
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

چهار شنبه | 18 حمل 1400 | 07 آپریل 2021 | سال دهم | شماره 2128 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

در  معلولیت  دارای  افراد  از  زیادی  شماری 
حق شان  پایمال شدن  و  تبعیض  به  افغانستان 
در  تن  ده ها  پیش  روز  دو  دارند.  اعتراض 
گردهمایی اعتراضی شرکت کردند که متأسفانه 
رسانه ها  شد.  کشیده  خشونت  به  اعتراض شان 
با  شورش  ضد  پولیس  که  دادند  گزارش 
معترضان درگیر شدند. همچنان مدت هاست که 
افراد دارای معلولیت در اعتراض به بی توجهی به 
به  کرده اند.  برگزار  تحصن  خیمه ی  حقوق شان 
گفته ی معترضان در چهار ماه گذشته همزمان 
با نهادهای مسئول دیدار و گفت وگو  با تحصن 
داشتند اما همچنان مشکالت شان پابرجاست و 
اعتراض شان را پاسخ نداده و صدای شان  کسی 
این بار  که  گفته اند  معترضان  است.  نشنیده  را 
ادامه  داد خواهی  بر  تا شنیده شدن صدای شان 
می دهند. اعتصاب غذایی به نظر می رسد آخرین 
گزینه است که معترضان در صورت شنیده نشدن 
صدای شان از متوسل شدن به آن هشدار داده اند. 
خواست و مطالبه ی معترضان روشن و مشخص 
کارمندان  سه درصد  باید  قانون  مطابق  است: 
افراد  از  نیمی  باشند؛  معلوالن  دولتی  ادارات 

دارای معلولیت در کشور...
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روزگار بدون پشتوانه ی 
معلوالن

اتحادیه اروپا 2.9 میلیون یورو 
به افغانستان کمک می کند

کار ساخت 44 بند 
آب گردان در 21 والیت 
امسال آغاز می شود

»طالبان پس از تجاوز 
جنسی گروهی بر یک دختر 
جوان در جوزجان، او را 
تیرباران کرده اند«

آمر ساختمانی شهرداری پکتیا 
به اتهام گرفتن 1۵۰۰۰ دالر 
رشوت بازداشت شد
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حادثات طبیعی در سال 
نو خورشیدی جان دست کم 

16 نفر را گرفته است

افغانستان سال گذشته ی 
خورشیدی بیش از یک ُتن 
ابریشم تولید کرده است

سابق  دادستان  ترکی،  غالم عباس  روز:  اطالعات 
از  نفر   ۱۰ »برای  کرد  اعالم  تهران  استان  نظامی 

مسئوالنی که در حادثه سقوط هواپیمای...

توماس توخل:
در 2 دقیقه 

از پی اس جی 
اخراجم کردند

هواپیمای سرنگون شده ی اوکراینی؛ 
»صدور کیفرخواست برای 
1۰ نفر از مسئوالن حادثه« یک دگروال 

بازنشسته ی ارتش 
و یک پولیس در 
کابل کشته شدند
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خلیلی در بامیان: 

صلحی که عدالت را تأمین نکند، شکننده 
و سرآغاز بحران تازه  است
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متن های شاهدمثالی )1(
شاهدمثال هایی  یا  موضوع  خودش  یا  متن،  یک 
دو  این  بین  تفکیک  است.  مختلف  موضوعات  برای 
موضوع اند،  که خودش  متن هایی  است.  مهم  خیلی 
یا  موضوع  روی  دارد،  آغازی  است؛  روش مند 
پایان  در  و  می کند  بحث  مشخص  موضوعاتی 
مبتنی  ممکن  نتیجه گیری  این  دارد.  نتیجه گیری 
با طرح پرسش هایی  یا هم  و  باشد  نفی  و  اثبات  بر 

مرتبط با موضوع مطرح شده خاتمه یابد.
ذائقه ی   مطابق  حتما  موضوع  که  نیست  این  مهم 
که  باشد  داشته  بر  در  را  مفاهیمی  یا  باشد  زمان 
نهادهایی حقوق بشری و خردگرا، پسند کند. ممکن 
زمان  ذائقه ی   با  مخالفت  در  که  باشد  موضوعی 
حال برخاسته باشد. چیزی که در این میان دارای 

اهمیت است روش مندی ساختار درون متن است.
موضوعی اندیشیدن  از  حکایت  متن،  موضوعی بودن 
متون  می کند.  جامعه  در  فکرکردن  سیستماتیک  و 

موضوعی، در جامعه ای شکل...
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غور در آشفتگی امنیتی
در پی محاصره ی اقتصادی طالبان ساکنان دو ولسوالی برای زنده ماندن 

آرد با خاکستر و استخوان می خورند

حمله کرده اند. گروه طالبان در کنار عملیات های نظامی، 
پسابند  و  چهارسده  ولسوالی های  در  را  محاصره  حلقه 
مواد  کمبود شدید  با  ولسوالی  این  مردم  و  کرده   تنگ تر 

غذایی مواجه اند...

غرب  در  طالبان  حمالت  توجه  کانون  به  غور  والیت 
غور  محلی  ارشد  مقام های  است.  شده  مبدل  افغانستان 
می گویند که از یک هفته به این سو، طالبان بر ولسوالی های 
تیوره، دولتیار، ساغر و حتا شهر فیروزکوه مرکز این والیت 

یافته های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می دهد که 
چهار بست اصلی اداری رادیو تلویزیون ملی به یک قوم 
ریاست  به دست آمده،  آمارهای  بنیاد  بر  است.  شده  داده 
عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون ریاست عمومی، رییس 

شبکه خبر و رییس رادیوی ملی همه مربوط به...

رادیو تلویزیون ملی 
با رهبری غیرملی
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از سه سال به این سو حقوق ماهانه شان را 
به دست نیاورده اند و برداشته شدن تبعیض 
میان معلوالن جنگی و غیرجنگی. این سه 
مطالبه ی معترضان برحق و تنها سه مورد 
افراد  اجتماعی-اقتصادی  مشکل  ده ها  از 
تشکیل  افغانستان  در  را  معلولیت  دارای 
می دهد. در سوی دیگر با تمام شعارها و 
ادعاهای که وجود دارد، هنوز برای زندگی 
سراسر رنج و وضعیت تأسف بار افراد دارای 

معلولیت تدبیری سنجیده نشده است. 
بیراه نیست که از وضعیت تأسف بار افراد 
بحران  به  افغانستان  در  معلولیت  دارای 
درد  شود.  تعبیر  محرومیت  و  معلولیت 
تنها  افغانستان  در  معلولیت  دارای  افراد 
این  محرومیت  نیست،  جسمانی  درد 
محرومیت های  می کند؛  مضاعف  را  درد 
مسئول  نهادهای  اقتصادی.  و  اجتماعی 
در  معلوالن  درصد  چند  که  نمی دانند 
زمینه ی  در  هستند.  بیکار  افغانستان 
رسمی  گزارش های  براساس  نیز  آموزش 
افراد دارای معلولیت وضعیت نگران کننده  
دارند. گفته می شود بیشتر از هفتاد درصد 
و  تحصیل  حق  از  معلولیت  دارای  افراد 
تربیت محروم اند و نمی توانند به دلیل نبود 
به عنوان  آموزش  به  مشکالت  و  امکانات 
باشند.  داشته  دسترسی  مسلم  حق  یک 
زندگی  رنج  سرفصل های  تنها  موارد  این 
است  افغانستان  در  معلولیت  دارای  افراد 
و  فراوان  چالش های  نشان دهنده ی  که 
محرومیت های بزرگ است و در یک کالم 
در  را  معلوالن  پشتوانه ی  بدون  روزگار 

افغانستان به نمایش می گذارد. 
با  مواجهه  در  افغانستان  دولت  رویکرد 
معلولیت  دارای  افراد  اسف بار  وضعیت 
و  بوده  ناکام  مطلق  به طور  افغانستان  در 
مسئول  بزرگ  نهادهای  ایجاد  وجود  با 
حق آن ها را تأمین نتوانسته و تالش های 
صورت گرفته در راستای تأمین حقوق افراد 
مسئوالنه  آن که  از  بیش  معلولیت،  دارای 
بوده  نمادین  و  باشد، شعاری  دلسوزانه  و 
است. نهادهای مسئول هنوز آماری دقیقی 
افزون  ندارند.  معلوالن در کشور  از شمار 
بر این، اسنادهای دولت و بررسی ها نشان 
می دهد که پرونده سازی و آمارسازی های 
وجود  دولتی  نهادهای  تمامی  در  تخیلی 
دارد و سیاست گذاری های حداقلی هم بر 
همین مبنا صورت گرفته است. فساد نیز 
معلوالن  امتیازهای  که  است  شده  باعث 
افغانستان توسط نهادهای دولتی براساس 
در  جعلی  اسنادهای  و  خیالی  آمار های 
در  شود.  حیف ومیل  گذشته  سال  چند 
و  امتیازات  به  مستحق  معلوالن  نتیجه 
حقوق ناشی از معلولیت دست نیافته اند و 
در عوض افراد قدرتمند و سالم، از حق و 

امتیاز آنان به جیب زده اند. 
به دست  آن  گره  که  مشکالت  کنار  در 
در  معلولیت  دارای  افراد  است،  حکومت 
اجتماعی  بزرگی  رنج های  از  افغانستان 
اجتماعی  لحاظ  از  می کشند.  درد  نیز 
جامعه  از  بزرگ  بخش  غیرانسانی  رفتار 
رسم نهادینه شده و وسیله ای برای تحقیر 
است.  انسانی  مجموعه ی  این  تضعیف  و 
دارای  افراد  حقوق  تأمین  تا  بنابراین، 
است.  پیش  در  دراز  راهی  معلولیت، 
رفتارهای  و  اجتماعی  زبان های  زخم 
نهادهای  و  دولت  بی توجهی  غیرانسانی، 
مسئول به حقوق آنان سد بزرگ در برابر 
به حقوق شان  آن ها  دسترسی  و  معلوالن 
دشواری هایی  چنین  به  رسیدگی  است. 
تعهد قاطع و اراده ی سیاسی و قانون مند 
صدای  شنیده شدن  پایان،  در  می خواهد. 
وظیفه ی  هم  و  مسئولیت  هم  معترضان 
اخالقی نهادهای مسئول است. بی اعتنایی 
دارای  افراد  رنج  و  مشکالت  به  دوامدار 
معلولیت مصداق تبعیض علیه این بخش 

از جامعه انسانی است. 

بودجه  این  زیرا  است؛  افغانستان  برای 
هزینه های  باالبردن  برای  را  فضایی  اضافی 
به  اقتصادی در واکنش  و  اجتماعی، صحی 

بحران کووید۱9 باز می کند.«
از زمان آغاز همه گیری کرونا  اروپا  اتحادیه 
برای  یورو  میلیون   ۱47 حدود  کنون  تا 
کمک های  و  صحی  عاجل  بحران  با  مقابله 
افغانستان،  نیازمند در  افراد  بشردوستانه به 

کمک کرده است.
در اعالمیه همچنان آمده است که اتحادیه 
تحویل  امکان  آن  عضو  کشورهای  و  اروپا 
طریق  از  را  کرونا  واکسین  دوز  هزار   5۰۰
فراهم  افغانستان  به  کوواکس  برنامه ی 

کرده اند.

هزینه ی  که  درحالی  است،  شده  مواجه 
اجتماعی  خدمات  دیگر  و  صحی  خدمات 

افزایش یافته است.
طبق معلومات اتحادیه اروپا، دولت افغانستان 
با  کالن  بسیار  وام های  که  شد  موفق 
مبلغ های قابل توجهی از صندوق بین المللی 
پول دریافت کند تا کسر بودجه ی خود را در 

زمان بحران کووید۱9 جبران کند.
که  است  گفته  حال  عین  در  اروپا  اتحادیه 
است،  پایین  هنوز  افغانستان  بدهی  سطح 
افزایش  باعث  کنونی  درآمد  وضعیت  اما 

آسیب پذیری این کشور می شود.
اروپا  اتحادیه  تجاری  مدیر  پاوولز،  آرنوت 
خوبی  خبر  دیروز  »اعالمیه ی  است:  گفته 

اقتصادی  و  بهداشتی  اجتماعی،  هزینه های 
و  می یابد  افزایش  کووید۱9  به  پاسخ  در 
نیز کمک  افغانستان  اقتصاد کالن  ثبات  به 

می کند.
همه گیری  که  است  آمده  اعالمیه  در 
اجتماعی  صحی،  شدید  پیامدهای  کرونا 
جمله  از  جهان  سراسر  در  اقتصادی  و 
از  بسیاری  در  و  است  داشته  افغانستان 
بدهی ها  سطح  توسعه،  حال  در  کشورهای 
قبل از بحران کووید۱9 باال بوده و اکنون در 

معرض بی ثباتی قرار دارند.
نتیجه ی  در  که  است  افزوده  اروپا  اتحادیه 
و  اقتصادی  محدودیت های  از  ناشی  بحران 
درآمد  شدید  کاهش  با  افغانستان  تجاری، 

کرده  اعالم  اروپا  اتحادیه  روز:  اطالعات 
تعهدات خود  به  پابندی  به منظور  است که 
مسیر  در  افغانستان  دولت  از  حمایت  و 
مبلغ  پایدار،  توسعه ی  اهداف  به  دست یابی 
کمک  افغانستان  به  یورو  میلیون   2.9
می کند که از آن در راستای کاهش بدهی 

کار گرفته خواهد شد. 
دیروز  که  اروپا  اتحادیه  اعالمیه ی  در 
آمده  شده،  منتشر  حمل(   ۱7 )سه شنبه، 
بخش  طریق  از  پول  مقدار  این  که  است 
جبران«  برای  ودیعه/امانت  و  فاجعه  »مهار 
کمک  افغانستان  به  بین المللی  صندوق 

می شود.
کمک،  مقدار  این  با  اعالمیه،  از  نقل  به 

اتحادیهاروپا2.9میلیونیوروبهافغانستانکمکمیکند

افغانستانسالگذشتهیخورشیدیبیشازیکُتنابریشمتولیدکردهاست
والیت های ننگرهار، هرات و بلخ به ترتیب از نظر تولید ابریشم در جایگاه های دوم، سوم 

و چهارم قرار دارند. 
وزارت زراعت معلومات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

صنعــت ابریشــم و تولیــد کاالهــای ابریشــمی در افغانســتان قدمــت چنــد صــد ســاله 
ــت  ــاهد اف ــده و ش ــف ش ــگ، ضعی ــال ها جن ــه ی س ــت در نتیج ــن صنع ــا ای دارد، ام

بــوده اســت.

آبیاری و مالداری کشور اعالم کرده است که در جریان  اطالعات روز: وزارت زراعت، 
ابریشم در سراسر کشور  سال گذشته ی خورشیدی )۱399( یک هزار و 99 کیلوگرام 

تولید شده است.
وزارت زراعت این خبر را دیروز )سه شنبه، ۱7 حمل( اعالم کرده است.

براساس معلومات این وزارت، والیت جوزجان با تولید 75۰ کیلوگرام ابریشم، بیشترین 
تولید را داشته است.

آمرساختماینشهرداریپکتیابهاتهامگرفنت۱۵۰۰۰دالررشوتبازداشتشد
دادسـتانی کابـل بـرای بازداشـت فرد متهـم به همـکاری نهادهای کشـفی و امنیتی در 
۱5 مـاه جـاری )حمل( اجرا شـده و او ]فرد متهم[ از داخل شـهرداری پکتیا بازداشـت 

شـده است.
دادستانی کل افزوده است که قضیه در حال حاضر زیر پیگرد عدلی و قضایی است و 

پس از تکمیل تحقیقات، یافته ها و نتایج آن همگانی خواهد شد.
این اداره اطمینان داده است که با پدیده ی فساد اداری به گونه ی جدی و قاطع مبارزه 

و برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تالش می کند.

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرده است که آمر ساختمانی شهرداری والیت 
پکتیا از سوی دادستانی عمومی کنترل و مراقبت این اداره به اتهام اخذ رشوت بازداشت 

شده است.
در اعالمیه ی دادستانی کل که دیروز )سه شنبه، ۱7 حمل( منتشر شده، آمده است که 
آمر ساختمانی شهرداری پکتیا متهم است که از یکی از شهروندان کشور در بدل تغییر 

یک نمره زمین رهایشی مبلغ ۱5۰۰۰ هزار دالر امریکایی رشوت مطالبه کرده است.
بـه نقـل از اعالمیـه، عملیـات اپراتیفـی ریاسـت عمومـی دادسـتانی کنتـرل و مراقبت 

کارساخت44بندآبگرداندر21والیتامسالآغازمیشود
به گفته ی او، در صورت تکمیل شدن و بهره برداری، این بندها ظرفیت ذخیره ی ۱2۰۰ 

میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت.
سخن گوی اداره ملی تنظیم امور آب عالوه کرد که از آب این بندها 32۰ هزار هکتار 

زمین زراعتی آبیاری می شود و همچنان می تواند 97 میگاوات برق تولید کند.
آقای خپلواک گفت که با آغاز کار ساخت این بندهای آب گردان، برای صدها هزار نفر 

زمینه ی کار فراهم می شود. 
ده  از  بیش  ساخت  کار  حاضر  درحال  آب،  امور  تنظیم  ملی  اداره  معلومات  براساس 
بند بزرگ و متوسط به شمول بند شاه و عروس، پاشدان، بخش آباد، مچلغو، دهنه اره، 

خان آباد2، کجکی، توری، پلتونی، شفلوغ و سراب در کشور جریان دارد.

در جریان سال جاری  که  است  کرده  اعالم  آب  امور  تنظیم  ملی  اداره  روز:  اطالعات 
آغاز  والیت کشور  در 2۱  متوسط  و  بزرگ  آب گردان  بند  کار ساخت 44  خورشیدی 

می شود. 
نظام الدین خپلواک، سخن گوی اداره ملی تنظیم امور آب دیروز )سه شنبه، ۱7 حمل( به 
روزنامه اطالعات روز گفت که مطالعات امکان سنجی و دیزان تفصیلی این بندها نهایی 
شده و قرار است قراردادهای ساخت هر یک از این بندها به گونه ی جداگانه در ماه ثور 

سال جاری امضا شود.
دالر  میلیون   6۰۰ از  بیش  آب گردان  بندهای  این  که  گفت  همچنان  خپلواک  آقای 

امریکایی هزینه بر می دارد.

ولسوالی های  باشندگان  او،  گفته ی  به 
قوش تپه و درزاب جوزجان اخیرا در واکنش 
طالبان،  گروه  جنگ جویان  اقدام  این  به 
تظاهرات کرده و خواهان رهایی پدر و مادر 

»آی مامه« و تحویل دهی جسد او شده اند.
اردوی 2۰9 شاهین عالوه  قول  سخن گوی 
خواست  این  به  طالبان  کنون  تا  که  کرد 
درزاب  و  قوش تپه  ولسوالی های  باشندگان 

پاسخ نداده اند.
چیزی  باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 

نگفته است.
موقعیت  کشور  شمال  در  جوزجان  والیت 
ناامن،  والیت  این  از  بخش هایی  در  دارد. 

جنگ جویان گروه طالبان فعالیت دارند.

اطالعات روز: منابع ارتش در شمال کشور 
گروه  به  وابسته  جنگ جویان  که  می گویند 
طالبان پس از یک تجاوز جنسی گروهی بر 
یک دختر ۱6 ساله در والیت جوزجان، او را 

تیرباران کرده اند.
محمدحنیف رضایی، سخن گوی قول اردوی 
2۰9 شاهین دیروز )سه شنبه، ۱7 حمل( به 
رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
درزاب  ولسوالی  مربوطات  در  پیش  روز  دو 

جوزجان رخ داده است.
آقای رضایی از این دختر به نام »آی مامه« 
یاد کرد و گفت که او همراه با پدر و مادرش 
حدود دو ماه پیش از سوی طالبان اختطاف 

شده بودند.

در والیت های مختلف 6۰ خانه ی مسکونی 
کرده  تخریب  قسمی  و  کلی  به گونه ی  را 

است.
در  خانه ها  این  بیشتر  او،  به گفته ی 
والیت های خوست، سرپل، تخار، بدخشان، 

پروان و کاپیسا تخریب شده است.
دولت  وزارت  سخن گوی  هم،  سوی  از 
که  گفت  حوادث  به  رسیدگی  امور  در 
و  شده اند  درمان  طبیعی  حادثات  زخمیان 
به آسیب دیدگان حادثات طبیعی در سرپل، 
خوست و کابل نیز کمک  توزیع شده است.

آسیب دیدگان  به  که  افزود  اما  عظیمی 
کنون  تا  تخار  والیت  در  طبیعی  حادثات 

کمک توزیع نشده و قرار است توزیع شود.

اطالعات روز: مسئوالن در وزارت دولت در 
در  که  می گویند  حوادث  به  رسیدگی  امور 
از  نفر   ۱6 خورشیدی  جاری  سال  جریان 
اثر حادثات طبیعی در کشور جان باخته و 

هشت نفر دیگر زخمی شده اند.
وزارت  سخن گوی  عظیمی،  احمدتمیم 
دیروز  حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت 
اطالعات  روزنامه  به  حمل(   ۱7 )سه شنبه، 
نتیجه ی  در  افراد  تعداد  این  که  گفت  روز 
خانه های  سقف  فروریختن  و  زمین  لغزش 
خوست،  سرپل،  والیت های  در  مسکونی 

تخار و کابل کشته و زخمی شده اند.
بارش  که  گفت  همچنان  عظیمی  آقای 
آنی  و جاری شدن سیالب های  باران  شدید 

حادثاتطبیعیدرسالنوخورشیدی
جاندستکم16نفرراگرفتهاست

»طالبانپسازتجاوزجنیسگروهیبریک
دخرتجواندرجوزجان،اوراتریبارانکردهاند«

تیم مشترک امنیتی قرار دارد.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد 

را بر عهده نگرفته است.
در  نیز  روز پیش  است که دو  این درحالی 
نتیجه ی انفجار یک موتربمب در مربوطات 
سه  دست کم  کابل  والیت  پغمان  ولسوالی 

نظامی کشته و ۱2 نفر دیگر زخمی شدند.
عهده  بر  را  انفجار  این  مسئولیت  طالبان 

گرفت.

پولیس کابل به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این رویداد حوالی ساعت 8:5۰ دقیقه ی 
رخ  ارغندی  نزدیکی چوک  در  دیروز  صبح 

داده است. 
داده  رخ  هنگامی  رویداد  این  او،  به گفته ی 
است که موتر رنجر پولیس از ساحه در حال 
عبور بوده و هدف تیراندازی افراد ناشناس 
همچنان  فرامرز  آقای  است.  گرفته  قرار 
بررسی  زیر  رویداد  این  که  می کند  تأکید 

است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت ترور این 

نظامی بازنشسته را بر عهده نگرفته است. 
کابل  پولیس  فرماندهی  هم،  سوی  از 
می گوید که در پی تیراندازی افراد ناشناس 
مربوطات  در  رنجر  نوع  موتر  عراده  یک  بر 
پولیس  یک  والیت،  این  پغمان  ولسوالی 

کشته و یک نفر دیگر زخمی شده اند.
فرماندهی  سخن گوی  فرامرز،  فردوس 

تأیید  امنیتی  منبع  یک  روز:  اطالعات 
ارتش  بازنشسته ی  می کند که یک دگروال 
مربوطات  در  ناشناس  مسلح  افراد  از سوی 
ناحیه ی دوازدهم شهر کابل ترور شده است.

نامش در خبر ذکر  نخواست  منبع که  این 
شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
دو  دقیقه ی   7:۱۰ ساعت  حوالی  رویداد 
شب پیش )دوشنبه، ۱6 حمل( در ساحه ی 
داده  رخ  دوازدهم  ناحیه ی  قیمت«  »ارزان 

یکدگروالبازنشستهیارتشویکپولیسدرکابلکشتهشدند
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�کی از حکا�ت ها�یی که در 
مثنوی، به  عنوان نمونه ی  

اعالی آزادی بیان و  پلورالیسم  
از آن سخن گفته می شود، 

داستان موسا و شبان 
است. ا�ن حکا�ت �کی از 

جدل انگیزترین حکا�ت های 
مثنوی است. موسا در مسیر 
راه کوه طور، شبانی را می بیند 

که با خود گفت وگو دارد.

منت های شاهدمثایل )1(

در قالب چند بیتی در درون یک حکایت مطرح 
شده باشد.

بعضی از ارزش ها و مفاهیم، ایجاب مطرح کردن 
به گونه ی  صریح و مستقل را می کند نه این که 
در  مفاهیم  شود.  مطرح  پوشیده  و  ضمنی 
زبان ادبی، به گونه ی  ضمنی و پوشیده مطرح 
می شود و چنین روشی در استقراریت ارزش های 
که  پلورالیسم   و   آزادی  چون  جدل انگیزی 
اصال  می خواهد  قربانی  و  است  هزینه بردار 
کافی نیست و حتا گاه الزم نیست. مطرح شدن 
ارزش ها در جامعه ی  ما در همین حدود ضمنی 
باقی مانده اند. حال آن که در جهان مدرن، این 
مفاهیم به گونه ی  صریح و در چارچوب معین 

مطرح گردیده و تعریف شده اند.

3. در نظر گرفتن دو طرف گفت وگو در متن
نوعیت  یا  گفت وگوکننده  بین  رابطه  نوعیت 
گوینده و شنونده و برعکس، خیلی مهم است. 
بیت های فوق در داستان موسا و شبان، نوعی 
خدا.  و  بنده  بین  است  موضع  اعالن  و  داوری 
یک طرف بنده است و یک طرف خدا. شبان، 
وارسته  صوفی  یک  هیأت  در  است  بنده ای 
به  که  محتسبانه  و  فقیهانه  محدودیت های  از 
درجه ی  خاصی از قرب و اخالص رسیده است 
محتسب  یک  هیأت  در  است  انسانی  موسا،  و 
با خدا،  میان گفت وگوی شبان  فقیه که در  و 
خدا  سپس  می زند.  نهیب  و  می کند  مداخله 
موسا را سرزنش می کند که تو کارت فصل کردن 

نیست بلکه وصل کردن است. 
معنای این سخن این است که این رابطه یک 
است.  استثنایی  حتا  و  فردی  کامال  رابطه ی  
در  نمی گیرد؛  قرار  شبان  مقام  در  هرکسی 
که  ندارد  وجود  موسایی  مکانی،  و  هرزمان 
رابطه ی  مستقیم با وحی داشته باشد و از این 
طریق حل معما کند. عالوه بر آن، این نوع رابطه 
و گفت وگو، یک رابطه و گفت وگویی درون دینی 
است و کسانی که خارج از دین خاص قرار دارند 
مشمول این رابطه و تجربه نمی گردند. مقوله ی  
»هرچه می خواهد دل تنگت بگو« دادن آزادی 
برابر  در  برای یک صوفی  معنوی  پشتوانه ی   و 
فقیه و زاهد است در مواجهه با امر قدسی. این 
دست باز گذاشتن شبان در گفت وگو با خداوند، 
یک امر خاص درون دینی است و به هیچ عنوان 
مانند  اول،  باید  فرد  نمی گردد.  همه  مشمول 
معنوی  شهود  و  کشف  از  مرحله ای  به  شبان 
برسد، آن هم موسایی برسر راهش گذر کند؛ 
بین آن دو امر و نهی صورت بگیرد و آن زمان، 
خدا به شبان زمان، آزادی اعطا کند. می بینیم، 
و  است  ویژه  کامال  آزادی ای،  چنین  اعطای 

تعمیم ناپذیر در سطح جامعه.
و   بیان  آزادی  مبحث  در  رابطه  آن که  حال 
است.  انسان  با  انسان  بین  رابطه  پلورالیسم ، 
آن جا رابطه بین بنده-خدا است و این جا رابطه 
بین بنده-بنده. تفاوت نوعیت رابطه و دو طرف 
گفت وگو کننده، تفاوت در ماهیت گفت وگو و 
آیا مساوی است  ایجاد می کند.  ذات گفت وگو 
کسی که با دوستش سخن می گوید با کسی که 
در نماز با خدا سخن می گوید؟ به هیچ عنوان. 
در سخن گفتن بر سر سجاده، یک قدسیت و 
به هیچ عنوان  که  است  نهفته  خاصی  الوهیت 
این قدسیت در گفت وگوی بین دو دوست به 
وجود نمی آید یا برعکس، هرقدر تالش کنیم، از 
گفت وگو با خدا بر سر سجاده ی  نماز قدسی زدایی 
کنیم و فضا کامال افقی شود و از حالت عمودی 

خارج گردد، این امر ممکن نیست.
بافت  یا  داستانی  بافت  گرفتن  نظر  در  از  پس 
درون متنی، در نظر گرفتن دو طرف گفت وگو 

در خوانش متن، اهمیت خاص دارد. 
عالوه برآن،  پلورالیسم  و آزادی بیان، در بستر 
جامعه تحقق می یابد و مشمول حال تمام افراد 
چه  بی دین،  چه  دین دار،  چه  می شود.  جامعه 
همه  صوفی...  چه  فقیه،  چه  غنی،  چه  فقیر، 
آزادی  اما  بر می گیرد.  در  را  صنف های جامعه 
و  پلورالیسم  مطرح شده یا استخراج شده از درون 
متون صوفیانه، امر فردی و شخصی بوده و برای 

همه تجربه شونده نیست و محدودیت آور است.
آدابی  »هیچ  بیت  این  این که  دیگر  نکته ی  
تنگت  دل  می خواهد  مجو/هرچه  ترتیبی  و 
بگو«، پیش از آن که در حمایت از آزادی بیان 
تأویل پذیر باشد به فرار از مسئولیت و روش مند 
اندیشیدن در راستای کشف حقایق قابل تفسیر 
است. می شود از آن این نتیجه را هم گرفت که 
هرچه پراکنده گویی کنی و از این شاخه به آن 
شاخه بپری، مانعی ندارد. چنان که صورت عملی 
آن را ما در این متون شاهدیم تا دفاع از آزادی 

بیان.
ادامه دارد...

است. یا نزدیک ترین حقیقت به متن، شأن نزول 
متن است. شأن نزول متن، تکیه گاه هستی بخش 
برای متن است. زیرا هیچ متنی در خال به وجود 
از  نزول دور می شویم،  از شأن  نمی آید. هرچه 
حقیقت اولی متن فاصله می گیریم. دورشدن از 
حقیقت اولی، سّیالیت متن را در درون اذهان 
خوانندگان بیش تر می کند و خوانندگان در کنار 
آن که پهلوهای پنهان و ناخوانده ی  متن را کشف 
می کنند که حتا ممکن در ذهن خود خالق متن 
هم نمی رسید ولی در درون متن نهفته بود. به 
همان میزان، پیش فرض های خوانندگان نیز در 
خوانش متن دخیل می شود و متن را غبارآلود 

می کند. 
یکی از مشکالت در مثنوی همین موضوع است. 
مولوی با پیش فرض صوفیانه و تأویل محور خود، 
حکایت های دینی و پیش از خودش را از ساختار 
و بافت اصلی آن، بیرون کرده و وارد یک جهان 
کامال متفاوت ساخته است تا نتیجه ی  مطلوب 
خود را بگیرد. ممکن نتیجه ی  که مولوی از آن 
با ساختار، ذات و شأن  حکایت ها گرفته است 
نداشته  سنخیتی  کم ترین  حکایت ها  آن  نزول 
باشد. خود مولوی به این واقعیت در جای جای 
مثنوی اشاره می کند که این حکایت در کلیله یا 
جای دیگر چنین آمده است و اصل آن این گونه 
این گونه روایت می کنم.  بوده است و حاال من 
مولوی  ساخته ی   مثنوی،  حکایت های  چون 
نیست بلکه بازسازی شده و تأویل شده ی  مولوی 

است.
از واقعیت های بسیط و فیزیکی، تأویل و  مثال 
استفاده ی  میتافزیکی شده است. این استحاله ی  

از واقعیت به ذهنیت و از تاریخ به آرمان گرایی 
یا از جهان غیرصوفیانه به جهان صوفیانه، نیت 
گویندگان اصلی را کامال تحت الشعاع قرار داده 
یا  اصلی  نیت  قراردادن  این تحت الشعاع  است. 
واقعیت اولیه، ممکن از چنین حکایت ها و متون، 
را  آن  اصلی  مسیر  یا هم  و  کند  قباحت زدایی 

منحرف سازد.
داستان های  از  مثنوی  در  نمونه،  به  عنوان 
نسبت داده شده به سلطان محمود و ایاز یا بقیه 
داستان های مرتبط با سلطان محمود، تأویل و 
استفاده ی  صوفیانه صورت گرفته اند. نتیجه ای 
که از چنین داستان ها مولوی می گیرد با روح 
کم ترین  محمود  سلطان  سرگذشت  واقعی 
قسمت  در  اتفاق  همین  عین  ندارد.  سنخیت 
سلطان  محمود در حدیقه ی  سنایی و منطق الطیر 
عطار نیز افتاده است. سلطان  محمود در این سه 
متن، یک الگوی مثبت است که در تأویل پذیری 
این  است.  انعطاف پذیر  بی نهایت  صوفیانه 
این  به  مرتبط،  غیر  صوفیانه ی   نتیجه گیری 

سخن گفته می شود، داستان موسا و شبان است. 
این حکایت یکی از جدل انگیزترین حکایت های 
مثنوی است. موسا در مسیر راه کوه طور، شبانی 
»دید  دارد.  گفت وگو  خود  با  که  می بیند  را 
ای  راه/کاو همی گفت  به  را  موسا یک شبانی 
چاکرت/ من  شوم  تا  کجایی  اله/تو  ای  و  خدا 

شویم  سرت/جامه ات  شانه  کنم  دوزم  چارقت 
شپش هایت کشم/شیر پیشت آورم ای محتشم/

آید  خواب  پایکت/وقت  بمالم  بوسم  دستکت 
بروبم جایکت/ای فدای تو همه بزهای من/ای به 
یادت هی هی و هی های من.« )مولوی، ۱378، 

دفتر دوم: 25۰(
از شبان می شنود  را  این سخنان  موسا،  وقتی 
به او نهیب محتسبانه می زند که این چه کفر 
است که بر زبان می رانی. زود ساکت شو وگر نه 
ممکن است در آتش کفرگویی تو، حتا من هم 
بسوزم. چوپان دم فرو می بندد و از نهیب پیامبر 
بزرگی چون موسا، خود را زیان کار در دنیا و 
آخرت فکر می کند و از فرط ترس و ناامیدی، 
هر لحظه آرزوی مرگ می کند. تا این که موسا 
می گوید:  موسا  به  خدا  و  می رود  طور  کوه  به 
»تو برای وصل کردن آمدی/نی برای فصل کردن 
بنهاده ام/هرکسی  سیرتی  را  آمدی.../هرکسی 
هند  اصطالح  را  داده ام.../هندوان  اصطالحی  را 
مدح/سندیان را اصطالح سند مدح.../ما زبان را 
ننگریم و قال را/ما درون را بنگریم و حال را.« 

)همان: 25۱(
موسا پس از عتاب خدا، دنبال شبان می دود و 
می گوید مژده بده که »دستوری« رسید: »هیچ 
آدابی و تدبیری مجو/هرچه می خواهد دل تنگت 
گفت وگو  در  ازاین،  پس   )252 )همان:  بگو.« 
ترتیبی مانع شونده نیست،  با خدا هیچ نظم و 
چون: »در درون کعبه رسم قبله نیست/چه غم 
ار غواص را پاچیله نیست.« )همان: 252( تو در 
از  مرحله ای از قرب به حق رسیده ای و چنان 
جمع مخلصان خدا گشته ای که گویا در درون 
کعبه هستی. کسی که در درون کعبه باشد چهار 
اطرافش قبله است و غواص نیازی به کفش آب 

بازی ندارد.
در ارتباط با بیت های فوق و ابیات مشابه آن در 

مثنوی چند نکته را باید یادآور شد:

1. درنظرگرفتن کمیت متن
با نگاه درون متنی اگر به مثنوی ببنیم بیت هایی 
آزادی  و  پلورالیسم   به   باور  بردارنده ی   در  که 
بیان اند در مقایسه با بیت های دگم اندیشانه و 
مثنوی  ساختار  و  اند  کم  بسیار  انحصارگرایانه 
تشکیل  صوفیانه  جهان  انحصارگرایی  تفکر  را 
در  حاکم  فضای  پلورال اندیشی.  تا  می دهد 
و  است  صوفیانه  و  تک دینی  فضای  مثنوی، 
مباحث مطرح شده، در زیر سقف یک دین خاص 

قابل تعمیم است نه حتا ادیان ابراهیمی.

2. در نظر گرفتن تکیه گاه هستی بخش متن
این بیت ها در یک بافت داستانی گفته شده اند. 
ما در مطالعه ی  متن نباید، بافت داستانی را از نظر 
دور بداریم و در نظرنگرفتن آن، ما را به بیراهه 
می برد. بافت داستانی، همان مصداق اولیه ی  متن 
یا شأن نزول است. مصداق اولیه یا شأن نزول، 
اولیه  مصداق  آن  اگر  چون  است.  مهم  خیلی 
نبودی، آن متن به وجود نمی آمد. پس تولد یک 
متن، مستقیما مرتبط است به شأن نزول همان 
متن. حقیقت اولی و اصلی متن، شأن نزول متن 
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یک متن، یا خودش موضوع یا شاهدمثال هایی 
برای موضوعات مختلف است. تفکیک بین این 
خودش  که  متن هایی  است.  مهم  خیلی  دو 
روی  دارد،  آغازی  است؛  روش مند  موضوع اند، 
می کند  بحث  مشخص  موضوعاتی  یا  موضوع 
نتیجه گیری  این  دارد.  نتیجه گیری  پایان  و در 
ممکن مبتنی بر اثبات و نفی باشد و یا هم با 
طرح پرسش هایی مرتبط با موضوع مطرح شده 

خاتمه یابد.
مهم این نیست که موضوع حتما مطابق ذائقه ی  
زمان باشد یا مفاهیمی را در بر داشته باشد که 
کند.  پسند  خردگرا،  و  حقوق بشری  نهادهایی 
ممکن موضوعی باشد که در مخالفت با ذائقه ی  
این  در  که  چیزی  باشد.  برخاسته  حال  زمان 
ساختار  روش مندی  است  اهمیت  دارای  میان 

درون متن است.
موضوعی بودن متن، حکایت از موضوعی اندیشیدن 
می کند.  جامعه  در  فکرکردن  سیستماتیک  و 
می گیرد  شکل  جامعه ای  در  موضوعی،  متون 
و  فکر می کنند  آن، روش مند  اندیشمندان  که 
با رعایت سلسله مراتب در اندیشه ورزی به یک 
نتیجه می رسد. پیشرفت های جهان مدرن چه 
علوم  ساحت  در  چه  و  تکنولوژی  ساحت  در 
است.  بوده  فکرکردن  روش مند  معلول  نظری، 
ناگهان  را  پدیده ای  این مسیر،  در  شاید کسی 
کشف یا اختراع کند ولی همین اختراع، از دل 
اندیشیدن روش مند فوران کرده است نه این که 

بدون مقدمه اتفاق افتاده باشد.
با این نگاه، متون صوفیانه ی  زبان فارسی با فورم 
نظم و شعر )نظم و شعر به مفهوم دقیق تر آن، 
ممکن بعضی نظم ها شعر نباشد اما باز هم نظم 
است(، متن های شاهدمثالی اند. گرچند زبان در 
کل در متون ادبی، عاطفی و غیر ارجاعی است. 
ولی در متون صوفیانه، حالت غیر روش مندی، 

در حد تشتت و سرگشتگی می رسد.
آشکار  زمانی  متن ها  این  شاهدمثالی بودن 
می شود که ما تالش کنیم در مواجهه با مفاهیم 
بیان،   آزادی  بشر،  حقوق  مانند  مدرن  جهان 
پلورالیسم ، همدیگرپذیری و دفاع از عقالنیت  از 
این متن ها کمک بگیریم. یا به خاطر وفق دادن 
این  با جهان مدرن،  خود و سنت فکری خود 

متون را دارنده ی  آن ارزش ها تلقی کنیم.
مثنوی  متن  سه  در  مشخصا  میان،  این  در 
مولوی، حدیقة الحقیقه ی  سنایی و منطق الطیر 
از روز  عطار، نظر این متصوفان در قبال زنان، 
باقی  تفسیر  برای  جایی  و  است  روشن  هم 
تقریبا  منطق الطیر،  در  جمله  از  نمی ماند. 
دیدگاه عطار در قبال زنان مسکوت است. البته 
در قسمت موضع گیری صوفیان در قبال زنان 
باید گفت آنان، سخن زمان خود را گفته اند و 
نباید فقط خودشان را محکوم کرد. چون آنان، 
راویان ارزش های حاکم بر سنت فکری بوده اند 
که در آن می زیسته اند. بلکه برعکس، آنان در 
برجسته ساختن این باورهای متداول، همکاری 
الزم را کرده اند و اگر سخنان آنان نبودی، شاید 
شناخت ما از سنت فکری گذشته، امروز وارونه 
می بود. پس موضع ضد زنانه ی  آنان، از این منظر 
که  روش مندی  بحث  تنها  و  است  قدر  قابل 
صوفیان و مشخصا سنایی و مولوی کرده اند در 
قسمت زنان است. چون موضع ضد زنانه ی این 
را  تا آخر مشخص است و خواننده  اول  از  دو، 

دچار سردرگمی نمی کند.
اگر قرار باشد مثنوی مولوی، حدیقه ی  سنایی و 
منطق الطیر عطار را در سنت فکری صوفیانه ی  
خودشان و در ظرف زمانی که زیسته اند مطالعه 
کنیم جایی بحث نیست. آنان ناب ترین سخنان 
زمان خود را گفته اند و نخبگان همان عصر بوده 
دوران  در  صوفی ای  باشد  قرار  اگر  هم  باز  اند. 
معاصر به  عنوان یک راه حل صوفیانه و فردی از 
این متون استفاده ی  راه بردی کند باز هم چندان 
مورد مناقشه نیست. البته بستگی به این دارد 
که صوفی  معاصر، این نسخه را فقط برای خود 
تجویز می کند یا برای دیگران هم الزم می داند و 

حتا تعمیم می دهد.
که  می شود  تأمل برانگیز  زمانی  موضوع  اما 
سعی  بیایند  فارسی  زبان  روشنفکر  گویندگان 
را  مدرن  مفاهیم  متون،  این  دل  از  تا  کند 
استخراج کنند. یا مدعی آن شوند که پیش از 
غرب، این مفاهیم در این متون وجود داشته اند 
و چشم تیزبینی نبوده که آن را کشف کند و یا 
هم در مطابقت با مفاهیم و موضوعات مدرن، 
این متون را بازسازی کند و بگوید  پلورالیسم ، 
خردگرایی و آزادی را به سادگی می شود از درون 

این متن ها بیرون کشید.
به  عنوان  مثنوی،  در  که  حکایت هایی  از  یکی 
نمونه ی  اعالی آزادی بیان و  پلورالیسم  از آن 

می ماند که بگوییم گرگ اگر اصالح شود همان 
گوسفند است یا سیب همان کچالو است. درست 
است که ما انواع گرگ داریم اما گرگ و گوسفند 
یکی نیست؛ هرقدر نگاه مان را متفاوت کنیم و 
»چشم ها را بشوییم و جور دیگر ببینیم.« ما انواع 

سیب داریم اما سیب کچالو نیست.
نگاه آلیگوریک مولوی به حکایت ها و احادیث، 
وارد  وسیع،  حالت  از  را  تأویل پذیری  ساحت 
ساحت نامتناهی می کند. ممکن متنی در برابر 
تفسیر و تأویل انعطاف پذیری زیاد داشته باشد. 
اما این انعطاف پذیری بی نهایت نیست. پس در 
نظر گرفتن فضای داستانی یا واقعیت اولیه/شأن 
نزول متن، در خوانش متن خیلی مهم است. 
منظر  از  است.  زبان شناختی  مبحث  یک  این 
زبان شناختی باید مطالعه گردد که واژه های یک 

زبان تا کجا قابلیت تفسیر و تأویل را دارد.
متن های  دل  از  می خواهند  که  کسانی  حاال، 
را  بیان  آزادی  و  پلورالیسم   مثنوی   چون 
استخراج کنند، عین کار مولوی را می کند. کاری 

که تالشی است تا از هیچ، چیز بسازد.
بیت های پلورال و تفسیرپذیر در راستای آزادی 
بیان در چنین متن هایی، در یک بافت داستانی 
داستان ها  آن  اگر  که  اند  گرفته  شکل  خاص 
نبودی، این بیت های خوش آیند زمان ما و مد 
روز نیز نبود. اکثر مفاهیم مطرح شده در متون 
ادبی ما، چنین اند. اگر بیتی را می بینیم که در 
یا برعلیه آن و  از مفهومی گفته شده  حمایت 
باید  آن،  برعلیه  یا  از زن  همچنان در حمایت 
بافت  یک  در  موضع گیری  این  که  شود  دیده 
تا  است  بوده  شاهدمثال  قاموس  در  داستانی 
شخصیت داستان را توصیف کند؛ یا قائم به ذات 
و به  عنوان یک موضوع مستقل مطرح شده است 
که در آن صورت، بازتاب دهنده ی  دیدگاه خالق 

متن است. 
در شاه نامه ی  فردوسی، ما در قبال زن با چنین 
زن  یک جا  در  برمی خوریم.  زیاد  نمونه هایی 
این  ستایش.  دیگر  جایی  در  و  شده  نکوهش 
داستانی  بافت  درون  در  نکوهش،  و  ستایش 
نه به گونه ی  مستقل.  موضوعیت پیدا می کند 
نامعلوم  گوینده  دیدگاه  حالتی،  چنین  در  لذا، 
و خنثا است. گرچند در ضمن بیان شخصیت 
داستان مضمر است. اما صراحت زبان ارجاعی و 

غیر ادبی را ندارد.
این فرق می کند وقتی کسی می آید به گونه ی  
مستقل و با نگاه موضوعی و روش مند، پیرامون 
یا  بیان  آزادی  پلورالیسم ،  مثال،   مفهوم  یک 
اعالن  تا  می کند  آغاز  را  بحثی  یک  زن  مقام 
موضع کند. اصال تفاوت متن های شاهدمثالی با 
متن های موضوعی یا غیرداستانی در همین جا 
مولوی  موضع گیری  مثنوی،  در  اتفاقا  است. 
و در حدیقه موضع گیری سنایی در قبال زن، 
زیادی  حدود  تا  مفاهیم،  دیگر  با  مقایسه  در 
غیر داستانی و مستقل اند و می شود به حساب 

دیدگاه مولوی و سنایی محاسبه کرد.
آزادی بیان و  پلورالیسم ، یک موضوع مستقل 
است با مؤلفه ها و چارچوب های نظری و عملی. 
پالت فورم،  دارایی  مفهوم،  دو  این  تعبیری،  به 
تعریف شده  و  روشن  آیین نامه ی   و  مرام نامه 
سلسله مراتب  و  سازمان دهی  همچنان  است. 
عملیاتی شدن خودش را دارد. به عبارت دیگر، 
دفاع از آزادی بیان در نگرش مدرن، هم صورت 
مرام نامه  هم  عملی.  صورت  هم  و  دارد  نظری 
هست و هم ساختارمند و قابل تطبیق. نه این که 
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آقای خلیلی همچنان در 
سخنان د�روزش گفت 
که چگونگی نظام آ�نده ی 
کشور با�د در �ک همه پرسی 
مشخص شود. به گفته ی 
او هر نظامی را که اکثریت 
قاطع مردم پذ�رفت، همان 
نظام مورد پذ�رش تمامی 
مردم افغانستان قرار خواهد 
گرفت. او گفت: »همه بخش ها 
و مجموعه های تأثیرگذار 
سیستم ها�یی را که به نظرشان 
موثر است برای حل منازعات 
افغانستان به مردم پیشکش 
کنند. هرآنچه را که اکثریت 
مردم تأ�ید کردند برای همه 
قابل قبول است.«

کرام الد�ن رضازاده، نما�نده مردم غور در پارلمان می گوید که ساکنان مرکز 
ولسوالی های چهارسده و پسابند با کمبود شد�د مواد غذا�یی و اولیه 
مواجه هستند و شدت فقر در ا�ن دو ولسوالی به اندازه ای است که برخی 
آنان خاکستر را با آرد �ک جا می کنند و می خورند: »برخی مردم خاکستر را با 
آرد به خاطری �ک جا می کنند که کمتر نان بخورند و بتوانند آذوقه شان را 
صرفه جوییی کنند. برخی از مردم برای فرار از گرسنگی استخوان ها را آسیاب 
می کنند و داخل د�گ می اندازند و می خورند.«

در پی محاصره ی اقتصادی طالبان ساکنان دو ولسوالی 
برای زنده ماندن آرد با خاکستر و استخوان می خورند

طالبان و هم جانب دولت افغانستان – قربانی 
دهند. به گفته ی او صلح نباید به خاطر منافع 
شخصی آدم ها و گروه ها قربانی شود. او گفت: 
»امارت طالبان نه برای دنیا و نه برای مردم 
موجود  است. وضعیت  قبول  قابل  افغانستان 
بنابراین  هم برای طالبان قابل قبول نیست. 
باید  همه  طرف ها  دیگر  چه  و  طالبان  چه 

آمادگی هر نوع قربانی را داشته باشیم.« 
در عین حال آقای خلیلی فرصت پیش آمده 
برای صلح را »خوب« توصیف کرد و گفت که 
جناح های داخلی، طالبان، کشورهای منطقه 
و جامعه جهانی همه به این نتیجه رسیده اند 
باید  نیست: »این فرصت  راه حل  که جنگ 

غنیمت شمرده شود.«
تلویحی  به گونه ی  آقای خلیلی  این حال  با 
خطاب به هزاره ها گفت در صورتی که روند 
کشور  در  جنگ  و  بخورد  بن بست  به  صلح 
تشدید شود، آنان باید »آمادگی داشته باشند 
و غافل نباشند«. او تأکید کرد که هیچ چیز 
تحمیلی برای هیچ قوم و هیچ جریانی قابل 
برابرش می ایستد: »امروز  قبول نیست و در 
را  کشور  عمده  بخش های  از  یکی  شما 
تشکیل می دهید. هیچ چیزی بدون شما به 

نتیجه نخواهد رسید.«

چگونگی نظام به همه پرسی سپرده شود
دیروزش  سخنان  در  همچنان  خلیلی  آقای 
کشور  آینده ی  نظام  چگونگی  که  گفت 
به  شود.  مشخص  همه پرسی  یک  در  باید 
قاطع  اکثریت  که  را  نظامی  هر  او  گفته ی 
پذیرش  مورد  نظام  همان  پذیرفت،  مردم 
گرفت.  خواهد  قرار  افغانستان  مردم  تمامی 
مجموعه های  و  بخش ها  »همه  گفت:  او 
تأثیرگذار سیستم هایی را که به نظرشان موثر 

است برای حل منازعات افغانستان به مردم 
پیشکش کنند. هرآنچه را که اکثریت مردم 

تأیید کردند برای همه قابل قبول است.«
از  پیش  که  کرد  تأکید  اما  خلیلی  آقای 
راه اندازی چنان همه پرسی، نیاز است که یک 
سرشماری دقیق از نفوس کشور انجام شود 

تا دیگر محل نزاع باقی نماند. 
اشاره  با  ریاست جمهوری  پیشین  معاون 
مزاری  عبدالعلی  که  گفت  نظام  نوعیت  به 
یکی از راه های حل بحران در کشور را نظام 
که  زمانی  هر  اما  بود؛  کرده  مطرح  فدرالی 
این حرف سر زبان ها می آید، از آن برداشت 
غلط می شود. او گفت که نظام فدرالی توسط 
بحران  حل  راه های  از  یکی  به  عنوان  مزاری 

بهـار خونیـن را مـردم غـور تجربـه خواهنـد 
 . د کر

اعتراض  از  پس  فیض زاده،  عبدالظاهر 
نورمحمد  عملکرد  به  غور  باشندگان 
والیت  این  والی  به عنوان  به تازگی  کوهنورد 
بازدید  نخستین  در  اما  است،  شده  گماشته 
از منطقه غرب شهر فیروزکوه و پاسگاه  های 
مواجه  طالبان  گروه  کمین  با  »خارستان« 

شد. 
بـه  و  داد  رخ  حمـل   ۱2 رویـداد  ایـن 
زخمی شـدن شـش نظامی و یـک غیرنظامی 
منجـر شـد. حسـن حکیمـی، فعـال مدنـی 
غـور ادعـا می کنـد کـه گـروه طالبـان یـک 
موتـر نـوع »هایلکـس« مقـام والیـت و یـک 
رینجـر نیروهـای دولتـی را در ایـن رویـداد 

گرفته انـد.  غنیمـت 
این نخستین زهر چشم گروه طالبان به والی 
جدید غور بود تا نشان دهد که ناامنی ها در 
فاز خطرناک و در عین  وارد  جغرافیای غور 
شده  کوتاه مدت  در  کنترل  غیرقابل  حال 

است. 

فیروزکوه  شهر  جنوب  کیلومتری   ۱2۰ در 
موقعیت دارد. 

غور  مردم  نماینده  رضازاده،  کرام الدین 
مرکز  ساکنان  که  می گوید  پارلمان  در 
کمبود  با  پسابند  و  چهارسده  ولسوالی های 
و  هستند  مواجه  اولیه  و  غذایی  مواد  شدید 
اندازه ای  به  ولسوالی  دو  این  در  فقر  شدت 
آرد  با  را  خاکستر  آنان  برخی  که  است 
مردم  »برخی  می خورند:  و  می کنند  یک جا 
خاکستر را با آرد به خاطری یک جا می کنند 
که کمتر نان بخورند و بتوانند آذوقه شان را 
فرار  برای  مردم  از  برخی  کنند.  صرفه جویی 
از گرسنگی استخوان ها را آسیاب می کنند و 

داخل دیگ می اندازند و می خورند.«
این نماینده ی پارلمان هشدار می دهد که اگر 
چهارسده  و  پسابند  اقتصادی  محاصره ی  به 
فاجعه  ی  بروز  نشود،  گذاشته  پایان  نقطه 
به دور  دوردست  ولسوالی  دو  این  در  انسانی 
از امکان نیست: »کدام دکان و فروشنده در 
چهارسده و پسابند نیست که حتا برای مردم 
یک بوجی آرد و برنج بفروشد. یک بوجی آرد 

و برنج تا 5 هزار افغانی نیز پیدا نمی شود.«
طریق  از  قبال  که  می گویند  غور  باشندگان 
مرکز  به  اولیه  مواد  قاچاقی  و  پنهانی 
منتقل  چهار سده  و  پسابند  ولسوالی های 
راه های  طالبان  گروه  حاال  اما  می کردند، 
کامل  به گونه ی  را  ولسوالی  دو  این  اکمال 

مسدود کرده اند.
ساکنان  به  غور  والی  فیض زاده،  عبدالظاهر 
وعده  چهارسده  و  پسابند  ولسوالی های 
می دهد که در راستای کمک رسانی به آنان 
به  به زودی  و  نمی کند  دریغ  تالشی  هیچ  از 

آنان کمک می رساند. 

آوارگی و بیچارگی
در کنار چهار سده و پسابند، راه های منتهی 
به ولسوالی های تیوره، ساغر، شهرک و تیوره 
نیز زیر تهدید مستقیم گروه طالبان قرار دارد. 

پارلمان مدعی است که تنها مرکز ولسوالی ها 
در اختیار حکومت است و در فاصله های پنج 
حضور  طالبان  ولسوالی ها  مرکز  کیلومتری 

دارند. 
حسـن حکیمـی، فعـال مدنی غـور نیروهای 
دولتـی را بـه ناتوانـی در بخـش جلوگیری از 
سـقوط ولسـوالی ها و راه هـای ارتباطـی بـه 
دسـت طالبـان متهـم می کنـد و خواسـتار 
و  دولتـی  نیروهـای  تشـکیالت  افزایـش 
کشـور  مرکـز  کمـک  بـه  آن  تجهیـزات 
شـده اسـت: »مقام هـای دولتـی و امنیتـی 
اطالعـات دروغ، از وضعیت آشـفته ی امنیتی 
بـه اختیـار مـردم قـرار می دهنـد. نیروهـای 
مهـار  بـرای  توانایـی  هیـچ  غـور  در  فعلـی 
حمـالت طالبـان ندارنـد و هـم اکنـون تنهـا 

ولسـوالی لعـل و سـرجنگل امـن اسـت.«
او از عملکـرد حکومت در راسـتای راه اندازی 
نکـردن عملیات هـای پاک سـازی در فصـل 
طالبـان  گـروه  درهم کوبیـدن  بـرای  سـرما 
انتقـاد می کنـد و هشـدار می دهـد کـه اگـر 
مذاکـرات صلـح بـه نتیجـه نرسـد، بـار دیگر 

تأخیر در پرداخت معاشات و اعاشه 
و  کوهستانی  والیت های  جمله  از  غور 
دشوارگذر است و طالبان بخش هایی از این 
گفته ی  به  و  دارند  کنترل  تحت  را  والیت 
اعضای مجلس نمایندگان، اکماالت نیروهای 

دولتی نیز با دشواری انجام می شود.
می گوید  پارلمان  عضو  رضازاده،  کرام الدین 
نیروهای دولتی  پاسگاه های  از  که در برخی 
با تأخیر اکماالت صورت می گیرد و باید هر 
چه سریع تر نیروهای دولتی اکمال شوند، تا 

از شدت جنگ در غور کاسته شود.
پولیس  فرمانده  ملک زاده،  حبیب الرحمان 
 2۰ که  بود  گفته  ۱۱ حمل  تاریخ  به  تیوره 
پاسگاه  یک  و  تجهیزات شان  تمام  با  پولیس 
در ولسوالی تیوره به گروه طالبان پیوسته اند. 
او دلیل این اقدام را تأخیر در پرداخت معاش 

نیروهای دولتی عنوان کرده بود. 
اما عبدالظاهر فیض زاده، والی غور از پروازهای 
هوایی برای اکمال و تجهیز نیروهای دولتی 
در ولسوالی ها اطمینان می دهد: »از روزی که 
به عنوان والی غور گماشته شده ام، پروازهای 
ما به طرف ولسوالی های تیوره و دیگر نقاط 
دارد.  ادامه  دولتی  نیروهای  اکماالت  برای 
نیروهای  به  اعاشه  ارسال  مدیریت  من  خود 

دولتی را به دوش دارم.«
تلفات  کردن  وارد  برای  که  دارد  تأکید  او 
تازه نفس  نیروهای  طالبان،  گروه  به  سنگین 
نیروهای  و  می فرستد  جنگی  مناطق  به 

خسته را از خط نخست نبرد برمی گردانند. 

محاصره چهارسده و پسابند
ولسوالی  که  می گویند  غور  در  محلی  منابع 
طی  پسابند  و  سال  چهار  طی  سده  چهار 
اقتصادی گروه  سه سال زیر محاصره شدید 
طالبان قرار دارد و این گروه اجازه اکمال مواد 
نمی دهد.  ولسوالی  دو  این  مرکز  به  را  اولیه 
کیلومتری   ۱2۰ در  سده  چهار  ولسوالی 
پسابند  ولسوالی  و  فیروزکوه  شهر  شمال 

غور در آشفتیگ امنییت

خلییل در ابمیان: 

صلحی که عدالت را أتمین نکند، شکننده 
و رسآغاز بحران اتزه  است

 ۱7 )سه شنبه،  دیروز  که  خلیلی  آقای 
سالروز  بیست وششمین  مناسبت  به  حمل( 
ملی«  مزاری »شهید وحدت  عبدالعلی  ترور 
برای  که  افزود  می  کرد  صحبت  بامیان  در 
هم   – طرف  دو  است  نیاز  صلح  به  رسیدن 

گفته ی  به  کشاند.  خواهد  عمیق تری  بحران 
می رسد  پایدار  صلح  به  زمانی  افغانستان  او 
کشور  در  تاریخی  منازعات  ریشه های  که 
تأمین  کشور  در  عدالت  و  قطع  شناسایی، 

شود. 

لطف علی سلطانی

پیشین  معاون  خلیلی،  محمدکریم 
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  و  رییس  جمهور 
افغانستان می گوید صلحی که در آن عدالت 
به  را  کشور  و  است  شکننده  نشود،  تأمین 

واجد روحانی - هرات

والیـت غور بـه کانون توجه حمـالت طالبان 
اسـت.  شـده  مبـدل  افغانسـتان  غـرب  در 
می گوینـد  غـور  محلـی  ارشـد  مقام هـای 
کـه از یـک هفتـه بـه این سـو، طالبـان بـر 
و  سـاغر  دولتیـار،  تیـوره،  ولسـوالی های 
والیـت  ایـن  مرکـز  فیروزکـوه  شـهر  حتـا 
کنـار  در  طالبـان  گـروه  کرده انـد.  حملـه 
عملیات هـای نظامـی، حلقـه محاصـره را در 
ولسـوالی های چهارسـده و پسـابند تنگ تـر 
کـرده  و مردم این ولسـوالی با کمبود شـدید 

مواجه انـد.  غذایـی  مـواد 

قدرت نمایی طالبان 
منابـع مردمـی در غور بـه روزنامـه اطالعات 
قـدرت  بـه  روزبـه  روز  کـه  می گوینـد  روز 
گـروه طالبـان در ایـن والیـت افـزوده شـده 
و حـاال کار بـه جایـی رسـیده کـه آنـان تـا 
فاصله هـای 2۰ کیلومتـری شـهر فیروزکـوه 

دارند.  نفـوذ  نیـز 
در  غور  مردم  نماینده  رضازاده،  کرام الدین 
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مانده  اند، به  گونه  ی کتبی پاسخ گرفته و به   این کمیسیون بفرستد.
ظاهرا چگونگی مصرف 98 میلیون افغانی برای یک برنامه  ی ورزشی، 
باالتر  معاش  پرداخت  واحد،  منبع  از  اجناس  خریداری  های  دلیل 
وسایل  کرایه دادن  به    کارمندان،  از  برخی  برای  افغانی  از 24۰هزار 
تخنیکی و قرارداد با کمپنی چنار، از مواردی اند که در بخشی از نامه  ی 

این کمیسیون تذکر رفته است.
وزارت دولت در امور پارلمانی   هم با ارسال یک نامه  ی رسمی )شماره 
۱2282مورخ۱399/6/۱۰خ.( عنوانی رادیو تلویزیون ملی نوشته است: 
»این نامه غرض معلومات بیشتر و اجرات قانونی به   شما ارسال گردید، 
خواهشمندیم از نتیجه به اسرع وقت ممکن اطمینان داده، ممنون 

سازند.«
خالد نواب  زوی رییس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی   هم می  پذیرد 

که از آن  زمان تاکنون پاسخ این نامه را دریافت نکرده اند.
دراین  حال، مولوی ذکراهلل عتیق، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی 
مجلس نمایندگان، حکومت را به   پشتیبانی از مسئوالن رادیو تلویزیون 
ملی متهم می  کند و می  گوید: »ما می  دانیم که در این نهاد، کارها 
شفاف   پیش نمی  رود، حتا برخی مقرری  ها در حالی صورت گرفته 
اجرا  ندارد و معاش آن  هم ماهوار  فیزیکی  که خود شخص حضور 

می  شود.«
کارهای  به  متهم  را  ملی  تلویزیون  رادیو  مسئوالن  عتیق،  آقای 
و عدم  این  گونه عملکرد  اصلی  بانی  را  خودسرانه کرده و حکومت 

پاسخ  گویی آنان به ملت و رسانه  ها می  داند. 
همچنان یکی از منابع آگاه به   خبرنگار پیک گفته است که آقای 
میاخیل رییس عمومی، هفت تن از نزدیکانش را زیر نام خبرنگار و 
کارمند این رسانه در لندن با معاش  های هفت تا هشت هزار دالری 
استخدام کرده است. با وجود تالش های زیاد، رییس عمومی تلویزیون 
ملی، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و مرکز رسانه  های حکومت 

حاضر به پاسخ  گویی در مورد اتهام های وارده نشده  اند. 

برنامه  ی درامدزای غیرخودی 
رادیو تلویزیون ملی در خالل برنامه  های شبانه  روزی  اش، همه  روزه از 
ساعت 6 تا 7 شام برای یک ساعت سرویس خبری دیداری بی  بی  سی 

را براساس قرارداد رسمی در بدل   مقداری پول منتشر می  کند. 
چنین قراردادی تا دو سال پیش با تلویزیون آشنا صدای امریکا برای 
چندین سال ادامه داشت؛ اما پول این قرارداد مشخص نیست که چه   

مقدار بوده و به   کجا واریز شده است.
همین  از  گذشته  در  ملی  تلویزیون  رادیو  از  منبع  یک  به  گفته ی 
پول نامشخص، مقداری تشویقی برای کارمندان این رسانه از سوی 
رییس جمهور اختصاص داده می  شد؛ اما پس از ختم قرارداد تلویزیون 
آشنا و همزمان با تقرر آقای میاخیل و آغاز قرارداد بی  بی  سی، امتیاز 
تشویقی   هم برچیده شد و حاال نمی  دانند که پول این برنامه چه 

می  شود؟ 
مسئوالن بخش افغانستان تلویزیون آشنا صدای امریکا و تلویزیون 
بی  بی  سی هم در مورد عقد و فسخ قرارداد با تلویزیون ملی افغانستان، 

حاضر به گفت وگو نشدند.
اکرام شینواری، رییس بخش افغانستان آشنا صدای امریکا، به   خبرنگار 
پیک می  گوید که صحبت در این مورد، خیلی حساس و خالف روند 

کاری این نهاد است و نمی  تواند دراین باره اظهار نظری داشته باشد.
همچنان آقای سید انور، معاون بخش افغانستان تلویزیون بی  بی  سی 
نیز از گفت  وگو در مورد قرارداد بی  بی  سی با تلویزیون ملی خودداری 

کرد و گفت که دراین باره نمی  تواند صحبت کند. 
لیمه احمدزی رییس رادیو افغانستان به خبرنگار پیک می  گوید که 
درباره  ی این قرارداد تلویزیونی چیزی نمی  داند؛ اما یک قرارداد دیگر 
نیز با بی  بی  سی دارند که براساس آن برنامه  ی رادیویی جرگه را برای 
یک ساعت در شب و تکرار آن در روز در بدل پنج  هزار دالر نشر 
می  کنند. بانو احمدزی در مورد بقیه اتهام های وارده به رادیو تلویزیون 

ملی چیزی نمی  گوید. 
بااین  حال، برخی از شهروندان و آگاهان امور به   این باورند که با آمدن 
رهبری جدید در رادیو تلویزیون ملی، نشرات این رسانه نسبت به 
گذشته بهتر شده و ممکن است به تعداد بیننده  های آن نیز افزوده 
شده باشد؛ اما فعالیت  های ظاهرا مجهول در این نهاد، پرسش  هایی را 

به میان آورده که باید به آن پاسخ داده شود. 
از سوی دیگر رهبری این رسانه توسط یک قوم خاص، فعالیت های 
نمایندگان  مجلس  و  رسانه  ها  به  پاسخ گویی  عدم  پرسش برانگیز، 
گفتارهای  برخالف  نهاد،  این  در  قانون  خالف  سرپرستی  های  و 
برابری،  روی  نشست  ها،  برخی  در  که  است  غنی  رییس جمهور 

شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخ  گویی تأکید کرده است.

عبدالمطلب فراجی، مرکز تحقیقی پیک

اشاره: این گزارش توسط مرکز تحقیقی پیک تهیه شده و اطالعات 
روز در مورد ادعاهای مطرح شده در این گزارش مسئولیتی ندارد. 
می کند.  نشر  را  گزارش  این  رسانه ای  تفاهم  یک  در  روز  اطالعات 
مرکز  به  برمی گردد  گزارش  این  حقوقی  و  محتوایی  مسئولیت 

خبرنگاری تحقیقی پیک
یافته های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می دهد که چهار بست 
اصلی اداری رادیو تلویزیون ملی به یک قوم داده شده است. بر بنیاد 
آمارهای به دست آمده، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون 
ریاست عمومی، رییس شبکه خبر و رییس رادیوی ملی همه مربوط 

به قوم پشتون هستند. 
محمداسماعیل میاخیل، رییس عمومی در بست خارج رتبه، عبدالغنی 
مدقق، معاون در بست مافوق رتبه به حکم رییس جمهور مقرر شده اند. 
همچنان محمدنسیم فضل از سه سال به این سو سرپرست ریاست 
شبکه خبر در بست 2 و لیمه احمدزی رییس رادیوی ملی در بست 
2، همه از قوم پشتون هستند که سمت  های رهبری رادیو تلویزیون 

ملی را به عهده دارند. 
بر بنیاد آمارهای به  دست آمده، تعداد فعلی بست  های موجود در رادیو 
تلویزیون ملی 958 بست است که در این نمایه با تقسیم بندی قومی 

آن به نمایش گذشته شده است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان، این ترکیب را در امر استخدام 
کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، تبعیض آشکار و خالف قوانین 
نافذ کشور خوانده  اند. غالم حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، با 
تأکید بر اصل شایسته  ساالری در عرصه  های ملی، می  گوید: »هرگاه 
پست  های مدیریتی برمبنای سلیقه  ای افراد به اقوام تقسیم شود، به 
  این معنا که روحیه ملی و قانون اساسی کشور را زیر پرسش می  برد.«

به   باور عبدالوحید فرزه  ای، عضو انجمن حقوق  دانان افغانستان، همه  ی 
شهروندان کشور حق دارند بر  اساس درجه  ی تحصیلی و ظرفیت کاری 
در بست  ها، پس از امتحان جذب و استخدام شوند. به  گفته ی آقای 
فرزه  ای، ماده های 48، 22، 8۰، 5۰ و 59 قانون اساسی افغانستان 
در این مورد صراحت دارد؛ اما به گونه  ی دقیق در بند چهارم ماده 
5۰ قانون اساسی افغانستان، چنین تذکر رفته است: »اتباع افغانستان 
قانون  احکام  به  موجب  تبعیض،  هیچ  گونه  بدون  و  اهلیت  براساس 

به  خدمت دولت گماشته می  شوند.«

سرپرستی های دوامدار و خالف اصول 
سندهای رسیده به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می  دهد که 
ریاست شبکه خبر تلویزیون ملی از سه سال به این سو و 94 بست 
دیگر )3 تا 8( این نهاد از مدت نامعلومی به   این  سو، برخالف مقرره  ی 

امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی از سوی سرپرستان اداره می  شود. 
در بند دوم ماده هفت مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی آمده 
است: »مدت خدمت کارکنان خدمات ملکی از شش ماه بیشتر بوده 
نمی  تواند. این مدت حسب ضرورت و لزوم  دید مقام باصالحیت اداره، 

صرف برای یک بار تمدید شده می  تواند.« 
رادیو  عمومی  رییس  با  پیک،  خبرنگار  پی  هم  تماس  های  وجود  با 
تلویزیون ملی، معاون این نهاد و برخی از مسوالن دیگرشان، هیچ 
کدام حاضر به گفت وگو نشدند. اما مسئوالن کمیسیون اصالحات 
اداری می  گویند که برای نهایی شدن ساختار سازمانی رادیو تلویزوین 

ملی ضرب االجل تعیین کرده  اند. 
به  گفته ی عبدالفرید احمد، سخن  گوی این کمیسیون، رهبری رادیو 
تلویزیون ملی گفته است که ساختار تشکیالتی شان را تعدیل می  کنند 
تعدیل  از  را پس  تقاضا کرده  اند که بست  های شان  از کمیسیون  و 

تشکیل، به   اعالن بگذارد. 
تلویزیون ملی  رادیو  برای مسئوالن  را  اما کمیسیون، ضرب االجلی 
تعیین کرده که باید در سال روان مالی، ساختار تشکیالتی شان نهایی 
شود. آقای احمد افزود که در حال حاضر چهار بست ریاست تخنیکی، 
ریاست شبکه خبر، ریاست نشرات و ریاست موسیقی رادیو تلویزیون 
ملی به   اعالن گذاشته شده و به  زودی از افراد واجد شرایط برای این 

بست  ها، امتحان رقابتی گرفته خواهد شد.

نامه  ی بی  پاسخ مجلس نمایندگان 
یک نامه  ی رسمی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان 
که بیش از   صد روز پیش، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی کشور 

فرستاده شده، تا اکنون پاسخی دریافت نکرده است.
در این نامه از وزارت دولت در امور پارلمانی کشور خواسته شده، تا 
به پرسش  های مندرج این نامه که در نشست استجوابیه  ی مسئوالن 
رادیو تلویزیون ملی در این مجلس به   تاریخ 3۰قوس۱399 بی  پاسخ 

به  را  خانواده  هزاران  غور  در  ناامنی ها  شدت 
شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور و هرات آواره 
کرده است. این آوارگان جنگ در وضعیت بد 

اقتصادی به زندگی شان ادامه می دهند. 
چهار  با  تیوره،  ولسوالی  باشنده  عبدالرحمان 
عضو خانواده اش به منطقه شیدایی هرات آواره 
شده است. او بیش از یک سال می شود که در 

هرات زندگی می کند، اما با کمترین امکانات.
او جنگ و فقر فزاینده را دو دلیل عمده برای 
ولسوالی  »در  می داند:  هرات  به  مهاجرت اش 
ما جنگ زیاد بود و به هرات آمدیم و بیشتر 
وقت ها بیکارم و کمک برای ما توزیع نمی شود. 
از حکومت می خواهیم که ولسوالی ما را امن 

کند تا پس به آنجا برویم.« 
که  می گویند  روز  اطالعات  به  مردمی  منابع 
و  بازرسی  ایست  های  ایجاد  با  طالبان  گروه 
گزمه های سیار اقدام به مسدودکردن راه های 
و حکومت  ارتباطی مهم والیت غور می کنند 

در بخش بازگشایی این راه ها ناتوان است.
پُل  طالبان  گروه   ۱399 سال  ثور  ماه  در 
»کمنج« مهم ترین مسیر ارتباطی غور – هرات 
را در ولسوالی شهرک غور با ماین منفجر کرده 
ارزان ترین  و  کوتاه ترین  »کمنج«  پل  بودند. 
به همین  و  بود  هرات  به  غور  ارتباطی  مسیر 
افزایش  غور  تمام  در  اولیه  مواد  قیمت  خاطر 

یافته است. 
که  می گوید  غور  والی  فیض زاده،  عبدالظاهر 
عملیات های نظامی برای تأمین امنیت و مهار 
گرفته اند:  دست  روی  طالبان  گروه  حمالت 
خاطر  همین  به  و  شده  گرم  غور  در  »هوا 
گروه  با  مقابله  برای  دولتی  نیروهای  امکانات 
نظامی  عملیات های  ما  دارد.  وجود  طالبان 
آن  براساس  و  کردیم  اولویت بندی  را  غور  در 

طالبان را شکست می دهیم.«
او گروه طالبان را به گروگان گیری غیرنظامیان 
دالیل  از  یکی  که  می گوید  و  می کند  متهم 
به  تلفات  واردنشدن  عملیات ها  در  تأخیر 

غیرنظامیان است.

عشر و ذکات به قیمت گرسنگی
بـا وجودی کـه اغلـب مـردم غـور در وضعیـت 
گـروه  امـا  می برنـد،  به سـر  اقتصـادی  بـد 
ذکات  و  عشـر  آنـان  از  همچنـان  طالبـان 
می گیرنـد. گسـترش فعالیت گـروه طالبان در 
سـاحات غور، یعنـی افزایش جمع آوری عشـر 
ایـن والیـت  بـرای سـاکنان  ایـن  و  و ذکات 

اسـت. چالش آفریـن 
در  غور  مردم  نماینده  رضازاده،  کرام الدین 
ناتوانی  پارلمان می گوید که مردم در سایه ی 
حکومت محکوم به پرداخت باج، حتا به قیمت 

ماه  هر  و  هفته  »هر  هستند:  گرسنگی شان 
طالبان از گوسفند، گاو، مرغ حشر و ذکات و 

صدقه به زور می گیرند.«
حسـن حکیمی، یکـی از فعـاالن حقوق مدنی 
و بشـری غـور، گـروه طالبـان را بـه اخـاذی 
و  کشـاورزان  به ویـژه  مـردم  از  باج گیـری  و 
و  عشـر  »مـردم  می کنـد:  متهـم  دام داران 
ذکات بـه طالبـان می دهنـد و مصـارف جنگی 
طالبـان را می دهنـد. برخـی مواقـع ۱۰ تا 2۰ 
طالـب بـه دروازه خانـه مردم حاضر می شـوند 
را  آنـان  نـان  بایـد  مـردم  دیگـر  از طـرف  و 
بدهنـد. از یـک طـرف جنـگ و ماین گـذاری 
طالبـان اسـت و مـردم بایـد مصـارف طالبـان 
از فقـر و جنـگ بـه سـتوه  بدهنـد و مـردم 

آمده انـد.« 
محصوالت  برداشت  زمان  در  او،  گفته ی  به 
برخی  و  می کنند  پیدا  شدت  جنگ  زراعتی، 
از کشاورزان برای چندین سال متوالی قادر به 

جمع آوری محصوالت شان نیستند. 

افراد مسلح غیرمسئول
می گویـد  غـور  والـی  فیـض زاده،  عبدالظاهـر 
مسـلح  افـراد  کاری اش  نخسـت  روز  در  کـه 
والیـت حضـور  مقـام  دروازه  تـا  غیرمسـئول 
میـان  هماهنگـی  ایجـاد  بـا  امـا  داشـتند، 
ملـی،  امنیـت  و  ارتـش  پولیـس،  نیروهـای 
غیرمسـئول  افـراد مسـلح  جلـو گشـت وگذار 
را گرفتـه اسـت: »مـن روز چنـد بـار بـه انواع 
مختلـف شـهر فیروزکـوه را گزمـه می کنـم و 
حـاال هیـچ نـوع افـراد مسـلح غیرمسـئول را 
در شـهر نمی بینـم. مـن بـه هیـچ فرد مسـلح 
غیرمسـئول اجـازه نمی دهم کـه زندگی مردم 

را مختـل کنـد.«
والی غور می گوید که به دلیل برگزاری نشست 
گرفتن  تالش  در  طالبان  گروه  استانبول، 
دولتی  نیروهای  دست  از  بیشتر  جغرافیایی 
هستند، تا از این طریق در میز مذاکره امتیازی 
بیشتری کسب کنند، اما اجازه ی این کار را به 
گروه طالبان نمی دهند: »در چندین ولسوالی 
طالبان  و  دولتی  نیروهای  میان  جنگ  غور 
که  عملیاتی  تمام  خوشبختانه  و  دارد  جریان 
غور  در  روز  چند  طی  طالبان  گروه  سوی  از 
راه اندازی شده، از سوی نیروهای دولتی پاسخ 

دندان شکن داده شده است.«
غرب  در  والیت ها  ناامن ترین  از  یکی  غور 
اطالعات  به  مردمی  منابع  است.  افغانستان 
از  بخش های  طالبان  گروه  که  می گویند  روز 
فرش  ماین  را  والیت  این  ارتباطی  مسیرهای 
کرده اند و بیشتر غیرنظامیان طعمه انفجار این 

ماین ها می شوند. 

کشور مطرح شده بود و به معنای تجزیه نیست.

قوم گرایانه ی  »رویکرد  از  خلیلی  انتقاد 
حکومت«

به  سخنانش  از  بخشی  در  خلیلی  آقای 
استعفاهای اخیر شماری از مقام های حکومتی 
اداره ی  قوم گرایانه ی  رویکرد  از  و  اشاره 

رییس جمهور غنی انتقاد کرد. 
در روزهای اخیر، شماری از مقام های حکومتی 
کردند.  استعفا  مقام هاشان  از  هزاره  قوم 
اداره ی  پیشین  رییس  وفایی زاده،  محمدقاسم 
معین  یوسف زاده،  منیره  و  ملکی  هوانوردی 
پیشین وزارت دفاع ملی از جمله کسانی بودند 

که به تازگی از مقام هاشان استعفا کرده اند. 
حضور  به  دیروز  گردهمایی  در  خلیلی  آقای 
معاون  او  در دوره  ای که  هزاره ها در حکومت 
و  کرد  اشاره  هم  است  بوده  رییس جمهور 
گفت در آن زمان او در حد توان سعی کرده 
آن  »در  کند:  تأمین  بوده  هزاره ها  حق  آنچه 
زمان شما چندین والی، در وزارت های دفاع و 
داخله در سطح معین چندین مقام  داشتید. 

دست کم چهار پنج وزیر داشتید.«

»قضیه بهسود دردناک است«
در  که  اخیری  قضیه های  به  خلیلی  کریم 
بهسود اتفاق افتاد و به دنبال آن اعزام نیرو از 
سوی حکومت برای بازداشت فرمانده علی پور 
خواند.  »دردناک«  را  آن  و  کرد  اشاره  هم 
را  بهسود  ولسوالی  در  مشکالت  خلیلی  آقای 
مسلح  نیروهای  گفت  و  کرد  عنوان  »عمیق« 
شکل  مناطق  این  در  ناگزیری  سر  از  محلی 
حکومت  خلیلی  آقای  گفته ی  به  گرفته اند. 
منتهی  راه های  نمی خواهد  یا  نمی تواند  وقتی 
به مناطق مرکزی را که از جلریز می گذرد امن 

کند، مردم ناگزیرند از خود دفاع کنند. 
آقای خلیلی گفت او با آن که از سقوط چرخبال 
از  اما  ناراحت است  ارتش در ولسوالی بهسود 
نظر او اعزام بیش از ۱۰۰۰ نیرو و بیش از صد 
تانک و هاموی به این ولسوالی راه حل نیست. 
ولسوالی حصه اول بهسود والیت میدان وردک 
رویدادهای  گواه  این سو  به  ماه  از حدود سه 
قبل  ماه  است. حدود سه  بوده  امنیتی  ناگوار 
ملی  امنیت  شورای  دستور  به  فدایی  اهلل  داد 
کند.  بازداشت  را  علی پور  که  رفت  بهسود  به 
باشندگان  اعتراض  با  اما  حکومت  اقدام  این 
این ولسوالی روبه رو شد. اعتراض به خشونت 
و  کشته  غیرنظامی   ۱۱ حدود  و  شد  کشیده 
3۱ تن دیگر زخمی شدند. پس از آن با آن که 
وزارت داخله وظیفه اهلل داد فدایی را تعلیق و او 
را به دادستانی معرفی کرد، اما برخالف انتظار 
آقای فدایی به عنوان فرمانده پولیس لغمان به 

کار آغاز کرد. 
خلیلی در گردهمایی دیروز در رابطه به کشتار 
غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی در بهسود 
که  کند  شرم  احساس  باید  »حکومت  گفت: 
خشونت  به  مدنی  اعتراضی  حرکت  برابر  در 

متوسل می شود و مردم ملکی را می کشد.«
پیش از این حزب وحدت اسالمی افغانستان به 
رهبری محمدکریم خلیلی مراسم گرامی داشت 
کابل  در  را  مزاری  عبدالعلی  ترور  سالروز  از 
برگزار می کرد. در سال های گذشته سه بار این 
گرفت.  قرار  تروریستی  حمالت  هدف  مراسم 
اسالمی  وحدت  حزب  امسال  رو  همین  از 
برگزار  بامیان  در  را  مراسم  این  افغانستان 
برگزارکننده های  از  یکی  گفته ی  به  تا  کرد 
این گردهمایی هم خطرات امنیتی را کاهش 
به  باشند  کرده  اعتراضی  هم  و  باشند  داده 
پی گیری نشدن رویدادهای سال های گذشته. 

رادیو تلویزیون میل اب رهربی غیرمیل
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یائیر الپید  ریولین،  آقای  تصمیم  به  واکنش  نخستین  در 
گفت: »رییس جمهوری وظیفه قانونی خود را انجام داد و 
چاره ای نداشت، اما محول کردن تشکیل دولت به بنیامین 

نتانیاهو، لکه ننگی بر پیشانی اسرائیل است.«
آقای الپید افزود که این »رسوایی شرم آور«، اسرائیل را به 
عنوان کشوری که از قانون مداری به دور است، جلوه خواهد 

داد.
گذشته  دهه  چهار  از  بیش  در  اسرائیل  دولت های  همه 

ائتالفی از احزاب متعدد بوده اند.
و  شد  برگزار  حمل  سوم  روز  که  پارلمانی  انتخابات  در 
چهارمین انتخابات در دو سال گذشته بود، جناح راست و 
مذهبیون 52 کرسی و جناح مخالفان ادامه نخست وزیری، 
شامل چند حزب راست، میانه و چپ و عرب های اسرائیلی، 

57 کرسی به دست آوردند.
حزب راست یامینا به رهبری نفتالی بنت که هفت کرسی 
نخست  که  بود  خواسته  اسرائیل  رییس جمهوری  از  دارد، 

وزیری را به آقای بنت محول کند.
عرب های  تاسیس  تازه  حزب  یک  رهبر  عباس،  منصور 
اسرائیل به نام »موحده«، که چهار کرسی به دست آورده، 
گفته بود که آماده حمایت از هر نوع دولت است مشروط 
به این  که امتیازات مورد نظر این حزب برای رفاه عرب های 

ساکن کشور را بگیرد.
رییس جمهوری اسرائیل با تاکید بر واژه »شاید« گفت در 
کمی  اقبال  تنها  شاید  نتانیاهو  آقای  بغرنج،  وضعیت  این 
بیشتر برای تشکیل دولت دارد و لذا این امر را به او محول 

کرده است.
طبق قانون، آقای نتانیاهو باید در 28 روز آینده دولتی را 
معرفی کند که مورد حمایت حداقل 6۱ نماینده کنست، 
نیم به عالوه یک، باشد. در صورت عدم توفیق او، این مهلت 

ممکن است دو هفته دیگر هم تمدید شود.
»اثبات  سخت  مرحله  سیاسی،  تحول  این  با  همزمان 

بنیامنینتانیاهوباردیگرمأمورتشکیلدولتدرارسائیلشد
اتهامات« وارده به بنیامین نتانیاهو در سه پرونده »فساد، 
اورشلیم، روز  ارتشا« در دادگاه استان  امانت و  خیانت در 

سه شنبه وارد دومین روز خود شد.
ایالن یهوشواع، مدیر کل پیشین سایت خبری »واالنیوز« 
در آغاز شهادت خود گفت که پس از انتشار گزارش های 
دوشنبه  روز  نشست  در  که  مطالبی  خصوص  در  خبری 
کرد،  بیان  همسرش  و  نتانیاهو  بنیامین  مورد  در  دادگاه 
پیام های تهدیدآمیز »مرگ« دریافت کرده و پولیس را در 
جریان گذاشته است. آقای یهوشواع »شهادت« داده بود که 
زوج نتانیاهو و یائیر، پسرشان، حساسیت زیادی به مطالب 
نشان  آنها  با  مرتبط  مطالب  انتشار  مورد  در  انتشاریافته 

می دادند و دخالت زیادی در این باره می کردند.
به  نتانیاهو  زوج  مراجعات  که  است  گفته  یهوشواع  ایالن 
او برای مداخله در مطالب منتشره در یک هفته با تمامی 
مراجعات سیاستمداران دیگر در طول سا ل هایی که او مدیر 

کل این سایت خبری بود، هم وزن بود.
کیم  با  نتانیاهو  بنیامین  دادگاه،  دوشنبه  روز  نشست  در 
جونگ اون، رهبر کره شمالی و سارا نتانیاهو به ری سول جو، 

همسر کیم جونگ اون تشبیه شدند.
آقای نتانیاهو شامگاه دوشنبه با حضور در برابر خبرنگاران 
گفت که او به دادگاه احترام گذاشته و برای شنیدن اظهارات 
لی ات بن عامی، دادستان ارشد محاکمه او، به دادگاه رفت اما 
خانم بن عامی تنها پس از بیان سخنان خود دادگاه را ترک 

کرد و سخنان افراد را نشنید.
دادگاه بنیامین نتانیاهو را مجبور کرده بود که برخالف اراده 
خود، در نشست روز دوشنبه دادگاه حضور یابد. وی گفته 
که از محاکمه »سربلند« بیرون خواهد آمد و »نادرستی« 

تمامی اتهامات اثبات خواهد شد.
آقای نتانیاهو، 7۱ ساله، بیش از هر سیاستمدار دیگر در 73 
سال موجودیت اسرائیل، رهبری دولت را در دست داشته 

است.

دارد، توجه کند.«
رئوون ریولین روز دوشنبه با نمایندگان ۱3 حزبی که در 
این دوره از انتخابات شماری از ۱2۰ کرسی مجلس اسرائیل 
را به خود اختصاص دادند، دیدارهای جداگانه انجام داد تا 
توصیه آنها را در مورد مکلف کردن یکی از سیاستمداران به 

تشکیل دولت جدید بشنود.
52 نماینده به آقای ریولین گفته بودند که بنیامین نتانیاهو 
را مامور تشکیل دولت کند در حالی که تنها 45 تن، از یائیر 
الپید، رهبر جناح مخالفان آقای نتانیاهو، برای احراز این 

پست حمایت کردند.
را  نمایندگان کنست  اسرائیل، هرچند مردم  قوانین  طبق 
محول  در  رییس جمهوری  تشخیص  اما  می کنند،  انتخاب 
کردن کار تشکیل دولت به یکی از سیاستمداران که بخت 
عمال  را  وزیر  نخست  دارد،  ائتالف  تشکیل  برای  بیشتری 

تعیین می کند.

اطالعات روز: دو هفته پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل که 
برنده قطعی نداشت، رییس جمهوری اسرائیل روز سه شنبه، 
هفدهم حمل، اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو را به تشکیل 

دولت جدید موظف می کند.
به گزارش رادیو فردا، مکلف شدن آقای نتانیاهو به تشکیل 
دولت جدید در حالی است که در فاصله نه چندان دور از 
ساختمان های ریاست جمهوری و نخست وزیری اسرائیل، 
در  اورشلیم  استان  دادگاه  در  نتانیاهو  بنیامین  محاکمه 

جریان است.
رئوون ریولین، رییس جمهوری اسرائیل، در سخنان ظهر روز 
سه شنبه خود اعالم کرد که آگاه است که محاکمه بنیامین 
به  نتانیاهو، در محول کردن وظیفه تشکیل دولت جدید 
»چاره ای  او  اما  باشد  نامناسب  شاید  لیکود،  حزب  رهبر 
ندارد جز آن که به بخت احتمال تشکیل دولت از سوی 
سیاستمداری که شاید توان بیشتری برای انجام این وظیفه 
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تعیین حدود  مذاکرات  در  پنج سال  از حدود  بعد  کشور 
دریایی با یونان شرکت کرد. در نتیجه اتحادیه اروپا هم از 

تهدید به تحریم ترکیه دست برداشت.
آنکارا می گوید در پی آن است که دو طرف از گفت وگوهای 
»مثبت« در مجموعه تماس های اخیر با مقام های اتحادیه، 
به مرحله »اقدام واقعی« در حل اختالف ها به ویژه درباره 

معضل مهاجران و پناهجویان برسند.
اما مقام  های اروپایی هشدار داده اند که هر گونه پیشرفت در 
این زمینه مشروط به اقدامات عملی دولت آقای اردوغان و 

قصد او برای شراکت سازنده با اتحادیه اروپا است.
تالش ها برای بهبود روابط اتحادیه اروپا و ترکیه در حالی 
و  امریکا موضعی سفت  صورت می گیرد که دولت جدید 

سخت در قبال ترکیه گرفته است.
 7 چهارشنبه،  روز  امریکا  خارجه  وزارت  گزارش ها  بر  بنا 
مقام  چند  علیه  را  تازه ای  تحریم های  حمل(   ۱8( اپریل 

سفردورهربارشداتحادیهاروپابهترکیهبرایدیداریکمسابقهبااردوغان
ترکیه در ارتباط با خرید سامانه دفاع موشکی S-4۰۰ از 

روسیه اعالم خواهد کرد.
را  آن  فرانسه  خبرگزاری  که  رویکردی  در  اروپا  اتحادیه 
می کند  تالش  کرده،  توصیف  هویج«  و  »چماق  سیاست 
در موارد مختلف از جمله روابط گمرکی، سفر بدون ویزا 
و کمک مالی بیشتر برای پناهجویان، مذاکرات خود را با 

آنکارا گسترش دهد.
از  بعد  ماه  یک  حدود  اروپا  اتحادیه  ارشد  رهبر  دو  سفر 
بیرون آمدن ترکیه از پیمانی مربوط به منع خشونت علیه 
حزب  کردن  منحل  برای  رسمی  تالش های  آغاز  و  زنان 

اصلی کردها در ترکیه انجام می شود.
با این که بروکسل هر دو اقدام را محکوم کرده اما رهبران 
به  همچنان  که  کردند  تاکید  گذشته  ماه  اروپا  اتحادیه 
تنش  کاهش  روند  ادامه  صورت  در  ترکیه  با  گفت وگوها 

پایبند هستند.

امروز  اروپا  اتحادیه  بلندپایه ترین مقام های  اطالعات روز: 
رجب  با  کم سابقه  اقدامی  در  تا  می کنند  سفر  ترکیه  به 
طیب اردوغان، رییس جمهوری این کشور، دیدار و درباره 
اظهارات اخیر او در مورد تالش برای کاهش تنش و بهبود 

روابط آنکارا با اتحادیه گفت وگو کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورزوال فون درالین، رییس 
کمیسیون اروپا و شارل میشل، رییس شورای اروپا، قصد 
آنچه  برای  را  او  عزم  اردوغان  آقای  با  دیدار  در  دارند 

»برگرداندن ورق« در روابط با اروپا خوانده، محک بزنند.
بر  که  سال هاست  طرف  دو  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
سر مسائل گوناگون اختالف دارند و این تنش ها تابستان 
گذشته با اعزام ناو نیروی دریایی ترکیه به آب های مورد 
اوج  به  اروپا،  اتحادیه  دو عضو  یونان،  و  قبرس  با  مناقشه 

خود رسید.
این کشمکش با عقب نشینی ناو ترکیه فروکش کرد و این 

ماه جامعه   از چهارده  و گفته اند: »بعد  متهم کرده اند 
چنین  ارتکاب  در  را  ایران  است  نتوانسته  بین المللی 

جنایت وحشتناکی مورد بازخواست قرار دهد«.
بازماندگان قربانیان سرنگونی این هواپیما، این روایت 
را که قبال هم از سوی مقام های ایران مطرح شده بود 
نپذیرفته بودند. آنها می گویند دالیل پنهانکارِی اولیه 
و نقش فرماندهان بلندپایه در این ماجرا نادیده گرفته 
شده است. مقام های کانادایی و اوکراینی از این گزارش 

به تندی انتقاد کرده اند.
کردن  ساقط  مقصران  برای  کیفرخواست  صدور  خبر 
در  که  می شود  صادر  حالی  در  اوکراینی  هواپیمای 
از  بسیاری  برای  ایران  قضائیه  قوه  گذشته،  ماه های 
کسانی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی شرکت کرده  بودند، حکم زندان صادر کرده 

است.

اوکراین را که از تهران عازم کی یف بود در هوا نشانه 
گرفت و سرنگون کرد. همگی ۱76 نفر سرنشین پرواز 
752 جان باختند. بسیاری از آنها شهروندان کانادایی-

بودند.  کانادا  عازم  کی یف  طریق  از  که  بودند  ایرانی 
این  مسئولیت  انکار،  روز  سه  از  پس  ایرانی  مقام های 

سرنگونی را پذیرفتند.
اواخر اسفندماه سال ۱399 سازمان هواپیمایی کشوری 
ایران گزارش نهایی بررسی سرنگونی هواپیمای خطوط 
هوایی اوکراین را منتشر کرد. این سازمان در گزارش 
سرنگونی  در  را  سپاه  موشکی  پدافند  اپراتور  خود 

هواپیمای اوکراین مقصر دانست.
انجمن خانواده های جانباختگان  انتقاد  با  این گزارش 
هواپیمای اوکراینی مواجه شد. این خانواده ها در بیانیه 
خود دولت های درگیر در این فاجعه را به »مذاکرات 
توخالی« با ایران و تنها گذاشتن خانواده های سوگوار 

اطالعات روز: غالم عباس ترکی، دادستان سابق نظامی 
مسئوالنی  از  نفر   ۱۰ »برای  کرد  اعالم  تهران  استان 
بودند  اوکراین دخیل  هواپیمای  در حادثه سقوط  که 

کیفرخواست صادر شده است«.
او این صحبت ها را در مراسم معارفه دادستان جدید 

نظامی  استان تهران اعالم کرد.
نظامی  سابق  دادستان  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
دادگاه  نفر   ۱۰ این  خصوص  در  گفته  تهران  استان 
جزئیات  او  کرد.  خواهد  را  الزم  گیری های  نتیجه 

بیشتری از این پرونده منتشر نکرده است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاده،  خطیب  سعید 
ایران، دیماه سال گذشته گفته بود کیفرخواستی برای 

متهمان این پرونده صادر خواهد شد.
در جریان این سانحه دو موشک زمین به هوای پدافند 
سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی 

هواپیمایرسنگونشدهیاوکرایین؛
»صدورکیفرخواستبرای۱۰نفرازمسئوالنحادثه«
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پپه:
یف دشواری برای ماست اما... چلیس حر

توماستوخل:
در 2 دقیقه از یپ اس جی اخراجم کردند

انجام  هدف مان  به  رسیدن  برای 
ای  گونه  به  ما  مربی  داد.  خواهیم 
ایده  به  شود  می  باعث  که  است 
به  ما  باشیم.  داشته  باور  او  های 
انجام می  روزانه  که  کارهایی  تمام 

دهیم اعتقاد کامل داریم.
شکست نخوردن در خانه از اهمیت 
تمام  تیم  و  است  برخوردار  باالیی 
تمرکز خود را به کار می گیرد و این 

مسئله بسیار مهم است.«
گفتنی است پورتو امشب در حالی 
خواهد  قرار  چلسی  روی  در  رو 
آخرین  انگلیسی  تیم  که  گرفت 
انگلیس  برتر  لیگ  در  خود  بازی 
برابر  خانگی  سنگین  شکست  با  را 
گذاشته  سر  پست  برومویچ  وست 
از  اما در عین حال آن ها بعد  بود 
متحول  کامال  توخل  توماس  آمدن 
سرجیو  شاگردان  قطعا  و  اند  شده 
این  در  دشواری  کار  کونسیسائو 

مسابقه پیش رو خواهند داشت.

که قرار است اتفاقاتی در مورد من 
با  که  بود  شب  نزدیک  بدهد.  رخ 
لئوناردو مالقات کردم. یک روز قبل 
این  و  بود  استراسبورگ  با  بازی  از 
حس به من دست داد که قرار است 
نمی  باور  بازهم  ولی  شوم  اخراج 
را  بازی  اتفاق رخ بدهد.  این  کردم 

4-۰  بردیم.«
توخل ادامه داد:» فردای آن روز 
و  کردم  دیدار  لئوناردو  با  دیگر  بار 
را  ام  برکناری  خبر  دقیقه    2 در 
او  چون  بود  کوتاهی  صحبت  داد. 
نداشت.  گفتن  برای  زیادی  حرف 
بلند شدم و گفتم که کارهایم را در 
سپس  و  داد  خواهم  انجام  پاریس 
می روم. وسایلم را از پاریس جمع 
تعطیالت  برای  آلمان  به  و  کردم 
تعطیالت  برگشتم.  کریسمس 
مزخرفی بود ولی در نهایت بهترین 
پیشنهاد  یعنی  کریسمس  هدیه 
مربیگری چلسی را دریافت کردم.«

پپه، مدافع پرتگالی پورتو، می گوید 
برای  را  خود  تالش  تمام  تیم  این 
موفقیت مقابل چلسی انجام خواهد 

داد.
مرحله  چارچوب  در  امشب  پورتو 
قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک 
چلسی  روی  در  رو  سویا  در  اروپا 
کسی  کمتر  گرفت.  خواهد  قرار 
پرتگالی  تیم  که  می کرد  تصور 
شکست  به  موفق  قبل  مرحله  در 
رخ  اتفاق  این  اما  شود  یوونتوس 
ادامه  دنبال  به  اکنون  آنها  و  داد 
چمپیونزلیگ  در  خود  ماجراجویی 

هستند.
در  پورتو،  پرتگالی  ستاره  پپه، 
بازی  از  پیش  خبری  نشست 
 « گفت:  چلسی  برابر  تیم  این 
همیشه  ما  ها،  نام  به  توجه  بدون 
به حریفان خود احترام می گذاریم. 
ما  برای  دشواری  حریف  چلسی 
را  خود  تالش  تمام  اما  بود  خواهد 

سرمربی سابق پی اس جی در مورد 
چگونگی برکناری اش از این باشگاه 

صحبت کرد.
توخل  توماس  که  بود  پیش  ماه   4
با  دار  دامنه  اختالفات  از  پس 
لئوناردو مدیر ورزشی پی اس جی 
از  پس  شد.  اخراج  باشگاه  این  از 
که  توخل  خوب،  نیم  و  سال  دو 
انتقاالتی  و  نقل  های  سیاست  از 
خود  شغل  نبود،  راضی  تیمش 
زود  خیلی  ولی  داد  دست  از  را 
هدایت چلسی را پذیرفت تا دوران 
از  برکناری  از  پس  او  استراحت 
به  باشد.  کوتاه  بسیار  اس جی  پی 
جای او مائوریسیو پوچتینو هدایت 

پاریسی ها را برعهده گرفت.
اسکای  با  مصاحبه  در  توخل 
اخراجش  مورد  در  و  آلمان 
بسیار  گفت:»  جی  اس  پی  از 
عصر  است  یادم  بود.  انگیز  شگفت 
کردم  حس  گذشته  دسامبر   22
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آقایخاص
درآستانهجداییازتاتنهام؛
یکنانتاتنهام باز

ینیو ازاتهاماتمور
خستهشدهاند

برابر  در  را  خود  صبر  تاتنهام  بازیکنان 
این  سرمربی  مورینیو،  ژوزه  اتهامات 
تحمل  دیگر  و  اند  داده  دست  از  تیم، 
حرف های او که ادعا می کند آنها برای 
رسیدن به تاپ فور به اندازه کافی خوب 

نیستند را ندارند.
مورینیو روز یکشنبه و پس از اینکه برابر 
را  دیرهنگام  تساوی  گل  یک  نیوکاسل 
دریافت کرد، امیدهای خود برای رسیدن 

به تاپ فور را در معرض خطر دید.
در  تاتنهام  سرمربی  بازی  پایان  از  پس 
تاتنهام  در  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
اینهمه با نگه داشتن برتری بر دیگر تیم 
ها مشکل دارد در حالی که مورینیو در 
تیم های سابق خود در این زمینه خیلی 
خوب عمل کرده است، به شکلی طعنه 
بازیکنان  سرمربی،  »همان  گفت:  آمیز 

متفاوت!«

مورینیو بارها و بارها گفته است که برخی 
از بازیکنانش، مخصوصا مدافعانی که در 
اختیار دارد، توانایی بازی کردن در سطح 
ندارند،  را  بهتر  استانداردهای  با  و  باالتر 
هر چند هرگز اخالق کاری و یا اشتیاق 

آنها به بازی را زیر سوال نبرده است.
که  داده  گزارش  ایندیپندنت  اما  اکنون 
چند  کسب  از  پس  تاتنهام  بازیکنان 
دیگر  کننده،  دلگرم  چندان  نه  نتیجه 
تحمل اتهامات پیاپی مورینیو را ندارند و 
از اینکه مدام آنها سرزنش می شوند و نه 

سرمربی شان، خسته شده اند.
توبی  غیبت  در  نیز  ابهاماتی  همچنین 
نیوکاسل وجود  برابر  بازی  آلدرویرلد در 
داشت؛ مورینیو ادعا می کرد تنها به این 
دلیل به او بازی نداده است که او روز قبل 
ملی  های  بازی  تعطیالت  از  مسابقه  از 
بازگشته است، در صورتی که عکس ها 
و فیلم هایی از این بازیکن موجود است 
روزهای  در  بلکه  شنبه  روز  تنها  نه  که 
پنجشنبه و جمعه هم با تاتنهام تمرین 

کرده است.
رییس  لوی،  دنیل  که  نیست  مشخص 
مورینیو  که  هایی  حرف  درباره  تاتنهام، 
بازیکنان این تیم می زند، چه  در مورد 
نظری دارد. لوی در گذشته با حمایت از 
بازیکنان این تیم به جای ایجاد تغییرات 
اخراج  به  تن  بازیکنان،  در  گسترده 

مائوریسیو پوچتینو داده است.
مورینیو ممکن است آخرین روزهای خود 
در تاتنهام را سپری کند و گفته می شود 
ناگلزمان، سرمربی الیپزیش،  یولیان  که 
اولین گزینه جانشینی سرمربی پرتگالی 

روی نیمکت تاتنهام است.

پسازجداییغافلگریکنندهدرسال2017؛
پیامبارسابهنیمار:یکسالبرایماصربکن

سال  یک  نیمار  که  خواهد  می  بارسلونا 
کند  صبر  نوکمپ  به  بازگشت  برای  دیگر 
تا بتواند به عنوان بازیکن آزاد به این تیم 

بپیوندد.
نوکمپ  به  نیمار  بازگشت  موافق  بارسلونا 
هست اما فقط به عنوان بازیکن آزاد و پس 
این  قرارداد   2۰22 تابستان  در  اینکه  از 

ستاره برزیلی با PSG به پایان رسید.
به  پیوستن  و  بارسلونا  ترک  با  که  نیمار 
PSG با قراردادی 24۰ میلیون یورویی در 
سال 2۰۱7 کاتاالن ها را شوکه کرده بود، 
اکنون با توجه به عالقه ای که به همبازی 
مشتاق  دارد،  مسی  لیونل  با  مجدد  شدن 

است تا به نوکمپ بازگردد.
ها  پاریسی  به  پیوستن  زمان  از  نیماز 
به  چمپیونزلیگ  در  را  تیم  این  نتوانسته 
قهرمانی برساند. گمان می رفت که ستاره 
برزیلی و PSG پیش از رسیدن به 2۰22 

سال  پایان  در  ای  مصاحبه  در  او  شود. 
گذشته گفته بود: »چیزی که بیش از همه 
مسی  با  دوباره  که  است  این  خواهم  می 
بازی کنم. که بتوانم دوباره از بازی او در 

زمین چمن لذت ببرم.«
نیمار و مسی در سال های 2۰۱3 تا 2۰۱7 
زوجی ترسناک را در فوتبال اسپانیا شکل 
داده بودند و در آن مدت نیمار موفق شد 
۱۰5 گل برای بارسا بزند و 59 پاس گل 
نیز بدهد. از این 59 پاس گل 22 گل را 

مسی به ثمر رسانده بود.
اگـر خـوان الپورتـا، رییـس جدید بارسـا، 
در  را  مسـی  تابسـتان  در  شـود  موفـق 
بـه  نیمـار  بازگشـت  دارد،  نگـه  بارسـلونا 
نوکمـپ آن هم بـه عنوان بازیکـن آزاد در 
تابسـتان 2۰22 یکـی از احتماالتی اسـت 
کـه کاتـاالن هـا مـی تواننـد بـه آن امیـد 

داشـته باشـند.

به  بازگشت  راه  در  نیمار  است  ممکن  و 
بارسلونا باشد.

تابستان  این  در  اسپانیایی  باشگاه  تمرکز 
ماندن  به  مسی  لیونل  کردن  راضی  روی 
کاپیتان  با  جدید  قراردادی  امضای  و 
افسانه ای است اما گزارش شده است که 
به  نیز  را  نیمار  دارند  قصد  همچنین  آنها 
را دوباره در کنار  او  و  بازگردانند  بارسلونا 

مسی قرار دهند.
هر چند چنین جا به جایی مبالغی نجومی 
بارسا  توان  از  اکنون  هم  که  طلبد  می  را 
می  صورتی  در  تنها  نیمار  و  است  خارج 
بازگردد که موافقت کند  نوکمپ  به  تواند 
تا پایان مدت قراردادش در پاریس بماند و 
بازیکن  به عنوان  تابستان سال 2۰22  در 

آزاد به کاتاالن ها بپیوندد.
چقدر  که  نکرده  پنهان  وقت  هیچ  نیمار 
دلش می خواهد دوباره با مسی هم بازی 

قرارداد خود را با یکدیگر تمدید کنند اما 
موندو دیپورتیوو گزارش داده که مذاکرات 
تمدید قرارداد بین دو طرف متوقف شده 

آیندهنامعلوممهاجمآرجانتیین؛
یوونتوسپیشنهادتمدیدقرارداددیباالراپسگرفت

اکنون  یوونتوس  در  دیباال  پائولو  آینده 
مبهم تر از گذشته به نظر می رسد چرا که 
بیانکونری آخرین پیشنهاد تمدید قرارداد 
گرفته  پس  را  آرجانتینی  ستاره  به  خود 

است.
پائولو  یورویی  میلیون   7.5 سالی  قرارداد 
به   2۰22 تابستان  در  یوونتوس  با  دیباال 
پایان خواهد رسید و یووه پیش از این به 
 ۱۰ سالیانه  مبلغ  به  جدیدی  قرارداد  او 
میلیون یورو برای ادامه همکاری پیشنهاد 

کرده بود.
طلب  و  کرده  رد  را  پیشنهاد  این  دیباال 
میلیون   ۱5 سالیانه  مبلغ  با  قراردادی 
گزارش  کالچومرکاتو  اما  بود،  کرده  یورو 
از آخرین  کرده است که یوونتوس اکنون 

پیشنهاد خود نیز صرف نظر کرده است.
این  از  و پس  هفته گذشته  در  اتفاق  این 
افتاد که مهاجم آرجانتینی قوانین مربوط 

اسـت، حتی بـا عواقـب بدتری نیـز مواجه 
است. شـده 

بیانکونری پیشنهاد تمدید قرارداد خود به 
دیباال را پس گرفته است و به این بازیکن 
با همین شرایط  تواند  اعالم کرده که می 

قرارداد فعلی اش در باشگاه بماند.
روابط دیباال و یووه همچنان پرتنش است 
پیش  تابستان  در  باشگاه  از  او  خروج  و 
اینکه ستاره  بسیار محتمل است، مگر  رو 
فصل  یک  برای  بگیرد  تصمیم  آرجانتینی 
دیگر نیز در تورین بماند و استادیوم آلیانز 
عنوان  به   2۰2۱-22 فصل  پایان  در  را 

بازیکن آزاد ترک کند.
 4۰ قراردادی  با   2۰۱5 سال  در  دیباال 
یوونتوس  به  پالرمو  از  یورویی  میلیون 
پیوست و از آن زمان تاکنون در 243 بازی 
ثمر  به  گل   98 تیم  این  پیراهن  با  خود 

رسانده است.

توریـن بـه زمیـن نفرسـتاد. طبـق گزارش 
کالچومرکاتـو دیبـاال بـا وجودی کـه بابت 
شـرکت در این مهمانـی عذرخواهی کرده 

به کنترل بیماری کرونا را زیر پا گذاشت 
و به همراه دیگر هم تیمی خود، آرتور، به 
یک مهمانی خصوصی در خانه وستون مک 

کنی رفت.
سر  از  کنی  مک  همسایه  شکایت  از  پس 
پولیس  آمد،  می  او  خانه  از  که  و صدایی 
به مهمانی غیرقانونی  ساعت ۱۱:3۰ شب 
نفر  ده  از  بیش  حضور  با  که  کنی  مک 
برگزار شده بود ریخت و مهمانان را راهی 
خانه هایشان کرد. مهمانان این مهمانی نیز 

همگی جریمه مالی شدند.
ایتالیا قوانین و محدویدت های سختگیرانه 
کرونا  ویروس  شیوع  کنترل  برای  را  ای 
هرگونه  آن  طبق  که  است  کرده  وضع 

مهمانی و دورهمی ممنوع است.
یوونتـوس از ایـن قانونشـکنی با خبر شـد 
و پیرلـو، سـرمربی یوونتـوس، نیـز هیـچ 
کـدام از ایـن بازیکنـان را در دیـدار برابـر 
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این  از  برخی  می تواند  که  دستاوردهایی 
شرکت ها را به سمت جهانی شدن سوق دهد. 
را  ساده تری  راه  عوض  در  شرکت ها  این  اما 
شده  هموار  دولت  سیاست های  طریق  از  که 
است، انتخاب می کنند؛ تولید و عرضه کاالهای 
نامرغوب با قیمت متورم در یک بازار داخلی که 

توسط حکومت به گروگان گرفته شده است.
رفتارهای  به  توجه  با  پاکستانی  نخبگان 
غارت گرانه شان، احتماال دستاوردهای ناشی از 
یک گشایش اقتصادی را به خود شان محدود 
خواهند کرد و از رسیدن نفع آن به مردم عام 
انحصار  این  کرد.  جلوگیری خواهند  پاکستان 
به  پاکستان  می تواند چرخش  حتا  نخبه محور 
سمت ژئواقتصاد را به یک کار نشدنی تبدیل 

کند.
بسیاری از این کارتل بازان غیرنظامی و نظامی 
سود  نیز  پاکستان  برق  بی رویه  مصرف  از 
برق  نیروگاه های  ساخت  روی  آن ها  می برند. 
به  را  خود  محصول  و  کرده اند  سرمایه گذاری 
حکومت  به  منطقه  در  ممکن  نرخ  باالترین 
به  حکومتی  بدهی های  می رسانند.  فروش  به 
دلیل  به  برق،  خصوصی  تولیدکنندگان  این 
نیز  و  پاکستان  برق  توزیع  شبکه  ناکارآمدی 
افزایش  به  رو  همچنان  برق،  بی رویه  سرقت 
است. پاکستان در پرداخت هزینه انرژی گران 
پا  و  دست  شد،  خواهد  هزینه برتر  که  قیمت 

می زند. 
پیش بینی می شود که با شروع روند بازپرداخت 
بدهی های حکومت به تولیدکنندگان خصوصی 
ارتش  به  متعلق  شرکت های  جمله  از  برق، 
برای  برق  نرخ  خان،  حکومت  اعضای  و 
سال  دو  پاکستان طی  عادی  مصرف کنندگان 
باالی  هزینه  یابد.  افزایش  درصد   36 آینده 
صنایع همگانی در پاکستان، به توانایی رقابت 
پاکستان در صادرات آسیب می رساند. و صنایع 
داخلی همچنان برای دفع رقابت خارجی دست 
ماند.  خواهند  باقی  دولتی  حمایت  دامن  به 
بنابراین گشایش اقتصادی واقعی در پاکستان 

غیرممکن به نظر می رسد.
نیز  پنبه  مداوم  بحران  از  پاکستان  اقتصاد 
آسیب  کشور  این  در  برق  مشکالت  اندازه  به 
می بیند. بیشتر صادرات پاکستان را محصوالت 
پنبه خام با ارزش افزوده تشکیل می دهد. اما 
گذشته  سال  یک  در  تنها  پنبه  تولید  میزان 
پایین ترین  به  و  است  کرده  افت  درصد   34
سطح در سه دهه گذشته رسیده است. مسلما 
است،  همه گیری  افت  این  دلیل  از  بخشی 
و  پنبه شد  قیمت  باعث کاهش  قرنطینه  زیرا 
کرد  مجبور  را  پاکستان  کشاورزان  از  برخی 
سمت محصوالت دیگری بروند. اما بحران پنبه 
بود.  شده  شروع  همه گیری  از  پیش  پاکستان 
دیرینه  ساختاری  چالش های  با  صنعت  این 
تغییرات  دلیل  به  پنبه  برداشت  است.  روبرو 
اقلیمی به طرز چشم گیری کاهش یافته است. 
در سال 2۰۱9، حدود یک-سوم محصول پنبه 
موردنظر پاکستان در اثر آب و هوای خراب از 
بین رفت. همچنین یارانه های شکر کشاورزان 

را از پنبه دور کرده است.
آدم  پاکستان،  برای  پنبه  اهمیت  به  توجه  با 
کیفیت  بهبود  برای  حکومت  که  می کند  فکر 
بذر پنبه حمایت خود را از نهادهای تحقیقاتی 
محلی افزایش می دهد. اما در عمل، پاکستان 
مشکالتش،  حل  و  آستین  باالزدن  به جای 
پنبه،  مورد  در  می خواهد.  حل  راه  دیگران  از 
شده  کمک  خواستار  ازبیکستان  از  اسالم آباد 
است. در واقع، رسیدگی به محصول پنبه که 
سال هاست تولید آن درحال کاهش بوده است، 
پاکستانی  رهبران  اولویت  در  می رسد  به نظر 
قرار ندارد. این بی تفاوتی رهبران پاکستانی باید 
هرکسی را که معتقد است پاکستان می تواند 
به  عنوان یک بازیگر مهم ژئواقتصادی در اقتصاد 

جهانی سر بلند کند، تکان دهد.

»انستیتوت  غیرمقیم  عضو  رفیق  عارف 
رییس  و  دی سی  واشنگتن  در  خاورمیانه« 
نیویورک  در  مستقر   Vizier Consulting

است.

این کشور در دوره خان پیوسته شاهد بهبود 
در  پاکستان  حکومت  همچنین  است.  بوده 
مواردی تالش کرده است مشکالت گلوگاه های 
افغانستان  با  مرز  در  جمله  از  را  تدارکاتی اش 

رفع کند.
اما برای رهبری پاکستان، ژئواقتصاد عمدتا در 
حد ترسیم خطوط خیالی روی نقشه این کشور 
و منطقه باقی مانده است. برای مثال حکومت 
خان به  عنوان بخشی از تالش های اسالم آباد از 
سریالنکا دعوت کرد به داالن اقتصادی چین و 
پاکستان بپیوندد. اما هنوز مشخص نیست که 
»پیوستن« به داالن اقتصادی چین و پاکستان 
واقعا به معنای چیست. دو بندر اصلی پاکستان 
قاسم،  بن  محمد  بندر  و  کراچی  بندر  یعنی 
هم اکنون از طریق خط حمل و نقل به بندر 
از  کلمبو  و  است  در سریالنکا وصل  »کلمبو« 
هم اکنون یک نیروگاه منطقه ای برای حمل و 
نقل دانسته می شود؛ نقشی که پاکستان آرزوی 
سریالنکا  دیگر،  عبارت  به  دارد.  را  داشتنش 

رقیب است.
برای رهبری پاکستان مفهوم ژئواقتصاد واضح 
نیست و حتا اگر این وضاحت وجود داشته باشد، 
رویاهای اسالم آباد برای اتصال منطقه ای بیشتر 
شبیه کابوس های لجستیکی است. عبدال رزاق 
ماه  اوایل  در  پاکستان  بازرگانی  مشاور  داوود، 
مارچ با شور و هیجان فراوان از راه اندازی مجدد 
سرویس قطار باربری که پاکستان را به ایران و 
ترکیه متصل می کند، خبر داد. اما یک هفته 
افتاد.  تعویق  به  مجدد«  »راه اندازی  این  بعد 
بخشی از دلیل آن نابسامانی خطوط راه آهن 

پاکستان خوانده شد.
خان و بقیه رهبران پاکستانی بنادر این کشور را 
به  عنوان بنادری معرفی می کنند که کوتاه ترین 
مسیرهای دریایی را برای جمهوری های آسیای 
و  می کند.  فراهم  خشکه،  به  محاط  میانه ی 
برای  پاکستان  بنادر  از  توصیف  این  گرچه 
می کند،  صدق  واقعا  کشورها  این  از  بسیاری 
»برنامه  برپایه گزارش  پاکستان  اما مسیرهای 
میانه«  آسیای  منطقه ای  اقتصادی  همکاری 
بودن  زمان بر  دلیل  به  آسیا«  توسعه  »بانک  و 
وابستگی  و  پاکستان  مرزهای  از  عبور  روند 
جاده ای،  نقل  و  حمل  به  پاکستان  شدید 
کم سرعت ترین و پرهزینه ترین مسیرها هستند. 

اصالحات  تصویب  اما  است،  پیچیده  کافی 
کارآیی  کلید  که  پالیسی  سخت گیرانه 
ژئواقتصاد به نفع پاکستان است، به نظر می رسد 
»داالن  قضیه  است.  پاکستان  توان  از  فراتر 
را  امر  این  دلیل  پاکستان«  و  چین  اقتصادی 

واضح می سازد.
داالن  اسالم آباد  و  بیجینگ   2۰۱5 سال  در 
اقتصادی چین و پاکستان را که بخشی از ابتکار 
کردند.  راه اندازی  است،  چین  راه  و  کمربند 
وصل کردن  برای  ابتکاری  به  عنوان  داالن  این 
در  سین کیانگ  خشکه  به  محاط  منطقه ی 
عرب  دریای  در  پاکستان  بنادر  با  چین  غرب 
داالن  این  دیگر  عبارت  به  است.  معرفی شده 

یک ابرپروژه ژئواقتصادی است.
 ۱9 توانست  داالن  این  طریق  از  پاکستان 
سرمایه گذاری  برای  چین  از  را  دالر  میلیارد 
زیربنایی  پروژه های  سایر  و  جاده   برق،  روی 
دریافت کند. اما با افزایش واردات ماشین آالت 
و مواد ساختمانی، صادرات پاکستان افت کرد 
سرانجام  شد.  ارز  کمبود  دچار  کشور  این  و 
برنامه ریزی ضعیف دولت وقت نوازشریف )که 
بود(  انتخاباتی  فشارهای  از  ناشی  حدودی  تا 
پاکستان را به آغوش صندوق بین المللی پول 

سوق داد.
چین  اقتصادی  داالن  راه اندازی   از  سال  شش 
و پاکستان می گذرد، اما این داالن تاکنون به 
یک راهرو اقتصادی کارآمد تبدیل نشده است 
و ممکن است هرگز نشود. امروزه بندر گوادر 
پاکستان- زمینی  تجارت  حجم  است.  بیکار 

قبل  دوره  در  لحظه ای  افزایش  رغم  به  چین 
ناچیز  بسیار  اکنون  کووید۱9،  همه گیری  از 
پیشین  حکومت  با  که  اقتصاددان  یک  است. 
نوازشریف در اسالم آباد کار می کرد، پیش بینی 
کرده بود که تا سال 2۰2۰ پاکستان ساالنه 6 
و  گمرکی  عوارض  ناحیه  از  دالر  میلیارد   8 تا 
و  اقتصادی چین  داالن  از طریق  موارد،  سایر 
این  اما  آورد.  خواهد  دست  به  سود  پاکستان 
پیش بینی به واقعیت نپیوسته است و این اعداد 

و ارقام همچنان یک خیال باقی مانده است.
در نتیجه انتخابات سال 2۰۱8 حکومتی جدید 
در  سابق،  کریکت باز  خان،  عمران  رهبری  به 
اقتصادی  اسالم آباد روی کار آمد. گرچه رشد 
اما صادرات  پاکستان به بن بست خورده است 

عارف رفیق، فارن پالیسی
مترجم: جلیل پژواک

جمله  از  پاکستان  رهبران  اخیر  هفته های  در 
رییِس مقتدر ستاد ارتش این کشور، در برخی 
موارد تلویحا و در برخی دیگر صریحا گفته اند 
که از این پس تمرکز سیاست خارجی اسالم آباد 
ژئواقتصادی خواهد بود. این یک تغییر میمون 
در لفاظی رهبران پاکستان است. دهه ها معامله  
به  عنوان  پاکستان  ژئواستراتژیک  ارزش  بر سر 
جنگ  و  سرد  جنگ  در  مقدم«  خط  »کشور 
علیه تروریسم، آسیب های فراوانی به این کشور 
وارد کرده است؛ هزاران انسان کشته شده است، 
توسعه ی انسانی در پاکستان متوقف شده است 
و اسالم آباد به پایتخت امنیتی به شدت بدهکار 

تبدیل شده است.
برمی گرداند.  را  ورق  این  ژئواقتصاد  بر  تأکید 
اصطالح  این  از  پاکستان  رهبران  تعریف  
متفاوت است اما مقامات این کشور از این واژه 
برای بیان چیزی شبیه به پایان جنگ استفاده 
می کنند. جنرال قمر جاوید باجوا، رییس ستاد 
سخنرانی اش  در  گذشته  ماه  پاکستان  ارتش 
که  زد  سخن  ژئواقتصادی«  »چشم انداز  از 
اتصال منطقه ای و پی گیری جمعی  محور آن 
توسعه ی پایدار در یک محیِط برخوردار از صلح 
و ثبات خواهد بود. وجه مثبت این چشم انداز 
برای یکی از فقیرترین و چندپارچه ترین مناطق 

جهان بدون شک بسیار عظیم خواهد بود.
اما گذشته از نیت خوِب پشت این چشم انداز، 
چرخش ژئواقتصادی پاکستان به احتمال زیاد 
واقعیت  ناخوشایند  دیوار  به  سریع  خیلی  و 

اقتصادی اسالم آباد برخورد خواهد کرد.
به راحتی  نمی تواند  کشور  این  همه،  از  اول 
و  کند  رها  را  خودش  ژئوپلیتیک  چنگ  از 
از منازعه است  نیز حاکی  دورنمای منطقه ای 
نه همکاری. افغانستان در همسایگی پاکستان 
امکان دارد با خروج ایاالت متحده وارد جنگ 
داخلی شود و به رغم برقراری آتش بس با هند 
در امتداد »خط کنترل«، نشانه ای وجود ندارد 
خصوص  در  هند  و  پاکستان  دهد  نشان  که 
منازعه ی کشمیر، اقدام به سازشی خواهند کرد 
که برای عادی سازی پایدار روابط بین اسالم آباد 

و دهلی نو ضروری است.
پس از آن مسأله جنگ سرد ایاالت متحده و 
نیز هیچ  این خصوص  در  پیش می آید.  چین 
در  دهد  نشان  که  نمی شود  دیده  نشانه ای 
فروکش  کشور  دو  بین  تنش ها  بایدن  دوره ی 
نمایندگان  بین  لفظی  جنگ  را  این  می کند. 
ایاالت متحده و چین در مذاکرات دوجانبه ماه 
گذشته در آالسکا به خوبی نشان داد. مقامات 
ایاالت  پاکستانی می گویند که در جنگ سرِد 
اما  باشند.  نمی خواهند دخیل  و چین  متحده 
پای  دارد  امکان  که  است  گونه ای  به  شرایط 
پاکستان ناخواسته به این میدان کشیده شود. 
سخت افزار  و  تسلیحات  لحاظ  از  اسالم آباد 
ضروری نظامی برای مهار دهلی نو، به بیجینگ 
وابسته است و واشنگتن برای خنثاکردن نفوذ 
به  را مسلح می کند. گرچه  بیجینگ، دهلی نو 
بین المللی  صلح  تحقیقات  »مؤسسه  گفته 
سپتامبر   ۱۱ از  متحده  ایاالت  استکهلم«، 
تاکنون بیش از 3 میلیارد دالر اسلحه در اختیار 
پاکستان قرار داده است، اما از سال 2۰۱6 این 
همکاری ها به میزان چشم گیری کاهش یافته 

است.
واشنگتن  که  می رسد  به نظر  همین حال،  در 
داده  از دست  پاکستان  به  را  نه تنها عالقه اش 
چین  نفوذ  تحت  کامال  را  کشور  این  بلکه 
مطالعه  گروه  گزارش  مثال  برای  می داند. 
انستیتوت صلح ایاالت متحده که سال گذشته 
منتشر شد، استدالل می کند که »محور چین-

پاکستان درحال قوی شدن است.« این گزارش 
توصیه های پالیسی را مطرح می کند که یکی 
تسلیحات  انتقال  توقف  برای  »تقاضا  آن ها  از 
چینی به پاکستان« و دیگری »ایجاد موازنه ی 
دیپلماتیک در برابر حمایت چین از پاکستان 
به هند«  ایاالت متحده  نزدیک شدن  از طریق 

است.
اندازه  به  متحده  ایاالت  با  موازنه  ایجاد 

برای مثال در سال 2۰۱9 عبور یک محموله از 
گذرگاه مرزی پاکستان به طور متوسط 45.6 
که  درحالیست  این  می کشید.  طول  ساعت 
عبور عین محموله از گذرگاه مرزی قزاقستان، 
ازبیکستان و ترکمنستان حدود 9 ساعت طول 
می کشید. هزینه های عبور از مرز در پاکستان 
در سال 2۰۱9 حدود 34 تا 22۰ درصد بیشتر 
این ها  است.  بوده  میانه  آسیای  کشورهای  از 
از جمله دالیلی است که در نتیجه آن حجم 
حمل و نقل از سال 2۰۱6 تا 2۰۱9 از طریق 
کاهش  قاسم  بن  محمد  بندر  و  کراچی  بندر 

یافته است.
زیرساخت ها و تحارت ترانزیتی هرگز نمی تواند 
عامل محرک اصلی و نهایی چرخش پاکستان 
با  تنها  پاکستان  باشد.  ژئواقتصاد  سمت  به 
نخواهد  موفق  کشورها  سایر  به  کاال  حمل 
شد. این مدل اقتصادی شاید در مقطعی برای 
دولت شهرهایی همچون دبی و سنگاپور جواب 
از 22۰  بیش  با  برای کشوری  اما  باشد،  داده 
میلیون  یک  از  بیش  ساالنه  که  نفر  میلیون 
می شود،  کاری اش  نیروی  وارد  جوان  نیروی 

کارگر نخواهد بود.
اقتصادی  پازل  گمشده  قطعه ی  صادرات 
پاکستان است و دلیل اصلی این که چرا رشد 
کشور  این  برای  باال  سطح  و  پایدار  اقتصادی 
از  ژئواقتصادی  ابزارهای  است.  دست نیافتنی 
جمله پیمان های تجاری، سیاست های تعرفه ای 
برای  باید  نقل،  و  حمل  موافقت نامه های  و 
بازارهای بیشتر  به  صادرات کاالهای پاکستان 
مورد استفاده قرار گیرد. اما تقویت توان رقابت 
در صادرات، مستلزم ایجاد اختالل در وضعیت 
اقتصاد سیاسی موجود پاکستان است. و مشکل 
در اینجا این است که از وضعیت موجود تنها 
هم  و  هستند  نظامی  هم  که  کشور،  نخبگان 

غیرنظامی، سود می برند.
به رغم  پاکستان  نظامی  نخبگان غیرنظامی و 
کشور،  این  بی پایان  سیاسی  آشفتگی های 
صنایع بزرگ مانند موترسازی، کود و شکر را 
سودآوری  کرده اند.  کارتلیزه  مشترک  طور  به 
ضدرقابتی  وارداتی  تعرفه های  از  صنایع  این 
گمراه کننده  و  سخاوت مندانه  یارانه های  و 
پاکستانی  شرکت های  رقابت  می شود.  ناشی 
تولید می کند؛  افزایش  و  نوآوری  به  را مجبور 

اسالم آباد می گوید که می خواهد از قدرت سخت به قدرت اقتصادی 
تبدیل شود، اما اقتصاد پاکستان ساز مخالف می زند.

زیرساخت ها و تحارت ترانزیتی هرگز نمی تواند عامل محرک اصلی و نها�یی چرخش پاکستان به سمت ژئواقتصاد باشد. پاکستان 
تنها با حمل کاال به سا�ر کشورها موفق نخواهد شد. ا�ن مدل اقتصادی شا�د در مقطعی برای دولت شهرها�یی همچون دبی و 
سنگاپور جواب داده باشد، اما برای کشوری با بیش از 220 میلیون نفر که ساالنه بیش از �ک میلیون نیروی جوان وارد نیروی 

کاری اش می شود، کارگر نخواهد بود.

توهمات ژئواقتصادی اپکستان


