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صفحه ۶

پومپئو: تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
جواب داده است

صفحه ۶

کشف شناور انفجاری ایرانی 
در مسیر ناو جنگی بریتانیا

صفحه ۷

درآمد یک میلیارد یورویی اتلتیکو 
از فروش بازیکن در یک دهه اخیر

صفحه ۷

بارسا به جذب ذخیره 
جوردی آلبا نزدیک تر شد

صفحه ۴

مطیع اهلل صافی 22 ساله، افسر پولیس در یک پُسته ی دورافتاده در والیت 
کنر در شرق افغانستان، با مسلسلی در دست مصروف نگهبانی است. او با اشاره 
به تپه ی پوشیده  از درخت در کم تر از یک مایلی پُسته می گوید: »داعش درست 

در آن جاست.« داعش نام عربی دولت اسالمی است...

کردم،  قانع اش  زیاد  اصرار  با  داشت.  و سبیل زمخت  تراشیده  کرده، ریش  اتو  پیراهن  منظم،  ظاهِر 
لحظه ای هم قصه شویم. هم قصه شدن دو آدم غریبه که برای نخستین بار همدیگر را می بینند در شهر گرگ 

و میش کابل، قصه  ی ساده ای نیست. 
اولین سوالش، خالف تصورم  وقتی دعوتم را برای نوشیدن چای در چایخانه ی محقری پذیرفت، 

محکم و جدی بود: »می خواهی با تجربه های من چه کار کنی؟ می خواهی به جمع ما بیایی یا کاری دیگری 
داری؟« گفتم: »نه! فقط می خواهم بدانم.« لحظه ای مکث کرد و بعد خواست که دم پایی هایش را بپوشد 
و برود. زمانی که می خواست خداحافظی کند به یک باره از رفتن منصرف شد و آمد روبه رویم نشست و 

گفت: »وقتی بخواهی دنبال مواد مخدر و مشتقاِت آن بگردی به وفور می توانی پیدا کنی...

جنگل  کنر؛ منبع درآمد جنگ جویان داعش

سرنوشت یک عضو حزب دموکراتیک خلق که زندگی اش را دود می کند 

صفحه ۴

چشمان نافذ و قدرتمند که گویی به قعر چشمانم زل زده  و لبخندی که به 
تکرار تا پهنای صورتش نقش می بندد و محو می شود، متعلق به »کریستینا دی 
بلند،  قامت  سبزه ای،  پوست  با  ساله ی    برزیلی  خانمی چهل ویک  است؛  سیلوا« 

شانه های پهن و مقاوم و موهای کوتاه سیاه رنگ که سال هاست افغانستان را...

افغانستان؛ خانه ی خواستنی »کیلی«

صفحه ۵

ضد  بین المللی  ائتالف  حمله ی  پی  در  اسالمی  امارت  سرنگونی  از  پس 
تروریزم به رهبری ایاالت متحده به افغانستان، نظام جمهوری اسالمی روی کار 
آمد. مردم افغانستان در لویه جرگه ی سال 1382، قانون اساسی جدیدی که نظام 

سیاسی کشور را مبتنی بر مردم ساالری تعریف کرده بود، تصویب کردند...

الزام وحدت بر محور جمهوریت

صفحه ۲

صفحه ۳

تأسیس داراالفتا؛ 
یک  خوش بینی 
و چند نگرانــی

ریاست جمهوری افغانستان با صدور 
»داراالفتای«  تأسیس  دستور  فرمانی 
داد.  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
خیلی  هنوز  این  نهاد  تأسیس  چرایی 
روشن نیست. پرسش هایی زیادی از کار 
و جایگاه این نهاد وجود دارد که به  آن 
باید پاسخ داده شود. در کنار پرسش ها، 
هم زمان یک  خوش بینی و چند نگرانی نیز 
وجود دارد. اگر داراالفتای افغانستان به 
 هدف سامان مندشدن صدور فتوا از یک 
خوش بین  می توان  است،  واحد  مرجع 
است،  روشن  هم  دلیل خوش بینی  بود. 
فتوایی  نابسامانی های  از  بسیاری  زیرا 
مردم  برای  آن، همواره  در  پراکندگی  و 
افغانستان دردسرساز بوده است. می توان 
مدرسه های  درون  از  که  فتواهایی  به 
تندرو دینی در پاکستان یا جاهای دیگر 
فتواهای  یا  کرد؛  اشاره  شده،  صادر 
که  دینی  متوالیان  از  برخی  خودسر 
گاه گاهی در کشور دردسر آفریده است. 
به سادگی  این  کار  اول،  نگرانی:  چند  و 
است  دینی  امر  یک  فتوا  نیست.  ممکن 
نه یک مسأله دولتی. بنابراین، مهم ترین 
نهاد  این  به رسمیت شناخته شدن  چالش 
تأسیس  فرمان  که  داراالفتای  اگر  است. 
پیدا  اجتماعی  مقبولیت  شده،  صادر  آن 
این  صورت  در  ندارد.  معنایی  نکند، 
پراکنده تر  افغانستان  در  فتوایی  گفتمان 
خواهد شد. دوم، آیا داراالفتا در جهت 
اهداف و کارکرد خود یک نهاد موازی با 
دیگر نهادهای که در همین  زمینه فعالیت 
علمای  شورای  نظیر  نیست؛  دارند، 
هم  اوقاف.  و  وزارت حج  و  افغانستان 

شورای علمای افغانستان و...
صفحه ۲

کنترل معدن الجورد »کران و منجان« 
در بدخشان به دست جنگ جویان طالبان افتاد



»داراالفتای جمهوری اسالمی افغانستان« تأسیس شد
جمهوری  »داراالفتای  فرمانی،  صدور  با  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 

اسالمی افغانستان« را تأسیس کرده است.
در اعالمیه ای که از سوی ارگ به نشر رسیده، آمده است که این داراالفتا براساس 
فرمان آقای غنی به عنوان یگانه مرجع صدور فتواهای شرعی در کشور تأسیس شده است.
از اعالمیه، در فرمان ریاست جمهوری کشور گفته شده است که داراالفتای  نقل  به 

جمهوری اسالمی افغانستان از حیث تشکیل و بودجه مستقل می باشد.

همچنان ریاست جمهوری کشور به وزارت عدلیه نیز هدایت داده است که سند تقنینی 
این داراالفتا را در هماهنگی با سایر نهادهای ذی ربط تهیه کند.

کرزی،  حامد  سوی  از  خورشیدی  هجری   1391 سال  در  داراالفتاء  تأسیس  طرح 
رییس جمهوری پیشین در دیدار با شماری از اعضای شورای علما مطرح شده بود. 

داراالفتا در بیش تر کشورهای اسالمی وظیفه ی اجتهاد و صدور فتوا درباره ی مسایل 
دینی را دارد که از قبل حکم شرعی در مورد آن ها وجود نداشته باشد.

در  اوقاف  و  حج  وزارت  هم 
عموم مسایل دینی نظر تعیین کننده 
زمان  در  یک بار  سوم،  دارند. 
به  تصمیم  نیز  قبلی  حکومت 
اما  شد،  گرفته  داراالفتا  تأسیس 
با  حکومت  کار  این  زمان  آن  در 
مدنی روبه رو شد.  فعاالن  واکنش 
آن  در  مدنی  فعاالن  که  نگرانی 
ممکن  که  بود  این  داشتند،  زمان 
تندروان  دست  کار  این   است 
و  تکفیر  عرصه ی  در  را  دینی 
تمام  در  تنگ نظرانه  دخالت های 
این  نتیجه  در  کند.  بازتر  زمینه ها 
 کار در حکومت قبلی انجام نشد. 
در  داراالفتا  تأسیس  ظاهرا  اما 
حکومت وحدت ملی جدی است 
است.  شده  صادر  آن  فرمان  و 
رییس جمهور غنی در فرمان خود 
جمهوری  »داراالفتا  است،  گفته 
یگانه  به عنوان  افغانستان«  اسالمی 
شرعی  فتواهای  اصدار  مرجع 
از حیث  نهاد  این  تأسیس شود و 
است.  مستقل  بودجه  و  تشکیل 
خود  فرمان  در  رییس جمهور 
این   تقنینی  سند  که  داده  دستور 
این  نهایی شود. چهارم،  باید  نهاد 
پرسش که آیا تأسیس داراالفتا در 
یک  حکومت  روزهای  آخرین 
ندارد؟  سیاسی-انتخاباتی  جنبه 
این  دِل  در  که  نگرانی  نمی توان 
 پرسش قرار دارد را نادیده گرفت. 
حکومت باید به صورت روشن به 
 این پرسش پاسخ دهد. منطق این 
شماری  است،  روشن  نیز   نگرانی 
از عالمان دین در گذشته خواستار 
شده  مستقل  تشکیل  چنین  ایجاد 
به  این کار  که  نیست  بعید  بودند. 
 هدف جلب حمایت عالمان کشور 
تیم مشخص  از یک   انتخابات  در 
چه  پنجم،  باشد.  گرفته  صورت 
داراالفتا  که  دارد  وجود  ضمانتی 
بازتر  را  تندروی در کشور  دست 
گذشته،  در  هم  و  اکنون  نکند. 
و  افراد  افغانستان  اصلی  مشکل 
بوده  افراطی گری  جریان های 
که  سال هاست  مردم  هست.  و 
قربانی تندروی شده اند. در گذشته 
از  بیرون  و  دور  از  دینی  تندروان 
چارچوب حکومت دردسرآفرینی 
آیا  داراالفتا  تأسیس  با  می کردند، 
جریان لجام گستخته ی افراط گرایی 

قدرت بیش تری پیدا نمی کند؟
مخالفت  این  نگرانی ها  معنای 
این  تأسیس  با  موافقت  یا  و 
وظیفه  حکومت  اما  است؛   نهاد 
این  به  روشن  به صورت  دارد 
طرف  از  دهد.  پاسخ   نگرانی ها 
با  داراالفتا  نسبت  باید  دیگر، 
حقوقی  قانون گذاری،  نهادهای 
به دلیلی  باشد.  روشن  قضایی  و 
نهادهای  جمهوری  نظم  در  که 
قضایی  و  حقوقی  قانون گذاری، 
و  دارند  کامل  صالحیت  انتخابی 
آن  برخالف  نمی تواند  نهاد  هیچ 
نتاقض،  صورت  در  کند.  عمل 
است.  نهادی  کدام  با  اولویت 
دور  خیلی  تناقض  این  پیش آمدن 
از انتظار هم نیست. همیشه علمای 
دینی در افغانستان دید خوشی به 
افغانستان  دستگاه قضایی-حقوقی 
اساسی  قانون  حتا  نداشته اند. 

افغانستان مورد پرسش است.
که  این است  ما  نظر  پایان  در 
روشن  به صورت  باید  حکومت 
باید  دهد.  پاسخ  نگرانی ها  این   به 
تأسیس  که  دهد  اطمینان  مردم  به 
این  نهاد در مسیر مدیریت درست 
سازوکارهای دینی است. این نهاد 
باید توان جلوگیری از افراط گرایی 
رواداری  بیش تر  زمینه سازی  و 
باشد.  داشته  را  دینی - مذهبی 
از صالحیت  چشم اندازی روشنی 

و جایگاه آن تعریف شود.
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عبدهللا: 
سالمت افغانستان به برگزاری انتخاباِت »خوب« تعلق دارد

اسکات میلر: 
نیروهای خارجی برای دفاع از مردم افغانستان باقی می مانند 

اطالعـات روز – هـرات: هم زمـان بـا تشـدید ناامنی هـا 
در حـوزه ی غـرب کشـور، فرمانـده نیروهای حمایـت قاطع، 
مقام هـای ارشـد وزارت داخلـه و دفاع ملی دیروز )سه شـنبه، 

25 سـرطان( بـه والیت هـرات سـفر کرده اند.
جنرال اسـکات میلـر، فرمانده عمومـی نیروهای حمایت 
قاطـع در یـک نشسـت خبری در مقـام والیت هـرات گفت: 
»نیروهـای خارجـی به شـکل قاطـع از مـردم افغانسـتان در 
کنـار نیروهـای امنیتـی افغـان حمایـت خواهنـد کـرد و مـا 
می خواهیـم کـه در عملیات های پاکسـازی  شـهرها از وجود 
مخالفـان مسـلح دولـت، تلفات افـراد ملکی به صفر برسـد.«
در همیـن حـال معـاون وزارت دفـاع کشـور در ایـن 
نشسـت خبـری گـروه طالبـان را متهم بـه کشـتار غیرنظامیان 
در نبـرد بـا نیروهـای امنیتـی می کنـد. یاسـین ضیـا، معـاون 
اول وزارت دفـاع گفـت کـه در ماه هـای اخیر طالبـان تلفات 
سـنگینی را در والیت هـای فاریـاب، غزنـی، فـراه و هـرات 
متحمـل شـده و ایـن گـروه تـالش دارد تـا بـا راه انـدازی 
تبلیغـات افـکار عمومـی را نسـبت بـه توانایی هـای نیروهای 

امنیتـی تخریـب کند.
آقـای ضیـا در پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگاران مبنـی بـر 
گفـت  طالـب  جنگ جویـان  بـا  والیـات  برخـی  معاملـه ی 
مسـلح  مخالفـان  بـا  افغانسـتان  خـاک  وجـب  »یـک  کـه 
دولـت معاملـه نخواهـد شـد« و نیروهـای امنیتـی در همـه ی 

والیت هـای کشـور بـرای تأمین امنیـت مردم تـالش خواهند 
. د کر

سـفر فرمانـده نیروهـای حمایت قاطع و مقام  های ارشـد 
امنیتـی بـه والیـت هـرات در حالی صـورت می گیـرد که در 
حـال حاضـر درگیری میـان جنگ جویـان طالبـان و نیروهای 
والیت هـای حـوزه ی  ولسـوالی های  از  شـماری  در  امنیتـی 
غـرب افغانسـتان به شـمول بادغیـس، فـراه و هـرات جریـان 

دارد.
بـا ایـن حـال خوشـحال سـادات، معیـن ارشـد امنیتـی 
وزارت داخلـه می گویـد کـه پـس از ایـن شـمار نیروهـای 
به منظـور  کشـور  غـرب  حـوزه ی  والیت هـای  در  امنیتـی 

یافـت. خواهـد  افزایـش  هراس افگنـان  سـرکوب 
آقـای سـادات همچنـان گفت کـه »دولـت نمی تواند در 
هـر روسـتا سـربازان را به هدف تأمیـن امنیت مـردم بگمارد، 
امـا ایـن وزارت تـالش می کنـد تـا متناسـب بـا امکانـات 
دست داشـته ی خویـش بـرای تأمین امنیت مـردم تالش کند.«
او افـزود کـه مردم بایـد برای تأمیـن امنیت خودشـان با 

نیروهـای امنیتی همـکاری کنند.
»طالبان توانایی مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند«

عملیـات  پیشـرفت  از  والـی هـرات  ایـن  بـا  هم زمـان 
مشـترک تصفیوی که از چند روز بدین سـو در ولسـوالی های 
و  اوبـه  ولسـوالی های  به شـمول  والیـت  ایـن  شـرقی 

پشـتون زرغون راه انـدازی شـده، خبـر می دهـد و می گوید که 
ایـن عملیـات پـر از دسـت آورد بـوده اسـت. 

عبدالقیـوم رحیمـی، والی هـرات در این نشسـت خبری 
گفـت که طالبـان توانایی مقابله بـا نیروهای امنیتـی را ندارند 
و در جریـان ایـن عملیات ها در ولسـوالی های شـرقی هرات 

به غیرنظامیان هیچ آسـیبی نرسـیده اسـت.
در  اسـت  قـرار  کـه  افـزود  همچنـان  رحیمـی  آقـای 
پاکسـازی  به منظـور  دیگـر  عملیـات  آینـده سـه  مـاه  چنـد 
ولسـوالی های ناامـن هـرات از وجـود مخالفان مسـلح دولت 

شـود. راه انـدازی 
در همیـن حـال کامـران علیزایی، رییس شـورای والیتی 
هـرات از راه انـدازی عملیـات تصفیـوی و سـفر مقام هـای 
و  کـرده  اسـتقبال  والیـت  ایـن  بـه  کشـور  نظامـی  ارشـد 
می گویـد کـه نیروهـای امنیتـی بایـد برنامـه ی مشـخصی بـه 

هـدف سـرکوب هراس افگنـان داشـته باشـند.
گفتنـی اسـت کـه در کم تـر از یـک مـاه گذشـته ایـن 
دومیـن بـاری اسـت کـه فرمانـده نیروهـای حمایـت قاطع و 
مقام هـای ارشـد امنیتـی بـرای بررسـی اوضـاع امنیتـی غرب 

افغانسـتان بـه والیـت هـرات رفته انـد.
افزایـش ناامنی هـا در دو ماه گذشـته نگرانی هـای زیادی 
را از تبدیل شـدن غـرب افغانسـتان بـه یـک منطقـه ی ناامـن 

به دنبال داشـته اسـت.

گروه  جنگ جویان  روز:  اطالعات 
 2۰ )پنج شنبه،  پیش  روز  شش  طالبان 
جلریز  ولسوالی  باشنده ی   25 سرطان( 
با  ولسوالی  این  در  را  میدان وردک  والیت 

خود برده اند.
والیت  نماینده ی  راسخ،  مهدی 
دیروز  نمایندگان  مجلس  در  میدان وردک 
)سه شنبه، 25 سرطان( به روزنامه اطالعات 
باشندگان  از  همه  افراد  این  که  گفت  روز 
جلریز  ولسوالی  مرکز  »جلگه«،  روستای 
به سر  طالبان  نزد  در  هنوز  تا  که  می باشند 

می برند.
این  طالبان  راسخ،  آقای  گفته ی  به 
آنان  که  برده اند  با خود  آن  از  پس  را  افراد 
»بیرون راندن«  بر  مبنی  به درخواست طالبان 
از مرکز ولسوالی  نیروهای دولتی  ادارات و 

جواب رد داده بوده اند.
این  پی  در  »طالبان  افزود:  او 
روستای  در  بازرسی  ایست  یک  موضوع، 
در  و  می کنند  افراز  جلریز  »اسماعیل خیل« 
اول حدود ۴۰ باشنده ی جلریز را شناسایی 
کرده و بعد هم 25 باشنده ی این ولسوالی را 

به گروگان می برند.«
این عضو مجلس نمایندگان تأکید کرد 
این موضوع به وزارت های دفاع ملی و  که 
در  محلی  مسئوالن  و  کشور  داخله ی  امور 
والیت میدان وردگ در جریان گذاشته شده، 
اما تا کنون هیچ اقدامی برای رهایی این افراد 

صورت نگرفته است.
به گفته ی آقای راسخ تا کنون تالش های 
متنفذان محلی نیز در این مورد کارساز نبوده 

است.
شریف زی،  محب اهلل  اما  حال  این  با 

روزنامه  به  میدان وردگ  والی  سخن گوی 
اطالعات ضمن تأیید ربوده شدن »تعدادی از 
طالبان  سوی  از  جلریز«  ولسوالی  باشندگان 
گفت که این افراد با پادرمیانی متنفذان قومی 

میدان وردگ به زودی آزاد خواهند شد.
جنوب  غرب  در  میدان وردک  والیت 
کشور  ناامن  والیت های  از  یکی  کابل 
این  در  جلریز  ولسوالی  می آید.  به حساب 
والیت به دلیل حضور گسترده ی جنگ جویان 
طالبان بارها شاهد گروگان گیری غیرنظامیان 

از سوی این گروه بوده است.

»جنگ جویان طالبان ۲۵ باشنده ی ولسوالی جلریز میدان وردگ را ربوده اند«

اداره ی  روز:  اطالعات 
هوانوردی ملکی کشور اعالم کرده 
است که پاکستان حریم هوایی اش 
پروازهای  تمامی  روی  به  را 

افغانستان – هند باز کرده است.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
آمده  رسیده،  نشر  به  اداره  این 
دو  عصر  پاکستان  »دولت  است: 
با  قبل )دوشنبه، 2۴ سرطان(  روز 
صدور NOTAM اعالم کرد که 
همه ی  روی  بر  کشور  این  فضای 

پروازهای ملکی باز شده است.«
این اداره گفته است که پس از 
این تمامی پروازهای سکتور کابل 
– دهلی و کابل – ممبی از حریم 

هوایی پاکستان انجام می شود.
گفته  اداره  این  اعالمیه ی  در 
حریم  بسته بودن  که  است  شده 
هوایی پاکستان به روی پروازهای 
سیستم  اختالل  موجب  افغانستان 

بود  شده  منطقه  هوایی  ترافیک 
به  زیادی  مالی  »زیان های  و 
افغانستان«  هوانوردی  بخش های 

وارد کرده است.
هوایی اش  حریم  پاکستان 
حوت   8( پیش  ماه  چهارونیم  را 
سال گذشته( پس از آن بست که 
پاکستان و هند روی  تنش ها میان 
حمله ی انتحاری در کشمیر تحت 

این  در  یافت.  شدت  هند  کنترل 
گروه  را  آن  مسئولیت  که  حمله 
گرفت،  عهده  به  »جیش محمد« 
کشته  هندی  سرباز   ۴۴ دست کم 

شده بودند.
حریم  بسته شدن  از  پس 
پروازها،  روی  به  پاکستان  هوایی 
مقصد  به  عبوری  هواپیماهایی  
افغانستان و هند باید به جای کمتر 

ساعت  شش  حدود  دوساعت  از 
و  دهلی  به  تا  می بودند  پرواز  در 
افزایش  آن  کنار  در  برسد.  کابل 
قیمت بلیت، تاخیر و لغو پروازها 
از  پرواز  زمان  شدن  طوالنی  و 
مسافران  برابر  اصلی  چالش های 
افغانستان بود که سفر را برای آنان 

سخت ساخته بود.
اداره ی  هم  سویی  از 

هفته ی  کشور  ملکی  هوانوردی 
سرطان(   1۷ )دوشنبه،  گذشته 
در  افغانستان  که  بود  کرده  اعالم 
هوایی  حریم  مسدودماندن  پی 
پروازهای  روی  به  پاکستان 
افغانستان، دو خط پروازی عبوری 
کشور  شرق  به  غرب  از  جدید 

ایجاد کرده است.
که  بود  گفته  اداره  این 
این خطوط  در  عبوری  پروازهای 
تاجکستان  و  افغانستان  فضای  از 
گذشته و بعد وارد چین و آسیای 

شرقی می شود.
این  اعالمیه ی  در  همچنان 
اداره گفته شده بود که مسیر غرب 
– شرق که قبال از فضای پاکستان 
عبور می کرد، با آوردن اصالحات 
در غرب و شرق برای شرق آسیا و 
غرب آسیا نیز بدون عبور از فضای 

پاکستان، باز شده است.

حریم هوایی پاکستان بر روی پروازهای افغانستان – هند باز شد

کنترل معدن الجورد »کران و منجان« در بدخشان به دست جنگ جویان طالبان افتاد
اطالعـات روز: مقام هـای محلـی در والیـت بدخشـان تأیید می کنند کـه جنگ جویان 
گـروه طالبـان کنتـرل معـدن الجـورد »کـران و منجـان« را در ولسـوالی کـران و منجـان 

گرفته انـد. به دسـت 
نیک محمـد نظـری، سـخن گوی والـی بدخشـان بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت 
کـه کنتـرل این معدن دو شـب  قبـل )دوشـنبه، 2۴ جـوزا( در نتیجه ی حمله ی گسـترده ی 

طالبـان به دسـت ایـن گـروه افتاده اسـت.
آقـای نظـری افـزود که در جریـان این حملـه ی طالبان، تمامـی 2۰ نیـروی امنیتی ای 
کـه تأمیـن امنیـت و محافظـت ایـن معـدن الجـورد را بـر عهـده داشـتند، نیـز توسـط 

جنگ جویـان ایـن گـروه بـه اسـارت گرفتـه شـده اند.
او تأکیـد کـرد که اقدامات الزم از سـوی نیروهای دفاعی و امنیتـی برای بازپس گیری 

ایـن معـدن در نظر گرفته شـده و به زودی ایـن نیروهای عملیات شـان را آغاز می کنند.
در همیـن حـال گـروه طالبـان بـا نشـر اعالمیـه ای ادعا کرده اسـت که در ایـن حمله 

3۷ سـرباز دولتـی از سـوی جنگ جویـان آنـان به اسـارت گرفته شـده اند.
معـدن الجـورد کـران و منجـان تنهـا معـدن الجـورد در والیـت بدخشـان اسـت 
کـه پیـش از ایـن به صـورت غیرقانونـی و سـنتی از سـوی شـماری از زورمنـدان محلـی 
اسـتخراج می شـد، امـا کار اسـتخراج آن از دو سـال پیش به ایـن طرف ممنوع شـده بود.
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را  دسـتانش  اسـت.  فکرکـردن  حـال  در  او 
اطـراف سـرش حلقه کـرده و شـقیقه هایش را 
کـه بـه سـپیدی گراییـده، می خارانـد. بعـد از 
لحظـه ای فکـر، قطره هـای اشـک از گوشـه ی 
را  اشـک هایش  می شـود.  سـرازیر  مژه هایـش 
پـاک می کنـد و می گویـد: »بعـد از خاک کردن 
همسـرم بـه معنـای واقعـی تنهـا شـدم و ایـن 
تنهایـی مثـل خـوره بـه جانـم افتاد و این شـد 
کـه بـه ایـن مـواد لعنتـی پنـاه آوردم تـا برای 
لحظـه ای هـم شـده غمـم را فراموش کنـم. اما 
ایـن تنهـا دلیلی نیسـت که به اعتیـاد روآوردم، 

دالیـِل دیگـری هـم داشـت.«
بـا گذشـت هـر روز مـرگ صدیقـه کهنه 
و کهنه تـر می شـود و صمـد دیگـر بـا نبـودِن 
صدیقـه کنار می آیـد. صمد از ابـراز عالقه اش 
بـه نواسـه هایش و پسـر و عروسـش می گوید 
و این کـه آن هـا را خیلـی دوسـت دارد. امـا با 
فـوت زنـش و تقاعـد از کار، نـگاه و رفتـار 
عروسـش تغییـر می کنـد. یـک روز وقتـی از 
زیـارت قبـِر صدیقـه می آیـد هـوس رفتـن به 
بـاغ بـاال می کنـد. در آن جـا بـا رفیقـاِن گرمابه 
و گلسـتانش مواجـه می شـود کـه دیگـر پیر و 
فرتـوت شـده اند. بعـد از لحظـه ای از هم دیگر 
تلفـن  خداحافظـی می کننـد و صمـد شـماره 
بـه  »شـبی  می گویـد:  و  می گیـرد  را  آن هـا 

کلبـه ای فقیرانـه ی مـا تشـریف بیاوریـد.«
خـودش  و  خانـه  مخـارج  بـرای  صمـد 
شـبی  می کـرد.  اسـتفاده  تقاعـدش  پـول  از 
دوسـتانش را مهمـان می کنـد. شـب مهمانـی 
شـده  مواخـذه  به شـدت  عروسـش  توسـط 
دوسـتانش  از  تعـدادی  را  مشـاجره  ایـن  و 
کـه در راهـرو خانـه بودنـد، می بینـد. وقتـی 
خداحافظـی یکـی از رفقـای شـوخ طبعش بـه 
او می گویـد: »بچیـم صمـد این عروس اسـت 
بفهمانـی  برایـش  نمی توانـی  داری؟  تـو  کـه 
حداقـل  نیسـت.  خـوب  این کارهایـش  کـه 
وقتـی کاری از دسـتت برنمی آیـد بـه پسـرت 
اول  بـار  دفعـه  »آن  می گویـد:  صمـد  بگـو.« 
نبـود که عروسـم مـرا تحقیـر کرده بـود، بلکه 
مـوردی  در  و  کـرده  توبیـخ  چندین بـار  مـرا 
برایـم گفـت: بـرو برایـت زن پیـدا کـن، مـن 
حوصلـه ی تـر و خشـک تـو را نـدارم. اما من 
به خاطـر خراب نشـدِن زندگـی آن ها به کسـی 
چیـزی نگفتـم، حتـا بـه پسـرم و تـو اولیـن 

کسـی هسـتی کـه برایـت قصـه کـردم.«
بـه  بـدی  احسـاِس  قصـه  ایـن  از  بعـد 
کـردن:  فکـر  خـودم  پیـش  داد.  دسـت  مـن 
»یعنـی پـدراِن مـا کـه کم کـم بـه سـن کهولت 

اسـت؟« چیـزی  چنیـن  سـزاوارِ  می رسـند 
در  امنیتـی  اوضـاِع  خرابـی  به دنبـال 

در  کـه  ترورهایـی  و  کابـل  در  و  افغانسـتان 
کوچـه و پس کوچه هـای کابـل انجام می شـد/ 
سـفر  در  صمدخـان  پسـِر  طاهـر  می شـود، 
کاری کـه خارج از کشـور بـود، به افغانسـتان 
برنمی گـردد و بعـد از مدتـی زن و بچـه اش را 
هـم پیـش خـود فرامی خوانـد و صمـد تـک 
و تنهـا می شـود. بعـد از یـک مـاه تنهایـی بـا 
کـه  پولـی  مقـدار  یـک  و  بازنشسـتگی  پـول 
را  خانـه ای  بـود،  گذاشـته  برایـش  پسـرش 
اجـاره می گیـرد. در یک اتاق خـودش زندگی 
همسـایه  بـه  را  اتاقـش  دو-سـه  و  می کنـد 
آن هـا  داشـتم،  خوبـی  »همسـایه ای  می دهـد: 
لباس هایـم را می شسـتند و منـم کرایـه ی خانه 

نمی گرفتـم.« آن هـا  از 
غـم تـرک پسـر و نواسـه هایش و نبـودن 
یـک همـدم صمـد را تـا مـرز جنـون می بـرد. 
شـب ها دیـر می خوابد و روزهایـش را در باال 
بـاغ می گذرانـد. بالخـره در یک عصـر طالیی 
بـا تعـارف زیـادِ چند جـوان چرس می کشـد. 
چرس کشـیدن صمـد با آن جوانان تـا دو هفته 
یـک  روزی  این کـه  تـا  می انجامـد  طـول  بـه 
مـرد میان سـال دیگـر بـه جمـع آن هـا اضافـه 
می شـوند. آن مـرد بعـد از کشـیدن چرس یک 
مـواد دیگـر را تعـارف کـرده و بـا تعریـف و 
تمجیـد صمـد را بـر آن مـی دارد تـا از آن هم 
می کننـد.  امتنـاع  جوانـان  امـا  کنـد،  اسـتفاده 
را  اعتیـادش  اولین بـار  کاکا صمـد خاطـره ای 
این طـوری تعریـف می کنـد: »برخـورد آن مرد 
در اول بـا مـن سـرد بـود ولـی بـا آن جوانـان 
خیلـی صمیمـی بـود. از آن هـا پرسـیدم شـما 
مگـر ایـن محتـرم را می شناسـید؟ گفتنـد نـه. 
از  را  سـفیدرنگ  مـاده ی  وقتـی  کوتـاه  قصـه 
جیبش کشـید به جوانان یک تعارف سرسـری 
کـرد و مـرا گفـت: ایـن بـرای من و تـو جور 
شـده، اگـر غـم داشـته باشـی تو را خوشـحال 
می کنـد، اگـر خسـته باشـی خسـتگی ات را در 
می کنـد. و صدهـا تعریـف و دلیـل دیگر گفت 
تـا مجـاب شـدم کـه بکشـم. وقتی از کشـیدن 
فـارغ شـدیم احساسـی وصف ناپذیـری به من 
دسـت داد. هیـچ چیـز برایم مهـم نبـود. انگار 

داشـتم روی ابرهـا پـرواز می کـردم.«
تـا یـک مـاه صمـد بـا آن مـرد مـواد را 
رایـگان می کشـد. یـک روز هـر چـه انتظـار 
می کشـد سـر و کلـه ی آن مـرد پیدا نمی شـود 
و او بـا حالـت بـدی خودش را تا کوته سـنگی 
می رسـاند. بـا پـرس و پـال زیـاد برایـش پـل 
سـوخته را آدرس می دهنـد. در پل سـوخته آن 
مـاده ی حیات بخشـش را پیـدا می کنـد. شـبی 
برایـش زنـگ می آید، تلفن را برمی دارد پشـت 
می انـدازد  طنیـن  گوشـش  بـه  خـط صدایـی 

کـه صمـد حـس می کنـد ایـن صـدا کمـاکان 
او  احوال پرسـی  و  سـالم  از  بعـد  آشناسـت. 
بـه  را  او  نـادر  می کنـد.  معرفـی  را  خـودش 
دفتـرش دعـوت می کنـد و صمـد اول صبـِح 
فردایـش بـه دفتـر او مـی رود. نادر سـخنانش 
جوانانـی  دسـته ی  آن  از  قصه کـردن  بـا  را 
شـروع می کنـد کـه زمانـی بـا صمـد یک جـا 
چـرس می کشـیدند تـا بـه مـردی می رسـد که 
صمـد را بـه اعتیـاد سـوق داده بـود و در آخر 
می گویـد: »صمـد بچیـم می بینـی کـه دنیـا از 
ایـن رو بـه آن رو شـده، در دوره ی حکومـت 
کمونیسـت ها تـو مـرا بسـیار زجـر دادی حاال 
نوبـت مـن اسـت. آن آدم ها را کـه برایت قصه 
کـردم آدم های مـن بودند. شـاید پیش خودت 
خیالـی کـرده ای این مـوادی که یک مـاه از آن 
اسـتفاده کـردی انـگار از آسـمان آمـده بود. نه 
عزیـز مـن، پـول آن موادهـا را من مـی دادم، تا 
غـرورت را بشـکنم و از تـو انتقـام بگیـرم. به 
ایـن جملـه توجـه کـن کـه می گوینـد "گهـی 

زیـن بـه پشـت و گهی پشـت بـه زین".« 
بـا  را  نـادر صمـد  ایـن قصه هـا  از  بعـد 
حقـارت تمـام از دفتـرش بیـرون می انـدازد. 
صمـد می گویـد: »مـن نسـبت بـه ایـن قضیـه 

بـودم.« مشـکوک  اول  از 
صمـد بعـد از آن ماجـرا تـالِش زیـادی 
می کنـد تـا اعتیـادش را تـرک کنـد و اسـتفاده 
امـا  می کنـد  کم تـر  و  کـم  روز  هـر  را  آن  از 
تـا رسـیدن بـه مقصـود راه درازی را در پیـش 
بـه  چندبـار  روز  »قبـال  می گویـد:  او  دارد. 
پل سـوخته می آمـدم حـاال فقـط روز یک بـار 

می آیـم.« 
صمـد را مـردی یافتـم باوقـار و مـؤدب. 
و  تمیـز  و  تـر  امـا  بـود،  معتـاد  این کـه  بـا 
خوش سـلیقه بـود و همیشـه لبخنـد بـر لـب 
دوران  عکـس  مالقـات  آخریـن  در  داشـت. 
آدم  یـک  داد.  نشـان  مـن  بـه  را  جوانـی اش 
هیکلـی و بشـاش بـا ُکت شـلوار خوش دوخت 
و سـرمه ای رنگ کـه جلـوی دروازه خانـه اش 
ایسـتاده بـود. صمد به چهـره ام ُزل زد و گفت: 
اولیـن  تجربه هایـم.  هـم  ایـن  جـان  »هـادی 
کسـی هسـتی کـه برایـت بازگـو کـردم. حـاال 
کـه قصـه بـه آخـر رسـیده می خواهـم از تـو 
یـک خواهشـی داشـته باشـم کـه دیگه دسـت 
از سـرم بـرداری و بگـذاری کـه زندگـی ام را 

» . کنم
کابـل بـا گذشـت هـر لحظـه تاریـک و 
تاریک تـر می شـد. در آخریـن جلسـه صمـد 
بـا خداحافظـی از مـن بـه طـرف پـِل هوایـی 
در  دقیقـه  چنـد  از  بعـد  رفـت.  کوته سـنگی 

میـان دود و مـه گـم شـد.

اشـاره: اسـم ها در ایـن گـزارش مسـتعار 
 . ست ا

ظاهـِر منظـم، پیراهـن اتـو کـرده، ریـش 
تراشـیده و سـبیل زمخـت داشـت. بـا اصـرار 
هم قصـه  لحظـه ای  کـردم،  قانـع اش  زیـاد 
شـویم. هم قصه شـدن دو آدم غریبـه کـه بـرای 
را می بیننـد در شـهر  بـار همدیگـر  نخسـتین 
گـرگ و میـش کابل، قصه  ی سـاده ای نیسـت. 
چـای  نوشـیدن  بـرای  را  دعوتـم  وقتـی 
اولیـن  پذیرفـت،  محقـری  چایخانـه ی  در 
جـدی  و  محکـم  تصـورم  خـالف  سـوالش، 
بـود: »می خواهـی بـا تجربه هـای مـن چـه کار 
کنـی؟ می خواهـی بـه جمع مـا بیایی یـا کاری 
دیگـری داری؟« گفتـم: »نـه! فقـط می خواهـم 
بدانـم.« لحظـه ای مکـث کـرد و بعد خواسـت 
کـه دم پایی هایـش را بپوشـد و بـرود. زمانی که 
می خواسـت خداحافظـی کنـد بـه یک بـاره از 
رفتـن منصرف شـد و آمـد روبه رویم نشسـت 
و گفـت: »وقتـی بخواهـی دنبال مـواد مخدر و 
مشـتقاِت آن بگـردی بـه وفـور می توانـی پیدا 
کنـی. ایـن کار خیلـی راحـت اسـت. گاهـی 
وقت هـا می توانـی بـا یک تمـاِس کوتـاه مواد 
مـورد ضرورتـت را در هـر جای کـه بخواهی 
می آورنـد. امـا اگـر بخواهـی بـا آن هـا بـازی 
خـودت  قبـر  کنـی  خبـر  را  پلیـس  و  کنـی 
آن هـا  بـه  زورشـان  هـم  پلیـس  و  کنـدی  را 
توسـط  اغلـب  را  پلیـس  افسـراِن  نمی رسـند. 

پـول زیـاد تطمیـع می کننـد.«
ظاهـر صمـد و چین وچـروک صورتـش 
مـی داد.  نشـان  سـال   65 بـاالی  را  او  سـن 
کـه  مـؤدب  و  دوست داشـتنی  پیرمـردی 
چندسـالی  او  داشـت.  برلـب  لبخنـد  بیش تـر 
می شـود کـه بـه دام اعتیـاد افتـاده اسـت. ایـن 
را می شـود از ظاهـرش فهمیـد، اطراف چشـم 
او را لکه هـای سـیاهی احاطـه کـرده، اندامش 
الغـر شـده اسـت. وقتـی پیراهنش را تـا آرنج 
بـاال بـرد بـا دیـدن رگ هایـش وحشـت کردم 
»ِشـلنگ  انـگار  بـود،  کـرده  ورم  رگ هایـش 
یک انچـی« را زیـر پوسـتش پنهان کرده باشـد. 
»حـزب  اعضـای  از  زمانـی  صمـد 
در  او  بـود.  افغانسـتان«  خلـق  دموکراتیـک 
آن زمـان بـا یکـی از اعضـای حـزب رفاقـت 
نسـبتا خوبی داشـته اسـت. این رفاقـت زمانی 
کـه حـزب دمکراتیـک انشـعاب کـرد و به دو 
گروه »خلق و پرچم« تقسـیم شـد، سـرد شـد. 
صمـد بـه جنـاح خلـق آمـد و نـادر دوسـتش 
بـه جنـاح پرچـم رفـت. تـا این کـه اختالف ها 
میـان ایـن دو گـروه بـا گذشـت هـر روز اوج 
می گیـرد و رفاقـت نسـبتا خوِب صمـد و نادر 
بـه دشـمنی تبدیـل می شـود. با سـقوط دولت 

دکتـر نجیـب و اتفاقـاِت کـه به دنبـال آن بـه 
وقـع می پیونـدد پـای صمـد و خانـواده اش را 
بـه پاکسـتان می کشـاند. صمـد چنـد سـال بـا 
مشـقت تمـام در آن جـا زندگـی می کنـد. بـا 
سـقوط حکومـت طالبـان بـه کابـل می آیـد. 

او می گویـد: »وضعیـت دولت تأسـف آور 
بـود. دوبـاره حـزب و حزب بـازی، هرکسـی 
حزبـی نبـود وظیفـه ای گیر نمـی آورد. آن هایی 
خلـق  دموکراتیـک  حـزب  بـه  مربـوط  کـه 
هیـچ  نمی آوردنـد  گیـر  کـه  وظیفـه  بودنـد 
چـه، از طرفـی مجبـور بودنـد هویـت حزبـی 
خـود انـکار کننـد. مـردم بـه اعضـای حـزب 

می گفتنـد.« حـرام زاده  و  کافـر  دموکراتیـک 
مجبـور  خـودش  گفتـه ی  بـه  صمدخـان 
خانـواده اش  اصـرار  به خاطـر  می شـود 
عضویـت »احـزاب اشـرار« را بگیرد. پیوسـتن 
می شـود  باعـث  احـزاب  از  یکـی  بـه  صمـد 
برایـش  شـهرتی  و  بـرود  باالتـر  پله به پلـه  او 
دسـت و پـا کنـد. صمـد بـا تالشـش زندگـی 
داده  تـدارک  خانـواده اش  بـرای  را  خوبـی 
بـود. پسـرش بعـد از اتمـام درس و بحـث، با 
سیاسـت مداران و مقامـات حزب پدرش آشـنا 
می شـود و توسـط ایـن آشـنایی بـه مقام هـای 

می رسـد.  حکومتـی  خـوِب 
صمـد هنـوز لذت یـک زندگـی خوب را 
نچشـیده بـود کـه یـک اتفـاق شـبیه صاعقه ی 
هـم  از  را  زندگـی اش  و  می رسـد  راه  از 
صدیقـه  همسـرش  شـبی  می کنـد.  متالشـی 
بـه  را  او  صمـد  می کنـد  ناخوشـی  احسـاس 
معاینـات  و  مدت هـا  از  بعـد  می بـرد.  داکتـر 
زیـاد، داکتـران بـه او می گویـد: »عالیم نشـان 
سـرطان  بیمـاری  بـه  همسـرت  کـه  می دهـد 
مبتـال شـده اسـت. بـرای اطمینان خاطـر او را 

بـه خـارج از کشـور ببریـد.«
صمـد عـزم هندوسـتان می کنـد. در آن جا 
داکتـران تأییـد می کنـد کـه زنـش بـه سـرطان 
حـال  در  او  مریضـی  و  اسـت  شـده  مبتـال 
از چندسـال  بعـد  اسـت. صدیقـه  پیش رفـت 
بیمـاری در یـک زمسـتان سـرد چشـمانش را 
بـرای همیشـه می بنـدد و صمـد را در دنیای از 

تنهایـی رهـا مـی کند.
زیبایـش  مچ بنـدی  سـاعت  بـه  صمـد 
سـاعت  »ایـن  می گویـد:  و  دوختـه  چشـم 
آخریـن یـادگار زنـم اسـت کـه برایـم مانـده 
از  نـدارم  دوسـت  شـرایطی  هیـچ  تحـت  و 
دسـتش بدهـم...« باقی حرف هایـش را قورت 
مـا  بیـن  لحظـه ای سـکوت  و چنـد  می دهـد 
آتـش  را  سـیگاری  مـن  می شـود.  حکم فرمـا 
اسـت  تمام شـدن  در حـال  می زنـم. سـیگارم 
و منتظـرم تـا صمـد سـکوت را بشـکند. امـا 

سرنوشت یک عضو حزب دموکراتیک خلق 
که زندگی اش را دود می کند 

صمد به ساعت مچ بندی 
زیبایش چشم دوخته و 

می گوید: »این ساعت آخرین 
یادگار زنم است که برایم 

مانده و تحت هیچ شرایطی 
دوست ندارم از دستش 

بدهم...« باقی حرف هایش را 
قورت می دهد و چند لحظه ای 

سکوت بین ما حکم فرما 
می شود. من سیگاری را 

آتش می زنم. سیگارم 
در حال تمام شدن است 

و منتظرم تا صمد سکوت 
را بشکند. اما او در حال 

فکرکردن است. دستانش را 
اطراف سرش حلقه کرده و 

شقیقه هایش را که به سپیدی 
گراییده، می خاراند. بعد از 

لحظه ای فکر، قطره های اشک 
از گوشه ی مژه هایش سرازیر 
می شود. اشک هایش را پاک 

می کند و می گوید: »بعد از 
خاک کردن همسرم به معنای 
واقعی تنها شدم و این تنهایی 
مثل خوره به جانم افتاد و این 
شد که به این مواد لعنتی پناه 

آوردم تا برای لحظه ای هم 
شده غمم را فراموش کنم. اما 

این تنها دلیلی نیست که به 
اعتیاد روآوردم، دالیِل دیگری 

هم داشت.«

هادی خوش نویس

عکس: آرشیفی
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فارن پالیسیـ  استفانی گلینسکی

مترجم: جلیل پژواک
جنگل  کنر؛ منبع درآمد جنگ جویان داعش

چشمان نافذ و قدرتمند که گویی به قعر چشمانم زل زده  و لبخندی که به تکرار 
»کریستینا دی سیلوا« است؛  به  متعلق  نقش می بندد و محو می شود،  پهنای صورتش  تا 
خانمی چهل ویک ساله ی    برزیلی با پوست سبزه ای، قامت بلند، شانه های پهن و مقاوم و 
موهای کوتاه سیاه رنگ که سال هاست افغانستان را خانه اش و مردم این کشور را هموطنانش 

می خواند.
وقتی سخنی از قانون تابعیت افغانستان برای شهروندان سایر کشورها به میان آمد، به یاد 
خانمی افتادم که دو هفته پیش در ساختمان کلینیک داکتران دانشگاه کابل با وی آشنا شده 
بودم. کیلی صدایش می کردند و با لهجه ی کابلی منحصر به فردی صحبت می کرد. گفته بود 
برای دریافت تابعیت افغانی درخواست داده است و منتظر دریافت یک سری اسناد الزم از 
برزیل است. سراغش را از دوستی گرفتم و بعد از چند روزی موفق شدم با او در آپارتمانش 

مالقات کنم.
باالرفتن از شش  طبقه و گرمای سوزان چاشتگاهی به نفس نفسم انداخته بود؛ او مرا 
با لبخند ملیح که خستگی را از تن می ربود به داخل دعوت کرد. روی دو مبل تک نفره ی 
کنار پنجره، روبه روی هم نشستیم. با تربوز، آب میوه و خوراکی متنوع از من پذیرایی کرد 

که می تواند بکاهد. با کمک اطرافیانش و دوستانی که در کلیسا با آن ها آشنا شده بود، موفق 
می شود وارد دانشگاه شده و در نهایت نخستین مدرک تحصیلی اش را در رشته ی الهیات از 
دانشگاه باسیل برزیل و سند ماستری اش در رشته ی روا ن شناسی اجتماعی از دانشگاه برکام 

اسپانیا به دست آورد. 
»از انتخاب رشته های تحصیلی ام بسیار راضی هستم. توانستم خانواده ام را درمان کنم 
و صفا و صمیمیتی را که باید در یک خانواده باشد، بعد از سال ها تجربه کنم؛ در کنار آن، 
روان شناس بودن مرا بیش تر با خودم و اهدافم آشنا کرد و ایمان به خداوند، مسیر درست 

زندگی ام را که همان کمک و درمان انسان های دیگر بود، به من نشان داد.«
کریستینا حاال هم زمان مقطع دکترایش را به گونه ی آنالین در بخش روان شناسی جرمی 
از دانشگاه برکام و لیسانس دومش را در رشته ی دندان پزشکی در یکی از دانشگاه های کابل 

پیش می برد.
کیلی معتقد است انسان ها به دور از تعلقات زبانی، قومی، و مذهبی، با همدیگر رابطه ی 
انسانی و معنوی دارند. ظاهرا اعتقاد عمیق اش به انسانیت و ارتباط و هم پیوندی انسان ها 
با همدیگر، او را از سرزمین اسطوره های فوتبال و فوتبالی ها به افغانستان کشانده است؛ 
سرزمینی که جنگ های ناتمام و خشونت های بی وقفه دمار از روزگار مردمش درآورده است.

افغانستان؛ خانه ی خواستنی کیلی 
ماجرای آمدن و ماندن کیلی در افغانستان، برمی گردد به اواخر دوران امارت اسالمی 
طالبان. در سال 2۰۰۰ میالدی، روزی کیلی پای تلویزیون می نشیند. به طور اتفاقی روی 
پرده ی تلویزیون، تصاویری از صحنه ی جنگ و مردانی با لباس های نامنظم و تفنگ به دست 
که موها و ریش های بلندشان از زیر دستار سیاه و سفید بیرون زده، می بیند. در البه الی این 
صحنه های خشن برای نخستین بار، نام افغانستان را می شنود. آن روز او حتا فکرش را هم 
نمی کرد که روزی با جغرافیای کوهستانی و خشک در جنوب آسیا و مردمانی که دست کم 

چهل سال درگیر منازعه و خشونت است، رابطه ای برقرار کند.
»از آن به بعد، روزهای پی هم این سرزمین ناشناخته ی آن سوی آب ها مرا با خودش 
درگیر کرد. برایم مثل ندایی از مافوق بود. نیرویی مرا به سوی این کشور می کشاند؛ نیرویی 

که به من می گفت مردم آن سرزمین به تو و تو به آن ها نیاز داری.«
آن طور که که کیلی می گوید دغدغه ی دیدار از افغانستان از همان سال 2۰۰۰ در او 
ایجاد شد. اما او هنوز یک دانشجو بود و باید برای آمدن به افغانستان پس انداز می کرد؛ 
انگلیسی یاد می گرفت و به دنیای بزرگ تر از سائوپولو قدم می گذاشت. او قبل بازدید از 
افغانستان، به نقاط دیگر دنیا سفر کرد. به یاری و درمان معتادان در ایتالیا شتافت و به مدت 
دو سال دوست زنان زندانی در سنگال شد. سال 2۰۰8 بود که سرانجام با کوله باری از تجربه 
و دانش روان درمانی به افغانستان آمد و 3 سال را در شهرهای هرات و فیض آباد سپری کرده 

و در نهایت ساکن کابل شد.
از اولین باری که کریستینا دی سیلوا نام افغانستان را شنید، 19 سال گذشته است و از 
اولین باری که پایش را در این جغرافیای جنگ و جنون گذاشت، 11 سال. او وقتی قدمش 
را از پله های هواپیما روی فرودگاه کابل می گذاشت، چیزی فراتر از گزارش های رعب آور 

و بعد از احوال پرسی گرم و صمیمانه، به 
مرور سفر زندگی اش نشست؛ سفری که 
پر بود از تصامیم و ماجراجویی هایی که 
باعث شده بود کیلی، آن طور که خودش 
یاد می کند دیگر آن نوجوان خشن، بزدل 
بلکه  نماند؛  پیش  سالیان  افسرده ی  و 
خود ترسیم گر جاده ی پرخم وپیچ و اما 

آگاهانه ی مسیر زندگی اش باشد.
کوچک  نام  با  سیلوا  دی  کریستینا 
»کیلی« روان شناس است و هم زمان در 
می کند.  تحصیل  دندان پزشکی  رشته ی 
هشت سال است که باشنده ی کابل است 
مریضانی  معالجه ی  مصروف  بیش تر  و 
است که نزد وی مراجعه می کند. محل 
نشیمن اش  اتاق  کلکین  از  را  کارش 
می شود دید. می گوید: »من هیچ روزی 
را مرخصی نمی گیرم. مریضانی دارم که 
تمام روزهای هفته را کار می کنند و باید 
روزهای جمعه آن ها را ببینم. روان درمانی 
پروسه ی کوتاهی نیست و هر مریض به 

توجه و مراقبت ویژه نیاز دارد.«
چرا کریستینا روان شناس شد؟

وقتی شش سالش بود، پدرش را از دست داد و او که فرزند کوچک خانواده بود، در 
خانواده ای بزرگ شد که خشونت و خرافه پرستی و ارتباط با ارواح در تاروپودش ریشه 
دوانده بود. کیلی ناخواسته در یک خانه ی بسیار محقر که نه امکاناتی خوبی داشت و نه 
هم نظم و اصول خانوادگی درست، در شهر »ساوپاولو« برزیل به دنیا آمد. مادرش الکولی و 
افسرده بود و سه برادرش نیز زندگی خالف کارانه ای داشتند که بیش تر روزهای هفته را در 
زندان ها سپری می کردند و روزهای دیگر هفته را با لت وکوب یکدیگر. کیلی آن جا با تمام 
معضله های اجتماعی و خانوادگی خو می گرفت و افسرده و ناامید به زندگی یک نواخت و 
بی هدفش ادامه می داد. در واپسین سال های نوجوانی اش با خانمی آشنا می شود که او را به 
یگانه پرستی دعوت می کند. کیلی می گوید: »از آن پس آرامش گم شده ی تمام سالیان کودکی 
و نوجوانی ام را در کلیسا یافتم، برای بهبودی وضعیت روحی و معنوی خانواده ام، شبانه روز 

دعا می کردم و از آن ها بارها دعوت کردم که مثل من قلب شان را با نور الهی منور کنند.«
بعد از تغییر دین، کیلی تصمیم می گیرد بیش تر از یک قربانی باشد. او که شاهد ده ها 
و صدها خانواده با مشکالت مشابه با خانواده ی خودش بوده است، به جست وجوی راهی 
می شود که بتواند تاثیرات ناگوار خشونت و فقر را از روان انسان های دوروبرش تا حدی 

مطیع اهلل صافی 22 ساله، افسر پولیس 
کنر  در والیت  دورافتاده  پُسته ی  یک  در 
در شرق افغانستان، با مسلسلی در دست 
به  اشاره  با  او  است.  نگهبانی  مصروف 
تپه ی پوشیده  از درخت در کم تر از یک 
درست  »داعش  می گوید:  پُسته  مایلی 
دولت  عربی  نام  داعش  آن جاست.«  در 

اسالمی است. 
شاخه ی  جنگ جویان  از  تعدادی 
خراسان دولت اسالمی از سال 2۰15 در 
پایگاه جدید این  اما  والیت کنر بوده اند. 
گروه در عمق جنگل  های کنر است. آن ها 
صنعت پررونقی را به ارث برده اند که قبال 
تحت کنترل طالبان بود و حاال منبع درآمد 
روزافزون شبه نظامیان دولت اسالمی شده 

است.
ولسوالی  در  صافی  آقای  پُسته ی 
خطوط  از  یکی  امتداد  در  »چوکی« 
واقع  اسالمی  دولت  علیه  جنگ  مقدم 
نقاط  از  یکی  منطقه  این  اما  است.  شده 
که  است  قاچاق چی هایی  کلیدی  ورودی 
از  عبور  و  قاطر  از  استفاده  با  را  چوب 
مناطق کوهستانی یا پنهان کردن »ُکنده های 
از  عبور  و  باربری  موترهای  در  درخت« 
مرز رسمی، از کنر به سایر نقاط افغانستان 

یا پاکستان انتقال می دهند.
زراعت  رییس  صافی،  انعام اهلل 
سال  در  دولت  که  می گوید  کنر  والیت 
افزایش  ترس  از  را  2۰16 فروش چوب 
جنگل زدایی و بیابان زایی ممنوع کرد؛ زیرا 
جنگل  هکتار   1۰ ساالنه  متوسط  به طور 
دگروال  می شود.  قطع  والیت  این  در 
پولیس  فرماندهی  معاون  محمدیوسف، 

از  کارگاه نجاری اش نشسته می گوید که 
روبه روشدن با جنگ جویان نمی ترسد: »ما 
با یکدیگر دادوستد داریم، پس باید روابط 

خوبی داشته باشیم.«
از  طرف ها،  تمام  با  قاچاق چی ها 
و  اسالمی  دولت  تا  گرفته  محلی  دولت 
طالبان، روابط دوستانه برقرار می کنند اما 
یکدیگرشان  با  حتا  شبه نظامیان،  برخورد 
سال  یک  حدود  نیست.  دوستانه  خیلی 
پیش جنگل های اصلی کنر در دره  ی مزار، 
دواگل و کورنگل تحت کنترل طالبان قرار 
دولت  جنگ جویان  این  حاال  اما  داشت، 
اختیار  در  را  جنگل   که  است  اسالمی 
دارند. با شروع درگیری ها هزاران نفر از 
ساکنان این مناطق از خانه های شان فراری 
شدند. بین حمالت هوایی دولت، حمالت 
شورشیان و خطوط مقدم بی شمار، کسی 
نیست که در جنگ کنر پیروز میدان باشد. 
ناتو  پترس، سخن گوی  دگروال نت 
درگیری  شاهد  همچنان  »ما  می گوید: 
سنگین بین طالبان و شاخه خراسان دولت 
اسالمی در ننگرهار و کنر هستیم.« قلمرو 

دو گروه بارها دست به دست می شود. 
وقتی  می گویند  قاچاق چی ها  اما 
آن ها  باشد  میان  در  چوب  تجارت  پای 
مناطق  همه ی  بین  آزادانه  می توانند 
که  توضیح  این  با  ناصر  کنند.  رفتوآمد 
مناطق  در  از رفت وآمد  می کند  او تالش 
هزینه هایش  در  برای صرفه جویی  دولتی 
خودداری کند، می گوید: »اگر از منطقه ی 
طالبان عبور کنم برای دو تخته چوب 1۰۰ 
پولیس محلی  پاکستانی می پردازم.  روپیه 
دوهزار روپیه برای هر ُکنده چوب رشوه 

می کنند.  زندگی  میلیون نفری  نیم  تقریبا 
زبیر عارف، سخن گوی وزارت دفاع این 
از  »بیش  او می گوید:  را رد می کند.  آمار 
95 درصد داعشی ها در این کشور از بین 

برده شده است.«
ساله   28 جنگ جوی  احمد،  بالل 
دولت اسالمی از پاکستان که قبال در کنر 
زندگی می کرد، اما اخیرا به ننگرهار نقل 
اظهارات  به  رابطه  در  است  کرده  مکان 
»او  سخن گوی وزارت دفاع می گوید که 

اصال خبر ندارد.«
با بالل در رستورانی در کنار رودخانه  
در جالل آباد مرکز والیت ننگرهار مالقات 
می کنم. او از طریق مترجم پشتو توضیح 
جوانی  مردان  از  »بسیاری  که  می دهد 
ملحق  ما  به  کنند  جهاد  می خواهند  که 
می شوند. من در این جا ازبیک ها، چینی ها، 
دیده ام.«  را  اروپایی ها  حتی  و  هندی ها 
در  که  است  شلوغی  شهر  جالل آباد 
خشونت  افزایش  شاهد  گذشته  ماه های 
و حمالت تروریستی دولت اسالمی بوده 

است.
به  کنر  از  چوب ها  عمده ی  بخش 
عبدال ناصر،  می شود.  قاچاق  جالل آباد 
به  مرتب  او  که  می گوید  ساله   38 نجار 
شبه نظامیان  با  تا  می رود  کنر  جنگل های 
دولت اسالمی دادوستد کند. او می گوید: 
این  را  چوب  کل  که  نیست  »این طوری 
محلی  بازگانان  برساند.  فروش  به  گروه 
نیز ممکن است بخشی از گروه شورشی 
مالیه  درصد   1۰ آن ها  به  من  باشند. 

می دهم.«
کنار  کوچکی  اتاق  در  که  ناصر 

تروریسم،  از  »پس  می گوید:  کنر  والیت 
]این  بزرگ  مشکل  دومین  قاچاق چوب 

والیت[ است.«
درمی آورد  را  موبایلش  گوشی  او 
می دهد  نشان  که  عکسی  به  اشاره  با  و 
شناور  رودخانه  در  چوب  ُکنده  صدها 
است، گفت: »ما این محموله را فقط چند 
پیدا کردیم و  پاکستان  راه  در  پیش  هفته 
بهترین  ما  توانستیم متوقف کنیم. والیت 
نابود  این واقعیت ما را  چوب را دارد و 

می کند.«
درختان  از  پوشیده  روزگاری  کنر 
طول  در  اما  بود،  چارمغز  و  کاج  بلوط، 
از  درصد   ۴۰ حدود  گذشته  دهه ی  سه 
این  است.  داده  دست  از  را  درختانش 
باعث شده است که کوه های این والیت 
شود.  بی حاصل  و  خشک  تابستان  در 
به  آن  قاچاق  از  پولیس  که  محموله ای 
از  متشکل  کرده،  جلوگیری  پاکستان 
متر  نیم  و  دو  طول  به  تخته  چوب هایی 
است. بوی چوب تازه در هوا پیچیده، اما 

درختان بی جان اند.
در اطراف اسدآباد، مرکز این والیت 
که رودخانه ی کنر از وسط آن جاری ست، 
چند درخت معدود باقی مانده و منظره ی 
تپه های  جز  چیزی  حاضر  حال  در  آن 
بیش تر  نیست.  علف  از  پوشیده  ناهموار 
است  شده   قطع  قبال  منطقه  این  درختان 
و چند ساعت زمان می برد تا شما به آنچه 
که مردم محلی آن را »جنگل« می خوانند، 

برسید. 
محمد کامل ۴۰ ساله پدر پنج فرزند 
از ولسوالی چوکی که در دو دهه ی گذشته 

دولت  به شمول  هرکس،  می کند.  طلب 
این  از  بخشی  جنگ ساالران،  و  محلی 
تجارت غیرقانونی هستند وگرنه ]این کار[ 

غیرممکن است.«
ناصر می پذیرد که تجارت غیرقانونی 
ماهانه،  درآمد  دالر   6۰۰ حدود  با  چوب 
اما  است  وی  برای  خوبی  کسب وکار 
است.  فاجعه  یک  کشور،  این  برای 
که  می گوید  کنر  والیت  زراعت  ریاست 
فوت  میلیون   25 حدود   2۰۰2 سال  از 
مکعب(  متر   ۷۰۷921 )حدود  مکعب 

بوده،  کار  به  مشغول  چوب  صنعت  در 
می گوید که قاچاق چوب »تجارت بزرگی 
برای داعش است.« او تخمین می زند که 
ساالنه حدود 2۰ هزار درخت به پاکستان 
این که  به  اشاره  با  او  می شود.  قاچاق 
گذشته  سال  طول  در  جنگلی«  »مناطق 
دست به دست شده است می گوید: »روند 
این  حاال  است.  پیچیده  دو  هر  ارقام  و 
گذشته  سال  است.  داعش  قلمرو  منطقه 
من به طالبان پول دادم، ولی امسال پول به 
جیب آن ها ]جنگ جویان دولت اسالمی[ 

می رود.«
کامل می گوید که هر درخت بین 3 تا 
5 هزار روپیه پاکستانی هزینه دارد. پس از 
قطع، هر درخت به حدود 15 تخته چوب 
برش می شود که هر تخته حدود دوونیم 
هزار   12 که  است  سانتی متر   3۰ در  متر 
می گوید:  او  می رود.  فروش  به  روپیه 
هزینه های  باید  اما  است،  ارزان  »درخت 
هزینه  و  رشوه  مالیات،  مانند  آن  اضافی 

حمل و نقل آن را نیز در نظر گرفت.«
با وجود تالش دولت برای پایان دادن 
به این تجارت، بسیاری از مقامات چشم 
رییس  می بندند.  مسأله  این  بر  را  خود 
کار  »این  می گوید:  کنر  والیت  زراعت 
که  است  منطقه ای  درآمد  منبع  آخرین 
فقر  زیر خط  آن  مردم  درصد  تا ۷۰   6۰
زندگی می کنند. دولت اسالمی به صورت 
غیرقانونی از آن پول به جیب می زند اما 

پولیس نیز همین کار را می کند.«
قاچاق چی های  سایر  و  کامل  آقای 
چوب تخمین می زنند که بین 1 تا 2 هزار 
جنگ جوی دولت اسالمی در این والیت 

افغانستان؛ خانه ی خواستنی »کیلی«



بر مبنای گزارش ها، عقد 
میان  صلح  توافق نامه ی 
ایاالت  دیپلمات های 
نمایندگان  و  متحده 
طالبان، نزدیک است و در 
صورتی که توافقی صورت 
رسمی  مذاکرات  بگیرد، 
خواهد  آغاز  بین االفغانی، 
شد. حفظ نظام »جمهوری 
از  امتناع  و  اسالمی« 
برگشت به امارت اسالمی، 
افغانستان  مردم  برای 
مردم  است.  قرمز  خط 
افغانستان در طول هجده 
با مشارکت  سال گذشته 
دادن  و  وسیع  سیاسی 
سهم  قربانی،  هزار  ده ها 
راستای  در  دین شان  و 
از  حراست  و  ایجاد 
را  اسالمی«  »جمهوری 
ادا  مسئوالنه  به صورت 
در  و  اکنون  کرده اند. 
مذاکرات  آغاز  آستانه ی 
پرچم  این  بین االفغانی، 
سیاستمداران  دوش  بر 
است.  افغانستان 
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خادم حسین کریمی

که می تواند بکاهد. با کمک اطرافیانش و دوستانی که در کلیسا با آن ها آشنا شده بود، موفق 
می شود وارد دانشگاه شده و در نهایت نخستین مدرک تحصیلی اش را در رشته ی الهیات از 
دانشگاه باسیل برزیل و سند ماستری اش در رشته ی روا ن شناسی اجتماعی از دانشگاه برکام 

اسپانیا به دست آورد. 
»از انتخاب رشته های تحصیلی ام بسیار راضی هستم. توانستم خانواده ام را درمان کنم 
و صفا و صمیمیتی را که باید در یک خانواده باشد، بعد از سال ها تجربه کنم؛ در کنار آن، 
روان شناس بودن مرا بیش تر با خودم و اهدافم آشنا کرد و ایمان به خداوند، مسیر درست 

زندگی ام را که همان کمک و درمان انسان های دیگر بود، به من نشان داد.«
کریستینا حاال هم زمان مقطع دکترایش را به گونه ی آنالین در بخش روان شناسی جرمی 
از دانشگاه برکام و لیسانس دومش را در رشته ی دندان پزشکی در یکی از دانشگاه های کابل 

پیش می برد.
کیلی معتقد است انسان ها به دور از تعلقات زبانی، قومی، و مذهبی، با همدیگر رابطه ی 
انسانی و معنوی دارند. ظاهرا اعتقاد عمیق اش به انسانیت و ارتباط و هم پیوندی انسان ها 
با همدیگر، او را از سرزمین اسطوره های فوتبال و فوتبالی ها به افغانستان کشانده است؛ 
سرزمینی که جنگ های ناتمام و خشونت های بی وقفه دمار از روزگار مردمش درآورده است.

افغانستان؛ خانه ی خواستنی کیلی 
ماجرای آمدن و ماندن کیلی در افغانستان، برمی گردد به اواخر دوران امارت اسالمی 
طالبان. در سال 2۰۰۰ میالدی، روزی کیلی پای تلویزیون می نشیند. به طور اتفاقی روی 
پرده ی تلویزیون، تصاویری از صحنه ی جنگ و مردانی با لباس های نامنظم و تفنگ به دست 
که موها و ریش های بلندشان از زیر دستار سیاه و سفید بیرون زده، می بیند. در البه الی این 
صحنه های خشن برای نخستین بار، نام افغانستان را می شنود. آن روز او حتا فکرش را هم 
نمی کرد که روزی با جغرافیای کوهستانی و خشک در جنوب آسیا و مردمانی که دست کم 

چهل سال درگیر منازعه و خشونت است، رابطه ای برقرار کند.
»از آن به بعد، روزهای پی هم این سرزمین ناشناخته ی آن سوی آب ها مرا با خودش 
درگیر کرد. برایم مثل ندایی از مافوق بود. نیرویی مرا به سوی این کشور می کشاند؛ نیرویی 

که به من می گفت مردم آن سرزمین به تو و تو به آن ها نیاز داری.«
آن طور که که کیلی می گوید دغدغه ی دیدار از افغانستان از همان سال 2۰۰۰ در او 
ایجاد شد. اما او هنوز یک دانشجو بود و باید برای آمدن به افغانستان پس انداز می کرد؛ 
انگلیسی یاد می گرفت و به دنیای بزرگ تر از سائوپولو قدم می گذاشت. او قبل بازدید از 
افغانستان، به نقاط دیگر دنیا سفر کرد. به یاری و درمان معتادان در ایتالیا شتافت و به مدت 
دو سال دوست زنان زندانی در سنگال شد. سال 2۰۰8 بود که سرانجام با کوله باری از تجربه 
و دانش روان درمانی به افغانستان آمد و 3 سال را در شهرهای هرات و فیض آباد سپری کرده 

و در نهایت ساکن کابل شد.
از اولین باری که کریستینا دی سیلوا نام افغانستان را شنید، 19 سال گذشته است و از 
اولین باری که پایش را در این جغرافیای جنگ و جنون گذاشت، 11 سال. او وقتی قدمش 
را از پله های هواپیما روی فرودگاه کابل می گذاشت، چیزی فراتر از گزارش های رعب آور 

رسانه های بین المللی در مورد افغانستان نمی دانست. اکنون اما این سرزمین برای کیلی، به 
خانه ای مبدل شده است که حاضر نیست آن را با هیچ جای دیگر دنیا عوض کند. وقتی 
می خواهد از جذابیت های افغانستان برایم بگوید، با ذوق تمام مثال های از نوع برخورد و 
رفتار افغان ها می زند: »مثال امروز، من مقدار پولی نیاز داشتم و حسابدار دفتر غیرحاضر بود. 
فکر کردم این مشکل خودم است و باید از جای دیگری پول مورد نیازم را به دست بیاورم. 
اما خانم دیگری که چند میز آن طرف تر نشسته بود، بدون این که من از او بخواهم، به کمکم 

شتافت و با قرض از این و آن برایم به مقدار نیازم پول جمع آوری کرد.«
کیلی از صمیمیت و مهمان نوازی مردم افغانستان قصه های زیادی دارد. می گوید مردم 
افغانستان با وجود تجارب تلخ جنگ، روحیه ی مهربانانه و انسان دوستانه ای دارند که برایش 

جذاب و ستودنی است.
»سال 2۰۰8 وقتی برای اولین بار می خواستم به افغانستان سفر کنم، با سفیر افغانستان 
در برزیل به مدت چند دقیقه ی محدود صحبت کرده بودم که فعال نامش هم یادم نیست. 
وقتی برای درخواست تابعیت به وزارت خارجه رفتم، با همان سفیر روبه رو شدم. او هنوز 
هم مرا به یاد داشت و شروع کرد به تمجید و تعریف از من نزد همکارش و بعد مرا برای 
صرف غدای شب به خانه اش دعوت کرد. برایم عجیب بود فردی با موقف او، از من که 
یک شهروند عادی بودم، چنان گرم پذیرایی کرد. هیچ کشور دیگری از من این گونه استقبال 

و پذیرایی نکرده است.«
کیلی قاطعانه اضافه می کند که او حتا نقش تعریف شده ی مرد و زن افغان را دوست 
دارد و برایش خوشایند است که مردان افغان خودشان را در قبال خانم ها مسئول دانسته و 
در هر شرایطی مواظب شان هستند، اما تأکید می کند که به هیچ وجه خشونت علیه زنان را 

که بیش تر توسط مردان اعمال می شود، نمی پسندد.
»وقتی من و خانواده ام شکسته بودیم، خداوند رحمتش را از من دریغ نکرد و نور 
ایمان روح ما را سیقل داد. وقتی مردم دردکشیده و شکسته ی افغانستان را می بینیم، با آن ها 
احساس نزدیکی می کنم و نمی خواهم از هیچ تالشی برای کمک این روح های شکسته که 

چون خواهران و برادرانم هستند، دریغ کنم.«
همین تجارب کوچک اما شیرین باعث شده که امروز کریستینا دی سیلوا به افغانستان 

نسبت به زادگاهش برزیل، تعلق خاطر بیش تری کند.
خارجه  وزارت  به  افغانستان  تابعیت  دریافت  برای   2۰18 سال  دیسامبر  در  کیلی 
مراجعه کرده است. بعد از طی مراحل زیاد، این روزها بی صبرانه منتظر است شناسنامه ی 
افغانستانی اش را به دست آورد. قرار است به زودی از رشته ی دندان پزشکی نیز فارغ شود و 

تصمیم دارد هم به عنوان روان شناس و هم دندان پزشک به کارش در افغانستان ادامه دهد.
در دقایق اخیر، با شوخی می پرسم که چرا برایت مهم است تابعیت افغانستان را بگیری؟ 
مگر به جز دردسر چیزی دیگری قرار است به دست آوری؟ نگاه معناداری می اندازد. انگار 
که می خواهد ذهنم را بخواند. بعد با لبخند ملیحی می گوید: »چون نمی خواهم هیچ کسی 
هویت افغانی ام را انکار کند. من این جا را وطنم می دانم و حتا اگر روزی طالبان برگردند، 

نتوانند مرا بیگانه صدا کرده و از افغانستان بیرونم کنند.«

دولت  به شمول  هرکس،  می کند.  طلب 
این  از  بخشی  جنگ ساالران،  و  محلی 
تجارت غیرقانونی هستند وگرنه ]این کار[ 

غیرممکن است.«
ناصر می پذیرد که تجارت غیرقانونی 
ماهانه،  درآمد  دالر   6۰۰ حدود  با  چوب 
اما  است  وی  برای  خوبی  کسب وکار 
است.  فاجعه  یک  کشور،  این  برای 
که  می گوید  کنر  والیت  زراعت  ریاست 
فوت  میلیون   25 حدود   2۰۰2 سال  از 
مکعب(  متر   ۷۰۷921 )حدود  مکعب 

منتقل شده  این والیت  از  الوار  و  چوب 
جدی  آسیب های  جنگل زدایی  و  است 
محیط زیستی را مانند رسوب آب سنگین 

رودخانه کنر، به بار آورده است. 
در  پُسته اش  در  صافی  مطیع اهلل 
این که  برآورد  می گوید  چوکی  ولسوالی 
دولت اسالمی از فروش درختان و وضع 
پول  چقدر  چوب  صنعت  بر  مالیات 
به دست می آورد، سخت است. پُسته ی او 
از همان تخته چوب هایی ساخته شده است 
که به بیرون قاچاق می شود. با این حال او 

می گوید: »آن هایی را که ما استفاده می کنیم 
چندین سال پیش قطع شده بودند.«

این  به  کسی  ندارد  انتظار  ناصر 
بگیرد.  را  چوب  قاچاق  جلو  زودی ها 
جهتی  از  اما  است،  خوشحال  این  از  او 
است.  نگران  والیت  این  آینده ی  برای 
او می گوید: »این تنها راه ما برای کسب 
درآمد است. اقدام واقعی برای جلوگیری 
با  نمی شود.  گرفته  دست  روی  آن  از 
ادامه  نیز  جنگل زدایی  جنگ،  ادامه ی 

خواهد یافت.«

پس از سرنگونی امارت اسالمی 
در پی حمله ی ائتالف بین المللی ضد 
به  متحده  ایاالت  رهبری  به  تروریزم 
اسالمی  جمهوری  نظام  افغانستان، 
در  افغانستان  مردم  آمد.  کار  روی 
قانون   ،1382 سال  لویه جرگه ی 
اساسی جدیدی که نظام سیاسی کشور 
را مبتنی بر مردم ساالری تعریف کرده 
در طول هجده  کردند.  بود، تصویب 
اسالمی  امارت  سقوط  از  پس  سال 
مردم  اساسی،  قانون  نظام  دوام  و 
افغانستان با اشتراک در شش انتخابات 
به  پارلمانی،  و  جمهوری  ریاست 
اسالمی« صحه  نظام »جمهوری  دوام 
دادند.  مشروعیت  آن  به  و  گذاشتند 
جدید  افغانستان  نظام،  این  متن  در 
مدنی  و  دموکراتیک  ارزش های  با 
نهادهای مدنی  زاده شد و قد کشید. 
بیان به رسمیت  شکل گرفت، آزادی 
سر  آزاد  رسانه های  شد،  شناخته 
اقلیت های  و  زنان  حقوق  برآورد، 
شد  تقویت  و  طرح  مذهبی  و  قومی 
اگرچه  کشوری  به عنوان  افغانستان  و 
اما  خشونت،  درگیر  و  جنگ زده 
مردم ساالر  نظام سیاسی  از  برخوردار 
دموکراتیک  نظام های  جرگه ی  به 
اشتراک  با  افغانستان  مردم  پیوست. 
سیاسی،  و  دمکراتیک  پروسه های  در 
به مثابه ی  امنیتی  نهادهای  از  حمایت 
و  اساسی  قانون  نظام  پاسداران 
آزاد  رسانه های  ایجاد  ملی،  حاکمیت 
حقوق  از  حمایت  مدنی،  نهادهای  و 
کمک  و  مذهبی  رواداری  زنان، 
مصداق های  دیگر  شکل گیری  به 
دموکراتیک،  و  جدید  افغانستان 
اسالمی«  »جمهوری  که  کردند  ثابت 
توافق  مورد  سیاسی  نظام  به عنوان  را 
رسمیت  به  اکثریت،  پذیرش  و 
این  از  حراست  برای  می شناسند. 
نظام در برابر شورش گری و تروریزم، 
سربازان  قامت  در  افغانستان  مردم 
غیرنظامیان،  و  ملی  امنیتی  نیروهای 
ده ها هزار قربانی داده اند. افغان ها، در 
هجده سال گذشته، تحت شدیدترین 
که  هنگامه ها  دشوارترین  و  فشارها 
آن ها  بر  شورش گری  و  تروزیزم 
تحمیل کرد و ده ها هزار قربانی روی 
»جمهوری  از  گذاشت،  دست شان 
نپذیرفتند  و  کردند  حمایت  اسالمی« 
امارت  بدنام  و  ناکام  دوره ی  به  که 
نظام، محصول  این  برگردند.  اسالمی 
مردم  حداکثری  و  جمعی  اراده ی 
افغانستان است و تا کنون، بقا و دوام 
آن را به قیمت خون هزاران فرزندشان 
و  جدید  افغانستان  کرده اند.  تضمین 
نوپا  و  اندک  هرچند  دست آوردهای 
اما ارزشمند آن، سرمایه های انسانی و 
معنوی مردمی است که نه تنها رغبتی 

به برگشت به گذشته ندارند که برای 
امتناع از برگشت به عقب، قربانی های 

فراوانی متقبل شده اند.
سقوط  از  بعد  سال  هجده 
پس  و  اکنون  طالبان  اسالمی،  امارت 
پای  به  شورش گری،  سال  دوازده  از 
میز مذاکرات حاضر شده اند. قرائت و 
تأکید غالب نمایندگان این گروه از/ بر 
نظام سیاسی پس از عقد توافق برای 
اسالمی  امارت  شورش گری،  پایان 
حتا  طالبان  سیاسی  نمایندگان  است. 
برابر دوربین های رسانه ها در سه  در 
نیز  بین االفغانی  نشست های  دوره 
اسالمی  امارت  بر  مستقیم  تأکید  از 
ایده آل شان  سیاسی  نظام  به عنوان 
گفت وگوهای  در  نکردند.  امتناع 
بین االفغانی، نمایندگان سیاسی طالبان 
به صورت صریح و مکرر از برگشت 
با  گفته اند.  سخن  اسالمی  امارت  به 
تأکید  و  مطالبه  این  طرح  به  توجه 
طالبان  می رسد  به نظر  آن،  بر  مکرر 
تصور می کنند یا سعی می کنند طوری 
بنمایانند که مذاکرات صلح افغانستان 
نظامی  و  سیاسی  غلبه ی  معنای  به 
ضد  بین المللی  ائتالف  بر  گروه  این 
و  متحده  ایاالت  رهبری  به  تروریزم 
افغانستان  جدید  اساسی  قانون  نظام 

باشد.
عقب  به  افغانستان،  مردم 
مردم  جدی  اراده ی  برنمی گردند. 
در  که  راهی  دوام  برای  افغانستان 
و  کرده اند  طی  گذشته  سال  هجده 
سیاه  گذشته ی  به  برگشت  از  امتناع 
اسالمی،  امارت  دوره ی  بدنام  و 
اراده ی  این  نیست.  ادعا  یک  صرفا 
از  پاسداری  و  عمومی  و  جمعی 
اسالمی«  »جمهوری  سیاسی  نظام 
که  همان طور  آن،  دست آوردهای  و 
و  برجسته  مصداق های  آمدیم،  گفته 
افغانستان  مردم  دارد.  بسیاری  آشکار 
می خواهند،  مردم ساالر  سیاسی  نظام 
اقلیت های قومی و  از حقوق زنان و 
به توسعه ی  مذهبی حمایت می کنند، 
سیاسی، اقتصادی و مدنی در سایه ی 
اهداف  به عنوان  اسالمی«  »جمهوری 
آزاد  رسانه های  می اندیشند،  ملی 
باز  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  و 
سال  هجده  طول  در  می خواهند. 
از  پس  افغانستان  در  نسلی  گذشته، 
هیچ  به  که  است  کرده  رشد  طالبان 
بدنام  گذشته ی  به  برگشت  وجه، 
این  برنمی تابند.  را  اسالمی  امارت 
آبروی  و  سرمایه  شناسه ،  نسل، 

افغانستان جدید است.
جنگ  سال  دوازده  از  پس 
مذاکرات  اکنون  شورش گری،  و 
مواجهه ی  عرصه ی  افغانستان،  صلح 
و  طالبان  سیاسی  و  دیپلماتیک 

قانون  نظام  جبهه ی  سیاست مداران 
اساسی افغانستان است. در این بزنگاه، 
فارغ از اختالف نظرها و تفاوت ها در 
و  حمایت  الزام  سیاسی،  دیدگاه های 
پاسداری از نظام »جمهوری اسالمی«، 
قربانیانی  و  نظام  این  دست آوردهای 
راستای  در  افغانستان  مردم  که 
حراست از این نظام داده اند، می طلبد 
که سیاست مداران متعلق به نظام قانون 
انسجام  و  اجماع  به  کشور،  اساسی 
بتوانند  تا  برسند  حداکثری  سیاسی 
از  هماهنگ،  و  یکدست  به صورت 
مردم  اجتماعی  و  سیاسی  داشته های 
پس  کنند.  دفاع  خوبی  به  افغانستان 
افغانستان  صلح  مذاکرات  آغاز  از 
و  طالبان  و  متحده  ایاالت  میان 
گفت وگوهای بین االفغانی اما، موجی 
از اختالف نظر، کین توزی و رقابت بر 
افغانستان  سیاست مداران  قدرت،  سر 
تقسیم کرده  به جناح های مختلف  را 
سیاستمداران  که  تیشه ای  این  است. 
دسته کرده اند، اگر جرحی وارد کند، 
افغانستان  مردم  پای  و  دست  بر  جز 
بود. طالبان در غیبت اجماع  نخواهد 
اساسی  قانون  نظام  جبهه ی  در  نظر 
رؤیای  گذشته  از  بیش  افغانستان، 
سیاسی  غلبه ی  و  گذشته  به  برگشت 

و نظامی بر نظام »جمهوری اسالمی« 
را دست یافتنی می دانند و با توان چند 
برابر سعی می کنند با استفاده از درز و 
نظام  میان سکانداران  سیاسی  شکاف 
به  برگشت  رؤیای  به  اساسی،  قانون 
امارت اسالمی جامه ی عمل بپوشانند.
عقد  گزارش ها،  مبنای  بر 
دیپلمات های  میان  صلح  توافق نامه ی 
طالبان،  نمایندگان  و  متحده  ایاالت 
نزدیک است و در صورتی که توافقی 
رسمی  مذاکرات  بگیرد،  صورت 
حفظ  شد.  خواهد  آغاز  بین االفغانی، 
امتناع  و  اسالمی«  »جمهوری  نظام 
برای  اسالمی،  امارت  به  برگشت  از 
است.  قرمز  خط  افغانستان  مردم 
هجده  طول  در  افغانستان  مردم 
سیاسی  مشارکت  با  گذشته  سال 
قربانی،  هزار  ده ها  دادن  و  وسیع 
ایجاد  راستای  در  دین شان  و  سهم 
اسالمی«  »جمهوری  از  حراست  و 
کرده اند.  ادا  مسئوالنه  به صورت  را 
مذاکرات  آغاز  آستانه ی  در  و  اکنون 
دوش  بر  پرچم  این  بین االفغانی، 
آن ها  است.  افغانستان  سیاستمداران 
در گام نخست، مأموریت دارند که بر 
محور حفاظت از »جمهوریت« به هر 
قیمتی متحد شوند و در گام دوم، به 
افغانستان،  بین المللی  شرکای  طالبان، 
منطقه  کشورهای  و  همسایگان 
افغانستان  که  بقبوالنند  و  بفهمانند 
سیاستمداران  برنمی گردد.  عقب  به 
از  نمایندگی  به  که  دارند  مأموریت 
مردم افغانستان، از ریشه های سیاسی 
اراده ی  »جمهوریت«،  اجتماعی  و 
قدرتمند و جدی مردم برای حفاظت 
افغانستان  و  اسالمی«  »جمهوری  از 
غیبت  در  که  دموکراتیکی  و  جدید 
و  کشیده  قد  طالبان  ساله ی  هجده 
صحنه  به  غالب  نیروی  به عنوان 
قرمز  خطوط  به عنوان  است،  آمده 
در  افغانستان  اساسی  قانون  جبهه ی 
پایان  اگر  کنند.  دفاع  صلح  مذاکرات 
این مذاکرات به کوتاه آمدن از خطوط 
دیدن  آسیب  افغانستان،  مردم  قرمز 
امارت  به  برگشت  و  »جمهوریت« 
افغانستان  مردم  شود،  منجر  اسالمی 
این  می ایستند.  توافق  این  برابر  در 
ایستادگی اگر ضرورت افتد، می تواند 
شود؛  منجر  مسلحانه  مقاومت  به 
قیمت،  هیچ  به  افغانستان  مردم  زیرا 
برنمی تابند.  را  گذشته  به  برگشت 
که  ضعیفی  توافق  به  مذاکرات  اگر 
بزند،  آسیب  نظام  »جمهوریت«  به 
تاریخی،  مسئولیت  شود،  منجر 
سیاسی و اخالقی این شکست بدنام 
دیپلماتیک، و تبعات فاجعه بار پس از 
خواهد  سیاستمداران  عهده ی  بر  آن، 

بود.

افغانستان؛ خانه ی خواستنی »کیلی«

الزام وحدت بر محور جمهوریت

منصوره دریابی
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مقررات جدید در امریکا از پناهندگی هزاران نفر جلوگیری می کند
اطالعات روز: مقررات جدید پناهندگی در امریکا که 
از پذیرش چند صدهزار شهروند کشورهای  مانع  می تواند 
امریکایی مرکزی شود، با انتقاد سازمان ملل مواجه شده است.

 25 )سه شنبه،  دیروز  از  که  مقررات  این  براساس 
سرطان/ 16 جوالی(، به اجرا گذاشته شد، فقط درخواست 
پناهندگی کسانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که پس از فرار 
از کشورشان، درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامات 
مربوطه در اولین کشوری کرده باشند که در این مسیر به آن 

وارد شده اند و این درخواست رد شده باشد.
صدور  اصلی  انگیزه ی  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
مقررات جدید، که اجرای موقت آن در اطالعیه های وزارت 
امنیت داخلی و وزارت دادگستری امریکا منتشر شده، حرکت 
هزاران تن از شهروندان کشورهای امریکای مرکزی است که 
به منظور اقامت در امریکا به سوی مرزهای جنوبی این کشور 
حرکت کرده اند. بسیاری از این افراد در نظر دارند با استناد 
به شرایط سیاسی و اجتماعی در کشورهای خود، متقاضی 

دریافت پناهندگی از امریکا شوند.
وزارت امنیت داخلی امریکا و وزارت دادگستری امریکا 
در اطالعیه هایی اجرایی شدن »مقررات موقت پناهندگی« را 

اعالم کرده اند.
مورد  در  امریکا  کنونی  قوانین  عمال  مقررات  این 
پناهندگی را در مورد این گروه از پناهجویان به حالت تعلیق 
درمی آورد. طبق این قوانین، هر شهروند خارجی که خود را 
به مرزهای امریکا برساند و اثبات کند که در کشور خود با 
خطر شکنجه و آزار مواجه است، مستحق دریافت پناهندگی 

تلقی می شود و درخواست او مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مقررات جدید عطف به ماسبق نمی شود و شهروندان 
کشورهای امریکای مرکزی که پیش از این به مرزهای جنوبی 

امریکا رسیده اند، همچنان حق دارند تقاضای پناهندگی خود 
را تسلیم ماموران مهاجرت کرده و خواستار رسیدگی به آن 
مهاجرت  ماموران  مقررات،  این  اجرایی شدن  با  اما  شوند، 
می توانند درخواست پناهندگی کسانی را که پیش از رسیدن 
به مرز امریکا، از کشورهای مسیر درخواست پناهندگی را 

نکرده باشند، رد کنند.
دادگستری  و  داخلی  امنیت  وزارت های  اطالعیه  در 
مقررات  گذاشتن  اجرا  به  از  هدف  که  است  آمده  امریکا 
جدید، تسریع در روند رسیدگی به درخواست کسانی است 
که واجد شرایط دریافت پناهندگی از ایاالت متحده هستند. 
نفر  کنونی، هزاران  افزوده است که در شرایط  این وزارت 
از شهروندان کشورهای امریکای مرکزی به منظور ورود به 

امریکا عازم مرزهای جنوبی شده اند و رسیدگی به درخواست 
احتماال  و  بدوی  دادگاه  مهاجرت،  اداره  در  آنان  پناهندگی 
دادگاه تجدید نظر به منزله ی صرف زمان و منابع مالی قابل 

توجه است.
دولت در نظر دارد با به اجرا گذاشتن مقررات جدید، 
شرایط  بودن  دارا  بدون  که  شود  کسانی  حرکت  از  مانع 
دریافت پناهندگی، عازم مرزهای جنوبی این کشور می شوند.

با چند کشور در حال  متحده  ایاالت  در حال حاضر، 
که  است  امن«  ثالث  کشور  »توافق نامه ی  درباره ی  مذاکره 
براساس آن، پناهجوی واجد شرایط که کشور خود را به سوی 
این  در  امن«  ثالث  »کشور  به  رسیدن  با  کرده،  ترک  امریکا 

مسیر، پناهندگی دریافت می کند.

گذاشته  اجرا  به  احتماال  و  موقت  به طور  مقررات  این 
شده است اما برخی کارشناسان آن را مورد انتقاد قرار داده اند. 
داخلی  قوانین  مغایر  مقررات  این  اجرای  آنان،  گفته ی  به 
به  راجع  بین الملل  موازین حقوق  احتماال  و  متحده  ایاالت 

حق پناهندگی است.
معاون مدیر کل اتحادیه امریکایی دفاع از حقوق مدنی 
درخواست  عمال  مقررات  این  دایمی شدن  که  است  گفته 
ناممکن  را  متحده  ایاالت  جنوبی  مرزهای  در  پناهندگی 
ایاالت متحده  با تعهد  این مقررات  او،  می سازد. به گفته ی 
به حفاظت از تمام کسانی که در کشورشان با خطر مواجه 

هستند در تضاد است.
یک مقام کمیساریای آوارگان سازمان ملل هم گفته است 
که مقررات جدید ممکن است خالف قوانین بین المللی باشد. 
به گفته ی او، کسانی که از کشورهای امریکای مرکزی عازم 
امریکا می شوند همگی به دروغ ادعای پناهندگی نمی کنند، 
بلکه بسیاری از آنان از خشونت و فشار سیاسی و اجتماعی 
پناهندگی  دریافت  مستحق  و  گریخته اند  کشورهایشان  در 

هستند.
هدف خاص این مقررات کسانی است که در ماه های 
اخیر به امید ورود به ایاالت متحده از کشورهای امریکای 
مرکزی به سوی مرزهای جنوبی امریکا حرکت کرده اند، اما در 
نهایت می تواند شامل تمام پناهجویانی شود که از مسیرهای 

زمینی عازم امریکا هستند.
مقررات،  این  اجرای  در  که  است  گفته  امریکا  دولت 
کسانی را که زندگی آنان در کشورهای مبدا در خطر است و 
قربانیان قاچاق انسان استثنا قایل می شود. به گفته ی مقامات 
از  سوءاستفاده  از  جلوگیری  مقررات  این  از  هدف  دولتی، 

قوانین پناهندگی است.

فشار  »کارزار  به  رو  کرده،  توصیف 
حداکثری« آورد. ترمپ می گوید برای 
»جامع تر«  و  »بهتر«  توافق  به  رسیدن 
حاضر به گفت وگوی بدون پیش شرط 

با رهبران جمهوری اسالمی ست.
 12 این  از  پیش  پومپئو  مایک 
»توافقی  به  دستیابی  برای  را  خواسته 
با جمهوری اسالمی را مطرح  جامع« 
گستره ای  دربرگیرنده ی  که  بود  کرده 
مسایل از برنامه ی موشکی و اتمی تا 
تهدیدهای سایبری و شبه نظامیان مورد 

حمایت تهران می شدند.
طی هفته های گذشته تنش ها بین 
در خاورمیانه،  به ویژه  امریکا،  و  ایران 
افزایش یافته است. نفت کش هایی در 
حمله  هدف  ایران  جنوبی  آب های 
یک  پاسداران  سپاه  گرفته اند،  قرار 
و  کرده  سرنگون  را  امریکایی  پهپاد 
باال  نظامی  درگیری  از  گمانه زنی ها 
کاهش  به  رو  نیز  ایران  گرفته  است. 
تعهدات خود در »برجام« آورده  است.

اتمی  توافق  طرف های  دیگر 

رییس جمهوری آن ها را دیده بود، و به 
نظر من پیشرفتی اساسی داشته ایم«.

از  پومپئو  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
روند فشارهای گسترده ایاالت متحده 
می گوید  و  کرده  دفاع  نیز  تهران  بر 

»تحریم ها جواب داده است«.
وزیر خارجه ایاالت متحده گفته 
اسالمی  جمهوری  رهبران  »امیدوارم 
متوجه چیزی که مردم ایران متوجه آن 
ایران  مردم  من  به نظر  شوند.  شده اند، 
فکر می کنند رهبران آن ها دقیقا متوجه 
می کنم  فکر  نیستند.  وقایع  و  شرایط 
)منابع  که  هستند  متوجه  ایران  مردم 
و  لبنان  در  حزب اهلل  هزینه ی  مالی( 

سوریه و پول ها خرج یمن می شود.«
ماندن دیگر  باقی  از  پومپئو  آقای 
طرف ها در برجام و ایجاد مانع بر سر 
راه محدودیت ها علیه تهران نیز انتقاد 

کرده  است.
گذشته  سال  بهار  ترمپ  دولت 
برای  و  شد  خارج  اتمی  توافق  از 
اسالمی  رفتار« جمهوری  »تغییر  آنچه 

خارجه ی  وزیر  روز:  اطالعات 
از  دفاع  با  دیگر  بار  متحده  ایاالت 
توافق  از  ترمپ  دونالد  دولت  خروج 
اتمی با ایران، می گوید تحریم ها علیه 

جمهوری اسالمی »موثر بوده است«.
در  سرطان   2۴ پومپئو  مایک 
»شان  رادیویی  برنامه  با  مصاحبه ای 
اسالمی  جمهوری  گفته  هنتی« 
در  بی ثباتی  ایجاد  نیروی  »مهم ترین 

خاورمیانه است«.
مجدد  دفاع  با  پومپئو  آقای 
توافق  از  ترمپ  دولت  خروج  از 
اوباما  باراک  دوره  در  شکل گرفته 
توافق و رفع تحریم های  آن  می  گوید 
»به  بود:  بنیادین«  »اشتباه  آن  از  ناشی 
داد،  پول  کلی  و  فراوان  ثروتی  ایران 
به  و  کردند  بسته بندی  نقدا  را  پول 
دادند  اجازه  بعد  و  فرستادند،  ایران 
ادامه دهند.  اورانیوم  به غنی سازی  که 
اتمی  بمب  تولید  ظرفیت  نتیجه  در 
باشند.  به ترور را داشته  و دامن زدن 
این ها اشتباهات توافق پیشین بود که 

اروپایی  متحدان  جمله  از  ایران،  با 
امریکا، در این توافق باقی مانده اند و 
کامل  اجرای  خواستار  حال  عین  در 
ایاالت  خروج  از  آن ها  شده اند.  آن 
متحده از برجام نیز انتقاد کرده بودند. 
از  حال  عین  در  اروپایی  کشورهای 
ابراز  عمیقا  نیز  ایران  تعهدات  کاهش 

نگرانی کرده اند.
دیگر  سوی  از  روسیه  و  چین 
تهران دارند،  با  نزدیک تری  که روابط 
حداکثری«  »فشار  توقف  خواستار 
امریکا شده و همین کارزار را »ریشه«ی 

تنش های فعلی می دانند.
و  در حال حاضر چندین کشور 
تالش  در  جهان  رهبران  از  شماری 
برای ارایه ی راه حل هایی برای کاهش 
تهران  بین  میانجی گری  یا  و  تنش ها 
جمهوری  رهبر  هستند.  واشنگتن  و 
کرده  رد  را  امریکا  با  مذاکره  اسالمی 
بر  دال  تمایلی  هیچ  نیز  امریکا   است. 
توقف تحریم ها یا بازگشت به برجام 

نشان نداده  است.

پومپئو: 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی جواب داده است

معاون وزیر دفاع عربستان: 
از راه حل سیاسی در یمن حمایت می کنیم

دفاع  وزیر  معاون  بن سلمان،  روز: خالد  اطالعات 
گریفیتس،  مارتین  با  2۴ سرطان  دوشنبه  روز  عربستان، 
فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار 
کرده و گفته است، ریاض از راه حل سیاسی در جنگ 

یمن حمایت می کند.
به گزارش رویترز، خالد بن سلمان در توییتی گفته 
است، در دیدار با فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل متحد 
در امور یمن بر تعهد خود نسبت به سالمت مردم یمن و 
ضرورت پایان دادن به دخالت ایران در یمن تاکید کردم.

است،  کرده  تصریح  عربستان  دفاع  وزیر  معاون 
همچنین در این دیدار بر حمایت خود برای یک راه حل 

به توافقات  پایبندی حوثی ها  سیاسی )در یمن( و لزوم 
خود از جمله در توافق استکهلم تاکید کردم.

به نقل از رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه هم می گوید 
مارتین گریفیتس در توییتی گفته است که گفت وگوهای 
»سازنده ای« با خالد بن سلمان درباره ی راه حل سیاسی 

در یمن داشته است.
در  می گوید،  یمن  امور  در  ملل  سازمان  فرستاده ی 
برگزار شد، در خصوص دور  این دیدار که در ریاض 
در  پیشرفت  منطقه ای،  دخالت های  از  یمن  نگه داشتن 
در  صلح  روند  از  عربستان  حمایت  و  استکهلم  توافق 

یمن بحث و گفت وگو کردیم.

که  است  کرده  اعالم  ملل  سازمان  حال،  همین  در 
طرف های درگیر در یمن با اقدام تازه برای اجرای آتش 
از  نیروها  و عقب نشینی  بندر حدیده و خروج  در  بس 

این منطقه توافق کردند.
دولتی  نیروهای  بین  درگیری ها  تشدید  دنبال  به 
یمن با پشتیبانی ائتالف به رهبری عربستان بر سر بندر 
حدیده مذاکراتی بین طرف های درگیر در جنگ داخلی 

یمن در استکهلم پایتخت سویدن برگزار شد.
در نهایت در سال گذشته میالدی در این مذاکرات 
دولت یمن و شبه نظامیان حوثی توافق کردند تا نیروهای 

نظامی خود را از بندر حدیده عقب بکشند.

ارسال  به  را  ایران  آن  متحد  و کشورهای  عربستان 
سالح برای حوثی های یمن متهم می کنند. تهران حمایت 
ارسال  اما  نمی کند،  پنهان  را  از شبه نظامیان حوثی   خود 

جنگ افزار را رد کرده است.
در همین حال، سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق 
بشری بارها از حمالت عربستان به یمن که هزاران کشته 
ملل  سازمان  کرده اند.  انتقاد  گذاشته  برجای  غیرنظامی 
در گزارشی اخیرا گفته بود بیش از ۷5۰۰ کودک یمنی 
و  بمب  انفجار  و  هوایی  حمالت  نبردها،  تنش ها،  در 
حمالت انتحاری پنج سال و نیم گذشته، کشته و زخمی 

شده اند.

اطالعات روز: روزنامه بریتانیایی »دیلی میرور« گزارش داد یک فروند ناو جنگی 
این کشور که عازم خلیج فارس بوده، پس از مشاهده ی یک »شناور انفجاری« ایرانی 

در مسیر خود در وضعیت هشدار قرار گرفته است. 
به نوشته ی این روزنامه، این شناور که مشخصات آن اعالم نشده است پر از 
مواد منفجره ی  الزم برای سوراخ کردن بدنه ناوشکن اچ ام اس دانکن  تیپ ۴5 بوده 

است.  
این روزنامه اضافه کرد که این شناور انفجاری کنترل از راه دور را نیروهای 
مشاهده  دریای سرخ  در  بریتانیایی  ناوشکن  مسیر  نزدیکی  در  عربستان سعودی 
کردند. این ناوشکن با هدف حفاظت از کشتی رانی در خلیج فارس عازم منطقه 

است.  

به گزارش ایران انترنشنال، مقام های ایرانی هشدار داده اند که به تالفی توقیف 
یک فروند کشتی حامل نفت ایران به سوریه از طرف نیروی دریایی بریتانیا در تنگه 

جبل الطارق، اقدام متقابل انجام خواهند داد. 
از فاصله  قابلیت هدایت  انفجاری کشف شده که  دیلی میرور نوشت شناور 
چهار مایلی را دارد، احتماال شورشیان حوثی یمن در مسیر قرار داده اند. حوثی ها از 

حمایت سیاسی، مالی و نظامی جمهوری اسالمی برخوردارند.
ناوشکن دانکن که قرار است به ناوچه  مونتروز ملحق شود در طول حرکت در 

کانال سوئز آماده »عمل« است.
می گوید:  است  کرده  خدمت  دریایی  نیروی  در  قبال  که  وارینگتون  سیمون 
»تهدید حوثی هایی که شبه نظامیان نیابتی ایران برای عملیاتی کردن کارهای کثیف 

تهران اند، خیلی جدی است.«
اچ ام اس دانکن جدیدترین کشتی جنگی عازم خلیج فارس در پی اقدام امریکا 
به اعزام ناو جنگی و سامانه پدافند موشکی پاتریوت به منطقه در بحبوحه ی تشدید 
تنش با ایران است. امریکا قبال یک ناوگروه و بمب افکن های ب-52 به خلیج فارس 

اعزام کرده است.
دولت امریکا گفته است اعزام ادوات نظامی به خلیج فارس در راستای آمادگی 

برای مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی ایران است.
از زمان خروج امریکا از توافق هسته ای در سال گذشته و برقراری تحریم ها 
علیه ایران، تنش ها بین دو کشور رو به افزایش گذاشته و دو کشور را تا مرز درگیری 

نظامی پیش برده است.

کشف شناور انفجاری ایرانی در مسیر ناو جنگی بریتانیا
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درآمد یک میلیارد یورویی اتلتیکو از فروش بازیکن در یک دهه اخیر

از  اتلتیکومادرید  باشگاه 
فروش بازیکن در یک دهه اخیر 
به  یورو  میلیارد  یک  به  نزدیک 

دست  آورده است.
به نقل از آس، جدایی آنتوان 
و  مادرید  اتلتیکو  از  گریزمان 
بزرگترین  بارسلونا  به  پیوستنش 
فروش باشگاه مادریدی محسوب 
می شود. بارسا برای خرید مهاجم 
به  یورو  میلیون   12۰ فرانسوی 

اتلتیکو پرداخت کرد که البته 2۴ 
سوسیداد  رئال  به  یورو  میلیون 
اساس  این  بر  دارد.  اختصاص 
روخی بالنکو بیش از 8۰ میلیون 
یورو به دست آورد. تیم مادریدی 
دهه  یک  در  بازیکن  فروش  از 
اخیر 9۷3.35 میلیون یورو کسب 
کرده و در میان باشگاه های دیگر 
این  از  را  سود  بیشترین  جهان 

بخش داشته است.

زیادی  بازیکنان  فصل،  این 
کردند.  ترک  را  بالنکو  روخی 
جدایی گریزمان، لوکاس ارناندز، 
رودریگو، ژلسون مارتینس، ویتو 
و منسا 311.1۰ میلیون یورو سود 
این رقم  مادریدی رساند.  تیم  به 
یورویی  میلیون   1۷2 سود  از 
یورویی  میلیون   119 و  بنفیکا 
چلسی در این فصل باالتر است. 
اتلتیکومادرید  برای  موضوع  این 

در  باشگاه  این  است.  عادی 
سال های اخیر جکسون مارتنیس 
توران  آردا  یورو(،  میلیون   ۴2(
کاستا  دیگو  یورو(،  میلیون   ۴3(
)38 میلیون یورو(، رادامل فالکائو 
سرخیو  و  یورو(  میلیون   ۴3(
با  را  یورو(  میلیون   ۴۰( آگوئرو 
است  فروخته  خوب  قیمت های 
برای  مالی  کمک  آنها  فروش  و 
دهه  یک  در  است.  بوده  باشگاه 
اخیر 212 بازیکن اتلتیکو را ترک 

کردند.
فهرست  این  در  تیم  دومین 
در  نیز  باشگاه  این  است.  بنفیکا 
بازیکنان  فروش  از  آمدزایی  در 
از  پرتگالی  تیم  است.  خبره 
 96۷.35 بازیکن   ۴2۷ فروش 
که  آورده  دست  به  یورو  میلیون 
بوده  ترینشان  گران  فلیکس  ژائو 
با  موناکو  جایگاه سوم  در  است. 
دارد  قرار  یورو  میلیون   939.86
این  بازیکن   315 فروش  از  که 
سود را کسب کرد. سپس چلسی 
رئال  یورو(،  میلیون   923.22(
یورو(،  میلیون   866.۷5( مادرید 

بارسلونا )83۴.19 میلیون یورو(، 
میلیون   832.81( یوونتوس 
یورو(، رم )831.2 میلیون یورو(، 
و  یورو(  میلیون   82۰.۷۰( پورتو 
یورو(  میلیون   ۷96.95( لیورپول 

قرار دارند.
هزینه  و  خرج  میان  در 
 -5۴.۷1 منفی  میانگین  اتلتیکو 
رسانده  ثبت  به  را  یورو  میلیون 
تیم های  میان  در  رقم  این  است. 
بزرگ همچون چلسی )۴۷1.۷8- 
مادرید  رئال  یورو(،  میلیون 
یا  یورو(  میلیون   -59۰.۷۰(
میلیون   -۷21.۰8( بارسلونا 
از طرفی  است.  کم  یورو( خیلی 
و  )دوم  موناکو  و  بنفیکا  تیم های 
را  سود  بیشترین  جدول(  سوم 
میلیون   5۷۰.۷۴ بنفیکا  داشتند. 
میلیون   226.5۴ موناکو  و  یورو 
دیگر  آوردند.  دست  به  یورو 
 388.36( پورتو  همچون  تیم ها 
 215.26( اودینزه  یورو(،  میلیون 
میلیون یورو( و آژاکس )2۰1.9۷ 
میلیون یورو( در رتبه های بعدی 

قرار دارند.

خبرهای کوتاه

فابین دلف با امضای قراردادی به عضویت تیم 
اورتون درآمد و از فصل جدید با این تیم بازی خواهد 

کرد.
به نقل از دیلی میل، فابین دلف ستاره خط میانی 
منچسترسیتی با قراردادی سه ساله به ارزش 9 میلیون 
پوند به تیم اورتون پیوست. او یکی از بازیکنانی بود 
که برای سیتی بازی های تاثیرگذاری در راه قهرمانی در 
لیگ برتر داشت و در جام جهانی روسیه نیز در ترکیب 

تیم ملی این کشور به بازی گرفته شد.
فصل  دو  قهرمان  منچسترسیتی،  گذشته  هفته 
اخیر لیگ برتر انگلیس موفق شد رودری بازیکن تیم 
اتلتیکومادرید را به خدمت بگیرد. سیتی برای جذب 
به  را  او  تا  کرد  هزینه  پوند  میلیون   62 بازیکن  این 
خدمت بگیرد. سیتی که پیش تر رکورد خرید در نقل 
و انتقاالت لیگ برتر را به نام خود ثبت کرده بود، در 
این تابستان تاکنون حضور کمرنگی در بازار نقل و 
انتقاالت داشته است و به نظر می رسد گواردیوال قصد 
دارد شاکله تیم خود را برای فصل جدید نیز حفظ کند.

هافبک منچسترسیتی 
به اورتون پیوست

"جونیور فریپو"، ذخیره احتمالی بارسلونا برای 
جوردی آلبا در سمت چپ خط دفاعی خواهد بود.

توانسته  انتقاالت  و  نقل  اینجای  به  تا  بارسلونا 
نتو، فرانکی دی یونگ و آنتوان گریزمان را به خدمت 
شده  تقویت  حمله  و  میانی  دروازه،  بگیرد. خطوط 
اند ولی خط دفاعی دست نخورده باقی مانده است.

میانی  مدافع  یک  شدن  اضافه  برای  نیاز  بدون 
جناح  تقویت  فکر  به  بارسا  سران  راست،  مدافع  و 
چپ خود هستند؛ جایی که جوردی آلبا پس از رفتن 

لوکاس دینیه تنهاست.
فریپو"،  "جونیور  موندودپورتیوو،  ادعای  طبق 
مدافع چپ رئال بتیس و تیم زیر 21 ساله های اسپانیا 
که اخیرا قهرمان اروپا شد با اصلیتی دومنیکنی، مورد 
توجه بارسا قرار گرفته است و مذاکرات با بتیس هم 
نیفتد،  اتفاق خاصی  اگر  رفته است.  پیش  به خوبی 
جونیور می تواند به زودی پیراهن بارسلونا را به تن 
نیز چندی پیش به جذب جونیور عالقه  کند. رئال 
مند بود ولی در نهایت به دلیل تقاضای 3۰ میلیون 
به  را  مندی  فرالمند  و  شد  منصرف  بتیس  یورویی 
"میراندا"،  بارسلونا،  شود  می  گفته  گرفت.  خدمت 
مدافع چپ 19 ساله تیم دوم خود را در ازای انتقال 

جونیور به بتیس واگذار خواهد کرد.

بارسا به جذب ذخیره 
جوردی آلبا نزدیک تر شد

کاپیتان آژاکس با یوونتوس به توافق نهایی رسید 
و با قراردادی 5 ساله به ارزش ۷5 میلیون یورو به 

بیانکونری خواهد پیوست.
به نقل از اسکای اسپورت، ماتیاس دی لیخت 
در فصلی که گذشت عملکرد درخشانی در آژاکس 
داشت و سهم بسزایی در کسب دو گانه و صعود این 

تیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشت.
دی لیخت مورد توجه چند تیم بزرگ اروپایی 
که  بود  یوونتوس  این  نهایت  در  و  گرفت  قرار 

توانست او را جذب کند.
اسکای اسپورت ایتالیا تاکید کرد که دی لیخت 
با یوونتوس به توافق نهایی رسیده و قرارداد 5 ساله 
امضا خواهد کرد که ارزش آن ۷5 میلیون یورو است.

سه شنبه  دیروز  اسپورت،  اسکای  اعالم  طبق 
پشت  از  بعد  تا  می شود  تورین  وارد  لیخت  دی 
به  را  قراردادش  باشگاه  پزشکی  سر گذاشتن تست 
هالندی  جوان  مدافع  این  کند.  امضا  نهایی  صورت 

ساالنه 12 میلیون یورو حقوق دریافت خواهد کرد.

توافق نهایی 
دی لیخت با یوونتوس

لیگ  به  دورتموند،  بروسیا  جوان  مدافع  دیالو  عبدو 
به تن  را  پیراهن پی اس جی  باز خواهد گشت و  فرانسه 

خواهد کرد.
به نقل از گل، عبدو دیالو مدافع میانی فرانسوی بروسیا 
قصد  باشگاه  این  به  پیوستن  از  پس  سال  یک  دورتموند 

جدایی دارد.
دیالو محصول آکادمی فوتبال موناکو است و بین سال 
های 2۰1۴ تا 2۰1۷ برای همین تیم بازی می کرد و تابستان 
2۰1۷ بود که راهی ماینتز آلمان شد. او تابستان گذشته با 
انتقالی 28 میلیون یورویی از ماینتز راهی بروسیا دورتموند 
شد و در 28 بازی برای این تیم در بوندسلیگا نیز به میدان 

رفت ولی حاال قصد بازگشت به فرانسه را دارد.
در  ولی  داشت  قرار  لیون  توجه  مورد  سخت  دیالو 
نهایت پی اس جی حاضر شده برای جذب او 32 میلیون 
با موافقت دورتموندی  این درخواست  یورو هزینه کند و 

ها مواجه شده است.
تایید  دورتموند( ضمن  ورزشی  زورک)مدیر  میشائیل 
این خبر گفت:» عبدو تصمیم گرفته تا یک چالش جدید را 
تجربه کند و این می تواند برای او مناسب باشد. ما هم با 

تصمیم او موافقت کرده ایم.«
کیمپمبه،  و  کهر  مارکینیوس،  همراه  به  دیالو  عبدو 

مدافعان میانی پی اس جی در فصل بعد خواهند بود.

PSG مدافع دورتموند در آستانه پیوستن به

منچستریونایتد،  جدید  پیشنهاد  قبول  با  دخیا  داوید 
تبدیل به پردرآمدترین گلر دنیا خواهد شد.

وضعیت داوید دخیا در منچستریونایتد همچنان مبهم 
خودکار  صورت  به  پیش  چندی  منچستریونایتد  است. 
قرارداد دروازه بان اسپانیایی را یک فصل دیگر تمدید کرد 
نتواند در یک سال پیش رو او را به تمدید متقاعد  و اگر 
کند، ریسک این وجود دارد که دخیا به عنوان بازیکن آزاد 

از این باشگاه جدا شود.
باشگاه  سران  به  یونایتد  سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
اعالم کرده است که تمدید با دخیا نقشی اساسی در پروژه 
به  را  دخیا  شرایطی  هر  تحت  اینکه  و  دارد  تیم  بازسازی 

ماندن برای سال های بیشتر متقاعد کنند. او دیروز در این 
رابطه گفت که خیالش از ماندنی شدن دخیا راحت است.

در همین رابطه رادیو  RMC ادعا کرد که داوید دخیا 
با امضا قرارداد جدید تبدیل به پردرآمدترین دروازه بان دنیا 
خواهد شد. او هم اکنون ساالنه 11.5 میلیون یورو دستمزد 
می گیرد ولی یونایتد به وی پیشنهاد دستمزد هفتگی ۴2۰ 
هزار یورویی داده که در سال به 21.8 میلیون یورو خواهد 
رسید. هیچ دروازه بانی چنین دستمزدی دریافت نمی کند 
و دخیا می تواند به یک رکورد قابل توجه از حیث دستمزد 
برسد. الکسیس سانچز با دریافت 2۴ میلیون یورو در سال، 

شماره یک منچستری ها محسوب می شود.

منچستر و ارائه یک پیشنهاد نجومی به دخیا

در  کـه  دیـاز  براهیـم 
فصـل  زمسـتانی  انتقـاالت 
گذشـته بـه رئـال پیوسـته بـود، 
در جریـان تمرینـات پیش فصل 

شـد. مصـدوم  رئـال 
بـرای  دیـاز  براهیـم 
کـرد  مـی  بـازی  منچسترسـیتی 
ولـی بـه دلیـل نیمکـت نشـینی 
گرفـت  تصمیـم  زیـاد  هـای 
او  بپیونـدد.  مادریـد  رئـال  بـه 
اطمینـان نداشـت کـه فصل پیش 
رو در ایـده های پـپ گواردیوال 
هرچنـد  باشـد؛  داشـته  جـای 

بـه  چنـدان  هـم  رئـال  در  کـه 
وی بـازی نرسـید. او در دوران 
سـوالری مـورد بـی مهـری قرار 
زیـدان  بازگشـت  بـا  و  گرفـت 
هـم نتوانسـت جایـی در ترکیب 

کنـد. پیـدا  رئـال  ثابـت 
بـود  امیـدوار  امـا  براهیـم 
فصـل  بـرای  را  زیـدان  بتوانـد 
زودتـر  او  کنـد.  متقاعـد  آینـده 
از هـر بازیکنـی تمرینـات پیـش 
در  و  کـرد  شـروع  را  فصـل 
اردوی رئـال در مونتـرال کانـادا 
نیـز یکـی از آمـاده تریـن ها بود 

تـا جایـی کـه گفتـه مـی شـد از 
سـوی زیـدان در تیـم اول رئـال 
گزینـه  و  شـد  خواهـد  حفـظ 
انتقـال قرضـی او منتفـی اسـت 
بدموقـع  مصدومیـت  یـک  امـا 
باعـث شـده تـا او تمرینـات را 

بدهـد. دسـت  از 
پزشـکی  تیـم  تاییـد  طبـق 
دلیـل  بـه  براهیـم  رئـال، 
 5 تـا   ۴ عضالنـی،  مصدومیـت 
هفتـه بـه دور از میادیـن خواهد 
را  فصـل  پیـش  تقریبـا  و  بـود 
از دسـت خواهـد داد کـه یـک 

وی  بـرای  بـزرگ  بدشانسـی 
محسـوب مـی شـود. او بهتریـن 
دادن  نشـان  بـرای  فرصـت 
را  زیـدان  بـه  هایـش  توانایـی 
بـه دلیـل مصدومیـت از دسـت 
همیـن  شـاید  و  داد  خواهـد 
بـرای  امیـد  او  شـود  باعـث 
را  ثابـت  ترکیـب  بـه  رسـیدن 
از دسـت بدهـد. بـه خصـوص 
کـه رئـال مهـره هـای تهاجمـی 
فراوانـی در خـط حملـه دارد و 
رقابـت در ایـن منطقه سـخت و 

اسـت. فشـرده 

بدشانسی بزرگ برای خرید جوان رئال مادرید
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کارمندان دولت
اختیار  در  را  قدرت  آن که  با  طبقه  این 
دولت  کارمندان  می ترسند.  هم  باز  اما  دارند، 
تأخیر  به  را  کارها  نمی گیرند.  رشوه  سویدن 
را  پروژه ها  نمی زنند.  الف  نمی اندازند. 
قراردادها  عقد  در  نمی کنند.  اجراء  بی کیفیت 
نمی سازند.  خیالی  مکاتب  نمی کنند.  خاله بازی 
بانوانی  بر  نمی زنند.  پولیس  میوه ای  و  نان  از 
که برای کار در ادارات دولتی مراجعه می کنند، 
تجاوز نمی کنند. پیشنهاد هم نمی دهند. مردم را 
تحقیق  بدون  نمی کنند.  نخود سیاه روان  پشت 
از آمار  حرکت نمی کنند. در تحقیقات خویش 
و داده های خیالی و دروغین استفاده نمی کنند. 
انتخابات  در  نمی کنند.  سهمیه بندی  را  کانکور 
برگزار  موقع  به  را  انتخابات  نمی کنند.  مداخله 

وکیل شان  نمی کند.  حاتم بخشی  بیت المال  از 
پولیس ترافیک را لت وکوب نمی کند. در سینما 
پامیرشان هم آدم نمی کشند. پروژه ها را چندین 
شود  خبر  همین که  نمی کنند.  افتتاح  چندبار  و 
یا  دست گیری  برای  کجایند،  در  تروریست ها 
در  را  خود  اصال  می کنند،  اقدام  نابودی شان 
خارجی  توریست های  بر  نمی زنند.  بی خبری 
تجاوز نمی کنند. فیس بوک چلونکی هم ندارند. 
پروژه ها  نمی کنند.  صادر  اضافه  را  برق  تعرفه 
را  برق  لین  نمی کنند.  تقسیم  قوم  براساس  را 
قرمز  می دهند. خط  انتقال  آن  درست  مسیر  از 
فقط  که  نیست  این طور  نمی کنند.  تعیین  هم 
کنند.  قیر  سرک  انتخاباتی  کمپاین های  موقع 
تنها به ننگرهار  پروژه ها و امکانات زراعتی را 
خویشاوندان  به  نمی دهند.  اختصاص  لغمان  و 
نمی دهند.  قانونی  معافیت  خویش  تبهکار 
و  دزدان  با  شان  حوزه های  جنایی  و  پولیس 
اخاذی  شاهراه ها  در  نیستند.  شریک  تبهکاران 
مافوق  مقامات  به  غلط  گزارش  نمی کنند. 
دریافت  هم  اضافی  امتیاز  نمی دهند.  خویش 
بست،  عین  در  که  نیست  این طور  نمی کنند، 
یک نفر باالی صدهزار معاش بگیرد و دیگری 
بگیرد.  معاش  هزار  پنجاه  زیر  بست،  در همان 
خویش  نمی شوند.  کسی  واسطه ی  امتحان  در 
از حساب دهی  نمی دانند.  برتر  بقیه مردم  از  را 
ایجاد  طفیلی  مشاورین  کندک  نمی کنند.  فرار 
نمی کنند.  ایجاد  موازی  تشکیالت  نمی کنند. 
اداره های منقضی و مضر ایجاد نمی کنند. طرح 
کسی را دزدی نمی کنند. نگاه قومی و منطقه ای 
مجبور  تا  نمی کنند  آزاد  تروریست  ندارند. 
را  خویش  منازل  و  دفاتر  دورادور  که  نشوند 
می ترسد.  هم  دولتش  بکشند.  کانکریتی  دیوار 
در سطح  آبروی خویش  از  می ترسد.  مردم  از 
رنکینگ جهانی  در  نکند  می ترسد. خدا  جهان 
یک درجه سقوط کند، خود را به آب و آتش 
می زند که پس صعود کند. از قوانین می ترسد.

هیچ کدام  از  افغانستان  شریف  مردم  اما 
کارهای  انجام  از  مردم  نه  نمی ترسند.  این ها 
و  قانون  دولت.  نه  و  می ترسند  خالف 

ارزش های اجتماعی کیلوی چنده؟

چند  به  را  مردم  اول  سویدنی  محققین 
کرده  تحقیق  سال  یک  بعد  کرده،  تقسیم  طبقه 
ذیل  شکل  به  سویدن  مردم  که  دریافته اند  و 

می ترسند:
مردم عادی سویدن

کارهای  انجام  از  سویدن  عادی  مردم 
غیرقانونی می ترسند. آن ها آشغال را در کوچه 
رانندگی  مجاز  سرعت  از  باالتر  نمی اندازند. 
پارک  بی جای  نمی زنند.  هارن  نمی کنند. 
نمی کنند.  عبور  ترافیکی  اشارات  از  نمی کنند. 
به  نمی کشند.  سگرت  عمومی  مکان های  در 
اعتقاد و باور کسی کار ندارند. دختران را اذیت 
لت وکوب  را  کسی  نمی کنند.  دزدی  نمی کنند. 
نمی کنند. دارایی های عامه را تخریب نمی کنند. 
اسناد تحصیلی را در بدل پول نمی خرند. دروغ 

نمی گویند. رای نمی خرند و رای نمی فروشند. 
رشوه  می کنند.  رعایت  را  کاپی رایت  حق 
نمی دهند. در ماه رمضان قیمت را باال نمی برند. 
نمی کنند.  چانه زنی  هم  فروش  و  خرید  در 
را  خویش  ادبیات  و  زبان  نمی کنند.  قاچاق 
فضولی  نمی زنند.  بلوف  نمی کنند.  مردار 
و  برق  بل  نمی کنند.  فرار  مالیه  از  نمی کنند. 
هدر  را  زیرزمینی  آب های  می پردازند.  را  آب 
نمی کنند.  را خراب  درخت  و  سبزه  نمی دهند. 
تروریست نمی شوند و همین طور یک عالم کار 
دولت  از  یک طرف  از  می ترسند.  آن ها  دیگر. 
کار  یک  انجام  به خاطر  مبادا  که  می ترسند 
حاکم  نورم   از  دیگر  طرف  از  شوند.  مجازات 
در جامعه می ترسند که مبادا در جامعه طرد و 

بی آبرو شوند. 

می کنند. رای در بدل پول نمی سازند، گوسفند 
هم چاق نمی کنند. در برابر تروریستان تمکین 
نمی کنند، حتا اگر خسربره اش باشد. از مقامات 
قانونی  صالحیت های  نمی کنند.  حمایت  فاسد 
بر  را  کارمندان  نمی کنند.  انحصار  را  وزیران 
کمک های  از  نمی کنند.  استخدام  روابط  اساس 
کشورهای دیگر در کمپین های شخصی استفاده 
کچالو  قیمت  به  را  دولتی  زمین های  نمی کنند. 
به  ناحق  به  را  دانشگاه  استادان  نمی فروشند. 
آخرین  تا  را  جرمی  اتفاقات  نمی برند.  زندان 
نیستند.  قبیله ساالر  می کنند.  پی گیری  مرحله 
کسانی  بر  نمی کنند.  پرونده سازی  مردم  برای 
نمی کنند؛  رحم  بزنند،  معارف  پول  از  که 
به  کار  پارلمان شان  در  زندان.  می برندشان 
اول شان  بانوی  نمی رسد.  فیزیکی  زدوخورد 

عیسا قلندر 

سویدنی ها از چه چیزهایی می ترسند که ما نمی ترسیم؟
کارمندان دولت سویدن رشوه 
نمی گیرند. کارها را به تأخیر 
نمی اندازند. الف نمی زنند. پروژه ها 
را بی کیفیت اجراء نمی کنند. در 
عقد قراردادها خاله بازی نمی کنند. 
مکاتب خیالی نمی سازند. از نان و 
میوه ای پولیس نمی زنند. بر بانوانی 
که برای کار در ادارات دولتی 
مراجعه می کنند، تجاوز نمی کنند. 
پیشنهاد هم نمی دهند. مردم را 
پشت نخود سیاه روان نمی کنند. 
بدون تحقیق حرکت نمی کنند. در 
تحقیقات خویش از آمار و داده های 
خیالی و دروغین استفاده نمی کنند. 


