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شمار مبتالیان 
به کرونا در جهان 
از ۳۰ میلیون نفر 

گذشت
اطالعات روز: براساس آمار 

دانشگاه جان هاپکینز، شمار 
افراد شناسایی شده...

رویترز: 
ترمپ در �پی مجازات 

ناقضان تحریم 
تسلیحاتی ایران است

در بایرن به تمام 
آرزوهایم رسیدم

تیاگو: سخت ترین 
تصمیم دوران 

ورزشی ام را گرفتم

تیبو کورتوا: 
رئال بی تاب دفاع 
از عنوان قهرمانی 

اللیگاست
دروازه بان بلژیکی رئال 
مادرید معتقد است تیم 
توان الزم برای دفاع از...
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رییس شورای عالی مصالحه ملی: 

برای ختم دشمنی با طالبان به دوحه رفته ایم

نگاهی تازه 
به رابطه پیچیده ایران 

با طالبان )1(

دنیای مردگان )3(
است. دانته در کتاب بهشت، مانند صوفیان زبان فارسی 
سنایی،  دانته،  می  کند  فکر  خواننده  می  زند.  سخن 
پرورش یافته  ی یک  و  زبان  یک  دارایی  مولوی  و  عطار 
دبستان  اند و در امتداد یک تاریخ ظهور کرده اند. عشق، 

مخرج مشترک همه   شان است...

عروج
»و این کار عشق بود که خورشید و دیگر اختران را در 
گردش دارد.« )دانته، 1378، سرود سی و سوم: 1635( 
کمدی الهی با این نگاه عشق  محور به هستی، به پایان 
می  رسد و این جمله، حسن ختام آخرین سرود بهشت 

هشت سال پیش من در نشستی میان نمایندگان چند 
کشور مختلف از جمله ایران،...

در  سنبله(   ۲8 )جمعه،  دیروز  که  عبداهلل  آقای  است.  رفته  دوحه  به 
مراسم نهمین سالیاد ترور برهان الدین ربانی،...

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی می گوید 
که هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان برای ختم دشمنی با طالبان 

کابوس زمستان کابل؛ 

حکومت برای جلوگیری 
از آلودگی هوا چه برنامه 

دارد؟
بسیاری  است.  نزدیک شدن  حال  در  سردی  فصل 
خرید  تدارک  در  حاال  همین  از  کابل  شهروندان  از 
سوخت برای زمستان است. عمده ترین مواد سوختی 
که در کابل مشتری دارد، زغال سنگ است؛ آن هم 
زغال سنگ تصفیه نشده و اغلب بی کیفیت که دودش 

در زمستان نفس پایتخت را تنگ می کند.
برای  که  می گویند  مسئوالن حکومتی  وجود  این  با 
پیش رو،  زمستان  در  پایتخت  هوای  آلودگی  کاهش 
»برنامه های  این سو  به  ماه  یک  حدود  از  حکومت 
با تطبیق آن  را روی دست گرفته است که  جدی« 
انتظار می رود هوای زمستان شهر کابل پاک تر شود.

باشندگان  انتقادهای  و  شکایت ها  پس  گذشته  سال 
پایتخت از آلودگی مرگبار،...
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پیش از به شماره افتادن 
نفس کابل، بجنبیم

هوای شهر کابل در فصل زمستان به خصوص در 
سال های اخیر به شدت آلوده و مرگ بار می شود. 
براساس  که  است  حدی  در  کابل  آلودگی 
استاندارد های بین المللی محیط زیست، در صدر 
نیز  آلوده جهان قرار می گیرد. امسال  شهر های 
آلودگی  از  نگرانی  سرما  فصل  نزدیک شدن  با 
زمستان پیش رو در حال گسترش است. شواهد 
نشان می دهد که شهر کابل دوباره همچنان یک 
خواهد  سر  پشت  را  دیگری  آلوده ی  زمستان 
هوای  آلودگی  از  نگرانی  دلیل  دو  به  گذاشت. 
شهر کابل در زمستان پیش رو باال است: اول، از 
همین حاال بسیاری از شهروندان شروع کرده اند 
به خرید زغال سنگ تصفیه نشده که بزرگ ترین 
از  ترس  به دلیل  مردم  است.  هوا  آلودگی  عامل 
زغال  خرید  به  جایگزین،  نبود سوخت  و  سرما 
روی  سوختی  ماده  ارزان ترین  به عنوان  سنگ 
می آورند. دوم، برنامه ی مقابله نهادهای حکومتی 

با پدیده ی آلودگی هوا در حد صفر است. 
آلودگـی  و  اعتراض هـا  به دلیـل  سـال گذشـته 
کمیسـیون  حکومـت  کابـل  شـهر  بیش ازحـد 
عالـی مبـارزه بـا آلودگی هـوا را سـاخت که در 
رییس جهمـور  شـخص  کمیسـیون  ایـن  رأس 

قـرار دارد...
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یک زندان دوره ی بودیزم 
با قدمت ۲۵۰۰ سال 
در ننگرهار کشف شد

»پراکندگی دیدگاه ها در بین 
اعضای تیم، گفت وگوهای صلح 
را با مشکل روبه رو می کند«

صالح الدین ربانی: 
زمان تغییر ساختار نظام 
و توزیع افقی قدرت 
فرا رسیده است

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ننگرهار از 
کشف یک زندان ساخته شده ی دوره ی بودیزم با 
قدمت دوهزار و 5۰۰ ساله خبر داده اند...
صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

درج نام مادر در شناس نامه الزامی شد
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براساس اسناد تقنینی تعدیل شده، اگر شهروندان از قوانین و مقرره های 
محیط زیستی تخطی کنند، ابتدا اخطار دریافت می کنند؛ اگر به اخطار توجه 
نکنند، جریمه می شوند و اگر با وجود جریمه همچنان به تخلفاتش ادامه 
دادند به نهادهای عدلی و قضایپی معرفی می شوند: »این کار با هماهنگی و 
همکاری سایر اداره های سکتوری انجام می شود.«

یعنی  است؛  بینانهادی  کمیسیون  کار  مبنای 
این  عضویت  دولتی  نهادهای  از  بسیاری 
یک  است  قرار  اداره  هر  و  دارد  را  کمیسیون 
بخش از کار را پیش ببرد. بررسی های اطالعات 
روز نشان می دهد که در چند ماه گذشته این 
چند  است.  نکرده  بنیادی  هیچ کار  کمیسیون 
مانده  زمستان  سردی  به  که  محدودی  مدت 
اقدامی  کمیسیون  این  می رسد  به نظر  نیز 
برای مقابله با آلودگی شهر کابل نتواند انجام 
دهد. تنها کاری که در چند ماه گذشته شده، 
تصفیه  دستگاه  نصب  طرح  مورد  در  صحبت 
زیاد  پیمانه  به  که  است  مکان هایی  در  دود 
نیز  کار  این  می کنند.  استفاده  سنگ  زغال 
هنوز در حد حرف است. از طرف دیگر، نصب 
فلتر تنها در ساختمان های رهایشی و تجاری 
دردی را دوا نمی کند. بیش ترین مصرف زغال 
سنگ را خانه هایی دارد که به لحاظ دسته بندی 
نمی گیرد.  قرار  مذکور  طرح  مجموعه  زیر 
اداره های برشنا، ریاست مواد نفتی و گاز مایع 
تأمین  مسئولیت  که  استندرد  ملی  اداره  و 
قدم  هنوز  دارند،  را  جایگزین  و  پاک  سوخت 
کوچکی هم برنداشته است. از این رو، واقعیت 
زمستان پیش رو کابوس هوای آلوده ی شهر و 

شعاری بودن برنامه های حکومتی است. 
براساس  که  است  این  نگران کننده  مسأله ی 
وزارت  سوی  از  بسیار  اغماض  با  که  آماری 
صحت و اداره ملی محیط زیست وجود دارد، 
بیان می کند که ساالنه بیش دو هزار تن به دلیل 
تنفسی  مشکالت  از  ناشی  یا  تنفسی  امراض 
از دست می دهند. زمستان فصل  را  جان  شان 
نگرانی ها  است.  نیز  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی 
درباره افزایش شیوع ویروس کرونا که احتماال 
منجر به موج دوم همه گیری  شود، نیز وجود 
شرایط  این  در  هوا  آلودگی  اضافه شدن  دارد. 
بی جا  و  کرد  خواهد  بدتر  را  وضعیت  قطعا 
نیست که از این اوضاع به »سونامی خاموش«، 
پنهان«  »قاتل  و  تدریجی شهروندان«  »مرگ 

تعبیر و توصیف  شود. 
مسأله مبارزه با آلودگی هوای شهر کابل یک 
امر جدی و نگران کننده است. فقدان سرسبزی، 
خاک آلودبودن شهر، استفاده ی بی رویه ی پنج 
میلیون شهروند از زغال سنگ و تیل و وجود 
اکثرشان  که  نقلی  و  وسایط حمل  هزار  ده ها 
کانالیزاسیون  نبود  و  است  دودزا  و  فرسوده 
شهری باعث شده که مبارزه با آلودگی هوا در 
روشن  بسیار  به طور  نباشد.  ساده   کار  مستان 
تاکنون و در سال های گذشته مسأله ی آلودگی 
آب و هوایی در افغانستان، به ویژه در شهر کابل 
دست کم گرفته شده است. طرح های حکومتی 
برای مقابله با آن تنها در حد خاک به چشم 
مردم زدن خالصه شده است. حتا همین حاال 
از  روشن  یک چشم انداز  مسئول  نهادهای  در 
بزرگی وجود  این  به  و خطر  آلودگی  وضعیت 
جنگ  خطر  با  خطر  این  درحالی که  ندارد. 
است  این  مقایسه  نتیجه ی  و  مقایسه می شود 
که آلودگی هوای کابل ممکن است مرگبارتر 

از جنگ باشد. 
در  است.  نرفته  دست  از  کامل  فرصت  هنوز 
حدود سه ماه که به زمستان و آغاز فصل سرما 
زمان باقی مانده، حکومت و نهادهای مسئول 
باید به گونه جدی از همین حاال دست به کار 
شوند. بهتر این است که روی دو-سه عامل و 
راهکار به طور جدی تمرکز شود. مسأله مقابله 
برنامه های  با  آلودگی هوا چیزی نیست که  با 
شعاری پیش برود. شاید در بخش های دیگر، 
به شهروندان دروغ  یا  مافوق  به  بتواند  نهادها 
نمی تواند  آلودگی  پدیده  با  کسی  اما  بگویند، 
دروغ بگوید، زیرا آلودگی هوا خطر و واقعیتی 
مرگ  و  شماره  به  را  شهر  نفس  که  است 

تدریجی را برای شهروندان رقم خواهد زد. 

گزارش

درج نام مادر در شناس نامه الزامی شد

یک زندان دوره ی بودیزم با قدمت ۲۵۰۰ سال 
در ننگرهار کشف شد

اطالعات روز: دو هفته پس از تأیید طرح تعدیل و ایزاد در برخی از ماده های قانون ثبت 
احوال نفوس از جمله درج نام مادر در شناس نامه، رییس جمهور اشرف غنی طی فرمان، این 

طرح تعدیل را توشیح کرده است.
صدیق صدیقی، سخن گوی ارگ ریاست جمهوری در رشته تویتی نوشته است که فرمان آقای 
غنی برای توشیح طرح تعدیل و ایزاد در برخی از ماده های قانون ثبت احوال نفوس دو روز 

پیش )پنج شنبه، ۲7 سنبله( صادر شده است.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ننگرهار از کشف یک زندان ساخته شده ی دوره ی 
بودیزم با قدمت دوهزار و 5۰۰ ساله خبر داده اند.

در اعالمیه ی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار آمده است که این زندان در جریان کندن کاری 
سرخ رود  ولسوالی  »سبزآباد«  منطقه ی  در  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  باستان شناسان 

کشف شده است.
به نقل از اعالمیه، این زندان در یک ساحه ی عمیق ساخته شده و دروازه ندارد و کار آن 

با ساختار ویژه انجام شده است. از این زندان در امور نظامی کار گرفته می شده است.
دفتـر والـی ننگرهـار گفتـه اسـت کـه باستان شناسـان اتاقی را بـا طول 13 متـر و عرض 
چهـار متـر در ایـن زنـدان یافته انـد کـه در سـه دوره بـاالی آن کار بازسـازی صـورت 

اسـت. گرفته 
باستان شناسان شماری  این کندن کاری،  اعالمیه همچنان آمده است که در جریان  در 
دیگر از آثار تاریخی را کشف کرده اند. تعدادی از تکه های ظروف گلی نیز از این زندان 

به دست آمده است.
در تاریخ هجدهم سنبله نیز دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار از کشف 16۰ قلم آثار تاریخی 

در تپه ای در ساحه ی »سبزآباد« شهر جالل آباد خبر داده بود.

در یک شبانه روز گذشته ۲۵ مریض جدید »کووید۱۹« 
در کشور شناسایی شده اند

آقای صدیقی همچنان گفته است که براساس فرمان ریاست جمهوری، پس از این نام مادر 
به گونه ی رسمی در شناس نامه در کنار دیگر مشخصات فردی درج می شود.

کابینه ی افغانستان در سیزدهم سنبله طرح تعدیل و ایزاد در برخی از ماده های قانون ثبت 
احوال نفوس را که براساس آن، نام مادر در شناس نامه درج می شود، تأیید کرد.

»نامم_کجاست؟«،  کمپین  راه اندازی  با  افغانستان  در  زن  فعاالن  از  شماری  این  از  پیش 
خواستار درج نام مادر در شناس نامه شده بودند.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار ساعت گذشته، ۲۴۰ 
نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج آزمایش 

۲5 مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، قندوز، بدخشان و سمنگان به ثبت رسیده 
است. به این ترتیب، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به 38 هزار و 8۹7 نفر افزایش 

یافته است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، 71 فرد مبتال به کرونا 

بهبود یافته اند و شمار بهبودیافتگان به 3۲ هزار و 576 نفر رسیده است.
همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، یک مریض »کووید1۹« جان داده است. شمار 

فوتی های ناشی از مریضی »کووید1۹« در کشور به یک هزار و ۴37 نفر رسیده است.
آمار وزارت صحت افغانستان نشان می دهد که شمار مریضان فعال »کووید1۹« در این کشور 

به کم تر از پنج هزار نفر کاهش یافته است.
سخن گوی این وزارت دو روز پیش در یک نشست خبری استفاده از ماسک را در کاهش آمار 
مریضان »کووید1۹« مهم خوانده و گفته بود که استفاده از ماسک حتا می تواند از احتمال 

شیوع موج دوم ویروس کرونا در فصل زمستان نیز جلوگیری کند.

خالصه  نفتی  مواد  ریاست  فعالیت های  تمام 
می شود با تأمین نفت و گاز وزارت دفاع ملی، 
مرکزگرمی های مکروریان ها و توزیع گاز مایع 
در 36 غرفه در نواحی مختلف شهر کابل. با 
این حال، عبداهلل کاکر، معاون تجارتی ریاست 
مایع می گوید که رسیدگی  گاز  و  نفتی  مواد 
باال  اداره  این  توان  از  کابل،  جمعیت  کل  به 
ریاست  تأکید می کند که  او  آن هم  با  است. 
مواد نفتی و گاز مایع سعی می کند در بازار با 
سکتور خصوصی رقابت کند تا قیمت گاز در 

زمستان پایین نگهداشته شود. 
گذشته  سال  مایع  گاز  و  نفتی  مواد  ریاست 
کوتاه مدت  برنامه  براساس  زمستان  فصل  در 
حکومت برای کاهش آلودگی هوای پایتخت، 
کابل، هر  فروشگاهش در سطح شهر  در 36 
کیلو گاز را به 5۰ افغانی عرضه می کرد که به 
گفته ی آقای کاکر برای جمعیت پنج میلیونی 
نخواهد  کافی  هم  امسال  و  نبود  کافی  کابل 

بود. 
طرح  یک  اداره  این  که  می گوید  کاکر  آقای 
به  را  زمستان  برای  مایع  گاز  ذخیره  مدون 
شورای عالی تصدی ها پیشکش کرده است اما 
این مورد تصمیمی گرفته نشده  تا کنون در 

است. 

اقدام های اداره ملی استندرد
از  یکی  سنگ،  زغال  برای  استندرد  تعیین 
هوا  آلودگی  از  جلوگیری  برای  مهم  موارد 
گذاشته  اجرا  به  حاال  تا  که  می شود  خوانده 
تدوین  نشده است. غالم سرور همگام، رییس 
اطالعات  روزنامه  به  اداره  این  استندردهای 
روز گفت استندرد زغال سنگ در حدود ۲۰ 
صفحه تدوین شده است و قرار است در این 
هفته نهایی و به اداره ملی حفاظت از محیط 
زغال  کار  در  دیگر  دخیل  نهادهای  و  زیست 

نصب  باشد،  محروم  مطمئن  برق  داشتن  از 
می شود  بی اثر  هم  دود  تصفیه  دستگاه های 

زیرا این دستگاه ها با برق کار می کنند. 
کاهش  برای  حکومت  پنج ساله  برنامه ی  در 
اداره  برشنا،  شرکت  پایتخت،  هوای  آلودگی 
نقش  نفتی هم  مواد  ریاست  و  استندرد  ملی 

کلیدی دارند. 

برنامه برشنا
دارد  نظر  در  که  می گوید  برشنا  شرکت 
بام های  بر  سولر  نصب  امسال  زمستان  در 
کند.  آغاز  را  کابل  شهر  باشندگان  خانه های 
صدیق اهلل توحیدی، سخن گوی شرکت برشنا 
این  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 

برنامه  به زودی آغاز می شود. 
طبق این برنامه اگر کسی خود هزینه ی خرید 
سولر را داشته باشد، برشنا در قسمت نصب و 
خدمات پس از فروش، او را کمک می کند. و 
اگر کسی هزینه ی خرید دستگاه سولر و بتری 
را ندارد، شرکت برشنا این وسایل را برای او 
تهیه می کند و سپس در قسط های پنج تا 1۰ 
سال پول آن را از مشتری می گیرد. این برنامه 
طی یک قرارداد سه جانبه بین شرکت برشنا، 
مشتری و شرکتی که وسایل را تهیه می کند، 

انجام می شود. 
دارد  نظر  در  برشنا  سولر،  نصب  بر  عالوه 
به زودی بندهای برق داخلی را غیرفعال و آب 
آن را برای تولید برق در زمستان ذخیره کند. 
به گفته ی آقای توحیدی این برنامه به زودی 
اجرا می شود: »تا زمستان تولیدات داخلی را 
تاجیکستان  و  ازبیکستان  برق  از  و  متوقف 
حرارتی  برق  میگاوات   8۰ می کنیم.  استفاده 
ازبیکستان  وارداتی  برق  کنار  در  تره خیل 
تا  را  پایتخت  نیازمندی های  تاجیکستان  و 

زمستان مرفوع می کند.«
انتظار  که  می گوید  برشنا  شرکت  سخن گوی 
سولری،  منابع  بدون  زمستان  در  که  می رود 
به  وارداتی  برق  و  داخلی  تولیدات  مجموع 

۴8۰ میگاوات برسد. 

مشکل پابرجای قیمت گاز
اما  کشور  مایع  گاز  و  نفتی  مواد  ریاست 
دست  روی  اداره  این  که  اقداماتی  می گوید 
تأثیر چندانی روی  نیست که  دارد در حدی 

کاهش قیمت گاز در زمستان داشته باشد. 

و  مشکالت  هم  محیط زیستی  مقرره های  و 
بود،  شده  باعث  که  داشت  حقوقی  نواقص 
متخلفان  با  نتواند  حفاظت  ملی  اداره ی 
امسال  او  گفته ی  به  اما  کند.  جدی  برخورد 
آمده  تغییراتی  و  تعدیالت  تقنینی  اسناد  در 
کرده  بیش تر  را  اداره  این  صالحیت های  که 
قانون   67 ماده ی  به  نمونه  به عنوان  او  است. 
مبنای  بر  که  می کند  اشاره  زیست  محیط 
از  نداشت  حق  مفتشی  هیچ  گذشته  در  آن 
به  اما  کند.  نظارت  رهایشی  مجموعه های 
گفته ی او امسال این ماده تعدیل شده است 
از  که  است  داده  را  حق  این  مفتشان  به  و 
مجموعه های رهایشی هم نظارت کنند و در 
نکرده  نصب  دود  تصفیه  دستگاه  که  صورتی 

بودند، با آنان برخورد قانونی کنند. 
اگر  تعدیل شده،  تقنینی  اسناد  براساس 
محیط  مقرره های  و  قوانین  از  شهروندان 
دریافت  اخطار  ابتدا  کنند،  تخطی  زیستی 
جریمه  نکنند،  توجه  اخطار  به  اگر  می کنند؛ 
به  همچنان  جریمه  وجود  با  اگر  و  می شوند 
و  عدلی  نهادهای  به  دادند  ادامه  تخلفاتش 
قضایی معرفی می شوند: »این کار با هماهنگی 
انجام  سکتوری  اداره های  سایر  همکاری  و 

می شود.«
افغانستان  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره 
میلیون  پنج  حدود  را  کابل  نفوس  به تازگی 
هم  نیک  محمد  انجنیر  است.  کرده  اعالم  نفر 
می گوید که در کابل حدود 6۰۰ هزار خانواده 
بخش  یک  حال،  این  با  می کنند.  زندگی 
کالنی از باشندگان پایتخت از سر ناچاری در 
زمستان زغال سنگ بی کیفیت و تصفیه ناشده 
برق  مثل  پاک  انرژی های  از  زیرا  می سوزانند 

مداوم و گاز ارزان محرومند. 
براساس ارزیابی اداره ملی حفاظت از محیط 
درصد   5۰ حدود  کابل  شهرداری  و  زیست 
آلودگی هوا در پایتخت از سوخت زغال سنگ 
در خانه های مسکونی و حدود 35 درصد آن 
ناشی  شهر  سطح  در  موترها  گشت وگذار  از 
در  که  می گوید  نیک  محمد  انجنیر  می شود. 
این صورت اداره ملی حفاظت از محیط زیست 
بر  شوند  موفق  اگر  توظیف شده  گروه های  و 
شهرک ها،  رهایشی،  ساختمان های  تمامی 
حمام ها، حوض ها دستگاه تصفیه دود نصب و 
سایر فعالیت های را که باعث آلودگی می شود 
هم مهار کنند، تأثیر زیادی بر کاهش آلودگی 
این  که  آلودگی  زیرا  ندارد،  پایتخت  هوای 
که  آلودگی  به  نسبت  می کند  تولید  منابع 
خانه های مسکونی تولید می کند، اندک است. 
با این وجود از نظر انجنیر نیک  محمد راهکار 
پایتخت،  هوای  آلودگی  کاهش  برای  اساسی 
به  ارزان  گاز  توزیع  و  مداوم  برق رسانی 
شهروندان است. به گفته ی او اگر شهر کابل 

لطف علی سلطانی 
گزارشگر

است.  نزدیک شدن  حال  در  سردی  فصل 
حاال  همین  از  کابل  شهروندان  از  بسیاری 
در تدارک خرید سوخت برای زمستان است. 
عمده ترین مواد سوختی که در کابل مشتری 
زغال سنگ  هم  آن  است؛  زغال سنگ  دارد، 
تصفیه نشده و اغلب بی کیفیت که دودش در 

زمستان نفس پایتخت را تنگ می کند.
می گویند  حکومتی  مسئوالن  وجود  این  با 
در  پایتخت  هوای  آلودگی  کاهش  برای  که 
ماه  یک  حدود  از  حکومت  پیش رو،  زمستان 
روی دست  را  »برنامه های جدی«  این سو  به 
می رود  انتظار  آن  تطبیق  با  که  است  گرفته 

هوای زمستان شهر کابل پاک تر شود.
انتقادهای  و  شکایت ها  پس  گذشته  سال 
باشندگان پایتخت از آلودگی مرگبار، حکومت 
وحدت ملی کمیسیون عالی مبارزه با آلودگی 
هوا را ایجاد کرد. در این کمیسیون 13 نهاد 
و  شهرداری  وزارتخانه ها،  شامل  که  دولتی 
ادارات مستقل می شوند دخیل اند و در راس 
آن رییس جمهور غنی قرار دارد که هدف آن 
چهار  در  کابل  هوا  آلودگی  کاهش چشم گیر 
ملی  اداره  است.  شده  خوانده  آینده  سال 
و  منشی  به عنوان  زیست،  محیط  از  حفاظت 
هماهنگ کننده ی این برنامه ی پنج ساله عمل 

می کند. 
انجنیر نیک محمد، رییس تفتیش و نظارت در 
اداره ملی حفاظت از محیط زیست به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که حدود یک ماه پیش 
غنی  رییس جمهور  ریاست  تحت  جلسه ای 
معاون  به  رییس جمهور  و  شد  دایر  ارگ  در 
اولش وظیفه سپرد که تدابیر پیشگیرانه برای 
زمستان  در  پایتخت  هوای  آلودگی  کاهش 
پیش رو روی دست گیرد. به گفته ی او، معاون 
به  را  مدونی  طرح  هم  رییس جمهوری  اول 
است  سپرده  کابل  شهرداری  و  داخله  وزارت 
محیط زیستی  فعالیت های  آن  مبنای  بر  که 
پایتخت  هوای  آلودگی  کاهش  برنامه های  و 
عملی شود. یکی از موارد عمده در این طرح، 
مکان هایی  در  دود  تصفیه  دستگاه  نصب 
استفاده  زیاد زغال سنگ  پیمانه  به  است که 

می کنند.
از  حفاظت  ملی  اداره  طرح،  این  براساس 
محیط زیست در هماهنگی با شهرداری کابل 
و وزارت داخله، هفت گروه کاری برای تفتیش 
مثل  آلوده کننده  منابع  فعالیت   از  نظارت  و 
حمام ها،  رهایشی،  ساختمان های  شهرک ها، 
حوض ها و سایر فعالیت های کوچک و بزرگ 
نیک  محمد  انجنیر  است.  داده  تشکیل  دیگر، 
می گوید که این گروه از حدود یک ماه به این 
سو کارش را آغاز و به منابع آلوده کننده ای که 
هنوز دستگاه تصفیه دود نصب نکرده اند ۴۰ 

روز وقت داده  که این کار را انجام دهند. 
زمستان  در  که  می گوید  نیک  محمد  انجنیر 
سال گذشته براساس طرح کوتاه مدت کاهش 
آلودگی هوا، نزدیک به 6۰ درصد شهرک ها، 
ساختمان های رهایشی که مرکزگرمی دارند، 
از  که  فعالیت ها  سایر  و  حوض ها  حمام ها، 
نصب  فلتر  می کنند،  استفاده  سنگ  زغال 
دارد  نظر  در  حکومت  او  گفته ی  به  کردند. 
که در زمستان پیش رو این رقم به صددرصد 

برسد.
از  اداره ملی حفاظت  او،  به گفته ی  همچنان 
محیط زیست از ریاست ترافیک کابل خواسته 
برای  را  ایست   1۰ حدود  روزانه  که  است 
بازرسی موترهای دودزا در نقاط مختلف شهر 
خارج  دور  از  وسایط  این  تا  کند  ایجاد  کابل 

شود.
قوانین  گذشته  سال های  در  که  می افزاید  او 

سنگ  زغال  »استندرد  شود:  فرستاده  سنگ 
با معیارهای بین المللی تدوین شده است.« او 
اضافه کرد که این اداره تا کنون ۲6 استندرد 

محیط زیستی را تدوین کرده است. 

نگرانی از شعاری بودن برنامه ها
که  معتقدند  اما  زیست  محیط  فعاالن 
آلودگی هوا  برای کاهش  برنامه های حکومت 

اکثر واکنشی است و مؤثر تمام نمی شود. 
می گوید  زیست  محیط  فعال  ستیز،  یاسین 
دستگاه  نصب  چون  برنامه های  که 
مرکزگرمی های  بر  دود  تصفیه کننده ی 
تأثیر  رهایشی  ساختمان های  و  شهرک ها 
پایتخت  هوای  آلودگی  کاهش  روی  چندانی 
هوای  آلودگی  از  کالنی  بخش  زیرا  ندارد، 
خانه های  در  سنگ  زغال  سوخت  از  کابل 
گفته ی  به  می شود.  ناشی  مسکونی  و  عادی 
او در مواردی حتا همین دستگاه های تصفیه 
می شوند  تعبیه  مرکزگرمی ها  بر  که  دودی 
آالینده  منبع  به  خود  نیستند  معیاری  چون 
تصفیه  دستگاه های  »تمام  می شود:  تبدیل 
به کار  دودی که در حمام ها و مرکزگرمی ها 
گرفته می شوند، معیاری نیست و خودش یک 
دارد.  پی  در  را  زیستی  محیط  دیگر  آلودگی 
که  دارد  سیستم  تر  دستگاه ها  این  نوع  یک 
سوی  از  می شود.  آب  آلودگی  باعث  خودش 
دیگر همه توان تهیه این دستگاه ها را ندارند، 
زیرا این دستگاه ها در داخل تولید نمی شود و 

تهیه آن گران تمام می شود.«
عملی  ستیز  آقای  نظر  از  هم  سولر  نصب 
نیست، زیرا زمان کمی به زمستان مانده است 
هم  و  زمانی  به لحاظ  هم  آن  عملی شدن  و 

اقتصادی مقدور نیست. 
است  بهتر  که  می کند  پیشنهاد  ستیز  آقای 
حکومت روی یکی دو مورد تمرکز کند، زیرا 
موقعیتی  در  اقتصادی  به لحاظ  افغانستان 
کند.  عملی  را  برنامه ها  این  تمام  که  نیست 
او بهترین راه برای کاهش آلودگی  به اعتقاد 
هوای پایتخت سرمایه گذاری روی گاز مایع و 
برای سرمایه گذاری  تشویق سکتور خصوصی 
روی واردات بخاری های معیاری گازی است: 

»به نظر من بهترین راه حل همین است.« 
در زمستان سال گذشته هم حکومت پس از 
به  کابل  باشندگان  گسترده ی  اعتراض های 
کوتاه مدت  طرح  شهر،  این  مرگبار  آلودگی 
اما  آلودگی هوا را روی دست گرفت،  کاهش 
کند.  تطبیق  را  آن  نتوانست  باید  که  آن طور 
قیمت گاز در حد اعظمی باقی ماند، برق کم 
روزهای  در  هم  کابل  و  قطع  روز  نیم  کم  از 
آلوده  در صدر شهرهای  نبود  باران  و  باد  که 
جهان قرار می گرفت. برنامه ی امسال هم هم 
این  و  دارد  قرار  ابتدایی اش  مراحل  در  هنوز 
که نتیجه می دهد یا خیر هنوز معلوم نیست. 

مردم افغانستان نیست.
از  که  گروهی  هر  که  کرد  تأکید  ربانی 
چارچوب گفت وگوهای صلح بیرون بماند، 
به این معنا است که نماینده ی بخشی از 
مردم در این گفت وگوها حضور ندارند. به 
باور او، در این صورت ریشه ی اصلی بحران 
و منازعه ی افغانستان همچنان باقی مانده 
و اگر »متارکه و صلحی هم صورت گیرد«، 

موقتی و زودگذر خواهد بود.
صلح  مذاکرات  که  است  درحالی  این 
جاری  ماه  بیست ودوم  در  افغانستان 
دوحه،  در  رسمی  به گونه ی  خورشیدی 
هیأت های  است.  شده  آغاز  قطر  پایتخت 
کنون  تا  افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی 
و  کرده  برگزار  عمومی  نشست  بار  دو 
مذاکرات،  جریان  در  رفتاری  اصول  روی 
بحث  مذاکرات  آجندای  و  تقسیم اوقات 

کرده اند.

صالح الدین ربانی گفت که جمعیت اسالمی 
با چارچوب  اما  با روند صلح موافق است، 
گفته ی  به  که  صلح  گفت وگوهای  کنونی 
او، ممکن است توانایی حل بحران کنونی 
افغانستان را نداشته باشد، مخالف است. او 
به  مجهول  »معامله ی  که  گفت  همچنان 
نام صلح« که در آن حق حاکمیت مردم 
انکار شود، مورد  و  و مردم ساالری معامله 

پذیرش مردم افغانستان نخواهد بود.
افغانستان جنگ  ربانی، جنگ  گفته ی  به 
دوجانبه و چهارساله نیست که نمایندگان 
در  و  نشسته  طالبان(  و  )دولت  طرف  دو 

ظرف چند روز آن را حل کند.
او عالوه کرد که بحث عمیق ملی و داخلی 
مبدل  چندجانبه  چارچوب  یک  به  باید 
نه  زیرا در حال حاضر هیچ طرفی،  شود، 
هیأت مذاکره کننده ی دولت و نه هم هیأت 
تمام  نماینده ی  طالبان  مذاکره کننده ی 

تفکیک و توازن قدرت درست تعریف شده 
باشد، تأکید داشته و هنوز هم بر این موضع 

پافشاری دارد.
او افزود که با »توزیع افقی« قدرت و تغییر 
ساختار نظام کنونی، هم تفکیک و توازن 
هم  و  می شود  تعریف  واضح  به صورت  قوا 
غیرمستقیم  و  مستقیم  حضور  زمینه ی 
تصمیم گیری های  سطوح  همه  در  مردم 

کالن ملی فراهم می شود.
و  نظام صدارتی  در  که  گفت  او همچنان 
چارچوب های  طریق  از  مردم  پارلمانی، 
از  حساب گری  و  پرسش  حق  متعدد 

دولت مردان را خواهند داشت.
رهبر حزب جمعیت اسالمی در بخشی از 
صحبت هایش گفت که موقف این حزب در 
مورد صلح کامال واضح است، اما برخی ها 
تالش دارند جمعیت را مخالف صلح نشان 

دهند.

رییس  ربانی،  صالح الدین  روز:  اطالعات 
وزیر  و  افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب 
روند  که  می گوید  کشور  پشین  خارجه ی 
صلح کنونی فرصتی برای ترسیم نقشه ی 
آینده  سیاسی  نظام  ساختار  و  آینده  راه 

است که باید از آن درست استفاده شود.
آقای ربانی که دیروز )جمعه، ۲8 سنبله( 
در مراسم نهمین سالیاد ترور برهان الدین 
صحبت  کشور  صلح«  »شهید  ربانی، 
به  نزدیک  تجربه ی  که  گفت  می کرد، 
۲۰ سال ساختار نظام ریاستی کنونی در 
رسیدن به یک مردم ساالری واقعی که در 
سطوح  همه  در  مردم  موثر  مشارکت  آن 
تصمیم گیری ها عینیت داشته باشد، ناکام 
بوده است. به گفته ی ربانی، حزب جمعیت 
اسالمی از ابتدا بر »توزیع افقی« قدرت و 
از مجرای یک  از تمرکز قدرت  جلوگیری 
ساختار نظام صدارتی و پارلمانی که در آن 

صالح الدین ربانی: 

زمان تغییر ساختار نظام و توزیع افقی قدرت فرا رسیده است

از طرف هر کسی که صورت بگیرد، به این 
معنا است که او ]فرد مخالف صلح[ به عنوان 
از شرافت«  »یک روح و یک جسم عاری 
ضمن  ریاست جمهوری  اول  معاون  است. 
کشور،  در  صلح  تأمین  از  امیداواری  ابراز 
»اگر  گفت:  نیز  صلح  مخالفان  به  خطاب 
صد سال جنگ کنید پس به همین نطقه 
می آیید که زیر یک سقف باید به مذاکره 
بنشینید. هر قدر خونی که می ریزانید به 
گناه تان افزوده میشه، به بدعت مبارزه ی 
تان افزوده میشه؛ به خاطری که هر تابوتی 
که میایه در خانه ی افغان نفرت را در برابر 

شما اضافه می سازه...«
صلح  مذاکرات  که  است  درحالی  این 
افغانستان روز شنبه )۲۲ سنبله( به گونه ی 
افتتاح  قطر  پایتخت  دوحه،  در  رسمی 
هیأت های  کنون،  تا  زمان  آن  از  شد. 
بار  دو  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده ی 
مورد  در  و  کرده  برگزار  عمومی  نشست 
برخی از اصول رفتاری در جریان مذاکرات 

نیز به توافق رسیده اند. 
قرار بود که روز چهارشنبه اصول رفتاری و 
تقسیم اوقات مذاکرات نهایی و بحث روی 
به  منابع  اما  آغاز شود،  مذاکرات  آجندای 
خواست  که  گفتند  روز  اطالعات  روزنامه 
براساس  مذاکرات  پیشبر  برای  طالبان 
شده  باعث  طالبان  و  امریکا  توافق نامه ی 

است که این کار انجام نشود.

یک  را  جنگ  ادامه ی  برای  دیگر  فرصت 
»اشتباه محاسبه« خواند و افزود که مردم 
افغانستان در یک »آزمایش بسیار بزرگ« 

قرار گرفته اند.

با  باشرف  افغان  هیچ  صالح:  امراهلل 
صلح مخالفت نمی کند

اول  معاون  صالح،  امراهلل  حال،  همین  در 
ریاست جمهوری نیز در مراسم دیروز گفت 
که ندای صلح خواهی از سراسر افغانستان 
طنین انداز است و هیچ افغان »باشرف« با 

صلح مخالفت نمی کند.
با  مخالفت  گفت  همچنان  صالح  آقای 
هویت،  تاریخ،  عزت،  آن  در  که  صلحی 
پرچم و وحدت مردم افغانستان حفظ شود، 

به  زیرا  هستند،  طالبان  با  دشمنی  ختم 
گفته ی او، در جنگ هیچ کسی برنده و در 

صلح نیز هیچ کسی بازنده نیست.
عبداهلل عالوه کرد که در روزهای گذشته 
در  دو طرف  بین هیأت های  صحبت هایی 
دوحه صورت گرفته و به نتایجی نیز دست 
مردم  که  کرد  امیدواری  ابراز  او  یافته اند. 
صلح  تأمین  که  آرزوی شان  به  افغانستان 
است، برسند. رییس شورای عالی مصالحه 
ملی در بخشی از صحبت هایش همچنان 
گفت که اگر طرف مقابل )طالبان( فرصت 
کنونی برای صلح را نیز ضایع کنند، یک 
حاضر  حال  در  که  است  جدا  مسأله ی 

نمی خواهد در مورد آن تبصره کند. 
یک  فکر  حال  عین  در  عبداهلل  آقای 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
هیأت  که  می گوید  ملی  مصالحه  عالی 
مذاکره کننده ی دولت افغانستان برای ختم 

دشمنی با طالبان به دوحه رفته است. 
آقای عبداهلل که دیروز )جمعه، ۲8 سنبله( 
در مراسم نهمین سالیاد ترور برهان الدین 
صحبت  کشور  صلح«  »شهید  ربانی، 
حدود  روزانه  که  گفت  همچنان  می کرد، 
افغانستان و  از دو طرف )دولت  نفر   1۰۰
گروه طالبان( در جنگ کشته می شوند و 
منافع شخصی  به خاطر  این وضعیت  دوام 

برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
او همچنان گفت که هیأت مذاکره کننده ی 
دولت افغانستان در دوحه به صدای حمایت 
مردم افغانستان ضرورت دارد تا در جریان 
مردم  برحق  و  قوی تر  موقف  از  مذاکرات 
حفظ  و  صلح  به  رسیدن  که  افغانستان 
حقوق تمام مردم افغانستان است، صحبت 

کند.
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
هیأت  اعضای  که  صورتی  در  کرد  تأکید 
صدای  دوحه  در  دولت  گفت وگوکننده ی 
افغانستان  داخل  در  را  بی اتفاقی  و  نفاق 
ضعف  احساس  طالبان  برابر  در  بشوند، 

خواهند کرد.
میان  نظر  اختالف  وجود  عبداهلل  آقای 
هیأت های مذاکره کننده ی دولت و طالبان 
را یک امر طبیعی خواند و گفت که خواهان 

رییس شورای عالی مصالحه ملی: 

برای ختم دشمنی با طالبان به دوحه رفته ایم

زمستان سال گذشته شهر کابل برای چندین بار در صدر آلوده ترین شهرها جهان قرار گرفت
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جنرال قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه 
�اسداران انقالب اسالمی 
ایران شخصا به سازمان سیا 
کمک کرد تا �ایگاه هایپی را در 
�نجشیر و بگرام ایجاد کند. 
»جیمز دابینز«، نماینده 
ریاست جمهوری امریکا با 
ابراهیم طاهریان، سفیر ایران 
در افغانستان، در چاریکار در 
شمال کابل همراه با اعضای 
نیروی قدس که ایاالت متحده 
آن ها را در سال 2014 تروریست 
معرفی کرد، دیدار داشت.

محمدموسا شفق

شده بود، برای کمک به جنگ جویان ضدطالبان 
قاسم  جنرال  کرد.  استفاده  افغانستان  شمال  در 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی، 
انقالب اسالمی ایران شخصا به سازمان سیا کمک 
کرد تا پایگاه هایی را در پنجشیر و بگرام ایجاد کند. 
»جیمز دابینز«، نماینده ریاست جمهوری امریکا با 
در  افغانستان،  در  ایران  سفیر  طاهریان،  ابراهیم 
نیروی  اعضای  با  همراه  کابل  در شمال  چاریکار 
قدس که ایاالت متحده آن ها را در سال ۲۰1۴ 

تروریست معرفی کرد، دیدار داشت.
درباره  ملل  مذاکرات سازمان  در  ایران همچنین 
نزدیک  از  دابینز  که  جایی  بُن،  در  افغانستان 
ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  ظریف،  جواد  با 
ایران شد( کار کرد،  بعدا دوبار وزیر خارجه  )که 
ایاالت متحده همکاری دیپلماتیک الزم را  برای 
فراهم کرد. در بُن ــ جایی که من مشاور ارشد 
دابینز و ظریف یک روز صبح  ــ  بودم  براهیمی 
موقع صبحانه خوردن مرا گوشه کردند تا بپرسند 
که چرا سازمان ملل متحد تضمین های انتخابات و 
همکاری ضدتروریستی را در پیش نویس توافق نامه 
نگنجانده است. که البته توافق نهایی شامل هردو 
مورد شد. کمک خصوصی ظریف با یونس قانونی، 
رییس هیأت جبهه متحد )اتحاد شمال(، بن بست 

نهایی را در مورد ترکیب دولت موقت حل کرد.
ادامه کاهش  انتظار  اما درحالی که دولت خاتمی 
با ایاالت متحده را داشت، در ۲۲ جنوری  تنش 
را  هشدارآمیزی  گزارش  تایمز  نیویورک   ،۲۰۰۲
ایران »در تالش است  این که  بر  نشر کرد مبنی 
تا نفوذ خود را در هرات تحکیم کند«؛ یافته ای که 
مشابه به یک گزارش ایرانی مبنی بر این  بود که 
ایالت متحده در حال تحکیم نفوذ خود در »سیوداد 
خوارس« مکزیک است. در عرض یک هفته پس 
دبلیو  جورج  رییس جمهور  گزارش،  این  نشر  از 
بوش در جریان »سخنرانی وضعیت کشور« خود 
در سال ۲۰۰۲، ایران را همراه با عراق و کوریای 
شمالی بخشی از »محور شرارت« خواند. در جریان 
»دونالد  دفاع  وزیر  نمایندگان  بُن،  گفت وگوهای 

ممکن است باعث ایجاد ثبات در افغانستان شود، 
شک و تردیدهای ایران را تقویت کرد.

سال  آگست  در  ایران  و  طالبان  میان  خصومت 
با  طالبان  که  رسید  خود  اوج  به  زمانی   ،1۹۹8
حمایت گسترده پاکستان بیش تر مناطق شمال 
افغانستان را تصرف کردند. آن ها قدرت اسماعیل  
خان را در هرات سرنگون کرده و خود او را اسیر 
کردند. طالبان سپس قندوز و مزارشریف را تصرف 
کردند. این حمله تهاجمی طالبان دهلیز ارتباطی 
ایران را که از طریق شمال افغانستان به ازبیکستان 
و تاجیکستان وصل می شد، قطع کرد. در جریان 
تصرف مزارشریف، جنگ جویان پاکستانی وابسته 
»سپاه صحابه«،  سنی مذهب  فرقه ای  سازمان  به 
که در حمله طالبان شرکت داشتند، یازده ایرانی 
آن ها ۹  میان  عام کردند که در  قتل  مزار  را در 
مقام کنسولی و یک روزنامه نگار نیز بود. طالبان 
همچنین بیش از 1۰۰ ایرانی را که به دولت ربانی 

کمک می کردند، اسیر کردند.
به تحرک و بسیج نظامی در  این حوادث منجر 
آن  در  جنگ   شد.  ایران  خاک  در  مرز  آن سوی 
لحظات حتمی به  نظر می رسید. در ایران حمایت 
داشت.  وجود  طالبان  علیه  جنگ  از  گسترده ای 
لخدر براهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد برای افغانستان برای جلوگیری از جنگ وارد 
عمل شد. او با مال عمر در قندهار و با رییس جمهور 
ترتیب  و  کرد  مالقات  تهران  در  خاتمی  محمد 
ایرانی از چنگ طالبان و بازگشت  رهایی اسرای 
آنان را به ایران داد. براهیمی موفقیت خود را به 
پس  براهیمی  می دهد؛  نسبت  عمر  مال  مترجم 
از مالقات با مال عمر متوجه می شود که مترجم 
هم اظهارات براهیمی را و هم پاسخ های مالعمر 
را برای جلوگیری از به هم خوردن جلسه، نرم و 
تعدیل کرده بوده. در تهران، براهیمی با موفقیت 
را  ایرانی  مقامات  تا  کرد  تالش  زیاد  چندان  نه 
متقاعد کند که طالبان عنصر نیابتی ایاالت متحده 
ایران  به  زندانیان  بازگشت  پیشنهاد  اما  نیستند، 

تنش را کاهش داد.
دوره  در  ایران  و  امریکا  بین  تنش زدایی  شروع 
 1۹۹7 )از  اصالح طلب  خاتمی  ریاست جمهوری 
سیاست  تغییرجهت  برای  را  زمینه   )۲۰۰1 تا 
کرد،  فراهم  سپتامبر  از 11  پس  بالفاصله  ایران 
بود که  ایاالت متحده  این  ایران،  دید  از  هرچند 
برای  ایاالت متحده  ایران. تصمیم  نه  تغییر کرد 
پاسخ دادن به حمالت 11 سپتامبر از طریق تالش 
برای ازبین بردن القاعده و سرنگون کردن حکومت 
طالبان، برای ایران طوری به  نظر می رسید که انگار 
ایاالت متحده به خود آمده است و متوجه شده 
نشأت  از کجا  تروریستی  واقعی  تهدید  است که 
هم سویی  از  متحده  ایاالت  واقع،  در  می گیرد. 
با پاکستان و عربستان سعودی به  تاریخی خود 
همکاری فعال با ایران و روسیه رو آورد. سازمان 
انجام  دوشنبه  در  را  خود  اولیه  تماس های  سیا 
داد، جایی که ایاالت متحده از قبل در رابطه با 
روند صلح در تاجیکستان با ایران همکاری عملی 
داشت. ایاالت متحده از زیرساخت هایی که قبال 
ایجاد  روسیه  و  ایران  توسط  و  تاجیکستان  در 

آیا  ایرانی خود خواسته اند که  از همتایان  روسی 
افغانستان  از  ایاالت متحده  واقعا خواستار خروج 

هستند یا خیر.
امرسون« جمله ی معروفی دارد که  والدو  »رالف 
مغزهای  زاییده ی  نابخردانه،  »ثبات  می گوید: 
کوچک است و مورد ستایش دولت مردان کوچک 
برای  و روحانیون کوچک.«  فیلسوفان کوچک  و 
ایرانیان اما هیچ چیز »کوچک«ی در مورد ایران، 
روحانیون  و  ایران  فیلسوفان  ایران،  دولت مردان 
وارثان هزاران سال  ندارد، زیرا آن ها  ایران وجود 
تاریخ و تمدن ناگسستنی هستند. هرچند سیاست 
ایران در قبال افغانستان ممکن است فاقد ثبات 
نابخردانه باشد، اما ایران را در جایی قرار داده است 
که می تواند بهترین جایگاه قابل دست یابی برای 
تهران در افغانستان باشد: در افغانستان هیچ کس 
که  نیست  هم  کسی  اما  ندارد،  اعتماد  ایران  به 

بخواهد با ایران دشمنی کند.
نگاه ایران به طالبان تا حد زیادی ناشی از تحلیل 
دولت  برای  تهدید  بزرگ ترین  با  طالبان  رابطه 
نظر،  این  از  است.  متحده  ایاالت  یعنی  ایران، 
سیاست ایران در قبال طالبان شبیه سیاست های 
دوران جنگ سرد ایاالت متحده است که گروه های 
اتحاد  با  روابط شان  براساس  را  دیگر  کشورهای 

جماهیر شوروی ارزیابی می کرد.
ایران در ایجاد »اتحاد شمال« یا »ائتالف شمالی« 
محمد  رییس جمهور  دولت   1۹۹۲ سال  در  که 
نجیب اهلل را سرنگون کرد، و تشکیل دهندگان آن 
در دولت اسالمی رییس جمهور برهان الدین جناح 
غالب بودند، دخیل بود. ایران با اسماعیل خان در 
هرات و با احمدشاه مسعود در شمال و شمال شرق 
افغانستان روابط بسیار خوبی داشت. تا سال 1۹۹6 
برای  بستری  به  عنوان  افغانستان  شمال  از  ایران 
کمک به جنبش اسالمی در تاجیکستان استفاده 

می کرد.
اما  بود،  حنفی  و  سنی مذهب  ربانی  این که  با 
فارسی زبان بودن وی باعث همبستگی وی با ایران 
رهبری  به  ربانی  حکومت  با  مخالفت  بود.  شده 
گلبدین حکمتیار، با حمایت داوطلبان اسالم گرای 
عرب و با پشتیبانی پاکستان و عربستان سعودی، 
برای ایران مانند مورد دیگری از »مالهای وهابی 
ساخت انگلیس« یا ایاالت متحده برای مخالفت 
با ایران، به  نظر می رسید. رهبران وقت ایران علنا 
ایاالت متحده صحبت  توسط  از حمایت طالبان 
می کردند. چنین شک وتردیدهایی امروزه نیز در 
دوحه  در  طالبان  و  متحده  ایاالت  توافق  نتیجه 

دوباره مطرح شده است.
با اولین حمایت پاکستان از طالبان در سال 1۹۹۴، 
سهم بالقوه طالبان در امنیت یک خط لوله گاز 
خاک  طریق  از  ترکمنستان  از  پیش بینی شده 
افغانستان به پاکستان، که می توانست بدیلی برای 
مسیر »طبیعی« خط لوله گاز از طریق ایران به 
خلیج فارس باشد، باعث تقویت این ایده نزد ایران 
شد که طالبان بخشی از برنامه استراتژیک ایاالت 
متحده برای محاصره  و منزوی کردن ایران است. 
گمانه زنی ها  و  پروژه  این  به  امریکا  عالقه  اظهار 
طالبان  دست  به  کابل  تصرف  این که  بر  مبنی 

را  غربی  ائتالف  نیروهای  و  تبدیل  ناتو  مأموریت 
در این کشور مستقر کرد. نه تنها ایران بلکه سایر 
کشورهای منطقه نیز این سوال را مطرح کردند 
مشترک  هدف  به  متحده  ایاالت  اهداف  آیا  که 
مبارزه با تروریسم جهادی سنی محدود است یا 
خیر، فراتر از آن می رود. امضای »اعالمیه مشترک 
مشارکت استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان« 
رییس جمهور  و  بوش  توسط  می ۲۰۰5  در ۲3 
کرزی این شک و تردیدها را تأیید کرد. با این که 
اعالمیه »علیه  این  بود که  آمده  اعالمیه  این  در 
هیچ کشور ثالثی نیست« اما همچنین بیان شده 
متحده همچنان  ایاالت  نظامی  نیروهای  که  بود 
به پایگاه های خود در خاک افغانستان دسترسی 
خواهند داشت و در آن از »آزادی عمل الزم برای 
مشاوره  براساس  مقتضی  نظامی  عملیات  انجام 
همچنان  شده«  توافق  قبل  از  طرزالعمل های  و 
برخوردار خواهند بود. عبارت اولی که از اعالمیه 
در این جا ذکر شده، برای ابراز نیت بود، اما جمله 
دومی که در این جا ذکر شده، قابلیت ها را تضمین 
کشورها  همه  در  امنیتی  برنامه ریزان  می کرد. 
مقابل،  قابلیت های طرف  علیه  را  برنامه های شان 
که قابل مشاهده و ملموس است، تنظیم می کنند، 
نه نیت های طرف مقابل، که قابل تأیید نیستند و 

تغییرپذیرند.
ایاالت متحده قبال پیشنهاد سال ۲۰۰3 خاتمی 
برای یک »توافق بزرگ« را رد کرده بود و برای 
افغانستان و عراق تالش می کرد.  تغییر رژیم در 
ایران که به  نظر می رسید در فهرست کشورهایی 
که از نظر امریکا باید رژیم شان تغییر کند، سومین 
افغانستان و عراق است، وقتی که  از  کشور پس 
و  افغانستان  بین  استراتژیک  مشترک  اعالمیه 
ایاالت متحده به امضا رسید، در آستانه انتخابات 
ریاست جهوری خود قرار داشت. پیروزی محمود 
به   ،۲۰۰5 آگست  ماه  انتخابات  در  احمدی نژاد 
به  نسبت  ایران  در  جدیدی  نگرش  شکل گیری 
شد.  منجر  افغانستان  در  متحده  ایاالت  حضور 
احمدی نژاد از کرزی خواست که اعالمیه همکاری 
همان  مشابه  ایران،  با  را  دیگری  استراتژیک 
بود،  کرده  امضا  متحده  ایاالت  با  که  اعالمیه ای 
خارجه  امور  وزیر  رایس«،  »کاندولیزا  کند.  امضا 

وار آن د راکس – بارنت روبین
مترجم: جلیل پژواک

هشت سال پیش من در نشستی میان نمایندگان 
کشورهای  ایران،  جمله  از  مختلف  کشور  چند 
مختلف اروپایی، افغانستان، ترکیه و ایاالت متحده 
پاره وقت  مشاور  آن زمان  در  من  کردم.  شرکت 
شرکت کنندگان  بیش تِر  و  بودم  امریکا  دولت 
به  دست کم  یا  دولتی  مقامات  قبال  نشست 
نوع نشست ها  این  بودند.  نزدیک  مقامات دولتی 
جریان  در  می نامند.  دوم«  »مسیر  دیپلماسی  را 
یکی از جلسات، یک شرکت کننده اروپایی ایران 
را به ارائه کمک نظامی به طالبان متهم کرد. یک 
دیپلمات بازنشسته ایرانی با عصبانیت پاسخ داد 
که »ایران چگونه می تواند به دشمنان قسم خورده 
ایرانی ها  که  دادم  پاسخ  من  کند؟«  کمک  خود 
آن قدر مردمان ساده دل نیستند که در یک زمان 

فقط یک دشمن یا یک سیاست داشته باشند.
ایاالت متحده و  توافق نامه  ایران در مورد  موضع 
طالبان که اوایل سال جاری در قطر به امضا رسید، 
نیز ممکن است گیج کننده به  نظر برسد. در سال 
1۹۹8، هنگامی که جنگ جویان پاکستانی متحد 
طالبان 11 غیرنظامی ایرانی از جمله ۹ دیپلمات 
را در مزارشریف به قتل رساندند، ایران نزدیک بود 
کامل  به طور  تقریبا  آن زمان  در  که  افغانستان  با 
تحت کنترل طالبان بود، وارد جنگ شود. در سال 
۲۰۰1، ایران هم با پشتیبانی نظامی و استخباراتی 
در میدان جنگ و هم با حمایت دیپلماتیک در 
بُن،  کنفرانس  در  متحد  ملل  سازمان  مذاکرات 
را سرنگون  ایاالت متحده کمک کرد طالبان  به 
کند.  ایجاد  افغانستان  در  را  جدید  حکومتی  و 
با  سیاسی  ارتباط  برقراری  مخالف  سال ها  ایران 
طالبان بود و هرگونه تمایز بین طالبان و القاعده 
را رد می کرد. اما با نزدیک شدن بیستمین سالگرد 
حضور نظامی امریکا در افغانستان و خروج دولت 
ترمپ از توافق هسته ای با جمهوری اسالمی ایران 
ایران  کشور،  این  بر  اضافی  تحریم های  وضع  و 
خواسته ی طالبان را تکرار کرد و خواستار خروج 
کامل نیروهای نظامی ایاالت متحده از افغانستان 
نیز  طالبان  اصلی  خواسته ی  کامل،  خروج  شد. 
دوحه  توافق نامه  طبق  متحده  ایاالت  که  هست 
همچنین  ایران  کند.  برآورده  آن را  شده  متعهد 
در  طالبان  فرماندهان  به  سالح  عرضه  به  شروع 
غرب افغانستان کرد، هم برای ارسال پیام به ایاالت 
متحده و هم برای مقابله با تهدیدها در نزدیکی 
این وجود  با  افغانستان.  با  خود  مرز شرقی  در  یا 
ایران از کشورهایی بوده که به صریح ترین شکل 
است  کرده  محکوم  را  دوحه  توافق نامه  ممکن 
به   به مثابه  توافق نامه  این  ادعا کرده است که  و 
است  طالبان  اسالمی«  »امارت  رسمیت شناختن 
ایران  ملی  امنیت  برای  تهدیدی  آن را  تهران  که 
تلقی می کند. مقامات ایرانی که از مال عبدالغنی 
میزبانی  تهران  در  طالبان،  رهبر  معاون  برادر، 
ـ کاری که دونالد ترمپ فقط خواب انجام  کرده اندـ 
آن را در کمپ دیوید ببیند ــ ادعا می کنند که به 
طالبان گفته اند که بازگشت امارت اسالمی خط 
این وجود روسیه  با  پا می کند.  ایران را زیر  سرخ 
با این که که موضع مشابهی را در خصوص امارت 
به  عنوان  دوحه  توافق نامه  از  است،  کرده  اتخاذ 
مسکو  اصلی   هدف  به  رسیدن  برای  راه  بهترین 
در افغانستان، یعنی بیرون راندن نیروهای نظامی 
جنوبی  مرز  در  پایگاه های شان  از  متحده  ایاالت 
سابق اتحاد جماهیر شوروی، حمایت کرده است. 
به گفته یک مقام ایرانی که خواست نامش گرفته 
نشود تا بتواند آزادانه با من صحبت کند، مقامات 

رامسفلد« سعی داشتند تا مانع همکاری دابینز با 
ظریف شوند، اما حمایت »کالین پاول« وزیر امور 
به همکاری  دابینز  که  باعث شد  امریکا،  خارجه 
اما در واشنگتن، تالشی به  ادامه دهد.  با ظریف 
و  رییس جمهور  معاون  چینی«،  »دیک  رهبری 
عراق  در  رژیم  تغییر  برای  دفاع،  وزیر  رامسفلد، 
و سپس ایران، به پیروزی رسید و رییس جمهور 

حرفی را بیان کرد که آن ها می خواستند.
تا  برد که  را در شوکی فرو  تهران  سخنان بوش 
با  هم سطح  ایران  قراردادن  دارد.  ادامه  امروز 
عراق صدام حسین، که با کمک ایاالت متحده و 
عربستان سعودی جنگ خونین و متجاوزانه ای را 
علیه ایران در پیش گرفته بود و باعث کشته شدن 
عمیق  توهینی  بود،  شده  نفر  میلیون   1 حدود 
نه تنها به هواداران رژیم ایران بلکه به تمام ایرانیان 
بود. هم در تهران و هم در واشنگتن، در خصوص 
همکاری در مورد افغانستان مخالفت هایی وجود 
داشت و سخنرانی بوش باعث بی اعتباری افرادی 
شد که از این همکاری حمایت می کردند. سرانجام 
بسیاری از این افراد مقام خود را از دست دادند و 
از آن. همان  بدتر  یا هم  رانده شدند،  به حاشیه 
افرادی که پس از انتخاب حسن روحانی به  عنوان 
دیگر  بار   ،۲۰13 سال  در  ایران  رییس جمهور 
به  افغانستان  قبال  در  را  ایران  سیاست  رهبری 
دست آوردند، هنوز با تلخی به دوره پسا سخنرانی 
»اسلو«ی  در  جلسه ای  در  می کنند.  اشاره  بوش 
ناروی در سال ۲۰1۴، یکی از آن ها به من گفت: 

»اگر این نتیجه ندهد، اتفاقی برای تو نمی افتد.«
پس از چند سال، موضع ایران در خصوص حضور 
امریکا در افغانستان خصمانه تر شد، هرچند این 
با  را مخالفت مشترک تهران و واشنگتن  موضع 
تروریسم جهادی سنی )البته با اختالف نظر در 
تروریست جهادی سنی  این که کدام گروه  مورد 
نیست(  ایران  نظر  از  که  حماس  ویژه  به  است؛ 
با  مایلی اش   5۴۰ مرز  در  ثبات  به  ایران  نیاز  و 
افغانستان، در حالت موازنه قرار گرفته بود. سپس 
ایاالت متحده به عراق حمله کرد ــ کشوری که 
نبود  متحده  ایاالت  متوجه  تهدید  آن جا هیچ  از 
خروج  بر  مبنی  نشانه ای  هیچ  واشنگتن  و  ــ 
به  آن را  عوض  در  اما  نداد،  نشان  افغانستان  از 

شعر  کلی  مفهوم  در  سمبولیسم  پایه  گذار  می  توان  حق  به  را  »عطار 
فارسی دانست. به این معنا که صرف نظر ار مصطلحات عرفانی، از بیان 
یک داستان در غزل، و یا دیگر آثار خود که منطق  الطیر نمونه   ارزنده  ی 
و  روشن بینان  و  می  کند  اراده  را  دیگری  مقصود  و  مفهوم  آن هاست، 
)صبور،  رهنمون می  شود.«  دیگری  و هدف  به سخن  را  ژرف  اندیشان 

)۲۰6-۲۰5 :137۰
سخن عطار، بر محور »نمی  دانم چی ام؟« یک پرسش هستی  شناختی 
است. پرسشی که حکایت از غیر قابل خوانش بودن هستی آدمی دارد. 
او  یکی  نوشتی؛  خط  گونه  سه  خطاط،  »آن  تبریزی  شمس  قول  به 
او خواندی  نه  او خواندی؛ هم غیر، یکی  را هم  خواندی، الغیر، یکی 
نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم؛ نه من دانم؛ نه غیر من.« 

)صاحب  الزمانی، 136۹: ۴۰-3۹(
البته اعتراف به نادانی، تنها خصوصیت شاعران عاشق و متصوف نیست. 
نادانی،  به  اعتراف  اساسا،  و  دارد  وجود  نیز  فرهنگ  ها  دیگر  در  بل  که 
صورت نظری اعتراف به ناتوانی است. وقتی چیزی را نمی  دانیم، پیامد 
عملی اش این است که گام عملی نیز در آن بخش برداشته نمی  توانیم. 
در جهان پیشامدرن، اعتراف به نادانی بیش  تر به گونه  ی تک  گفتارها و 
به سقراط منسوب است: »این قدر  قصارگونه آمده است. سخنی که 
می  دانم که نمی  دانم.« یا »شعری به کرات نقل  شده در سانسکریت وجود 
تائوته   چینگ چینی نیز آمده است: کسی  که فکر می  کند  دارد که در 
می  داند؛ نمی  داند. کسی  که می  داند نمی  داند، می  داند. زیرا در این بافت، 

دانستن ندانستن است و ندانستن دانستن.« )کمبل، 1377: ۹۰(
نیز نقل  انوشیروان ساسانی  از زبان بزرگ  مهر وزیر  شبیه آن، سخنی 
بزرگ  مهر   پرسید،  از  موضوعی  باره  ی  در  انوشیروان  وقتی  است.  شده 
او در پاسخ گفت: نمی  دانم. انوشیروان می  گوید تو وزیر، مستشار اعظم 
از  حقوق  قدر  این  وقتی  نمی  دانی،  چطور  هستی  من  عالی  مشاور  و 
من می  گیری. بزرگ  مهر در پاسخ می   گوید: همه چیز را همگان دانند 
شهریه  دانسته  هایم  تناسب  به  من  نزاده اند.  مادر  از  هنوز  همگان  و 
آن گاه  بگیرم،  مزد  ندانسته  ها  تناسب  به  می  خواستم  اگر  می   گیرم؛ 

خزانه  ی شاهنشاه تهی می  شد. )سروش، 13۹۲: 31۹( 
می  کند:  انسان  نادانی  عمق  از  حکایت  که  دارد  جمله  ای  نیز،  دانته 
می  کنی،  معین  را  کسان  سرنوشت  پیشاپیش،  که  ازلی  مشیت  »ای 
به طور  را  نخستین  علت  که  نگاه  هایی  دسترس  از  تو  ریشه  ی  چقدر 
کامل نمی  بینند؛ به دور است... و شما ای آدمیان، در داوری  ها جانب 
دانته،  باور  به   )1۴18-1۴17  :1378 )دانته،  نگه  دارید.«  را  احتیاط 
شناخت انسان به خاطر دوربودن از علت نخستین، ناقص است. پس 
مصداق  ورنه  نماید.  قضاوت  زود  و  کند  عجله  نباید  داوری  هایش  در 
این سخن می  شود: »آغاز نیکو را بین که چه عاقبتی ناگوار در دنبال 
داشت.« )همان: 15۲1( در فرهنگ ما، از کسانی که نمی  داند که نادان 
است، به آغشته  بودن به جهل مرکب یاد می  شود و سرنوشت آنان را 

بسیار شوم پیش  بینی می  کند.
پیشامدرن،  جهان  متون  و  حکیمان  تک  گفتارهای  فوق،  نمونه  های 
پیرامون ندانستن  اند. اما یووال نوح  هراری در کتاب »انسان خردمند« 
در کل، معرفت  شناسی جهان سنتی را بر اصل دانستن استوار می   داند 
االهی  دانان  به ویژه  پیشارنسانس،  معرفت  شناسان  که  است  معتقد  و 
»سنت  های  بوده اند:  همه   چیزمی  دانم  مدعی  ادیان،  نمایندگان  و 
آیین کنفوسیوس  و  بودا  آیین  و  پیشامدرن، مثل مسیحیت  معرفتی 
می  دانند.  جهان  درباره  ی  را  مهم  چیزهای  همه  ی  که  می  کردند  ادعا 
خدا یا خدایان بزرگ یا یگانه خدای قادر مطلق یا انسان  های فرزانه  ی 
گذشته، خرد جامع را در تملک داشتند و آن را در قالب رساله  ها و 
سنت   های شفاهی برای ما آشکار می  کردند. غیرممکن بود که کتاب 
یا کتب مقدس ودا در مورد راز بزرگ جهان اشتباه  یا قرآن  مقدس 
کنند... در قرون وسطا اگر در روستایی یک دهقان در مورد نژاد انسان 
با استناد به  او  چیزی نمی  دانست، فورا از کشیش محل می  پرسید و 
کتاب مقدس، در همان لحظه پاسخ قطعی و تردیدناپذیر را به کشاورز 

می  داد.« )هراری، 13۹7: 351-35۰(
ندانستن  اصل  بر  مدرن  علم  سنتی،  معرفت  شناسی  روش  برخالف 
 )ignoramus( استوار است: »علم مدرن بر اصل التین ایگنوراموس
»ما نمی  دانیم« استوار است که فرض را بر این می  گذارد که ما همه 
چیز را نمی  دانیم. مهم  تر از آن این است که می  پذیرد بعدها با افزایش 
می  دانیم  می  کنیم  فکر  آنچه  که  شود  ثابت  است  ممکن  آگاهی مان، 
اشتباه بوده است. هیچ مفهوم یا اندیشه یا نظریه  ای تقدس ندارد و بری 

از چالش نیست.« )همان: 35۰(
نگاه  از  دارد و حکایت  ارزش خاص  اصال خود پرسش در ذات خود، 
ژرف پرسنده می  کند. زیرا حجم نادانی، همیشه بیش  تر از دانایی است. 
نادانی رخنه  ای  در دل  به سان شهاب  سنگ  ها  وقت  ها  بسیاری  دانایی، 
از نادانی است. در فرهنگ  های  ایجاد می  کند؛ اما سپهر زندگی مملو 
به  شده  داده  اهمیت  پرسیدن  به  که  میزانی  به  بشری،  مختلف 
پاسخ  دادن اهمیت نداده است. پرسیدن، تجزیه  کردن سویه  های متفاوت 
اکثر  است.  ندانستن  و در حوزه  های مختلف  پرسنده  نادانی در ذهن 
پاسخ  ها مقطعی، زودگذر و اشتباه  است اما پرسش  ها کماکان ثابت و پا 
برجاست. پاسخ  ها، حالت حاشیه  رونده دارد و پرسش  ها معطوف به اصل 

موضوع و دغدغه  های اگزیستانسیال   است.
از این نظر اگر ببینیم، ندانستن و متناقض سخن  گفتن، تنها مختص نگاه 
عاشقانه به هستی و انسان نیست، بل چنین نگرشی در میتودولوژی 
معرفت  شناسی پیشارنسانس، به گونه  ی تک  گفتارها رخ نشان داده است 

و در معرفت  شناسی مدرن، قاعده  ی ساحت دانایی است.
ادامه دارد...

عروج
»و این کار عشق بود که خورشید و دیگر اختران را در گردش دارد.« 
نگاه  این  با  الهی  کمدی   )1635 سوم:  و  سی  سرود   ،1378 )دانته، 
عشق  محور به هستی، به پایان می  رسد و این جمله، حسن ختام آخرین 
سرود بهشت است. دانته در کتاب بهشت، مانند صوفیان زبان فارسی 
سخن می  زند. خواننده فکر می  کند دانته، سنایی، عطار و مولوی دارایی 
یک زبان و پرورش یافته  ی یک دبستان  اند و در امتداد یک تاریخ ظهور 

کرده اند. عشق، مخرج مشترک همه   شان است. 
در بهشت، ویرژیل دوزخی )مظهر خرد آدمی(، جرأت همراهی را ندارد. 
اکنون، بآتریس )مظهر عشق و مهر خداوندی و معشوق دنیایی دانته( 
در هیأت فرشته  ی نجات الهی، گام  به  گام، دانته را راه  نمایی می  کند. در 
این جا، پای ویرژیل لنگ است و زبانش از تشریح ناتوان؛ چون او مظهر 
خرد است. زیرا: »عقل در شرحش چو خر در ِگل بخفت/شرح عشق و 
عاشقی هم عشق گفت.« )مولوی، 1378، دفتر اول: 1۰( به باور سنایی 
هم، در نظر راه  پویان حقیقت، عقل الشه  ی دبُر است. »حق پژوهان که 
راه دل سپرند/عقل را الشه  ی ُدبر شمرند.« )سنایی، 1387: ۲3۴( وقتی 
عقل و عشق با هم مقایسه می  شود، عقل مانند خر در ِگل گیر می  ماند 
یا شبیه گوشت ُدبر، تهوع آور است و در خوش  بینانه  ترین حالت، خردمند 
بسی یابی و بالغ عشق، کم کسی: »بالغ عقل  ها بسی یابی/بالغ عشق کم 
کسی یابی.« همان: ۲3۴( در نظر عطار، عقل عافیت طلب است و عشق 
عافیت سوز و بنیادش بر بدنامی استوار است. »عشق را بنیاد بر بدنامی 

است/هر که ازین سر سر کشد از خامی است.« )عطار، 13۹3: ۲۹7( 
روح  اوج  گیری  با  و  دارد  شهودی  تجربه  ی  بهشت،  سفر  در  دانته 
به  بنا  می  کند.  صعود  اعال  عرش  و  بلورین  فلک  به  تا  استعالطلبش، 
باور خیلی از دانته  شناسان، از جمله کارلواستاینر، دانته سرودهای سی 
و دوم و سی و سوم بهشت را در حالت جذبه و مکاشفه  ی معجزه  آسا 
سروده است. شاید به همین خاطر است که کتاب بهشت را این  گونه آغاز 
می  کند: »اعجاز برتر از آدمی  شدن را، با کلمات وصف نمی  توان کرد.« 

)دانته، 1378، سرود اول: 1138( 
آن  گونه که مولوی نیز تجربه  ی مشابه را بیان می  کند: »حرف و صوت 
و گفت را برهم زنم/تا که بی این هرسه با تو دم زنم.« )مولوی، 1378، 
دفتر اول: 7۹( حرف و صوت و گفت، واجد معنایند و یکی از پیامدهایش، 
دعوا و مناقشه و مناظره است. اما تجربه  ی شهودی، مستغنی و بی  نیاز 
از این موارد است. »بعد ازین وادی استغنا بود/نه درو دعوی و نه معنا 

بود.« )عطار، 13۹3: 3۹7(
مکانی  در  پس  منابع.  از  سرشار  است.  بی  نیازی  وادی  همان  بهشت، 
سرشار از منابع و ناتمام  شونده، جنجال و مناقشه بی  مورد است. سفر 
دانته در چنین مکانی بی  نیازی، به کمک عشق امکان پذیر می  شود نه 

عقل.
تقدم عشق بر عقل، در ادبیات فارسی در کل و به گونه  ی ویژه در ادبیات 
صوفیانه، چنان روشن است که نیازی به آوردن مثال ندارد. در این جا، 
فقط به چند تعبیر از سنایی پیرامون عشق بسنده می  کنیم. به سخن 
سنایی، کسی را که »عشق رهبر اوست« کفر و دین، در مقام پرده  های 
دروازه  ی او می  باشد و راهی به درون اتاق و مجلس عشاق ندارند. زیرا 
»عشق برتر ز عقل و از جانست« و عشق »دردی ست پادشاهی سوز.« 
اگر پشه  ای عاشق شود، باشه  گیر می  شود. عشق در ورای نُه فلک قرار 
دارد. به خاطر که »عقل در راه عشق دیوانه است.« و سرانجام »عرش و 

فرش از نهاد او حیران«  اند. )سنایی، 1387: ۲33(
می  کند.  دگرگون  را  متعارف  زندگی  شیرازه  ی  به هستی،  عشق  نگری 
جهان درونی عاشق، تجربه   کردنی است نه بیان  کردنی. در چنین جهانی، 
حرف و صوت به هم می  خورد و جایی برای مانور ندارد. جهان عاشقانه، 
جهان پارادوکسیکال است. مفاهیم در چنین جهانی، از انعطاف  پذیری 

باالیی در برابر تأویل و تفسیر برخوردارند.
برای روشن شدن این جهان پارادوکسیکال، به این بیت  های عطار توجه 
کنیم که مربوط وادی حیرت در منطق  الطیر است. »در میانی یا برونی 
از میان؟/برکناری یا نهانی یا عیان؟/فانیی یا باقیی یا هردویی؟/یا نه  ای 
هردو، توی یا نه توی؟/گوید اصال می  ندانم چیز من/وان ندانم هم ندانم 
کافر پس چیم/لیکن  نه  مسلمانم  کیم/نه  بر  ندانم  اما  من/عاشقم  نیز 
از عشقم ندارم آگهی/هم دلی پرعشق دارم هم تهی.« )عطار، 13۹3: 

)۴۰8-۴۰7
ام. عطار می  گوید؛ در  ندانم کی  و  ابیات فوق، پرسش است  محتوای 
درون خودت درگیری یا بیرون از خودت؟ یا در درون حقیقت هستی 
یا بیرون از حقیقت؟ در حاشیه قرار داری؟ یا از نظر پنهانی و یا آشکار 
هستی؟ اصال وجود نداری یا که نه فانی ناشونده هستی و یا هم، هردوی 
آن )فانی و باقی( هستی؟ یا این که هردوی آن نیستی. بلکه خودت، 
اصال  من  می   گوید؛  ادامه  در  ناشونده ای.  تعریف  خود  هستی.  خودت 
چیزی نمی  دانم. نادان مطلق ام. عطار در بحث ندانستن، آن قدر پیش 
می  رود که می  گوید خود ندانم را هم نمی  دانم. یعنی در قبال نادانی نیز 
نادانم. آن ندانم را هم نمی  دانم. چون دانستن این  که من نادانم؛ خود 
بزرگ  ترین دانایی هست که همان اعتراف به نادانی می  باشد. این قدر 
می  دانم که عاشق هستم. اما نمی  دانم به کی عاشقم. نه مسلمانم و نه 
کافر؛ دو باره از خود می  پرسد، پس کی هستم؟ این نکته روشن می  کند 
که در نظر عطار، معیار بودن انسان در هستی، با دین بودن یا بی  دین 
بودن است. سرانجام می  گوید من از عشقی که در وجودم هست و اقرار 
می  کنم که عاشقم، هم آگاهی ندارم. چون دلی دارم که هم لبریز از 

عشق است و هم تهی. 
این نمادین سخن گفتن عطار، از ارزش باالیی برخوردار است. همین 
نمادین سخن گفتن است که سخنان او را به شدت تأویل  پذیر می  کند: 

با  کرد.  رد  به شدت  را  ایده  این  متحده  ایاالت 
بهبود نسبی اوضاع در عراق، سروصدا برای تغییر 
در 11 می  بلندتر شد.  واشنگتن  در  ایران  رژیم 
هواپیمابر  ناو  برروی  درحالی که  چینی   ،۲۰۰7
»جان استنیس« )نام یک سناتور از می سی سی پی 
و معتقد سرسخت برتری نژادی سفیدپوست ها( 
ایستاده بود، به ایران هشدار داد که ایاالت متحده 
آماده است از نیروی دریایی خود در برابر تهدیدات 
جنرال   ،۲۰۰7 سپتامبر  در  کند.  استفاده  ایران 
محمدعلی جعفری، فرمانده تازه منصوب شده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، اعالم کرد که از این پس، 
اگر ایاالت متحده به ایران حمله کند، تهران هرجا 
امریکایی  نیروها و منابع  که دستش برسد علیه 
اقدام خواهد کرد. مقامات ایرانی تأیید کردند که 

این »هرجا« افغانستان را نیز در بر می گیرد.
چند هفته بعد از اظهارات چینی، »رابرت گیتس«، 
وزیر دفاع امریکا در صحبتی همراه با کرزی در کابل 
به مطبوعات گفت که ایاالت متحده »شورشیان را 
در افغانستان« در حال دریافت محموله های اسلحه 
از ایران، مشاهده کرده، اما او با توجه به گستردگی 
قاچاق در مرز افغانستان-ایران، نمی تواند با قطعیت 
بگوید که آیا حکومت ایران در این امر دخیل بوده 
یا خیر. گیتس در 1۴ جون در راه برگشت به خانه 
دیگر حساسیت های کرزی  آلمان درحالی که  در 
مانعش نمی شد، گفت که حجم محموله تسلیحاتی 
به حدی بوده که نشان می دهد حکومت ایران از 
آن اطالع داشته است. »نیکالس برنز«، معاون وزیر 
خارجه ایاالت متحده، اتهامات مشخص تری را در 
گفت وگو با »سی ان ان« علیه ایران مطرح کرد و 
که  دارد  وجود  غیرقابل انکار«  »شواهد  که  گفت 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  توسط  سالح ها 
عرضه می شود. در ماه سپتامبر همان سال، پس از 
آن که جنرال جعفری سیاست جدید ایران را اعالم 
کرد، »ویلیام فالون« از فرماندهی مرکزی نیروهای 
امریکایی در صحبت با مطبوعات در کابل گفت 
که ایران »به وضوح« قطعات مورد نیاز برای تولید 
را  تلفات زیادی  همان بمب های دست سازی که 
بر نیروهای امریکایی در عراق وارد کرده بود، به 

شورشیان در افغانستان عرضه می کند.
ادامه دارد...

دنیای مردگان )3(
)خوانشی از دوزخ و بهشت کمدی الهی دانته و مقایسه با ابیاتی از مثنوی مولوی، منطق الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(نگاهی تازه به رابطه پیچیده ایران با طالبان )1(

طوالنی  نسبتا  وقفه ی  یک  می کنم  فکر  فرید: 
به  زنان  سیاسی  و  اجتماعی  مشارکت های  در 
وجود بیاید؛ زیرا طالبان حق دسترسی زنان به 
محیط  مناسب بودن  بر  مشروط  را  حقوق شان 
به وجودآوردن  و  دانسته اند  آموزشی  و  کاری 
طالبان  و  دارد  فرصت  به  نیاز  شرایطی  چنین 
مطلوب  محیط های  توانست  نخواهند  به زودی 
خودشان را جایگزین فضاهای کاری و تحصیلی 

مشترک کنند.
به باور بانو فرید، اگر طالبان در راس قدرت قرار 
نام های  به  و  یافت  نخواهد  پایان  بگیرند، جنگ 
متفاوت ادامه خواهد داشت. وی می افزاید طالبان 
باید این طرز فکر اشتباه را تغییر بدهند که تنها با 

خشن اند، اما فکر نمی کنم که دو گروه طالبان، 
در زمان گفت وگوها با هم تفاوت داشته باشند؛ به 
این دلیل که بین هردو گروه یک وجه مشترک 
وجود دارد و آن این است که هردو، وجود خود 
را در جنگ می بینند و می خواهند واقعیت خود 

را توسط جنگ ثابت کنند.
شبکه: در صورت شراکت طالبان در قدرت، 
چه تغییری در وضعیت زندگی زنان خواهد 

آمد؟
حقوق  الزاما  شوند،  قدرت  شریک  اگر  فرید: 
مکاتب  نمی توانند  آنان  می کنند؛  حفظ  را  زنان 
موضوعات  مجبورند  و  ببندند  را  دانشگاه ها  و 
بسیاری را بپذیرند، اما در صورتی قدرت به دست 
طالبان بیفتد، تغییراتی در وضعیت زنان خواهد 

آمد.
شبکه: این تغییرات چه خواهد بود؟

تغییری آمده است؟
فعالیت های  مشاهده ی  با  کلی  به صورت  فرید: 
در  تغییری  هیچ  گفت  می توان  کنونی شان 
دیدگاه طالبان نیامده است، اما نتیجه ی درست، 
و  شد  خواهد  مشخص  گفت وگوها  جریان  در 
خواهیم دانست که تغییراتی در دیدگاه طالبان 

آمده است یا نه. 
و  طالبان  جنگی  مدیریت  می افزاید  فرید  بانو 
جداگانه  گونه ی  به  باید  آنان،  سیاسی  رهبران 
مطالعه شوند و باید دید که گروه سیاسی طالبان 
که در مذاکرات سهم می گیرند، بر ماشین جنگی 

این گروه تأثیر دارد یا نه. 
شبکه: منظور شما این است که طالبانی که 
با دولت مذاکره می کنند، با طالب خط جنگ 

متفاوت اند؟
کم تر  مذاکره کننده  طالبان  این که  با  فرید: 

ظرفیت و آمادگی تیم مذاکره کننده ی صلح برای 
گفت وگو با طالبان از موضوع های است که به باور 
آگاهان، از کلیدی ترین شروط برای موفقیت این 

تیم به شمار می رود. 
که  کابل،  دانشگاه  حقوق  استاد  فرید،  شهال 
مذاکره کننده ی صلح  تیم  این عضویت  از  پیش 
به  باید  که  آن چنان  دولت  می گوید  داشت،  را 
تقویت ظرفیت تیم گفت وگو توجه نکرده است: 
دولت  است،  حکومت  خود  در  بزرگ  »مشکل 
و  است  نکرده  کوشش  تیم  تخنیکی شدن  برای 
بسیاری از اعضا، خودشان روی ظرفیت خود کار 
که  نظر  وحدت  متأسفانه  حال،  این  با  کرده اند. 
یکی از نکات اساسی و فنی است، در تیم وجود 

ندارد.«
شبکه: به نظر شما در دیدگاه گروه طالبان، 
صلح  مذاکرات  در  دولت  طرف  به عنوان 

جنگ می توانند حاکمیت سیاسی داشته باشند؛ 
زیرا این کار از راه مصالحه نیز امکان پذیر است. 

بانو فرید به این باور است که، اگرچه تنها حضور 
طالبان در حکومت، باعث نبود امنیت اجتماعی 
برای زنان نمی شود، اما موضوع زنان باید بخشی 
مهم و اساسی از گفت وگوهای صلح باشد و برای 
تغییر دادن دیدگاه طالبان در مورد زنان تالش 

صورت گیرد.
نوت: این مصاحبه توسط شبکه جامعه  مدنی و 
آن  و مسئولیت  امتیاز  و  تهیه شده  بشر  حقوق 
مطالب  سلسله  این  برمی گردد.  شبکه  این  به 
براساس یک تفاهم تجاری در اطالعات روز نشر 

می شود.

»پراکندگی دیدگاه ها در بین اعضای تیم، گفت وگوهای صلح را با مشکل روبه رو می کند«



تاکنون 8۰ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
وضعیت در برزیل نیز مناسب نیست، در این کشور تاکنون 
بیش از ۴ میلیون ۴۰۰ هزار نفر به کرونا مبتال شده اند و 

بیش از 13۴ هزار نفر نیز قربانی گرفته است.
امریکای التین که ویروس کرونا  از جمله کشورهای دیگر 
در آنجا شیوع زیادی یافته می تواند به آرژانتین و مکزیک 

اشاره کرد.
روز پنجشنبه در آرژانتین نزدیک به 13 هزار مبتالی جدید 
به  را  کشور  این  در  مبتالیان  کل  تعداد  که  شد  شناسایی 

6۰۰ هزار نفر رساند.
کل  تعداد  جدید،  مبتالی  هزار   3 بیش  هم  مکزیک  در 

مبتالیان را به 68۰ هزار نفر  رساند.
دیروز دکتر هانس کلوئه، مدیر منطقه ای سازمان بهداشت 
جهانی در اروپا گفته است حتی اگر افزایش تعداد مبتالیان 
بیشتر  نتیجه تست های تشخیصی  اروپا  این ویروس در  به 
زنگ  باید  سپتامبر  ماه  در  مبتالیان  آمار  باالرفتن  باشد 

خطری برای اروپا محسوب شود.
گذشته  هفته  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  کلوئه  آقای 
رسیده  نفر  هزار   3۰۰ به  اروپا  در  مبتالیان  هفتگی  شمار 

است.

دوره  دومین  وضع  به  اقدام  اسرائیل  اروپا،  از  خارج  در 
محدودیت ها و قرنطینه کرده است.

در قاره آفریقا براساس گزارش ها تاکنون بیش از یک میلیون 
نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند اما این تنها آمار رسمی 
است و دقیقا مشخص نیست که در این قاره چه تعداد افراد 
به کووید 1۹ مبتال شده باشند. براساس گزارش های موجود 
تعداد تست های تشخیص ویروس کرونا در این قاره بسیار 
و  فعلی شک  آمار  میزان صحت  بر  امر  همین  و  بوده  کم 

تردید وارد می کند.
امریکا همچنان بیشترین آمار را دارد و تاکنون ابتالی بیش 
از 6 میلیون و 6۰۰ هزار نفر تایید شده و بیش از 1۹7 هزار 

نفر نیز جان خود را در این کشور از دست داده اند.
با ماه ژوئیه،  ابتالی روزانه در امریکا در مقایسه  البته آمار 

روند نزولی به خود گرفته است.
امریـکا  رییس جمهـور  ترمـپ،  دونالـد  هفتـه  ابتـدای  در 
موضـوع جـدی نگرفتـن کوویـد 1۹ را بـا وجـود اینکـه در 
یـک مصاحبـه ضبط شـده قبال بـه آن اذعـان کـرده بود را 

کرد. تکذیـب 
در هند تعداد مبتالیان از مرز 5 میلیون نفر گذشت و تعداد 
نفر می باشد که  ابتال در حال حاضر بیش ۹۰ هزار  روزانه 

موج  مجددا  که  حالیست  در  این  دارند،  را  جان باختگان 
تازه ای از شیوع کرونا در اروپا آغاز شده است.

فرا  با  همزمان  زمین  شمالی  کره  نیم  کشورهای  بیشتر 
رسیدن فصل زمستان خود را برای موج دوم شیوع کووید 

1۹ آماده می کنند.
برای  محدودیت هایی  ایجاد  فکر  در  دولت  بریتانیا  در 

جلوگیری از شیوع مجدد کرونا است.

اطالعات روز: براساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، شمار افراد 
شناسایی شده مبتال به کووید 1۹ در جهان از 3۰ میلیون 

نفر عبور کرده است.
تاکنون همچنین بیش از ۹۴۰ هزار نفر نیز پس از ابتال به 

ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، امریکا، هند و برزیل کشورهایی 
و  مبتالیان  تعداد  باالترین  آماری  لحاظ  به  که  هستند 

شمار مبتالیان به کرونا در جهان از ۳۰ میلیون نفر گذشت

بـود کـه دولـت امریـکا قصـد دارد ناقضـان تحریـم تسـلیحاتی علیـه ایـران را 
کند. مجـازات 

وزیـر خارجـه امریـکا نیـز روز گذشـته تلویحـا به اقدامـات آتی دولت خـود برای 
احیـاء قـدرت تحریم هـای امریـکا در پی خـروج از برجام اشـاره کـرده بود.

جت هـای جنگنـده چینـی و روسـی خواهـد رفـت.
امریـکا در ماه هـای گذشـته تـالش کـرد بـا طـرح قطعنامـه ای در سـازمان ملل 
متحـد تحریـم تسـلیحاتی ایـران را تمدیـد کنـد امـا ایـن قطعنامه حتـی بعد از 

رایزنی هـای بسـیار واشـنگتن رای نیـاورد.
امریـکا و جمهـوری دومنیکـن تنهـا اعضای شـورای امنیـت سـازمان ملل متحد 
بودنـد کـه بـه ایـن قطعنامـه رای مثبـت دادنـد. یـازده عضـو دیگـر رای ممتنع 
دادنـد و چیـن و روسـیه هـم چنـان کـه پیش بینـی می شـد بـه آن رای مخالف 

دادند.
در پـی شکسـت ایـن قطعنامه امریکا از فعال کردن مکانیسـم ماشـه کـه یکی از 
مفـاد توافـق هسـته ای موسـوم بـه برجام اسـت متوسـل شـد امـا ایـن کار هم با 
مخالفـت دیگـر امضاکننـدگان برجـام از جمله چین و روسـیه همراه بوده اسـت. 
بـه ویـژه بـه این دلیل کـه امریکا خـود از توافـق برجام خـارج شـده و نمی تواند 

از مزایـای آن اسـتفاده کند.
شـورای امنیـت 13 سـال پیـش در اوج بحـران اتمـی ایـران طـی قطعنامـه ای 
خریـد و فـروش هرگونـه سـالح متعـارف را کـه در شـمار فعالیت هـای عـادی 
کشورهاسـت، در ارتبـاط بـا ایـران ممنـوع کـرد. دلیل ایـن ممنوعیـت نگرانی از 
ماهیـت برنامـه اتمـی ایـران و در اصطالح شـورای امنیت کاهش خطـر احتمالی 

تسـلیحات اتمـی ایـران بود.
الیـوت آبرامـز، نماینـده ویـژه امریـکا برای ایـران و ونزوئـال روز چهارشـنبه گفته 

اطالعـات روز: خبرگـزاری رویتـرز در گزارشـی اختصاصی می گویـد دونالد ترمپ 
رییس جمهـوری امریـکا قصـد دارد بـا صـدور فرمـان اجرایـی تمهیداتـی را برای 

مجـازات ناقضـان تحریم تسـلیحاتی ایران اعـالم کند.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، در ایـن گـزارش اختصاصـی رویتـرز بـه نقـل از 
سـه منبـع بـدون ذکـر نام آمـده ایـن فرمـان اجرایی بـه رییس جمهـوری امریکا 
اجـازه می دهـد هـر فـرد حقیقی یـا حقوقـی ناقـض تحریم تسـلیحاتی ایـران را 
بـا تحریم هـای ثانویـه مجـازات کنـد و جلـوی دسترسـی آنها بـه بـازار امریکا را 

. د بگیر
ایـن منابـع گفته انـد انتظـار مـی رود فرمـان اجرایـی رییس جمهـوری امریـکا تا 

چنـد روز دیگـر صادر شـود.
رویتـرز می گویـد هیـات ایران در سـازمان ملل متحد و کاخ سـفید هنـوز در این 

زمینـه اظهارنظـری نکرده اند.
بنـا بـه توافـق هسـته ای ایـران با شـش قـدرت جهانـی در سـال ۲۰15، تحریم 
تسـلیحاتی ایـران ۲7 مـاه میـزان سـال جـاری لغو خواهد شـد و ایـران می تواند 

از کشـورهای دیگـر سـالح های متعـارف بخرد.
امریـکا بیـش از یـک سـال اسـت کـه می گویـد بـه دلیـل سـابقه ای که ایـران از 

خـود نشـان داده نبایـد ایـن تحریم ها برداشـته شـود.
بـه عقیـده کاخ سـفید در صـورت لغـو این تحریم ها ایـران به یکـی از بزرگ ترین 
فروشـندگان تسـلیحات در دنیـا تبدیـل خواهـد شـد و بـه سـراغ خریـداری 

رویترز: ترمپ در پی مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران است
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول معتقد است 
که تیمش در دیدار برابر چلسی کار دشواری 
اذعان  همچنین  او  داشت.  خواهد  رو  پیش 
روی  تاثیری  تیاگو  احتمالی  جذب  داشت 

دیگر بازیکنان نمی گذارد.
مسابقه  حساس ترین  در  شب  فردا  چلسی 
انگلیس  برتر  لیگ  های  رقابت  دوم  هفته 
قهرمان  میزبان  استمفوردبریج  ورزشگاه  در 
فصل گذشته یعنی لیورپول خواهد بود. آبی 
فعال  بسیار  انتقاالت  و  نقل  در  لندن  های 
کار  کلوپ  یورگن  تیم  قطعاً  و  شدند  ظاهر 
رو  پیش  آنها  مقابل  پیروزی  برای  دشواری 

خواهد داشت.

این  برای  را  باشگاه  رسمی  تلویزیون  از  که 
موضوع دنبال کنید. همچنین در صورت رخ 
دادن این انتقال، در وضعیت دیگر بازیکنان) 

واینالدوم( تغییری ایجاد نخواهد شد.

تیمو ورنر و کای هاورتز
می توانم بگویم که تیمو ورنر و کاری هاورتز 
اند  بوده  آلمان  های  استعداد  بهترین  جز 
لیگ  بوندسلیگا  که  معتقدم  کلی  طور  به  و 
بسیار خوبی برای استعدادیاب های انگلیسی 
محسوب می شود. اطمینان دارم که در صورت 
چنین  نیز  آینده  در  مالی  مشکالت  نبود 

خریدهایی از بوندسلیگا ادامه خواهد داشت.

آرسن  و  فرگوسن  الکس  مانند  او  و  که من 
این  و  باشیم  داشته  رقابت  یکدیگر  با  ونگر 
چیزی طبیعی است. با این حال باید بگویم 
که فرانک انسان بسیار خوبی است و ما در 

کنار زمین با یکدیگر رقابت خواهیم کرد.

جذب احتمالی تیاگو آلکانترا
انتقال  این  درباره  چیزی  توان  نمی  فعاًل 
نشده  رسمی  و  قطعی  هنوز  که  چرا  گفت 
بازیکنان  از  رونمایی  مسئولیت  من  است. 
کنم  می  فکر  اما  ندارم  برعهده  را  جدید 
امیدوار  اینجا  در  او  برای حضور  که شرایط 
بگویم  شما  به  توانم  می  فقط  است.  کننده 

کنفرانس  در  پیش  دقایقی  کلوپ  یورگن 
مقابل  تیمش  بازی  از  پیش  مطبوعاتی 

چلسی شرکت کرد.

دیدار برابر چلسی
قرار  برابر چلسی  در  مرتبه  قبل چند  فصل 
آن ها  برابر  در  کارمان  همواره  که  گرفتیم 
بسیار دشوار بود. فعاًل خیلی در مورد چلسی 
فصل  آغاز  تازه  که  چرا  دانیم  نمی  چیزی 
فرانک  و  من  بین  رقابتی  همچنین  است. 
نباید  شما  من  نظر  به  ندارد.  وجود  لمپارد 
را  این  البته  بخوانید.  را  ها  روزنامه  خیلی 
هستند  عالقه مند  برخی  که  ام  شنیده  هم 

کلوپ: رقابتی بین من و فرانک لمپارد وجود ندارد

تیبو کورتوا: رئال بی تاب دفاع 
از عنوان قهرمانی اللیگاست

دروازه بان بلژیکی رئال مادرید معتقد است تیم 
توان الزم برای دفاع از عنوان قهرمانی اش در 

اللیگا را دارد.
فردا  را  جدید  فصل  در  خود  کار  مادرید  رئال 
یکشنبه و از زمین رئال سوسیداد شروع خواهد 
بازی  که  اللیگا  قهرمانی  عنوان  مدافع  کرد. 
سختی  جدال  افتاد،  تعویق  به  اولش  هفته 
مادرید که  رئال  داشت.  برابر سوسیداد خواهد 
تنها  و  نداشته  خریدی  هیچ  امسال  تابستان 
مارتین اودگارد و بورخا مایورال که قرضی برای 
بازگردانده،  را  کردند  بازی می  دیگر  های  تیم 

مهیای شروع چالش جدید خود است.
شرایط  مورد  در  رئال  بلژیکی  گلر  کورتوا  تیبو 
همیشه  سوسیداد  رئال  با  بازی  گفت:»  تیم 
و  مشتاق  کامال  ولی  است  دشوار  و  سخت 
برای شروع کار در اللیگا هستیم.  هیجان زده 
می خواهیم از عنوان قهرمانی مان دفاع کنیم 
و برای این هدف بجنگیم. خوشبین هستیم که 

می توانیم یک بار دیگر قهرمان شویم.«
به  دوستانه شش گل  بازی  یک  در  اخیر  رئال 
ختافه زد و به نظر می رسد در فرم خوبی قرار 
عالی  را  تیم  شرایط  و  ایم  آماده  کامال  دارد:» 
می بینم. فتح اللیگا همیشه هدف رئال بوده و 
البته می خواهیم همه جام ها را کسب کنیم. 
این چیزی است که به عنوان بازیکن رئال باید 
بشود،  که  جایی  تا  باید  باشید.  داشته  مدنظر 

عناوین قهرمانی را کسب کنیم.«

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای 
قراردادتهیه و خریداری 5۰,5۰۰چوچه مرغ ها مورد ضرورت والیت ننگرهار را با شرکت مالداری و زراعتی سردار سعادت   دارای جواز نمـــــــــــــــــــبر )D-۰۲-138( آدرس- انگورباغ کوته وال مارکیت ننگرهار، افغانستان به 

قیمت مجموعی )17,۰53,1۹3.5( هفده میلیون پنجاه و سه هزارو یک صدو نود و سه اعشاریه پنج افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال 

مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

امریکایـی اسـت. بـه همیـن دلیـل بسـیار ضـروری 
اسـت کـه سـرانجام آمـوزش میهـن پرسـتانه را بـه 

بازگردانیـم.« مـدارس خـود 
آموخته  ما  جوانان  »به  گفت:  همچنین  ترمپ  آقای 
داشته  دوست  ودل  جان  با  را  امریکا  که  خواهد شد 

باشند.«
انتخابات  برگزاری  به  هفته  شش  تنها  که  حالی  در 
ریاست جمهوری باقی مانده، گفته شده که آقای ترمپ 
برابر  را در  پایگاه راستگرایان خود  تا  در تالش است 
آن چه که او طرح چپگرایان برای تغییر سبک زندگی 

امریکایی عنوان کرده، تهییج کند.
بیان کرده که  را در حالی  این سخنان  ترمپ  دونالد 
نژاد  اعتراضات ضد  امریکا در ماه های گذشته صحنه 
پرستی بود. این اعتراضات در پی چند مورد تیراندازی 
پلیس  نیروی  توسط  سیاهپوست  مظنونان  کشتن  و 

صورت گرفت.
بـه گفتـه فعـاالن، ایـن ناآرامی هـا منعکـس کننـده 
بـا  مقابلـه  در  امریـکا  ناکامـی  از  عمومـی  خشـم 

اسـت. نژادپرسـتی 
در ایـن اعتراضـات همچنین مجسـمه هایـی تاریخی 
متعلـق بـه شـخصیت های سیاسـی این کشـور که در 
بـرده داری در تاریـخ امریـکا نقـش داشـتند، پاییـن 

کشـیده شد.

بر  امریکا  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
آموزش »میهن پرستانه« در مدارس این کشور تاکید 
کرده و گفته که قصد دارد کمیته ای را برای ارتقای 

این آموزش ایجاد کند.
از بی بی سی فارسی، آقای ترمپ در سخنانی  به نقل 
در آرشیو ملی واشنگتن به آموزش های نژادپرستی که 
از بین بردن وحدت ملی در کشور  او باعث  به گفته 

است، حمله کرد.
رییس جمهور امریکا گفت که این کشور بر پایه آزادی، 

بنا نهاده شده، نه ظلم و ستم.
او در بخشـی از سـخنانش گفـت: »تنهـا راه وحـدت 
بـه عنـوان  بـه اشـتراک گذاشـتن هویت مـان  ملـی 

ترمپ خواستار »آموزش میهن پرستانه« در مدارس امریکا شد
کنترل چین« و یا »اعتماد به خارجی ها برای ساختن 

خودمان« تنها یک آرزو است.
رزمایش  این  چین  دفاع  وزارت  سخن گوی  گفته  به 
یکپارچگی  و  حاکمیت  از  حفاظت  »برای  نظامی 

سرزمین اصلی و قانونی، ضروری است«.
قرار است آقای کراچ که معاون امور اقتصادی وزارت 
خارجه امریکا است روز جمعه با رییس جمهور تایوان 

دیدار کند.
با وجودی که ایاالت متحده امریکا رابطه دیپلماتیک 
رسمی با تایوان ندارد اما براساس قانون 1۹7۹ روابط 
تایوان می تواند به این جزیره سالح بفروشد و متعهد 

به »روابط نزدیک« باشد.

اطالعـات روز: همزمـان بـا بازدید تعـدادی از مقامات 
عالیرتبـه امریـکا از تایـوان، چیـن گفتـه اسـت کـه 
اقـدام بـه برگـزاری یک رزمایـش نظامـی در نزدیکی 
تنگـه تایـوان خواهـد کرد تـا »از حاکمیـت ملی خود 

کند. محافظـت« 
رزمایـش  ایـن  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
قـرار اسـت بـا مهمـات جنگـی انجـام شـود و ایـن 
جدیدتریـن تنـش در روابـط میـان پکن و واشـنگتن 
می باشـد. امریـکا در تـالش اسـت تـا حمایـت خـود 
را از جزیـره تایـوان افزایـش دهـد در حالیکـه چیـن، 

تایـوان را جزئـی از خـاک خـود می دانـد.
جدا  استانهای  از  یکی  تایوان  که  است  معتقد  چین 

شده از این کشور است.
امریکا  کیت کراچ عالی رتبه ترین مقام وزارت خارجه 
خواهد  بازدید  تایوان  از  اخیر  دهه های  در  که  است 

کرد.
در ماه اوت امسال هم وزیر بهداشت امریکا با وجود 

اعتراض چین از تایوان بازدید کرد.
روز جمعه، سخن گوی وزارت دفاع چین بدون اشاره 
به سفر اخیر، ایاالت متحده امریکا و تایوان را متهم 
کرد که »با زیاد کردن همکاری هایشان، باعث ایجاد 

آشفتگی« می شوند.
برای  تایوان  از  »استفاده  که  گفت  خبرنگاران  به  او 

رزمایش نظامی چین همزمان با دیدار مقامات امریکایی از تایوان

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت 
ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، 
شبکه آبیاری چکری واقع  قریه چکری ولسوالی خاک جبار والیت کابل را  با شرکت محترم ساختمانی ایست گاردین 
گروپ  دارای جواز نمبر )D-۰۲-1۲56( آدرس-پل سرخ کابل، افغانستان به قیمت مجموعی )7,167,78۹.8۰( هفت 

میلیون  یک صدو شصت و هفت هزارو هفت صدو هشتادو نو اعشاریه هشتاد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت 
ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، اعمار 
شبکه آبیاری سواتی واقع قریه سواتی  ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار را  با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی 
به قیمت  افغانستان  ننگرهار مرکز هلمند،  مارکیت جاده  نمبر )۴1371( آدرس-سرک مندوی  دارای جواز  القوی  

مجموعی )7,۹۲۰,۴۰۲.۴۰( هفت میلیون نوصدو بیست هزارو چهار صد و دو  اعشاریه چهل افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت 
ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، 
اعمار شبکه آبیاری زرغون شار واقع قریه زرغون شار ولسوالی محمد آغه والیت لوگر  را  با شرکت محترم ساختمانی 
رشاد ناصری لمیتد دارای جواز نمــــــــــبر )D-۲13۲7( آدرس- قلعه نواب خان جبار خان ، پل چرخی کابل ، 
افغانستان به قیمت مجموعی )۲6,37۲,181.8۰( بیست و شش میلیون سه صدو هفتاد دو هزارو یک صدو هشتاد و 

یک اعشاریه هشتاد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت 
ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، 
اعمار شبکه آبیاری قلعه گولی واقع قریه گولی ولسوالی بگرام والیت پروان را  با شرکت محترم ساختمانی پیمان پامیر 
دارای جواز نمبر )D-53161( آدرس- پروژه 5 خیرخانه ناحیه 11 چهاراهی مسجد حضرت بالل کابل ، افغانستان به 
قیمت مجموعی )1۰,583,368.8۰( ده میلیون پنجصدو هشتادو سه هزارو سه صدوشصت و هشت اعشاریه هشتاد 

افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

در باشگاهی که هفت فصل فوق العاده را در آن پشت سر 
همچنین  و  شادی   ، پیروزی  دهم.  می  پایان  گذاشتم، 
اوقات سخت. چیزی که من به آن افتخار می کنم این است 
که من در جوانی و هنگامی که آرزوهای فراوانی داشتم 
آرزوها  این  همه  تحقق  با  اما  حاال  آمدم.  بایرن مونیخ  به 

بایرن مونیخ را ترک می کنم.
من به همراه خانواده ام در شهر مونیخ و البته استادیوم 
فوق العاده آلیانز روزهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. 
خانواده بایرن مونیخ همواره مهربانی خود را به من نشان 
بود. من در قامت  این یک تصمیم کامال ورزشی  اما  داد 
یک بازیکن به چالش های جدیدی احتیاج داشتم تا بتوانم 
پیشرفت کنم. بایرن مونیخ همیشه خانه من خواهد بود. از 

تو ممنونم بایرن مونیخ.«

و کسب سه گانه توسط این تیم یاد کرد. همین موضوع نیز 
باعث شد که باشگاه آلمانی تالش زیادی برای حفظ تیاگو 
انجام دهد اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که هافبک 
اسپانیایی در فاصله یک سال مانده به پایان قراردادش با 
بایرن، تصمیم قطعی خود را برای جدایی اتخاذ کرده است.

با قرار دادن توئیتی  در همین رابطه دقایقی پیش تیاگو 
به شکل رسمی از هواداران بایرن مونیخ خداحافظی کرد. 
همچنین بر اساس ادعای رسانه های مختلف به نظر می 
رسد که او به زودی با لیورپول قرارداد امضا خواهد کرد و 
راهی آنفیلد خواهد شد. قراردادی که ارزش آن به احتمال 

فراوان ۲۰ میلیون پوند خواهد بود.
تیاگو درباره جدایی از بایرن مونیخ گفت: » بله من سخت 
ترین تصمیم دوران ورزشی ام را گرفتم. من حاال به کارم 

تیاگو آلکانترا صحبت های جالبی را در رابطه با تصمیم 
خود مبنی بر جدایی از بایرن مونیخ مطرح کرد.

از  یکی  عنوان  به  آلکانترا  تیاگو  از  می توان  قطع  طور  به 
مهمترین ارکان موفقیت بایرن مونیخ در فصل ۲۰1۹-۲۰ 

در بایرن به تمام آرزوهایم رسیدم
تیاگو: سخت ترین تصمیم دوران ورزشی ام را گرفتم



نمایندگان در گفت وگو  امنیت داخلی مجلس  کمیسیون 
در خصوص  مطرح شده  ادعاهای  روز  اطالعات  روزنامه  با 
ملیشه سازی در چارچوب برنامه ی میثاق امنیتی را مردود 
دانسته و می گوید که این قضیه به راه افتادن یک جنگ 
روانی علیه نهادهای امنیتی افغانستان و تضعیف روحیه ی 

آن ها در جنگ است.
آقای رحمانی می گوید فضای عمومی مجلس نمایندگان در 
جلسه ی استجوابیه با توضیحات مسئوالن نهادهای امنیتی 
با گفت وگوهای  و  رسیده  اقناع  به  زیادی  تا حد  وکال  به 
صادقانه، شفاف سازی الزم صورت گرفت: »برخی وکالی 
که  فرض  این  با  و  کافی  تحقیق  و  مطالعه  بدون  مجلس 
امنیتی  تبعات  نگران  است،  صادق  مطرح شده  ادعاهای 
شفاف سازی  اما  بودند  امنیتی  نهادهای  بر  ملیشه سازی 
ملیشه سازی  این که  از  فارغ  من،  نظر  از  گرفت.  صورت 
آن چنان که در دوره ی داکتر نجیب صورت گرفت، اکنون 
نه ممکن است و نه مقدور، حمایت از خیزش های مردمی 
و انگیزه ی مردم برای دفاع از خود در برابر طالبان برنامه 
 است که از چند سال قبل آغاز شده و اکنون صرفا شدت و 

انسجام بیش تری گرفته است.«

بدخشان و سرپل هم. اگر فکر می کنند که ملیشه سازی 
است، قطع می کنیم ولی مسئولیت بگیرند.«

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت که اتهام ها و 
به عنوان  است که  به کسانی  توهین  ادعاهای مطرح شده، 
سپر »ما و شما« در خط اول جنگ هستند و هر روز تلفات 
با  حکومت  نجیب  صاحب  داکتر  دوره ی  »در  می دهند: 
کانتینر، سالح و پول به مردم می فرستاد تا با مجاهدین 
از  گروه  گروه  روز  هر  حاال  نبودند.  حاضر  مردم  بجنگند. 
مردم مراجعه می کنند که از ما کمک بگیرند. نفرت از طالب 
شدید است. تنها خواست  مردم از ما، امکانات اعاشه و چند 

روپه به نام معاش است. این ملیشه سازی نیست.«
پیش از این، امراهلل صالح معاون اول ریاست جمهوری در 
یک گفت وگو با شبکه ی طلوع نیوز، توزیع شدن اسلحه به 
مردم و ملیشه سازی در چارچوب برنامه ی میثاق امنیتی 
میثاق  برنامه ی  منتقدان  بود.  کرده  رد  صراحت  به  را 
و  اصلی  مجری  و  طراح  به عنوان  را  صالح  امراهلل  امنیتی، 
میثاق  برنامه ی  چارچوب  در  ملیشه سازی  پشت صحنه ی 

امنیتی مورد اتهام قرار داده اند.
عضو  و  غزنی  والیت  نماینده ی  رحمانی،  محمدعارف 

سازمان یافته نبوده و تماما نوجوانان و جوانان بین سنین 
1۲ تا ۲5 سال هستند. وی خطاب به نمایندگان مجلس 
گفت که این حجم از میزان بازداشت مجرمان نوجوان و 
اقدامات  از  فراتر  که  می دهد  نشان  کم سن وسال  جوانان 
اجرایی و قانونی علیه آن ها، این موضوع باید به عنوان یک 
چالش جدی اجتماعی و چندبعدی مورد توجه قرار گرفته 
اشتراک  با  اساسی  طرح  یک  به  چالش  این  حل  برای  و 
نهادهای مختلف و اختصاص بودجه توسط وزارت مالیه ی 
نفر  باید دست گیر کنیم؟ چند  »تا کی  است:  نیاز  کشور 
را باید بزنیم؟ چقدر باید بازداشت کنیم؟ این یک مشکل 
جدی و چندبعدی است که باید راه حل اساسی برای آن 

سنجیده شود.«
احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی نیز 
در جلسه ی استجوابیه ی مجلس ادعای مطرح شده مبنی 
بر ملیشه سازی در چارچوب برنامه ی میثاق امنیتی را رد 
مالامام ها،  ظرفیت  از  استفاده  که  گفت  سراج  آقای  کرد. 
جنرال های متقاعد، افراد بانفوذی که سوابق جرمی ندارند و 
متنفذان قومی و محلی در تأمین امنیت شاهراه ها و مناطق 
اگر  که  است  مردم  وکالی  و  مردم  خواست  خطر،  تحت 
مجلس نمایندگان با آن مخالفت دارد، او این برنامه ها را 
مجلس  نمایندگان  بدیل  طرح های  به  آن  جای  به  و  لغو 

عمل می کند.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی اضافه کرد که هیچ 
اقدامی برای ملیشه سازی و توزیع اسلحه به مردم آن گونه 
که ادعا می شود، صورت نگرفته است. وی گفت که حمایت 
تحت  طالبان  با  جنگ  در  مردمی  داوطلب  گروه های  از 
عنوان خیزش مردمی از چندین سال به این سو در جریان 
دست گرفتن  روی  با  که  نیست  جدیدی  موضوع  و  بوده 

میثاق امنیتی به وجود آمده باشد.
از  آقای سراج گفت: »اگر وکال فکر می کنند که حمایت 
خیزش های مردمی ملیشه سازی است، ما آماده هستم که 
برنامه[  از قطع کردن ]این  اما پیش  ]آن را[ قطع کنیم. 
وکالی ارزگان به ما تعهد بدهند که اگر ترینکوت سقوط 
کرد، مسئولیت اش را به عهده بگیرند. در ننگرهار، شکست 
داعش بدون خیزش مردمی ناممکن بود. سر از فردا من 
امضا  ننگرهار  این شرط که وکالی  به  حاضرم قطع کنم 
در  بگیرند.  مسئولیت  شد،  وخیم  وضعیت  اگر  که  کنند 

خادم حسین کریمی
گزارشگر

قریب به هفتاد روز پیش، حکومت افغانستان اجرایی شدن 
میثاق  »برنامه ی  عنوان  تحت  را  جدیدی  امنیتی  طرح 
امنیتی« برای مبارزه با ناامنی و جرایم جنایی اعالم کرد. 
طرحی که بنا به اعالم نهادهای امنیتی، تالشی برای تأمین 
و  حکومت  میان  مشترک  همکاری  واسطه ی  به  امنیت 
مردم خوانده می شد. براساس برنامه ریزی نهادهای امنیتی 
حکومت افغانستان، برنامه ی میثاق امنیتی پس از اجرا در 
این  یافت. در  پایتخت، به سراسر کشور گسترش خواهد 
اواخر، اتهام هایی مبنی بر ملیشه سازی پنهانی زیر پوشش 
میثاق امنیتی بر این برنامه ی امنیتی حکومت مطرح شد. 
برخی از منتقدان این برنامه، معترض بودند که حکومت با 
حمایت مالی و تسلیحاتی هندوستان، ده ها هزار ملیشه را 
در مناطق شمالی افغانستان در چارچوب برنامه ی میثاق 
امنیتی برای تصفیه سازی های درونی و سرکوب و تضعیف 
مخالفین سیاسی تجهیز کرده است. پیرو همین نگرانی ها 
و اتهام ها، مجلس نمایندگان، مسئوالن سه ارگان امنیتی 
)شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت 
استجوابیه  به جلسه ی  سنبله  روز سه شنبه، ۲5  را  ملی( 

فرا خواند.
 ۲5 سه شنبه،  داخله  وزارت  سرپرست  اندرابی  مسعود 
در  نمایندگان،  مجلس  استجوابیه ی  جلسه ی  در  سنبله، 
ملیشه سازی  بر  مبنی  اعتراض هایی  و  پرسش ها  به  پاسخ 
در چارچوب برنامه ی میثاق امنیتی، ادعای مطرح شده را 
صریحا رد کرده و به تلویح نمایندگان مجلس را به نخواندن 
آقای  کرد.  متهم  امنیتی  میثاق  برنامه ی  مکتوب  طرح 
اندرابی با تشریح برخی از مصادیق اجرایی برنامه ی میثاق 
امنیتی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت که این برنامه، 
به صورت فشرده، »تازه سازی و منسجم تر کردن روابط مردم 

و حکومت در تأمین امنیت« است.
آقای اندرابی در جلسه ی استجوابیه ی مجلس نمایندگان 
ندارد،  وجود  که  چیزی  تنها  امنیتی،  میثاق  »در  گفت: 
هستم.  آن  مخالف  شخصا  خودم  که  است  ملیشه سازی 
در این برنامه نه به یک نفر سالح توزیع شده و نه کسی 
افغانستان یک کشور عنعنوی است  استخدام شده است. 
که در آن روابطی میان حکومت و مردم وجود دارد. میثاق 
امنیتی، تازه سازی روابط مردم و حکومت و جلب حمایت 

مردم در تأمین امنیت است.«
وزیر داخله به عنوان نمونه به برخی از مفاد برنامه ی میثاق 
پایتخت و سپس در سایر  امنیت در  بهبود  برای  امنیتی 
والیات اشاره کرد: »تنظیم ترافیک، نصب کمره های امنیتی 
دروازه های  در  بیومتریک  دستگاه های  نصب  دکان ها،  در 
و  مضنون  افراد  شناسایی  و  تعقیب  برای  کابل  ورودی 
بهتر  مدیریت  و  تنظیم  و  نامتعارف  گزمه های  مشکوک، 
میثاق  برنامه ی  اجرایی  موارد  از  ترانسپورتی  ترمینل های 
امنیتی است که صرفا جنبه ی تأمین امنیت داشته و هیچ 

ربطی به ملیشه سازی ندارد.«
ماه  در طول شش  که  کرد  اضافه  اندرابی همچنان  آقای 
پیوند  در  نفر در سراسر کشور  هزار  ده  گذشته دست کم 
و  امن  اخالل  و  جاده ای  سرقت های  جنایی،  قضایای  به 
جرایم  باندهای  اعضای  که  شده اند  دستگیر  عامه  نظم 

�یش از این، امرهللا صالح معاون اول 
ریاست جمهوری در یک گفت وگو با 

شبکه ی طلوع نیوز، توزیپع شدن اسلحه به 
مردم و ملیشه سازی در چارچوب برنامه ی 

میثاق امنیتی را به صراحت رد کرده بود. 
منتقدان برنامه ی میثاق امنیتی، امرهللا 

صالح را به عنوان طراح و مجری اصلی و 
�شت صحنه ی ملیشه سازی در چارچوب 

برنامه ی میثاق امنیتی مورد اتهام قرار 
داده اند.

مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله 
سه شنبه، 25 سنبله، در جلسه ی استجوابیه ی 

مجلس نمایندگان، در �اسخ به �رسش ها 
و اعتراض هایپی مبنی بر ملیشه سازی در 
چارچوب برنامه ی میثاق امنیتی، ادعای 

مطرح شده را صریحا رد کرده و به تلویح 
نمایندگان مجلس را به نخواندن طرح 

مکتوب برنامه ی میثاق امنیتی متهم کرد. 
آقای اندرابی با تشریح برخی از مصادیق اجرایپی 

برنامه ی میثاق امنیتی، خطاب به نمایندگان 
مجلس گفت که این برنامه، به صورت فشرده، 

»تازه سازی و منسجم تر کردن روابط مردم و 
حکومت در تأمین امنیت« است.
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