپ را ب
جــوان فرانســوی، فصــل گذشــته 
نزدیــک تریــن رقیــب مســی 
طــال  کفــش  تصاحــب  بــرای 
ــالف، از  ــه گل اخت ــا س ــود و ب ب

ــد. ــه ایــن مهــم بازمان رســیدن ب
تــا   ۲۰۱۷ تابســتان  او 
رئــال  بــه  پیوســتن  آســتانه 
ــا در  ــود ام ــه ب ــش رفت ــم پی ه
نهایــت راهــی پــی اس جــی 

ــر  ــه اخی ــم معارف ــد. در مراس ش
ادن هــازارد در رئــال، نزدیــک 
ــا صــدا زدن  ــه ۵۰ هــزار نفــر ب ب
نــام امباپــه، از ســران باشــگاه 
خواســتند تــا ایــن بازیکــن را بــه 

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

نمایــش بگــذارد، در مصاحبــه بــا 
تلــه فــوت ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه بــازی کنــار امباپــه در رئــال 
ــن،  ــر م ــد:» از نظ ــه کن را تجرب
ــد  ــال خواه ــه در رئ ــده امباپ آین
ــی  ــان اندک ــدت زم ــود و در م ب
رئــال خواهیــم دیــد.  را در  او 
ــال،  ــواداران رئ ــه ه ــم ک ــی دان م
ــد.  ــه را بســیار دوســت دارن امباپ
ــا  ــم ه ــه تی ــواداران هم ــه ه البت
ــد ســتاره ای چــون  دوســت دارن
ــته  ــود داش ــم خ ــه را در تی امباپ

ــند. باش
ــم یکــی از تحســین  ــن ه م
کننــدگان او هســتم. او در مــدت 
ــردی و  ــارات ف ــه افتخ ــی ب اندک
ــا  ــیده و واقع ــادی رس ــی زی تیم
خریــد بســیار خوبــی بــرای رئــال 

ــود.« خواهــد ب

رونالدو در نقش هازارد در یوونتوس ساری

پاسخ منفی لروی سانه به پیشنهاد بایرن مونیخ

واجــد  داوطلبــان  تمــام  از  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  تــدارکات  و  تهیــه  ریاســت 
شــرایط دعــوت می نمایــد تــا در پروســه داوطلبی}پــروژه تــدارک وســایل و تجهیــزات وصــل 
ــماره ــی ش ــت داوطلب ــت تح ــبکه و اینترن ــه ش ــاغ ب ــادام ب ــه ب ــی محوط ــای دوم ــرات واحده تعمی
را  خویش  سربسته  آفرهای  و  نموده  اشتراک   }      
مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }۱۰:۰۰{ قبل از ظهر روز 
پذیرش  قابل  اینترنتی  و  رسیده  ناوقت  آفرهای  نمایند،  ارایه  }۲۴/سرطان/۱۳۹۸{  مورخ  }دوشنبه{ 
نمی باشد. تضمین آفر الت اول مبلغ )۱۷۰.۰۰۰( افغانی الت دوم مبلغ )۲۷۵.۰۰۰( افغانی مجموعا هر 
دو الت مبلغ )۴۴۵.۰۰۰( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه( 

می باشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت 
عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات 
اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به 

شکل رایگان بدست آورند.
/۱۵ مورخ  شنبه  روز  ظهر  از  قبل  بجه   ۱۰:۰۰ ساعت  ازساحه  بازدید  و  ازداوطلبی  قبل  جلسه  نوت: 
سرطان/۱۳۹۸ 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 می گردد. 

»دعوتبهداوطلبیروشبازملی«

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 
ــن باشــگاه اســپانیایی مقصــد بعــدی  ــی رســید ای نظــر م
مدافــع جــوان هالنــدی خواهــد بــود، امــا در ادامــه و بعــد 
ــه  ــاس دی لیخــت ب ــول ماتی ــی غیرمعق از درخواســت مال

زعــم بارســا، ایــن معاملــه منتفــی شــد.
ــور  ــه ط ــات ب ــد توافق ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب در حالیک
از ســوی  لیخــت  ماتیــاس دی  بــرای جــذب  کامــل 
یوونتــوس انجــام شــده و ایــن مدافــع ۱۹ ســاله بــه زودی 
راهــی توریــن خواهــد شــد، مــارکا مدعــی شــد بارســلونا 

هــر تیمــی در نهایــت موفــق بــه خریــد ایــن بازیکــن 
ــی  ــون یوروی ــذاری ۲۰۰ میلی ــرمایه گ ــود، س ــتعد ش مس
انجــام داده زیــرا بــه جــز حــدود ۸۰ میلیــون یــورو 
پرداختــی بــه آژاکــس، بایــد دســتمزد ســاالنه ۱۲ میلیــون 
یــورو خالــص نیــز بــه خــود ماتیــاس دی لیخــت پرداخــت 
ــو  ــه مین ــز ب ــال نی ــغ کل انتق ــد از مبل ــد و ۲۰ فیص کن

ــد. ــد ش ــا خواه ــی اعط ــه ایتالیای ــر برنام ــوال، مدی رای
بــا ایــن تفاســیر همچنــان بــه نظــر مــی رســد 
یوونتــوس از بیشــترین شــانس بــرای خریــد ماتیــاس دی 
ــا یــک  لیخــت برخــوردار باشــد امــا بارســلونا قصــد دارد ب
پیشــنهاد لحظــه آخــری، خریــد مــورد نظــر بیانکونــری را 

ــد. ــپ کن ــی نوکم ــوده و وی را راه رب
قصــد دارد در آخریــن لحظــات دوبــاره وارد عمــل شــده و 

ــد. ــذب کن ــت را ج ــاس دی لیخ ماتی

هدف بارسلونا؛ 
ربودن مهم ترین خرید تابستانی یووه!
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عیسا قلندر 

غول هایی که همه جا هستند
این کـه پارسـال و دـر دهـه ی محـرم، متوجه 
شـدم کـه تعدادـی از جوانـان کوچـه ی مـا، 
بـام تـا شـام دـر خدمـت مسـجد و هیـأت 
عزاداری انـد امـا دـم شـام، لب جـوی جمع 
می شـوند و چـرس می زننـد. یـک دـل نـه 
صـد دل، یـک روز رفتـم به سقاخانه ی شـان 
و اعتـراض کردـم و گفتم شـما صبح تا شـام 
دـر خدمـت مسـجد و سـقاخانه و مردم اید، 
امـا دـم شـام کل تـان چـرس می زنیـد. ایـن 
از  پـر  نگاه هـای  بـا  اسـت.  اشـتباه  کارتـان 
خشـم آن هـا مواجـه شـدم. راهـم را گرفتـم 
و رفتـم، امـا دـر کوچـه ی بغلـی بـه جانـم 
لـت  متفاوت تـر  کمـی  این بـار  رسـیدند. 
خوردـم. مشـت، لگـد، سـیلی و بوکس پنجه 
نـوش جـان کردم. ایـن بار به راسـتی نزدیک 

بودم. مردـه 
بـر عمـل و فکـر  بعـد،  بـه  آن روز  از 
کسـی اعتـراض نکردـه ام و نمی کنـم. حـاال 
هـم قصـد اعتـراض ندـارم. چـون می فهمـم 
کـه باورهـای مذهبـی دـر جامعـه ی مـا مثل 
غول پیکـِر  یـک  به دسـت  برندـه  شمشـیر 
را  فرخندـه  غول هایی کـه  اسـت.  نان مسـت 
به خاطـر حـرف یـک تعویذنویـس بی خرد و 
نفهـم بـه آتـش کشـیدند. ایـن غول هـا همـه 
جـا وجـود دارند. من دـر این اواخـر متوجه 
این هـا دـر شـبکه های  حضـور گسـترده ای 

گریـه  خدـا  کـه  معتقدنـد  چـون  می دهنـد. 
نمی کنـد و کسـی کـه فکـر کنـد خدـا گریـه 
می کند، مشـرک شـده اسـت. بعد وقتی شـما 
را فحـش می دهند، از شـما یـک توقع دارند. 
توقع شـان این اسـت که شـما اصالح شـوید. 
ایـن جماعـت حـرف نمی فهمنـد. حتـا 
یـک لحظـه هـم تردیـد نمی کنند کـه ممکن 
جماعـت  ایـن  باشـد.  غلـط  موضع شـان 
خطرناک انـد. هـر آن ممکن اسـت فرخنده ای 
را در هر گوشـه ای از این کشـور، به دسـتور 
تعویذنویـس یـا جادوگـر بـه آتـش بکشـند. 

مواظـب ایـن جماعت باشـید.

مـن دـر زندگی ام سـه بار در حـد مرگ 
لـت خوردـه ام. 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 نشـیمن گاهش 
بیرون شـد. دو-سـه نفـر با شـنیدن این صدا 
دـر فارمـت سـایلنت )بی صدـا( خندیـد، امـا 
مـن دندـان روی جگـر گذاشـتم و نخندیدم. 
چـون معتقـد بودـم انسـانی کـه بـه خـواب 
مـی رود، ممکـن بـر قسـمت های 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 بچـه ای کوچـک می خندیـد کـه 
چنـد آدـم از خدـا بی خبر 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 
می توانـی هرچقدـر می خواهـی صدـا تولیـد 
کنـی، امـا حـق نداری شـرم و بـوی صدایت 
از خودـت  یکـی کوچک تـر  گردـن  بـه  را 
بیندـازی.« دـر پایـان وقتـی از مسـجد بیرون 
شـدیم و راهـی خانـه شـدیم، همـان جنتلمن 
مـرا تعقیـب کرده بـود و در گوشـه ای آن قدر 
بـا مشـت، سـیلی و لگد مـرا زد که تـا پانزده 
دقیقـه ای دیگـر نتوانسـتم از جایـم برخیزم.

بـار دوم دـر دانشـگاه لت خوردـم. ماه 
رمضـان بـود و دانشـکده ی مـا بـه مناسـبت 

نـزول قـرآن کریـم، محفل ختم قـرآن برگزار 
کردـه بـود. همـه رفتیـم و یک جـزء از قرآن 
را گرفتیـم و خواندیـم. دـر پایـان محفـل بـا 
کـه  گفتـم  هم صنفی هایـم  از  تعدـاد  یـک 
مطمیینـم دـر کل صنـف مـا یک نفـر معنای 
آیـات قـرآن را نمی فهمـد، امـا بـا عالقـه آن 
را می خواننـد. مـا دربسـت دـر اختیـار دیـن 
و مذهـب قـرار گرفته ایـم و مثـل کـور دنبال 
مولوی هـا راه می رویـم. هرسـو کـه مولـوی 
ایـن  و  می رویـم  کشـاند،  را  مـا  جماعـت 
شـرم آور اسـت. هرچنـد هم صنفی هایـم آن 
لحظـه حتـا یـک بوکس هـم به دهنـم نزدند، 
امـا یکی-دو نفـر در لیلیه ی 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 می خواندـم و 
درحالی کـه روزه داشـتم، یک جمـع ریختند 
و جای تـان سـبز، تا که جا داشـتم، مشـت و 
لگـد و سـیلی خوردـم. خدـا سـگ تان را بـه 
چنـگ آن هایـی کـه فکـر می کنند مأمـور امر 
بـه معروف و نهـی از منکرند، نیندازد. بسـیار 

بی رحـم و بدزبـان تشـریف دارنـد.
از آن روز بـه بعـد، همـه جـا احتیـاط 
راه  دینـی  و  مذهبـی  بحـث  کـه  می کردـم 
نیندـازم و بـا دیگـران هـم شـریک نشـوم. تا 

مجـازی شـده ام. 
ایـن طیـف از یـک طـرف ادعـا دارنـد 
کـه رسـانه ها وسـیله ی اسـتعماری غرب انـد 
کـه هدف شـان ترویـج فرهنـگ غربی اسـت 
و از طـرف دیگـر، بـا هفـت پشـت خویـش 
آمده انـد بـه شـبکه های اجتماعـی. شـما اگر 
دـر صفحـه ی خـود عکـس کودکـی را کـه 
دنبـال تکه نانـی دـر سـطل زبالـه می گردـد، 
امـروز خدـا را  بنویسـید کـه  نشـر کنیـد و 
دیدـم کـه می گریسـت؛ هیـچ امـکان ندـارد 
کـه ایـن غول هـا شـما را ببیننـد و بـه شـما 
فحـش ندهنـد. این جماعـت به معنـای جمله 
و پیونـد آن بـا عکـس و بدبختـی قاب شـده 
دـر عکـس فکـر نمی کننـد، امـا همیـن کـه 
بخواننـد خدـا گریسـت، فورا به شـما فحش 


