
راه حل های تعمیم ناشونده 
و شکست خورده )1(

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

حمالت پهپادی؛ 
کتیک تازه ی جنگ رواین طالبان تا

استفادهمیکنند.
افراطی گروه تاکتیک از استفاده با طالبان جنگجویان
و ارزانقیمت پهپادهای سوریه، و عراق در داعش
قابلخریدازبازارراباموادمنفجرهمسلحمیکنندوبر

رویاهدافموردنظرشانپرتابمیکنند.|صفحه 4

طالباندرسالهایاخیربهاستفادهازپهپادهایتجاری
کوچکبرایمأموریتهایاکتشافیوتولیدپروپاگاندای
حاال اما آوردهاند. رو حمالتشان جریان از تصویری
بهعنوان دور راه از هدایتپذیر پرندههای این از طالبان
نیز افغانستان امنیتی نیروهای علیه جدید سالحی

در که میگوید ملی دفاع وزارت روز: اطالعات
نتیجهیعملیاتزمینیوهوایینیروهایدولتیدر

ولسوالیناوهیوالیتهلمند،...
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مشاور امنیت ملی امریکا: 
جمهوری اسالمی 

به دستیابی به سالح اتمی 
نزدیک تر می شود

الپورتا:
PSG برای خرید 
مسی باید فرپلی مالی را 
زیر پا بگذارد صفحه 7صفحه 6

بر پولیس تیراندازی در گزارشها براساس
نفر 20 و کشته نفر 10 حدود غیرنظامیان
جان حافظ پولیس شدهاند. زخمی دیگر
پذیرفتنی توجیهی هیچ است. شهروندان
نیستکهپولیسبرمعترضانشلیککند.هیچ
حکومتیباشهروندانشچنیننمیکند.اینکار
ارزشهای و مدنی سیاسی، آزادیهای مغایر
حقوقبشریاست.وقتیپولیسپاازقانونفراتر
اولین میکند، سرکوب را معترضان و مینهد
پیامدآنمخدوششدنچهرهنیروهایامنیتی،
دومین است. عمومی افکار در پولیس بهویژه
پیامداینحادثهیهولناک،باعثفورانخشمو
نارضایتیعمومیخواهدشد.سرکوبمعترضان
رییسجمهور بهویژه حکومت، برای تفنگ با
حکومت است. بزرگی شرمساری مایهی غنی
بحرانکهمدعیجمهوریت در وغرق ضعیف
است،بایدبامداراوعقالنیتبیشتریبامردم

روبهروشود.
نمایندگان برخی و عینی شاهدان گفتههای
تکاندهنده داده رخ بهسود در آنچه از مردم
گردهمایی با امنیتی نیروهای نهتنها است.
مسالمتآمیزمردمباخشونترفتارکردهکهبه

گفتهیمنابعو...
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مشاور امنیت ملی: 
حکومت موقت به معنای 
ایجاد فرصت دایمی برای 
مداخله ی خارجی ها است

»رایزنی« رابرت مالی با مقام های 
وپایی درباره برجام سه کشور ار

تقدیرگرایی و تکرار مداوم فاجعه

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 6

اطالعاتروز:حمداهللمحب،مشاورامنیتملی
کشورمیگویدکهتشکیل»حکومتموقت«در
افغانستانبهمعنایایجادفرصتدایمیبرای
مداخلهیکشورهایخارجیاست...

چرا نریوهای امنییت با مردم 
ولسوایل حصه اول بهسود 
میدان وردک درگری شدند؟

درتاریخ23جدیفرماندهانپولیسچندولسوالی
بهسود و بهسود اول حصه ولسوالیهای جمله از
کار به آنان و معرفی وردک میدان والیت مرکزی
از ولسوالیها جدید فرماندهان این میکنند. آغاز
سویاهللدادفدایی،فرماندهپولیسمیدانوردکو
باحضوردههانیرویامنیتیمعرفیمیشوند.پساز
مراسممعرفی،ایننیروهاهمچناندرساحهمیمانند
واینامر»نگرانیهاوپرسشها«ییرانزدمردماین
در محل مردم جمعه روز میکند. خلق ولسوالیها
نشستیبانیروهایامنیتیمیخواستنددلیلحضور
اینتعدادنیروهایامنیتیدرولسوالیامنبهسودرا
بپرسندکهپسازختمجلسهتنشمیاندوطرف

باالمیگیردومنجربهدرگیریمیشود.
از یکی و مردمی خیزش نیروهای سخنگوی
که میگویند روز اطالعات با صحبت در معترضان

مردممیخواستند...
3

صفحه 2

سه غیرنظامی 
در انفجار ماین 

کنارجاده ای 
در قندهار 
کشته شدند

۳۳ جنگ جو و مسئول 
کمیسیون نظامی طالبان 

برای »ناوه« ی هلمند کشته شدند
درگیری میان 

افراد مسلح غیرمسئول 
در بدخشان؛ 

شش نفر 
کشته شدند

بانکنوتهایکهنهرادردادوستدهای شایدکمترکسی
پول کهنگی نیز خیلیها برای کنند. قبول روزانهشان
همین از کسانی هستند اما است. دعوا بهانهی گاهی

»کهنگیپول«نانمیخورند.|صفحه 5

کهنیگ پول، نان و جنگ
چگونه بانکنوت های فرسوده برای شماری 
درآمد و برای بسیاری مایه ی دعوا است؟

کشنت شهروندان 
و زبان درازی

مشاور رییس جمهور: 

طالبان در مقابل اقدامات 
دولت برای تأمین صلح، 
هیچ قدمی برنداشته اند
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و مویسفیدان پولیس عینی شاهدان
راگروگانگرفتهوحتادرساعات معترضان
به کمک اجازه امدادی نیروهای به اولیه
ثابت اگر است. نشده داده حادثه زخمیان
شودکهنیروهایامنیتیبامردمچنینکرده،
رویداد بنابراین است. انسانی جنایت مصداق
شود. بررسی موشکافانه و دقیق باید بهسود
حکومتازاعزامهیأتحقیقتیابخبرداده
است.کارهیأتنبایدسرپوشگذاشتنبراین
افغانستان در جنایتی بار هر باشد. رویداد
هیأت آن بررسی برای حکومت افتاده اتفاق
فرستادهاست.اینکارحکومتبهجایتأمین
عدالت،بیشترسرپوشگذاشتنبودهاست.به
عبارتدیگر،حکومتپیشینهیناکامدرامر
»حقیقتیابی«دارد.درترکیبهیأتبایداز
نهادهایبیطرفوحقوقبشریافغانستاننیز
دخیلباشند.زیرادراینرویدادحکومتیک

طرفماجرااست.
حق اعتراض که معترضان به اتهامبستن
توجیه برای راهدرستی است، شهروندیشان
در داخله وزارت سخنگوی نیست. خطا
اولینساعاتیکههنوزابعادماجراروشننبود
معترضانراافرادمسلحغیرمسئولخواندهو
است. انداخته شهروندان گردن به را تقصیر
مسئولیت که مرجعی از سخن این شنیدن
راداردعجوالنهوتقال حفظجانشهروندان
این و میرسد بهنظر خطا یک توجیه برای
میآورد بهوجود مخاطب ذهن در را تردید
که نه نظامی خطای یک بهسود حادثه که
خلق برای طراحیشده قبل از برنامهی یک
حلقاتی دستکم یا حکومت طرف از بحران
درداخلحکومتبودهاست.وگرنهدرزمانی
تنها واقعیت و نیست روشن چیز هیچ که
وسط در زخمیها و غیرنظامیان جنازههای
حادثهاست،چگونهوزارتداخلهدریافتهاست
کار و غیرمسئول مسلح افراد معترضان که
آنهاآشوببودهاند.آیااینبهمعنایکشتن

شهروندانوزباندرازینیست؟
اعتراض یک که نیست اولینباری این
شهروندیدرافغانستانباقوهقهریهسرکوب
گذشته سال پنچ در دستکم میشود.
خشونت با شهروندان گردهماییهای بارها
مدنی حرکتهای و مواجه امنیتی نیروهای
نمونهاش شدهاند. روبهرو خونبار سرکوب با
روشنایی، جنبش خونکشیدن به و سرکوب
اعتراض و تبسم جنبش تغییر، رستاخیز
در غزنی والیت جاغوری ولسوالی در مردم
است. زن یک بر پولیس تجاوز به اعتراض
پولیستحتهیچشرایطیحقندارددربرابر
تجمعاتاعتراضیمردمازخشونتوزورکار
تجمعات امنیت تأمین مسئول پولیس گیرد.
اعتراضیاست.براساسقانونشیوهیبرخورد

پولیسبامعترضانهمروشناست.
حکومتبهصدایشهروندانبایدگوشدهد.
آنهاچهمیگویند؟چرامعترضاند؟حاالکه
اینفاجعهباردیگردامبزرگیبرایحکومت
افغانستانافکندهبحثاولرسیدگیدرستو
فوریبهسرکوباعتراضهایمردمیودوری
نیاز همچنین است. ماجراجویی از حکومت
مطابقت در دستوردهنده و فیر عامل است
هرچند گیرد؛ قرار بازپرسی مورد قانون با
میدانیمکهاصلمکافاتومجازاتدرپولیس
امرفراموششدهاست.دلجوییازخانوادههای
قربانیانواقداممسئوالنهبرایدرمانزخمیان

اینحادثهنیزمهماست.
ادامهبیتوجهیبهخواستمعترضانکهیکی
است،سرکوب کنونی ویژگیهایحکومت از
برای مدنی و اعتراضی حرکتهای خونبار
جمهوریاسالمیکهازبیاعتمادیگستردهی
شهروندانرنجمیبردوازطرفدیگر،ناامنی
تهدید مستقیم بهصورت را کشور سراسر
را مردم اقتصادی ناتوانی و بیکاری میکند،
روان قانونشکنی و فساد درآورده، زانو به
بحران آتش بر دمیدن است، آزرده را مردم
برایحکومتودررأسآنرییسجمهورغنی
حکومت زد. خواهد رقم دشوارتری روزهای
راهیجزنزدیکیوپناهآوردنبهدامنمردم

ندارد.

درگریی میان افراد مسلح غریمسئول در بدخشان؛ شش نفر کشته شدند
صبغتاهللاند.

آقایروحانیافزودکهدرجریانایندرگیری،سهفرددیگرمسلحغیرمسئولنیززخمی
شدهاند.

اودلیلوقوعدرگیریمیاندوطرفرااختالفشخصیعنوانکرد.
ازسوییهم،سخنگویفرماندهیپولیسبدخشانتأکیدکردکهدرجریاندرگیریها

میانآنان،بهغیرنظامیانآسیبینرسیدهاست.

اطالعاتروز:مسئوالنامنیتیدروالیتبدخشانتأییدمیکنندکهدرنتیجهیدرگیری
میانافرادمسلحغیرمسئولدرولسوالیشهربزرگاینوالیت،ششنفرکشتهشدهاند.

ثنااهللروحانی،سخنگویفرماندهیپولیسبدخشانبهروزنامهاطالعاتروزگفتکه
ایندرگیریدوروزپیش)جمعه،10دلو(میانافرادوابستهبه»نجیباهلل«و»صبغت«،
دوفرماندهمسلحغیرمسئولدرروستای»آبگنده«یولسوالیشهربزرگرخدادهاست.

بهگفتهیاو،کشتهشدگانشاملنجیباهللوسهفردوابستهبهاوودوفردوابستهبه

سنگاندازی صلح برابر در جدید، اسالمی
میکند.

ساعاتیپسازایناظهاراتشیرمحمدعباس
آن به ریاستجمهوری ارگ استانکزی،
واکنشنشانداد.دواخانمینهپال،معاون
تویتی در ریاستجمهوری سخنگوی
را رییسجمهور کار دورهی که بود نوشته

قانوناساسیتعیینکردهاست.
افزودهبودکهرییسجمهورکنونیپس او
ازتکمیلدورهیکارخودقدرترابهکسی
انتخاب مردم آرای براساس که میسپارد

شدهباشد.
مطرح درحالی گفتهها این هم، سویی از
دو مذاکرهکنندهی هیأتهای که میشود
طرفدرشهردوحه،پایتختقطربرایانجام
مذاکراتحضوردارند.هفتهیگذشته،نادر
مذاکرهکنندهی هیأت سخنگوی نادری،
که بود گفته افغانستان اسالمی جمهوری
هیأتمذاکرهکنندهیگروهطالبانچندین
نشست برگزاری آمادهی که است روز
رسمیوبحثبرایختمجنگنشدهاست.
در دولت وزارت سخنگوی انوری، ناجیه
جانب که است گفته دیروز نیز صلح امور
طالبانهنوزآمادهینشستنبهمیزمذاکره
اسالمی مذاکرهکنندهیجمهوری هیأت با

افغانستاننیست.

وحیـد گفتـهی بـه کـه طـوری بدهنـد؛
عمـر،برآینـدصلـحباعـثاسـتحکامنظام،
بـه مراجعـه و کثرتگرایـی دموکراسـی،
انتخـاب بهخاطـر افغانسـتان مـردم آرای

بینجامـد. زعامـت
همچناناوافزودکههیأتمذاکرهکنندهی
جمهوریاسالمیافغانستاندوهفتهاست
کهمنتظرآغازمذاکراتباطالباناست،اما
اینگروههیچعالقهایبهپیشبردمذاکرات

ندارد.
آقـایعمـردرحالـیایـنگفتههـارامطرح
میکنـدکـهشـیرمحمدعباساسـتانکزی،
معـاونسیاسـیدفتـرطالبـاندرقطـردو
در خبـری کنفرانـس یـک در پیـش روز
مسـکوگفتـهبـودکهاگراشـرفغنیسـر
ازامـروزازجنـگدسـتبـرداردواعـالم
کنـدکـهازقـدرتکنـارمـیرود،طالبـان
نیـزحاضـراسـتبـاحکومـتجدیـدکار

. کند
اگر که است گفته همچنان استانکزی
مذاکراتصلحبهموفقیتبرسدوصلحدر
افغانستانتأمینشود،حکومتاشرفغنی
ازبینمیرودویکحکومتجدیداسالمی

تشکیلمیشود.
صادق صلح به غنی اشرف او، گفتهی به
نیستوبهخاطرترسازایجادیکحکومت

قبولآتشبساست.اوتأکیدکردهرکسی
در دارد، تأمینصلح برای نیتصاقانه که
افغانستان، مردم کشتن به باید نخست
تخریبتأسیساتعامهوتهدیدبیشترمردم

افغانستانپایاندهد.
کـه گفـت عمـر آقـای هـم، سـویی از
افغانسـتانامـروزبـاافغانسـتان20سـال
قبـلدردورهیطالبـان،تفـاوتزیـادپیدا
کـردهوطالبـانبایـدبـاافغانسـتان»نـو«
کنـاربیاینـد.اوبهصـورتضمنـیبااشـاره
بـهسـخناندوروزپیششـیرمحمدعباس
اسـتانکزی،معاونسیاسـیدفتـراینگروه
درقطـرگفتکـهطالبانطرحهایـیراکه
درتاریـخمحکـومشـده،نبایددوبـارهارایه

. کند
اوتأکیدکردکهتمامیراههایبرگشتبه
ازطریق گذشتههمازطریقجنگوهم
»معامله«مسدوداستواینبرگشتمقدور

نیست.
مـردم کـه گفـت رییسجمهـور مشـاور
افغانسـتانخواهـانصلحـیاسـتکـهدر
نتیجـهیآن،نظـامسیاسـیوارزشهـای
افـزود او شـود. حفـظ افغانسـتان جدیـد
کـهمـردمافغانسـتانبهخاطـرحفـظایـن
در و دادهانـد قربانـی امـروز تـا ارزشهـا
»میـدانصلـح«نیـزآمادهانـدکـهقربانـی

ارشد مشاور عمر، وحید روز: اطالعات
عمومی رییس و غنی اشرف رییسجمهور
استراتژیک و عامه ارتباطات ادارهی
هنوز طالبان که میگوید ریاستجمهوری
برای نیتشان نشاندادن بهمنظور قدمی

تأمینصلحدرکشوربرنداشتهاند.
آقایعمرکهدیروز)شنبه،11دلو(دریک
میکرد، صحبت کابل در خبری نشست
مشروع دولت و نظام عنوان به »ما گفت:
افغانستان،چندینقدمبرداشتیمبهخاطر
با صلح یک و پایدار صلح یک به رسیدن
عزت.]اما[هیچقدمهایماازجانبمقابل
استقبال قدم یک گذاشتن با )طالبان(

نشد.«
قدمیکه افغانستانهر افزودکهدولت او
طالبان جانب برداشته، صلح تأمین برای
هم را بیشتری »تهدیدات« و »شرطها«
رییسجمهوری مشاور است. کرده مطرح
کشورتأکیدکردکهاینموضوعبرایمردم

افغانستانوجهانآشکاراست.
اوگفتکهطالبانهیچگونهاقدامیراکه
تأمین برای گروه این نیت نشاندهندهی

صلحباشد،نیزاتخاذنکردهاند.
درهمینحال،وحیدعمرصلحراخواست
کرد تأکید خوانده، افغانستان مردم برحق
کهنخستینگامبراینشاندادننیتصلح،

ییس جمهور:  مشاور ر

طالبان در مقابل اقدامات دولت برای تأمنی صلح، هیچ قدمی برنداشته اند

۳۳ جنگ جو و مسئول کمیسیون نظامی طالبان 
برای »ناوه« ی هلمند کشته شدند

هوایی و زمینی عملیات نتیجهی در که میگوید ملی دفاع وزارت روز: اطالعات
نیروهایدولتیدرولسوالیناوهیوالیتهلمند،3۴جنگجویگروهطالبانکشته

شدهاند.
درخبرنامهایکهدیروز)شنبه،11دلو(ازسویوزارتدفاعبهنشررسیده،آمده
و طالبان نظامی کمیسیون مسئول »مجاهد«، به مشهور »عبدالولی« که است
»مولویعتیقاهلل«مشهوربه»بالل«،معاونقطعهیسرخاینگروهبرایولسوالی

ناوهنیزدرجمعکشتهشدگاناند.
همچنانبهنقلازخبرنامه،درجریاناینعملیاتهواییوزمینینیروهایدفاعی
وامنیتی،سهعرادهوسایطو2۸میلسالحمختلفاینجنگجویانطالبانازبین

بردهشدهاست.
گروهطالبانهنوزدراینموردچیزینگفتهاست.

والیتهلمنددرجنوبکشورازوالیتهایناامناستکهجنگجویانطالباندر
بخشهاییازاینوالیتحضوروفعالیتگستردهدارند.گروهطالباندرچندماه

گذشتهحمالتشرابهاینوالیتشدتبخشیدهاست.

سه غرینظامی در انفجار ماین کنارجاده ای 
در قندهار کشته شدند

اطالعـاتروز:منابـعامنیتـیدروالیـتقندهـارتأییـدمیکننـدکـهدرنتیجـهی
انفجـارمایـنکنارجـادهایدرولسـوالیپنجوایـیاینوالیت،سـهغیرنظامیکشـته

شـدهاند.
روز اطالعات روزنامه به قندهار پولیس فرماندهی سخنگوی بارکزی، جمالناصر
گفتکهاینرویدادحوالیساعت10:30صبحدیروز)شنبه،11دلو(درمنطقهی

»صالحانچمن«ولسوالیپنجواییرخدادهاست.
بهگفتهیاو،یککودکنیزدرجمعکشتهشدگاناست.

آقایبارکزیافزودکهاینرویدادناشیازبرخوردیکعرادهواسطهی»زرنج«حامل
اینافرادباماینکنارجادهایبودهاست.

اوتأکیدکردکهاینماینتوسطجنگجویانگروهطالبانجاسازیشدهبود.
اینگروههنوزچیزیدراینموردنگفتهاست.

والیتقندهاردرجنوبکشورازوالیتهایناامناستکهجنگجویانگروهطالبان
دربخشهاییازاینوالیتازجملهولسوالیپنجواییحضوروفعالیتگستردهدارند.

طالباناخیرابهحمالتشاندراینوالیتشدتبخشیدهاست.

شدهباشد.
مطرح درحالی گفتهها این هم، سویی از
دو مذاکرهکنندهی هیأتهای که میشود
طرفدرشهردوحه،پایتختقطربرایانجام
مذاکراتحضوردارند.هفتهیگذشته،نادر
مذاکرهکنندهی هیأت سخنگوی نادری،
که بود گفته افغانستان اسالمی جمهوری
هیأتمذاکرهکنندهیگروهطالبانچندین
نشست برگزاری آمادهی که است روز
رسمیوبحثبرایختمجنگنشدهاست.
در دولت وزارت سخنگوی انوری، ناجیه
جانب که است گفته دیروز نیز صلح امور
طالبانهنوزآمادهینشستنبهمیزمذاکره
اسالمی مذاکرهکنندهیجمهوری هیأت با

افغانستاننیست.
همچنانهمزمانبااینگفتوگوها،شماری
تشکیل بحث نیز سیاسی چهرههای از
اما است. کرده مطرح را موقت حکومت
جمله از افغانستان دولت ارشد مقامهای
طرح با او معاونان و غنی رییسجمهور
و کرده مخالفت موقت حکومت تشکیل
برتقویتنظامجمهوریوانتقالقدرتاز

طریقانتخاباتتأکیدکردهاند.

سنگاندازی صلح برابر در جدید، اسالمی
میکند.

ساعاتیپسازایناظهاراتشیرمحمدعباس
آن به ریاستجمهوری ارگ استانکزی،
واکنشنشانداد.دواخانمینهپال،معاون
تویتی در ریاستجمهوری سخنگوی
را رییسجمهور کار دورهی که بود نوشته

قانوناساسیتعیینکردهاست.
افزودهبودکهرییسجمهورکنونیپس او
ازتکمیلدورهیکارخودقدرترابهکسی
انتخاب مردم آرای براساس که میسپارد

اشرف اگر که بود گفته مسکو در خبری
و بردارد دست ازجنگ امروز از سر غنی
اعالمکندکهازقدرتکنارمیرود،طالبان
نیزحاضراستباحکومتجدیدکارکند.

اگر که است گفته همچنان استانکزی
مذاکراتصلحبهموفقیتبرسدوصلحدر
افغانستانتأمینشود،حکومتاشرفغنی
ازبینمیرودویکحکومتجدیداسالمی

تشکیلمیشود.
صادق صلح به غنی اشرف او، گفتهی به
نیستوبهخاطرترسازایجادیکحکومت

اطالعاتروز:حمداهللمحب،مشاورامنیت
»حکومت تشکیل که میگوید کشور ملی
موقت«درافغانستانبهمعنایایجادفرصت
خارجی کشورهای مداخلهی برای دایمی

است.
در دلو( 11 )شنبه، دیروز محب آقای
دیگر که است گفته همچنان رشتهتویتی
خارجی برنامههای تطبیق برای فرصتی
اکنون افغانستان مردم و نیست کشور در

ارزشهایمردمساالریرادرککردهاند.
اوتأکیـدکـردهاسـتآنانـیکـهبـاوجـود
مـال و جـان از دسـت صلـح، مذاکـرات
مـردمبرنداشـتهاند،»بایـدبداننـدکهملت
مـاارزشمردمسـاالریواهمیـتنظـامرا

نـد«. فهمیدها
از طالبان اگر که است افزوده محب آقای
بودند، برخودار دینی و مردمی مشروعیت
آتشبس براساس بیناالفغانی مذاکرات

پیشمیرفت.
گفتهها این حالی در ملی امنیت مشاور
پیش، روز دو که میکند مطرح را
معاونسیاسی استانکزی، شیرمحمدعباس
کنفرانس یک در قطر در طالبان دفتر

مشاور امنیت ملی: 

حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دایمی برای مداخله ی خارجی ها است
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و تقبیح ضمن آنان و گرفته کار خشونت
باالی امنیتی نیروهای »حمله محکومکردن
تجمعمسالمتآمیزمردمبهسود«ازحکومت
در اعزامی امنیتی نیروهای به که میخواهد
مردم باالی »حمله شود داده دستور بهسود
از جلوگیری بهخاطر و کرده متوقف ملکی«

بیشترشدنتنش،ساحهراترککنند.
در که شده داده هشدار قطعنامه این در
صورتحلنشدنتنشپیشآمدهدرزودترین
به دست مختلف والیات در مردم فرصت

تظاهراتگستردهخواهندزد.
در ریاستجمهوری دوم معاون دانش، سرور
اعالمیهایگفتکهتظاهراتگروهیازمردم
میدان والیت در بهسود اول حصه ولسوالی
وردک،متأسفانهبهخشونتگراییدهوبراثر
زخمی« و کشته هموطنان از »تعدادی آن
ساعات از او که افزود دانش آقای شدهاند.
اولیهبعدازوقوعحادثه،موضوعرابامسئوالن
امور وزارت و ملی امنیت درشورای مربوطه
است: کرده دنبال والیتی مسئوالن و داخله
»کشتهوزخمیشدنوایجادخشونتازطرف
بههیچ باشد انگیزهایکه بههر هرکسیو
تأسف اظهار ضمن نیست. قبول قابل وجه
شدیدازبروزاینرویدادتلخ،بهمردممنطقه
حکومت رهبری هیأت که میدهم اطمینان
بهزودیهیأت درجریانموضوعقرارداردو
همهجانبه و دقیق بررسی برای باصالحیت

قضیهبهمنطقهاعزامخواهدشد.«
عبداهللعبداهلل،رییسشورایعالیمصالحهی
ملیازحکومتومسئوالنخواستهاستکه
قانونی آن عامالن با و بررسی را مساله این
ولسوالی مردم عبداهلل آقای کنند. برخورد
حصهاولبهسودرانیزبهصبروحوصلهفرا
طریق از که است خواسته آنها از و خوانده
حل راه یافتن برای گفتوگو و مذاکره

مسالمتآمیزتالشکنند.
اسالمی وحدت حزب رهبر خلیلی، کریم
افغانستاندراعالمیهایاقدامنیروهایدولتی
رادریکساحهامنغیرقابلتوجیهدانستهو
ازحکومتخواستکه»ایننیروهاراکهدر
میانمردمنگرانیخلقکردهوعلیهشهروندان
ازقوهنظامیوخشونتاستفادهکرده،هرچه

زودترفرابخوانندوازآنجابرگردانند.«
محمدمحققرهبرحزبوحدتاسالمیمردم
افغانستانکهبهتازگیمشاورامنیتیوسیاسی
رییسجمهورمقررشدهدراعالمیهایدرگیری
قوای میان »تصادم را بهسود ولسوالی در
باتوجه وگفته ومردممحل«خوانده دولتی
مطرحشدن و کشور فعلی حاّد شرایط به
نفع به حادثه این بیناالفغانی گفتوگوهای
ازحکومت دولتوملتنیست.آقایمحقق
بااعزامیکهیأتباصالحیتبه خواستهکه
منطقهقضیهراازطریققانونیومسالمتآمیز

حلکند.
نمایندگان مجلس عضو سجادی، عبدالقیوم
والیت بهسود ولسوالی حادثه که میگوید
و ملکی مردم بر »تیراندازی و وردک میدان
و تکاندهنده جمهوریت« حامی شهروندان
براساس نه جمهوری نظام و است تأسفبار
رعبوترسشهروندانبلکهبراساسرضایت

وحمایتمردماستواراست.
اینعضومجلسدرصفحهیفیسبوکخوداز
حکومتخواستهکهدرموردتعقیبومجازات
عامالناینرخدادبهصورتعاجلومسئوالنه

اقدامکند.

کودکانکشته،25نفرزخمیوبیشاز150
گرفته گروگان محل موسفیدان و غیرنظامی
شدهاند:»سهساعتزخمیهادررویسرک
ماندندواجازهندادندکهزخمیهاانتقالداده
از بیش گرفتند. گروگان را امبوالنس شود.
گرفته گروگان قومی متنفذ و موسفید 150
هیچ و گروگاناند در تاکنون که شدهاند

کدامشانمسلحنیستند.«
مقاومت توانا،سخنگویجبهه محمدحسین
درصحبتبااطالعاتروزمیگویدحدود20
کشته امنیتی نیروهای سوی از غیرنظامی
و نیستند نظامی هیچکدامشان که شدهاند
توانا آقای ندارند. را مقاومت جبهه عضویت
از دیگر غیرنظامی ازصد بیش که میافزاید
سوینیروهایامنیتیگروگانگرفتهشدهو

بهحیثسپرانسانیاستفادهمیشوند.
روز درگیری کشته 9 اجساد از که تصویری
جمعهمنتشرشده،نشانمیدهدکهبیشتر
آنهالباسهاینظامیبهتنداشتهاند.آقای
توانادراینموردمیگویدکهچونساحهامن
و طالبان حملهی امکان لحظه هر و نیست
لباس ازمردم برخی بنابراین کوچیمیرود،
تظاهرات اینمردمدر و دارند بهتن نظامی
نیزشرکتکردهبودند:»لباسنظامیموجب
نمیشودکهآنهامسلحبودهاند.هیچسالحی
نیروهای از نیروی هیچ و نبوده آنها نزد
جبههمقاومتدرمیانمعترضاننبودند.اگر
نیروهای از میبود مقاومت جبهه نیروهای

امنیتیدولتینیزتلفاتمیداشت.«

میان  در  تانک  با  امنیتی  »نیروهای 
جمعیت حمله کردند«

روحاهللنوری،یکیازشاهدانعینیمیگوید
کهمعترضانمیخواستندازنیروهایامنیتی
بپرسندکهآنانبا30تانکوتجهیزاتدیگر
گفتهی به میکنند. چه امن ساحه این در
نیروهای او،تظاهراتداشتختممیشدکه
گلولهباری و حمله مردم بر تانک با امنیتی
راآغازکردند:»تانکهاراازدروازهقومندانی
گلوله زیر را مردم و کردند بیرون امنیه
گرفتند.ازتانکهاوبرجهایقومندانیامنیه
کشیدند، را خود کسانیکه میکردند. فیر
کشیدند،کسانیکهنکشیدند،ماندند.زخمیها

هویت  و  تلفات  آمار  در  تناقض 
کشته شده ها

تلفات از نقیض و ضد آمارهای تاکنون
و امنیتی نیروهای و مردم میان درگیری
وزارت است. شده ارائه کشتهشدهها هویت
افراد از کشتهشده افراد که میگوید داخله
سخنگوی اما علیپورند، به مربوط مسلح
از شماری و معترض یک مقاومت، جبهه
که میگویند مرکزی مناطق نمایندگان
معترضانهمهغیرنظامیبودندوکشتهشدهها

نیزغیرنظامیاند.
کشور داخلهی وزارت درگیری، از پس
بررسی بهمنظور هیأت یک که کرد اعالم
والیت بهسود ولسوالی رویداد همهجانبهی
آرین، طارق میشود. اعزام میدانوردک
سخنگویوزارتداخلهگفتکهدرنتیجهی
درگیریمیانافرادمسلحمربوطبهعلیپورو
نیروهایامنیتی»9تنازافرادمسلحعلیپور
کشتهو۷تنآنها«زخمیشدندوشماری
ازنیروهایامنیتیوپنجتنازمردممحلنیز

زخمیشدهاند.
فرماندهی رهبری که بود افزوده آرین آقای
پولیسوالیتمیدانوردکازچندروزبهاین
طرفبهخاطرمعرفیفرماندهانجدیدپولیس
بهسودو ودوم اول ولسوالیهایحصه برای
تحکیمپاسگاههایپولیسبهایندوولسوالی
رفتهبود.بهگفتهیآقایآرین»افرادمسلح
در حضور با علیپور به وابسته غیرمسئول
نیروهای فعالیت و حضور مانع ساحات این
امنیتیوپولیسشدهاند.اوافزودهبودکهروز
جمعهشماریازافرادعلیپوردرمقابلتعمیر
باالی و بودند کرده تجمع بهسود ولسوالی
مسلحانه انداخت مردم و امنیتی نیروهای
بهمنظور پولیس که بود افزوده آرین کردند.
کنترلوضعیتدستبهفیرهایهواییزدهو
۶۸تنازافراد»مسلحغیرمسئول«رابازداشت
در وضعیت که است گفته آرین است. کرده

حالحاضرزیرکنترلپولیسقراردارد.
روحاهللنوری،یکیازمعترضانوشاهدعینی
درصحبتبااطالعاتروزمیگویدمعترضان
کهتعدادشاندرحد۸00تنمیرسید،همه
غیرنظامیبودندوکسانیکهکشتهشدندنیز
که میافزاید نوری آقای بودند. غیرنظامی
مردممیخواستندازنیروهایامنیتیبپرسند
دلیل پولیس، فرمانده معرفی از پس که
ادعا او ولسوالیچیست. این حضورآنهادر
میکندنیروهایامنیتیکهشمارشانبهدهها
تنمیرسددرمدتحضور20روزهشاندر
ولسوالیحصهاولبهسوددستبهآزارواذیت
ایستهای راهها مسیر در و میزنند مردم

بازرسیایجادکردهاند.
مردم جمعه روز که میگوید راسخ مهدی
نیروهای با نشست یک طی موسفیدان و
میدان پولیس فرمانده فرماندهی به امنیتی
وردکمیخواستندازآنهابپرسندکهدلیل
حضورشاندراینولسوالیچیست.بهگفتهی
او،زمانیکهموسفیدانازجلسهخارجشدند
امنیتی نیروهای رفتند، مردم میان در و
آغاز را غیرنظامی و عام مردم به گلولهباری
شلیک پی در که افزود راسخ آقای کردند.
بهشمول غیرنظامی 11 امنیتی، نیروهای

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

چند پولیس فرماندهان جدی 23 تاریخ در
اول حصه ولسوالیهای جمله از ولسوالی
بهسودوبهسودمرکزیوالیتمیدانوردک
این میکنند. آغاز کار به آنان و معرفی
اهللداد سوی از ولسوالیها جدید فرماندهان
با و وردک میدان پولیس فرمانده فدایی،
میشوند. معرفی امنیتی نیروی دهها حضور
همچنان نیروها این معرفی، مراسم از پس
و »نگرانیها امر این و میمانند ساحه در
پرسشها«ییرانزدمردماینولسوالیهاخلق
با میکند.روزجمعهمردممحلدرنشستی
نیروهایامنیتیمیخواستنددلیلحضوراین
تعدادنیروهایامنیتیدرولسوالیامنبهسود
رابپرسندکهپسازختمجلسهتنشمیاندو
طرفباالمیگیردومنجربهدرگیریمیشود.
و مردمـی خیـزش نیروهـای سـخنگوی
یکـیازمعترضـاندرصحبـتبـااطالعـات
روزمیگوینـدکـهمـردممیخواسـتنددلیـل
حضـورایـنتعـدادنیـرویامنیتـی»تـابـه
دنـدانمسـلح«رادرولسـوالیامـنبهسـود
بداننـد،امـاازسـوینیروهـایامنیتـیهدف

گلولـهقـرارگرفتنـد.
آنچهبهنظرمیرسدمردمانمعترضوحامیان
عبدالغنی فرماندهی به  مقاومت جنبش
تعداد این حضور که بودهاند نگران علیپور
نیروهایامنیتیبرایبازداشتعلیپورنباشد.
به اقدام بار اینچند از پیش چونحکومت
بازداشتعلیپورکردهبود.صدهاتنکهروز
جمعهتظاهراتکردهبودندباحضورنیروهای
امنیتیدرولسوالیهایبهسودموافقنبودهاند
ومیخواستهاندکهایننیروهامنطقهراترک
تظاهرات و گفتوگو جریان در اما کنند.
تنشهاباالگرفتهومنجربهدرگیریمیشود.
مهدیراسخ،نمایندهمیدانوردکدرمجلس
نمایندگانروزشنبه،11دلودرگردهماییدر
کابلگفتکهنیروهایامنیتیدرولسوالیهای
اقدامات مرکزی بهسود و بهسود اول حصه
بامردم ودرنشستهای داشته تحریکآمیز
گفتهاندکهباعلیپور»حسابوکتاب«دارند.
آقایراسخافزودکهمردمباتجربهازدواقدام
پیشینحکومتعلیهعلیپور،نگرانبودندو
روزجمعهدرمقابلولسوالیحصهاولبهسود

جمعشدند.
باشندگان از برخی درقطعنامهیگردهمایی
نمایندگانمناطقمرکزیدرمجلس کابلو
میدان والیت امنیه »قومندان است: آمده
از ازنیروهایمسلح باشماریزیادی وردک
و رفته ساحه این به بدینسو پیش روزهای
هدفشانرابهمردممعرفیقومندانانامنیه
باوجودیکه است. گفته بهسود ولسوالیهای
نیروهای حضور اما گرفته، صورت کار این
نامعلومدرآنساحه بههدف مسلحدولتی
رفع بهخاطر مردم دارد. ادامه همچنان
تجمع یک در جمعه روز نگرانیهایشان
در وضاحت خواهان مسالمتآمیز اعتراضی
شده ساحه در امنیتی نیروهای حضور مورد
بودند،کهمتأسفانهباشلیکگلولهپاسخداده

شد.«
درجریان20روزگذشتهنشستهایمتعدد
میانمردمونیروهایامنیتیبرگزارشدهبود
تابهیکنتیجهبرسند،اماایننشستهانتیجه
ندادودرنهایتمنجربهدرگیریروزجمعه
مجلس از هیأت یک گذشته هفتهی شد.
نمایندگانبهبهسودرفتهبودتامیاندوطرف
میانجیگریکند،امااینهیأتنیزمشکلرا
حلنتوانست.مهدیراسخکهدرجمعچهار
که میگوید بوده، بهسود به اعزامی نماینده
اینهیأتبامردم،نیروهایامنیتیوعلیپور
امنیتی نیروهای او، گفتهی به کرد. صحبت
امنیت شورای طرف از که گفته هیأت به
دستورداردکهدرساحهبمانند:»گفتیمکه
اگرموضوعیباجبههمقاومتوعلیپوردارید،
برایماطرحکنیدکهحلکنیم.بهماگفت
کهباشورایامنیتگپبزنید.چندروزبعدبا
وزیرداخلهجلسهگرفتیمواونیزگفتکهبا

شورایامنیتصحبتکنید.«
10 ساعت حوالی درگیری، از پس روز یک
نیروهای میان دقایقی شنبه، قبلازظهر
جبهه و مردمی خیزش نیروهای و امنیتی
پی در تلفاتی که داد رخ درگیری مقاومت

نداشت.

تاصبحروزشنبهماندندکهبرخیشانجان
دادند.یکنفرمسلحدرمیانمعترضانحضور

نداشتند.همهمردمملکیبودند.«
امنیتی نیروهای که میافزاید معترض این
دههاتنرادرمسجدفرماندهیپولیسوهتل
گروگانگرفتهوشماریازآنهادرسردیهوا

درمسجددروضعیتیبدیقراردارند.
اودرموردهدفایناعتراضچنینمیگوید:
همه این که بود این فقط مردم »خواست
برای والیت چهار طیکردن از پس که نیرو
و بهسود اول حصه امنیه قومندان معرفی
تمام معرفی مراسم و آمده مرکزی بهسود
مزاحمت مردم برای و نمیروند چرا شده،
ایجادمیکنند.دلیلایجادایستهایبازرسی
با30 نیروها این امنچیست. اینساحه در
تانکوتجهیزاتدیگرازمردمچهمیخواهند.
هدفمردماینبودکهنیروهایامنیتیموضع
خودرامشخصکنندوبروند.پرسنلولسوالی
نیاز و است کافی مردم امنیت تأمین برای
داشته حضور اینجا در تانک 30 که نیست

باشد.«
و اذیت به را امنیتی نیروهای همچنام او
»این میگوید: و میکند متهم مردم آزار
میپرسند و میکنند متوقف را مردم نیروها
از اینبوترا کهچراکرتیتانپلنگیاست.
کجاکردهاید.چهکارهایدوچهوظیفهدارید.
موتریکهسوارشدهای،ازکجاکردهایوکی

برایتانداده.کاکهمنطقهکیاست؟«

واکنش ها
معترضان و امنیتی نیروهای میان درگیری
واکنشهای بهسود اول حصه ولسوالی در
است.حامدکرزی، داشته پی گستردهایدر
رییسجمهورپیشینکشوربانشراعالمیهای
ابرازتأسفکردهوضمن ازوقوعاینرویداد
حکومت از مردم آرامش حفظ بر تأکید
خواستهکههرچهزودترازراهمسالمتآمیزو
درتفاهمبااهالیمحلبرایحلاینمعضل

اقدامکند.
برخیازباشندگانکابلونمایندگانمناطق
کابل در گرهمایی در شنبه روز مرکزی
نیروهای که گفت قطعنامهای صدور با و
از مردم مسالمتآمیز تجمع علیه امنیتی

چرا نیروهای امنییت اب مردم ولسوایل حصه اول هبسود میدان وردک درگیر شدند؟

جریان دیدار نیروهای امنیتی دولتی با مردم محل
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ازافغانستانخارجشوند.دراینتوافقنامه
گروهطالبانمتعهدشدهاستکهباحکومِت
بهرسمیتشناختهشدهدرسطحبینالمللِی
کابلبرایگفتوگودرموردآتشبسدائمی

وتوافقسیاسیواردمذاکرهشود.
طالبان که میگویند نظامی تحلیلگران
پیش در را گفتوگو« و »جنگ استراتژی
گرفتهاندومیخواهندازطریقدستاوردهای
خوددرمیدانجنگ،موضعشانرادرمیز

مذاکراتصلحتقویتکنند.

»قابل خرید از بازار«
ماهنوامبراحمدضیاسراج،رییسامنیتملی
کشور این مجلس نمایندگان به افغانستان
ازهواپیماهای استفاده به گفتکهطالبان
قابلخریدازبازاروسپسمسلحکردنآن
که گفت او آوردهاند. رو منفجره مواد با
طالباناز»پهپادهاییاستفادهمیکنندکه

خدا میدهد بسط و شرح اسپینوزا که
وجود ضرورتا یعنی است »واجبالوجود«
داردوچیزیعلتاوواقعنشدهاستونیز
»بینهایت«استیعنیهیچجایهستیاز
اوخالینیستودرجهانتنهایک وجود
جوهروجودداردوآنهمجوهرالهیاست
وهمهچیزدراینعالمصفاتاواست.این
اینکهدرنگاهاول اما،بهرغم ازخدا تلقی
)ارتدوکس( »راستکیشانه« است ممکن
و اسپینوزا تکفیر قیمت به برسد، بهنظر
اخراجاوازجامعهییهودیانپرتغالیساکن

بهترازجنگجویانعادیاینگروهآموزش
دیدهاند،مجهزترندوبهعنواننیروهایویژه

طالبانتوصیفشدهاند.
شرودنمیگوید:»پهپادهایتاکتیکییکی
از که است طالبان روشهای از دیگری
طریقآنسعیمیکنندخودشانراقویتر
ازنیروهایافغاننشاندهند.اینروشبه
درباره باورها تأثیر از میکند کمک آنها
نیروهای به نسبت گروه این اصلی کمبود
پیشرفته فنی تجهیزات فقدان که افغان

است،بکاهند.«
زرادخانهجنگیطالبانعمدتاشاملراکت،
و دستساز بمب سبک، تسلیحات هاوان،

موتربمبمیشود.
بدون هواپیماهای از متحده ایاالت ارتش
و Reaper به موسوم بزرگ سرنشین
Predatorمسلحبهموشکهایقدرتمند
در شبهنظامیان کشتن برای Hellfire

جهان که است کرده اراده خدا اما دینی(
راازعدمبیافریندوخداازجهانجدااست
گرچهحاکمبرآناستامادرمدلاسپینوزا
ازازلتابهابدخداوجهانباهمبودهاند
وگرچهجهان،معلولخدااستاماهیچگاه
خدا اساس، این بر است. نبوده جدا او از
جهان بلکه است نیافریده را جهان اصوال
است، بوده خدا با همراه همیشه ضرورتا
سالم باجمجمهی فرد یک شبیهچشمان
درون در دیگر جایی از را چشمانش که
سوراخهایجمجمهاشنصبنکردهاندبلکه

باشد.«
است انگلیس ارتش سابق افسر که واترز
هواپیماهای از میتوانند طالبان میگوید
فرماندهان، هدفقراردادن برای مسلحشده
دستهایازسربازان،وسایلنقلیهوانبارهای
این که میگوید او کنند. استفاده مهمات
بمبگذاران راهنمایی در میتواند پهپادها
با هدفگیری به کمک و طالبان انتحاری
سالحثقیلهمؤثرباشدوفرماندهانتاکتیکی

رااز»آگاهیموقعیتی«برخوردارکند.
متعددی مناطقجنگیروشهای سایر در
تجاری پهپادهای تهدید خنثاکردن برای
شلیک جمله از است، شده گرفته کار به
ازمسدودکننده بهپهپاد،استفاده مستقیم
پهپاد کنترل مختلکردن برای سیگنال
یا تور از استفاده با ورهگیریفیزیکیآن
ناظران اینحال با شکاری. پرندگان حتا
این کارگیری به منظور به که میگویند
شناسایی توانایی باید نخست تاکتیکها،

پهپادراداشت.
از کوچک پهپاد یک »اگر میگوید: واترز
فاصلههزارفوتیازهوابهشماحملهکند،
آنرا تان اسلحه با بتوانید که است دشوار

هدفبگیرید.«

در میدان پروپاگاندا
صورت تجاری پهپادهای با که حمالتی
میگیرد،برایطالبانبهعنوانجنگروانی
اخیر ماههای در دارد. تبلیغاتی ارزش نیز
کاربری حسابهای و طالبان جنگجویان
اجتماعی شبکههای در طالبان طرفدار
کردهاند بارگذاری را وعکسهایی ویدیوها
کهدرآنطالبانقابلیتهایجدیدخودرا

بهرخمیکشند.
در امنیت کارشناس شرودن«، »جاناتان
غیرانتفاعی تحلیلی و پژوهشی سازمان
»در میگوید: متحده ایاالت در CNA
استفادهاز]پهپادها[بدونشکعنصرجنگ
نظامی کارشناسان است.« نهفته نیز روانی
اصطالح به درباره طالبان پروپاگاندای به
میکنند اشاره گروه این سرخ« »قطعه
که است طالبان کماندویی واحد یک که
افغان سربازان بر مرگبار حمالت مسئول
دانستهمیشود.اعضایقطعهسرخطالبان

کهارادهخدواندیبودهاستیاقصورانسانی
بیمعناخواهدبود.

در آن درباره تأمل و فاجعه از صحبت
آموزههای عاملیت میان مرز که کشوری
در انسانی مسئولیت و اعتقادی و دینی
نیست،دشوار بروزحوادثوفجایعروشن
است.پاسخمتافیزیکیبهحوادثوفجایع
برابر در تسلیم از احساسی ما وجود در
مشیالهیورضایترافراهممیکند.عدم
پذیرشمسألهوکنارنیامدنباآنوضعیتی
و ضمیر در را جانکاهی درد و اندوهناک
روانماخلقمیکندکهاثراتآنتامدتها
را ما که آنچه بیازارد. را ما روح میتواند
بروز برای را الهیاتی پاسخی تا وامیدارد
دینی، ارزشهای انباشت برگزینیم، فجایع
وجودی تنهایی احساس و عقالنیت میزان
در را ماخود است. فجایع با مواجه در ما
حامی بدون و سرگردان تنها، فاجعه برابر
داد به تقدیرگرایی اینجاستکه مییابیم.
فاجعه وقوع با که را ما و میرسد انسان
باز زمین به دوباره شدهایم کنده زمین از

میگرداند.

سنت اسالمی و تقدیرگرایی
یا حادثه هر اسالمی کالسیک سنت در
الهیتفسیرپذیر برمبنایمشیت رخدادی
است.همهچیزتوسطخداوندرقممیخورد.
براساسایندیدگاهآنچهکهبرایمابهوقوع
میپیونددوآنچهکهقراراستاتفاقبیفتد
بایدپذیرفت.بهایندلیلکهمشیتالهی
چنینخواستهاست.هیچرویدادیمگربه
اراده بنابراین نمیدهد. رخ خداوند اراده
ساری و جاری موضوعی هر در خداوند
استوارادهانساندرسنتاسالمیعاملیت

چندانیندارد.
خداباوری )مدل خداباوری سنتی مدل در

فرود بیژن، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی
مترجم: جلیل پژواک

از استفاده به اخیر سالهای در طالبان
پهپادهایتجاریکوچکبرایمأموریتهای
از تصویری پروپاگاندای تولید و اکتشافی
حاال اما آوردهاند. رو حمالتشان جریان
راه از هدایتپذیر پرندههای این از طالبان
نیروهای علیه جدید سالحی بهعنوان دور

امنیتیافغانستاننیزاستفادهمیکنند.
تاکتیک از استفاده با طالبان جنگجویان
سوریه، و عراق در داعش افراطی گروه
بازار از قابلخرید و ارزانقیمت پهپادهای
راباموادمنفجرهمسلحمیکنندوبرروی
گروه میکنند. پرتاب موردنظرشان اهداف
طالبانازماهاکتبرتاکنوندستکمدرشش
والیتافغانستانحمالتپهپادیانجامداده
و کشته باعث اینحمالت از برخی است.
افغانستانشده زخمیشدنپرسنلامنیتی
وبرخیدیگربهزیرساختهانظامیآسیب

رساندهاست.
معلومنیستکهچراطالباناخیراپهپادهای
اسلحه بهعنوان را تصویربرداریشان
طالبان اقدام این اما میکنند. استفاده
گروه این جنگجویان حمالت تشدید با
گفتوگوهای بهرغم افغان، نیروهای علیه
شده همزمان درگیر، طرفهای بین صلح
پهپادهای که میگویند ناظران است.
دستکاریشدهمیتواندتواناییهایجنگی
تبلیغاتی ابزار ویک تقویتکند را طالبان

مؤثررابرایشبهنظامیانفراهمکند.

تأثیر پهپاد در میدان جنگ
تأثیر حال تا طالبان پهپادهای
نداشته جنگ میدان بر قابلمالحظهای
اگر که میگویند کارشناسان اما است.
شرایط در و بهصورتصحیح ابزار این از
تهدید میتواند شود، استفاده مطلوب
قابلتوجهخلقکند.»نیکواترز«،تحلیلگر
»بلینگکت« تحقیقی روزنامهنگاری گروه
»این میگوید: بریتانیا در »Bellingcat(
به دارد، اندکی نسبتا آتش قدرت پهپادها
دقت اما دستی. نارنجک دو یا یک اندازه
اینپهپادهاباالستواگردرنقطهمناسب
قابلتوجهیداشته تأثیر رهاشود،میتواند

وضعیت یک افغانستان در فاجعه وقوع
در نیز آن وقوع دامنه است. همهروزه
که کسی است. گسترده سرزمین این
انجام شهادتطلبانه عملیات اصطالح به
که کسانی میکند. خلق فاجعه میدهد،
وسط در قرآنسوزی جرم به را فرخنده
شهرکابلسالخیکردندوهمهیآنهایی
باموبایلهایشاندرکمالخونسردی، که
صحنههایدلخراشمرگاورابهمانشان
همچنین کردند. خلق فاجعه نیز دادند
مانند محیطزیستی فجایع وقوع میتوان
عدم نتیجهی در متأسفانه که را سیل
شناختماازبسترزمین،عدمبرنامهریزیو
آیندهنگریمابهوقوعمیپیوندندنیزدراین

حوزهقرارداد.
بیتفاوتینسبتبهوقوعفاجعهوتکرارآن
این است. شده تبدیل عادی امری به نیز
و الهیاتی پاسخی امرسببشدهکهمردم
متافیزیکیبهامرفاجعهآمیزدهند؛پاسخی
کهمیتوانردپایاعتقاداتوباورهایدینی
بهوجودآمده، حوادث و اتفاقات همه در را
مشاهدهکرد.بهچنینوضعیتی،قائلبودن
بهتقدیرگرایییاسرنوشتباوریمیگویند.
او، خواست و خداوند اراده که وضعیتی

مقدمبرارادهوعملانساناست.
رامیتواندربسیاری انعکاستقدیرگرایی
مردم زندگی پنهان و آشکار الیههای از
پاسخ یک خود برابر در فاجعهای هر دید.
این بودهاست«. سادهدارد.»خواستخدا
افغانستان جامعه مختص تنها وضعیت
ازکشورهایعقبمانده نیست.دربسیاری
بروز برای را پاسخی چنین مردم اسالمی،
آنها میکنند. انتخاب فجایع و حوادث
میکنند. فکر کمتر انسانی قصور درباره
و دینی آموزههای به باورمندی اگر البته
اعتقادیراازجهانحذفکنیماینپرسش

مدل این است. کرده استفاده افغانستان
هواپیماهایبدونسرنشینکههرکدامبیش
تا میتواند دارد، قیمت دالر میلیون ۴ از
۷۴0کیلیومترفاصلهراپروازکندوتا1۴
ساعتدرآسمانبماند.برنامهارتشایاالت
بدون هواپیماهای از استفاده برای متحده
بحثبرانگیز افغانستان، جنگ در سرنشین
تلفات مسئول مواردی در و است بوده

غیرنظامیاندانستهشدهاست.
که درحالیست پهپاد از طالبان استفاده
با توافقنامهصلح امضای بهرغم اینگروه
2020 سال فبروری ماه در متحده ایاالت
افغانستان، در جنگ به پایاندادن برای
نیروهای مواضع علیه را حمالتشان

محاصرهشدهاینکشورافزایشدادهاند.
قرار 2020 فبروری توافقنامه طبق
ازای در خارجی نیروهای همهی است
تضمینهایضدتروریستیازجانبطالبان،

از و تولد تا او مغز شکلگیری لحظهی از
اوبودهاست. تولدتالحظهیمرگ،همراه
بههمینشکل،درمدلاسپینوزاآفرینشی
درکارنیستتاارادهیمعطوفبهآفرینشی
درکارباشد.ازازلتابهابدخدابودهاست
وجهانهمبودهاستگرچهجهاندرخدا

است.
دربرخیمدلهایخداباوری،اساساعنصر
بلکه است غایب نهتنها الهی« »مشیت
شخصوار اساسا خدا زیرا میشود نفی
تصویرنمیشود.مثالدرمدلخداباورانهای

حمالت هپپادی؛ 
اتکتیک اتزه ی جنگ رواین طالبان
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دربازاربهفروشمیرسد«ودراصلبرای
تصویربرداریساختهشدهاست.

یک که گفت زمانی را سخنان این سراج
پهپاد از استفاده با طالبان آن از قبل ماه
مسلحشده،موادمنفجرهرادرداخلمحوطه
مقروالیوالیتکندزپرتابکردندکهدردر
نتیجهآندستکمچهارنفرکشتهوهشت
تندیگرزخمیشدند.اینحملهاولینحمله

طالبانبااستفادهازپهپاددانستهمیشود.
ازآنزمانطالبانقرارگزارشهاازپهپادهای
والیتهای در انفجاری مواد با مسلحشده
استفاده فاریاب و لوگر پکتیا، بلخ، بغالن،

کردهاند.
طالباندریکیازحمالتاخیرشان،در15
جنوریازپهپادبرایپرتابموادمنفجرهدر
استفاده قندوز در نظامی پایگاه یک داخل
کردند.دراینانفجاردوسربازافغانزخمی

ویکهلیکوپترنظامیآسیبدید.
اوایلماهجنوریحکومتاستفادهازهرنوع
پهپادرابرفرازکاخریاستجمهوردرکابل

ممنوعکرد.

تهدیدی از باالی سر
تاکتیک طالبان میگویند تحلیلگران
داعش شبهنظامیان از را پهپاد از استفاده
درعراقوسوریهاتخاذکردهاند.داعشنیز
ابتداازپهپادبرایمقاصداکتشافیاستفاده
میکردوبعداآنرابرایحملهبهنیروهای

عراقیوسوریدستکاریومسلحکرد.
پهپادهایمورداستفادهداعشیاموادمنجره
وبمبهایدستسازراازهواپرتابمیکرد
مسلح منفجره مواد با را آنها داعش یا

میکردتارویزمینمنفجرشود.
تهدیدات نگران حدی در متحده ایاالت
سال در که بود داعش پهپادهای از ناشی
برای را دالری میلیون ۷00 برنامه 201۷
توسعهتاکتیکهاوفناوریهاینظامیعلیه
افراطی گروه این پهپادهای عظیم ناوگان
رویدستگرفت.بیشتراینناوگانداعش

راپهپادنوع»کوادکوپتر«تشکیلمیداد.
از داعش شبهنظامیان که میگوید واترز
پهپادهایمسلحشدهبهصورتمؤثردرنبرد
برسرموصل،دومینشهربزرگعراق،که
اینگروهدرآمد، بهتصرف درسال2015

اوال مدل، این در زیرا تمامشد. آمستردام
خدامتعالیازجهانوبیرونازآننیست
بلکهدرونجهاناستوباآنیکیاستو
مهمترآنکهخداوندهیچصفتشخصواری،

ازجملهمشیت)اراده(ندارد.

نسبت فاجعه و تقدیرگرایی 
در آن تکرار و فاجعه امر با روبهروشدن
مقیاسوسیعوبهصورتپیدرپی،بخشیاز
توانفیزیولوژیکوروانشناختیمارافلج
میکند.بهیکبارهماازدرونتهیمیشویم.
قرار دروضعیتمسخشدگی کافکا قول به
دچار ما شرایطی چنین در میگیریم.
سردرگمی،بحرانوسراسیمگیدرعواطف
که میشویم خود ذهنی کارکردهای و
قضاوتوفهمماراازمسألهباچالشآنی
مواجهمیسازد.درنتیجهیچنینوضعیتی،
توانذهنیوروانشناختیماکاهشمییابد
جمعی، افسردگی و درماندگی مرور، به و
فجایع به جامعه کنِش غالب وضعیت
ازرنجوشبهبیماریدر میشود.احساسی
پسزمینهروانجمعیمابهوجودمیآیدو
مرجعیبرایپاسخهایعقالنیمابهحوادث

وفجایعتشکیلمیشود.
این تقدیرگرایی پیامدهای مهمترین از
افراد درون مشارکت به میل که است
جامعهراکاهشمیدهد.تقدیرگراییباعث
مسئولیتگریزیفردیواجتماعیمیشود.
تقدیرگرایی اسالمی، عقبمانده جوامع در
را مسلمانان باورهای از مهمی بخش
خواست بخواهد، خدا اگر میدهد؛ شکل
ایندست از ...جمالتی و بود خداچنین
مردم روزمره ادبیات در میتوان بهوفور را
مشاهدهکرد.فردتقدیرگراعاملیتخودو
مردمرادربسیاریازامورزندگیکمرنگ
روشن آینده که استدالل این با میبیند.
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استفادهکردند.دوسالزمانبردتانیروهای
ایاالتمتحدهطییک عراقیموردحمایت
پس را موصل ویرانگر، و طوالنی کارزار

بگیرند.
رایج بسیار پهپادها »این میگوید: واترز
بودطوریکهگزارشمیشدسرعتحمله
تازمانیکه را راکاهشدادهوحتاحمله
آن خنثاکردن برای راهی مخالف نیروهای
جایی به کار بود. کرده متوقف نیافتند،
خودش پهپاد صدای حتا که بود رسیده
تبدیلبهاسلحهشدهبود؛وقتیجنگجویان
صدایپهپادراازباالیسرخودمیشنیدند،

بهدلیلخطرآنفوراپناهمیگرفتند.«
تکرار که میگویند کارشناسان اینحال با
)که داعش مورداستفاده تاکتیکهای عین
در مخالف نیروهای مواضع هدفقراردادن
عراق در بود( پهپاد توسط شهری مناطق
افغانستاندشوار برایطالباندر وسوریه،

است.
10 از بیش با افغانستان امنیتی نیروهای
هزارایستبازرسیکوچکدرسراسرکشور
پخش افغانستان روستایی مناطق بیشتر و

هستند.
غافلگیرانه حمله »انجام میگوید: شرودن
در هموار مناطق در کوچک پسته یک بر
چنین احتمال افغان نیروهای که صورتی
اینک باشند،که رادرنظرداشته حملهای
با بود. خواهد دشوارتر باشند، داشته باید
بالقوه تهدید یک پهپادها این اینوجود
وهمچنین بیخبر بازرسی ایست برایهر
تأسیساتبزرگتروواقعدرمناطقشهری

یانواحیغیرهمواربهشمارمیرود.«

فرودبیژنتحوالتافغانستانوپاکستانرا
باتمرکزبرسیاست،شورشطالبانوحقوق
بشرپوششمیدهد.اودرافغانستان،کوزوو
وترکیهکارروزنامهنگاریکردهاست.بیژن
آزاد/رادیو اروپای رادیو به پیوستن از قبل
آزادیدرسال2011،بهعنوانروزنامهنگار
باچندین و میکرد کار افغانستان در آزاد
و The Age جمله از استرالیایی نشریه
The Sydney Morning Herald

همکاریداشت.

اساس این بر نمیکند. برنامهریزی نیست،
پیشرفت و توسعه روند که میرود انتظار

جامعهباکندیمواجهشود.
تکرار برای را زمینه بهشدت تقدیرگرایی
که چرا میکند. فراهم فاجعه رخدادن
انسان از رویکرد این در انسانی مسئولیت
در تقدیرگرایی که شکافی میشود. سلب
میکند، ایجاد ما روانشناختی پسزمینه
بستریبرایوقوعفاجعهرابهوجودمیآورد.
اینفاجعهمیتواندبروزآنباشد،میتواند
کسانی از بسیاری باشد. آن به بیتفاوتی
اسالمگرا تروریستی گروههای دام در که
اصطالح به عملیات و میگیرند قرار
با را خود میدهند، انجام شهادتطلبانه
چنین الهی »مشیت که ساده عبارت این
میخواهد«،فریبمیدهد.اینچنیناست
کهفاجعهرقممیخورد.باتقدیرگراییاست
کهگناهوعملغیراخالقیانتحاردرمسجد،
قابل و... مردم قتلعام و مکتب آموزشگاه،

توجیهمیشود.
تفاوتعمدهجوامعتقدیرگراوغیرآندر
ایناستکهآنجوامعهرپدیدهای،اتفاقی
خداوند اراده نتیجهی در را حادثهای یا و
این خرد و عقالنیت نمیشوند، متصور
جوامعحکممیکندکهآنهابهدنبالقصور
چنین دل از باشند. سیستم یا و انسانی
وضعیتیاستکهمسئولیتپذیریفردی–
اجتماعی،برنامهریزیومفهومتوسعهخلق
جامعه ثابت عادت فاجعه تکرار میشود.
نمیشود.بروندادچنینرویکردی،پرسش
جامعه و فرد سیستم، عملکرد از انتقاد و
تقدیرگرا جوامع در که مسألهای است.
که آنان جمعی تفکر که چرا ندارد. وجود
بهوجود درسایهپرسشگریونقدسیستم
آمده،مدتهاستکهباتقدیرگرایی،نسبت

چندانیندارند.

کهنیگ پول، انن و جنگ
چگونه بانکنوت های فرسوده برای شماری درآمد و برای بسیاری مایه ی دعوا است؟

عنوان مسأله این اصلی علتهای از را بازار در مبادله قابل و نو
میکنند.

با روز هر کابل دانشگاههای از یکی دانشجوی عظیمی، ریحانه
موترهایشهریبهویژهملیبسبهدانشگاهمیرود.برایاوکهتردد
دراینمسیر،سختترینبخشاززندگیروزمرهاشاستمیگوید
وجود اما فراهممیکند بسیاری پولسهولتهای داشتن اگرچه
پولهایخارجازگردشوبهاصطالحناچلبهنوعیمایهنگرانی
است.اوبااشارهبهپولهایکهنهایکهتوسطرانندگانومسافران
تبادلهمیشودمیگوید»وقتیپولکهنهپیشامباشدتارسیدن
بهخانهیادانشگاهخداخدامیکنمکهکلینرمتوجهکهنگیویا
فرسودگیپولمنشود.چونکلینرانموترهایشهریاصالرعایت
حالزنانرانمیکنند.جنگودعواراهمیاندازند.البتهخودمهم
برایاینکهبهمشکلبرنخورمدروقتگرفتنباقیماندهپولاماز
کلینریادکاندارتمامپولهارایکییکیمیبینمتادروقتخریدو

یاپرداختکرایهبهمشکلبرنخورم.«
روزمیگوید اطالعات روزنامه به کابل دانشگاه استاد فرزام، رضا
پولهایکهنهمیتواندتأثیراتمنفیرویوضعیتبازارداشتهباشد
ولیزیادقابلمالحظهنیستتازمانیکهاینپولهاقابلیتگردش
دربازارراداشتهباشدمردمازآنهااستفادهمیکنند.بهگفتهی
آقایفرزامآنچهکهاهمیتداردایناستکهاسکناسهاروزبهروز
افغانستان پولی مدیریت روی بر که تأثیری و میشوند کهنهتر
میگذارد،هزینهیزیادیرابردولتتحمیلمیکند.اومیافزاید
بانکمرکزیساالنهپولهایکهنهومندرسراجمعآوریمیکند
در میانگین بهطور ازکشور بیرون در اسکناس هر برایچاپ و

حدودسهافغانیمیپردازد.
با که میگوید درگیریهایی و مشکالت از دکاندار، محسن،
با روز هر افغانی بیست یا ده »برای دارد: روزانه مشتریانش
مشتریانمبهجنجالهستم.درتمامشهریکدهافغانگیجدیدپیدا
نمیتوانی.نمیشودهرروزبرایتبدیلپولکهنهبهبانکبروی.
بههمیندلیلپولهایراکهزیادکهنهوفرسودهاستبهصراف
بهقیمتپایینمیفروشم.«اومیگویدروزییکیازمشتریانش
است. راشکسته مغازهاش فرسودهشیشههای افغانی ده بهخاطر
اوکههرروزباشمارزیادیازمردمدرتماساستمیگویددر
بازاراسکناسهایکهنهوفرسودهاست.اوهرروزنمیتواند تمام
دروازهمغازهاشرابستهوبرایتعویضاسکناسهایکهنهبهبانک

مرکزیبرود.
در رایج اسکناسهای از استفاده فرهنگ میافزاید فرزام رضا
میانمردمازعلتهایاصلیفرسودگیآنهاست.دلیلدیگراین
فرسودگیگردشبیشازاندازهپولاستکهنهتنهامنجربهرشد
اقتصادنمیشودبلکهموجبکهنگیپولهاشدهاست.بهباورآقای
فرزامپولکمیدردسترسمردمقرارداردکهگردشبیشازاندازه

آنموجبفرسودگیپولهایموجودشدهاست.
بانکمرکزیافغانستانمسئولیتداردکهاسکناسهایکهنهواز
دورخارجشدهراجمعآوریکندوبهجایآناسکناسهایجدید
ادعا این افغانستاندرمورد بانکمرکزی بازارکند.هرچند وارد
تماس به میشود، بازار گردش وارد دوباره فرسوده پولهای که
)د افغانستان مرکزی بانک نمیدهد، پاسخی روز اطالعات مکرر
افغانستانبانک(چندروزپیشگفتهاستکهازسال13۸3تاسال
دوران از فرسوده بانکنوت افغانی میلیارد 1399خورشیدی،5۸
پولکشورخارجشدهاست.ایننهادگفتهاستکهمحواینمبلغ
افغانی میلیارد به3.۶ اوسط بهطور کهساالنه فرسوده بانکنوت
میرسد،تحتنظریککمیتهیمتشکلازاداراتمختلفبهگونهی

»شفاف«صورتمیگیرد.
مسئوالنبانکمرکزیگفتهاندکهبانکمرکزیبرایروندتوزیع
که گرفته دست روی را مکانیزمی بازار در جدید بانکنوتهای
تایکماهدیگرتکمیلمیشود.براساساینمکانیزم،پولهابه
تناسبحجمبودجهیهروالیتازطریقبانکهایتجارتیتوزیع

میشود.

فریضه عالمی 
گزارشگر

شایدکمترکسیبانکنوتهایکهنهرادردادوستدهایروزانهشان
قبولکنند.برایخیلیهانیزکهنگیپولگاهیبهانهیدعوااست.
مثل میخورند. نان پول« »کهنگی همین از کسانی هستند اما
استدرسرایشهزاده )مستعار(کهدستکمدهسال حمیداهلل
کابلووالیتهایدیگرصرافیمیکند.حمیداهللکهنمیخواهدبا
هویتاصلیاشدراینگزارشصحبتکندمیگویدیکیازکارهای
هنگفتی مقدار به روز کههمه است این برادرانش و او روزانهی
اسکناسهایکهنهوفرسودهراازبازارکابلبهقیمتارزانتراز
مردممیخرند:»پولهایکهنهراازمردمارزانترمیخرمبعدبه
سرایشهزادهبهیکقیمتدیگهبهفروشمیرسانم.همینگونه
مصارفخانوادهراتأمینمیکنم.پولشبدنیستازکارمراضیام.«
شمارزیادیازپایتختنیشنانمدعیاندیکیازمشکالتاساسیکه
آنهادرکابلهموارهباآندرگیرند،معضلاسکناسهایمندرسو
کهنهاستکهباافزایشایناسکناسها،دردادوستدهایروزانهشان
بهمشکالتزیادیروبهرومیشوند.شماریازشهروندانبهروزنامه
رانندگان، مغازهداران، از که پولهایی میگویند روز اطالعات
دستفروشانومشتریانشانمیگیرند،بهقیمتیارزانترازقیمت

اصلیاشباصرافانودستفروشانمعاوضهمیکنند.
احمدیکیازصرافانشهرکابلکههمراهباهمکارانشهمهروزه
پولهایکهنهوفرسودهراازدکاندارانودستفروشانبهقیمت
برای را کهنه پولهای آنها پایینترخریداریمیکند،میگوید
فروشبهسرایشهزادهمیبرندامااینپولهاتازمانیکهبهبانک
مرکزیافغانستانمیرسدچندینبارتبادلهمیشود.احمدمیگوید
ازاینراهپولخوبیبهجیبمیزند:»قیمتپولهایخریداریشده
نظربهکهنگیوفرسودگیاشفرقمیکند.حتازمانیهمبودهکه
همچنان کردیم. خریداری افغانی سه یا پنج به را افغانی ده ما
پولهاییهمهستکهدویاسهافغانیازقیمتاصلیاشکمتر
میخریم.بعدهمینگونهخودمااینپولهارابهصرافاندیگر
میفروشیم.تاباالخرهبهبانکمیرسد.ودوبارهازبانکبهمردم.«

چرخههایدورانیپولهایکهنه
حاجیدادگلمعاون،اتحادیهصرافاندررابطهبهحلاینمشکل
روبهرویند آن با کشور شهروندان از زیادی شمار همهروزه که
میگویددرتمامیبانکهابهویژهبانکمرکزیشعبهمخصوصی
برایتعویضاینپولهادرنظرگرفتهشدهاست:»طبقتوافقی
که هدایتی و داشته مرکزی بانک با کابل صرافان اتحادیه که
مشکلی هیچگونه داده، بانکهایشخصی سایر به مرکزی بانک
درتعویضبانکنوتهایمندرسوقابلتعویضوجودندارد.تمام
بانکهایافغانستانبهخصوصبانکمرکزیشعبهمشخصبرای
تعویضبانکنوتهایمندرسدارند.واینمشکلقابلحلاست.«

پولهای جمعآوری مکانیزم بازار در تبادله و پول گردش برای
فرسودهازسویبانکمرکزیوجوددارد؛طوریکهبانک،پولهای
ازردهخارجشدهکهبهدلیلفرسودگیبیشازاندازهقابلیتگردش
دربازاررانداردجمعکردهوبهجایآنپولهاینوراواردبازار

میکنند.
نو با کهنه پولهای تعویض روند مدعیاند شهروندان از برخی
این اینوجودداردکه اندازهیکافیشفافنیستواحتمال به
پولهادوبارهدربازاربهگردشدربیایند.آنهامیگویندبانکها
اسکناسهایفرسودهوکهنهیآنهارادوبارهبااسکناسهایکهنه

دیگرتبدیلمیکنند.

جنگودردسر
بهرغممشکالتیادشدهشمارزیادیازرانندگانومسافرانشهر
از فرسودهای و کهنه پولهای همهروزه آنها میگویند کابل
مسافرانورانندگانموترهایشهریدریافتمیکنندکههمین
پولهاموجبمشکالتیبرایآنهاشدهاست.آنهانبودپولهای
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بخش در کرونا به مبتال بیمار هزار 3 از بیش
تازه مبتالیان روزانه آمار و هستند ویژه مراقبتهای
بهویروسکووید19هماینماهچهاربرابرشدهاست.

تابهحالدرفرانسهبیشاز۷3هزارنفرجانخودرا
براثرابتالبهکوید19ازدستدادهاند.

بنـابـهقوانیـنجدیداگـرکسـیازیکیازکشـورهای
عضـواتحادیـهاروپـا،ازطریقهـوایادریاواردفرانسـه
باشـد. بایـدجـوابآزمایـشکرونایـشمنفـی شـود
آزمایـشراهـمبایـددرهفتـادودوسـاعتمانـدهبـه

سـفرگرفتهباشـند.

به شده فرانسه وارد جنوبی آفریقای و بریتانیا از که
سرعتگسترشپیداکندووضعیتسیستمبهداشت

اینکشوررابهمرزبحرانبرساند.
نخستوزیرفرانسهازروزیکشنبهتمامسفرهاازبیرون
اروپارابهجزسفرهایضروری،ممنوعکرده اتحادیه

است.
بهفرانسه برایورود اروپاهم اتحادیه مسافرانداخل
بایدجوابمنفیآزمایشکرونارادرمرزنشاندهند.

از نمیفروشند موادغذایی بزرگهمکه مراکزخرید
روزیکشنبهبستهخواهندشد.

راسختترکنند.
زمزمه روزاستکه فارسی،چند بیبیسی از نقل به
اجرایمحدودیترفتوآمدبرایبارسومدرفرانسه
مردم به امشب کاستکس آقای اما میشود. شنیده
فرانسهگفتکهبهشهرونداناینفرصتدادهمیشود

کهازیکممنوعیتسراسریاجتنابکنند.
از بعد آمد و رفت منع فرانسه، نخستوزیر گفته به
ششعصربهکاهشسرایتویروسکروناکمککرده

اماکافینبودهاست.
دولتفرانسهنگراناستکهگونهجدیدویروسکرونا

این که کرده اعالم فرانسه نخستوزیر روز: اطالعات
اروپایی غیر کشورهای روی به را مرزهایش کشور

میبندد.
نوعجدیدویروس به ابتال فرانسهدرآستانهگسترش
کووید19استواعالمکردهکهازروزیکشنبهتمهیدات
تازهایاجراخواهدکردازجملهبستنمرزهایهوایی.

ژانکاستکس،نخستوزیرفرانسه،پسازجلسهایدر
کاخریاستجمهوریالیزهاعالمکردکهفعالازاعمال
و داشتهاند نگه دست دیگر سراسری محدودیت یک
تجارت و سفر محدودیتهای آن بهجای دارند قصد

کرونا؛ فرانسه مرزهایش را به روی کشورهای غریاروپایی می بندد

زودیوارددهلینوشوندتابهبازرسانهندیدراین
زمینهکمککنند.

در را منفجـره مـواد باقیماندههـای دهلـی پولیـس
بـه انفجـارجمـعآوریکـردهوبرخـیمنابـع محـل
یـک از کـه اسـت »واضـح گفتهانـد: تـودی ایندیـا
تایمـر)زمانسـنج(اسـتفادهشـدهوایـنتئـوریکـه
یـکدوچرخـهیاخـودرویدرحرکـتبمـبراپرتاب
کـردهباشـد،ازبینمـیرود.«اینمنابـعاضافهکردند:
»مـوادمنفجرهباکیفیتیاسـتفادهشـدهبودهوبیشـتر

آننیـزاحتمـاالپینتریـتبـودهاسـت.«

عملیاتکههمزمانبابیستونهمینسالگردبرقراری
رخ هند و اسرائیل بین دیپلماتیک رسمی رابطه

داده،تروریستیاست.
نیروهای که داده خبر تودی ایندیا حال همین در
از حفاظت مسئولیت که هند مرکزی صنعتی امنیت
و هند مترو هوافضا، و هستهای تاسیسات فرودگاهها،
ساختمانهایدولتمرکزیاینکشوررابرعهدهدارند،
پسازاینانفجاربههمهنیروهایخوددرسراسرهند

هشداردادهاست.
به اسرائیلی بازرسان از تیم یک است قرار همزمان

در که را کوچکی انفجار مسئولیت الهند« »جیش
نزدیکیسفارتاسرائیلدردهلینورویداد،پذیرفته
است،بااینحالتحقیقاتدربارهاینادعاوهمچنین

تحقیقاتدرمحلانفجارادامهدارد.
پولیسهندپیشتراعالمکردهبوداینحادثهکهتلفات
جانینداشته،دراثرانفجاریکبمبدستسازرخداده

است.
امنیتی مقامهای برخی اینترنشنال، ایران از نقل به
دست به را قدس سپاه و اسالمی جمهوری اسرائیل،
این گفتهاند و کرده متهم حمله این در داشتن

اطالعـاتروز:شـبکهتلویزیونیایندیاتـودیبهنقلاز
منبـعآگاهاعالمکـردپولیسدهلیپـسازانفجارروز
جمعهدرنزدیکیسـفارتاسـرائیل،بـهدنبالجزئیات
ورودمسـافرانازایـرانودیگـرکشـورهایغربآسـیا
تلویزیونـی ایـنشـبکه اسـت. مـاهگذشـته دریـک
بـه نامـهایخطـاب همچنیـنگفـتپولیـسپاکـت
سـفیراسـرائیلدرمحـلانفجـارپیـداکردهاسـتکه
نامهـایقاسـمسـلیمانیومحسـنفخری بـه درآن

زادهاشـارهشـدهاست.
نام به گروهی دادهاند خبر هند رسانههای برخی

کشف نامه ای حاوی نام های سلیماین و فخری زاده در محل انفجار مقابل سفارت ارسائیل در دهلی

یکا:  مشاور امنیت ملی امر
جمهوری اسالمی به دستیایب به سالح اتمی نزدیک تر می شود

باایران»بسیارسختگیرانه«خواهدبود،خواستاردخیل
در سعودی، عربستان جمله از منطقه، کشورهای بودن

توافقجدیدشد.
از ممانعت برای باقیمانده »زمان داد: هشدار مکرون

دستیافتنایرانبهسالحاتمیبسیاراندکاست.«
اعالم آذر 1۴ روز نیز آلمان خارجه وزیر ماس، هایکو
دیگر برجام هستهای توافق به بازگشت که بود کرده
کافینیستوتوافقجدیدباایرانبایدبرنامهموشکهای

بالستیکجمهوریاسالمیرانیزشاملشود.
جمهوری مقامات که شده بیان حالی در سخنان این

اسالمیمذاکرهدوبارهدربارهبرجامراردکردهاند.

طوالنیمدتباجمهوریاسالمیگفتوگوخواهدکرد.
منبع یک جمعه، روز اینترنشنال، ایران گزارش به
نماینده مالی، رابرت بهرویترزگفت اروپایی دیپلماتیک
بریتانیا، سیاسی مقامهای با ایران، امور در امریکا ویژه

فرانسهوآلمانصحبتکردهتاشرایطراارزیابیکند.
در سفید، کاخ سخنگوی ساکی، جن دیگر، سوی از
بررسیهرگونهمالقاتی از نشستخبرخودگفتپیش
بینمقامهایایرانوامریکا،گاماولایناستکهایران

بهمحدودیتهادربرجامپایبندباشد.
امانوئلمکرون،رییسجمهوریفرانسه،نیزروزجمعهدر
مذاکرات اینکه بر تاکید با العربیه شبکه با مصاحبهای

نزدیکونزدیکترمیشوند.«
برای گام اولین عنوان به دارد قصد بایدن جو افزود: او
جمهوری سوی از که تهدیداتی گستره به رسیدگی
توافق اضطراری صورت به میگیرد، صورت اسالمی
از برخی کند حاصل اطمینان و کند احیا را هستهای
نادیده اخیر سال دو طی که محدودیتهایی و معیارها

گرفتهشدهانددوبارهبرقرارشدهاند.
ایندرحالیاستکهآنتونیبلینکن،وزیرخارجهامریکا،
که بود گفته چهارشنبه روز در خود خبری نشست در
امریکاتارسیدنبهتوافقباایران»فاصله«داردوخاطر
نشانکردایاالتمتحدهبامتحدانخوددرموردتوافق

امریکا، ملی امنیت مشاور سالیوان، روز:جیک اطالعات
اینکهجمهوریاسالمیبهدستیابیبه باتوجهبه گفت
میشود، نزدیکتر هستهای تسلیحات برای کافی مواد
رسیدگیبه»بحرانفزایندههستهای«ایرانبرایدولت

جوبایدنیک»اولویتحیاتی«است.
صلح موسسه مجازی نشست در جمعه روز سالیوان
ایاالتمتحدهباتاکیدبراینکهامریکابا»سایررفتارهای
برخورد منطقه« در رفتارهایمخرب ازجمله ایران، بد
خواهدکردگفت:»ازنظرمایکاولویتحیاتیزودهنگام
باشد،زیرا اینبحرانفزایندههستهای به بایدرسیدگی
آنها)ایران(بهدستیابیبهموادکافیبرایساختسالح

»رایزین« رابرت مایل با مقام های سه کشور اروپایی درباره برجام
کردهاستکههنوزسازوکاریبرایحلاختالفایرانو

امریکابرسربازگشتبهبرجامارائهنشدهاست.
ازسویدیگر،بهرغمتداوماختالفایرانوامریکابرسر
چگونگیبازگشتبهبرجام،امانوئلمکرونرییسجمهوری
ایران با جدیدی مذاکره هر که گفت جمعه روز فرانسه
این در و بود خواهد سختگیرانه« »بسیار برجام درباره

مذاکراتبایدعربستاننیزدخیلباشد.
بریتانیا، وزارتخارجه مقامهایسیاسی پیش دوهفته
کشورهای به برجام درباره مذاکره برای آلمان و فرانسه
درخصوص تا بودند کرده فارسسفر خلیج عربحوزه

مشارکتهااینکشورهادرمذاکراتبرجامرایزنیکنند.
براساستوافقهستهایبینایرانوششقدرتجهانی
موسومبهبرجامدرسال139۴،ایرانپذیرفتبسیاریاز
فعالیتهایاتمیخودرامتوقفکندودرمقابل،تحریمهای

بینالمللیعلیهآنلغویاتعلیقشود.
دونالدترمپ،رییسجمهوریسابقامریکا،دراردیبهشت
با گستردهتری توافق خواستار برجام، از خروج با 139۷
ایرانبودکهبتواندعالوهبراصالحاینتوافق،فعالیتهای

منطقهایوبرنامهموشکیایرانرانیزدربربگیرد.
درهمینراستا،دولتدونالدترمپبرایآوردنایرانبه
پایمیزمذاکرهازسال201۷باسیاست»فشارحداکثری«

تحریمهایگستردهایراعلیهتهراناعمالکردهاست.
درمقابلجمهوریاسالمیایرانازمذاکرهبادولتترمپ
خودداریکردودرواکنشبهتحریمهایامریکاازنیمه
اردیبهشت9۸،همزمانباسالگردخروجدولتدونالدترمپ
درچارچوب تعهداتش از گوناگون مراحل برجام،طی از

برجامعدولکردهاست.

هستهای«ایراناست.
رویکرد خصوص در امریکا رییسجمهوری بایدن، جو
واشینگتندرقبالبرجامگفتهاست،درصورتیکهایران
آنگاه کند، اجرا را توافق این چارچوب در خود تعهدات

ایاالتمتحدهنیزبهاینتوافقبازخواهدگشت.
امامقامهایایرانمیگویند،اینامریکااستکهمیبایست
ابتداتعهداتخوددرچارچوببرجامرااجراکردهوتحریم

هارالغوکندتاتهراننیزتعهداتشرادوبارهاجراکند.
درحالیرابرتمالیبامقامهایسهکشوراروپاییرایزنی

درکنفرانسخبریخودانتصابرابرتمالیراتاییدکرد.
ندپرایس،سخنگویوزارتخارجهامریکاهمدرخصوص
آنتونی که است گفت بیانیهای در ملی رابرت انتصاب
بلینکن،وزیرامورخارجهامریکادرحالتشکیلیکتیماز
کارشناسانمجربومتخصصبادیدگاههایمختلفاست

کهرابرتمالیهدایتاینتیمرابهعهدهخواهدداشت.
امنیتملیدولت درهمینحال،جیکسالیوان،مشاور
جوبایدندرهمینروزگفتکهاولویت»فوریوحیاتی«
دولتجدیدامریکارسیدگیبه»بحرانتنشافزایبرنامه

اطالعاتروز:دومنبعمطلعبهرویترزگفتهاندرابرتمالی،
با دلو ایرانروزجمعه10 امور امریکادر نمایندهجدید
هستهای توافق خصوص در اروپایی کشور سه مقامهای

موسومبهبرجامگفتوگوکردهاست.
یکدیپلماتاروپاییگفتهاستکهرابرتمالیبامدیران
گفتوگو آلمان و فرانسه بریتانیا، خارجه وزارت سیاسی

کردهاست.
ایندیپلماتاروپاییکهنامشفاشنشدهاضافهکردهاست
کهگفتوگوهادرراستایجمعبندیهادربارهتوافقبرجام
وارزیابیدیدگاههایاینکشورهانسبتبهاینموضوعبود.
یکمنبعدیگرنیزباتاییداینگفتوگوهاازبیانجزئیات

دراینخصوصخودداریکرد.
وزارتامورخارجهامریکاهنوزدرخصوصاینمذاکرات

بیانیهایمنتشرنکردهاست.
دولتجوبایدنروزجمعهاعالمکردکهرابرتمالی،یکی
ازاعضایاصلیتیمباراکاوبامارییسجمهوراسبقامریکا
درجریانتوافققدرتهایجهانیباایراندرسال2015
رابهعنواننمایندهویژهدرامورایرانمنصوبکردهاست.

الیوت سپس و هوک بریان ابتدا ترمپ دونالد دولت در
امور در امریکا ویژه نماینده دیپلماتمحافظهکار، آبرامز،

ایرانبودند.
طیروزهایاخیربهدنبالگمانزنیدرخصوصانتصاب
رابرتمالی،شماریازجمهوریخواهاندرکنگرهوطرفداران
سیاستسختگیرانهدرقبالجمهوریاسالمیایرانازاین
اقدامبهشدتانتقادکردهوازدولتجدیدامریکاخواسته
این بهرغم اما اینسمتمنصوبنکند. به را بودندوی
درخواستها،جنساکی،سخنگویکاخسفیدروزجمعه
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یکن  سوارس دومنی باز
تاثریگذار دوران سیمئونه

هوادارانمهاجماروگوئهایرادومینبازیکن
در آرجانتینی سرمربی دوران تاثیرگذار

اتلتیکومادریدمیدانند.
اتلتیکومادرید، دپورتیوو، موندو از نقل به
باشگاهوهوادارانازعملکردخریدبزرگتیم
تابستانیخوشحال انتقاالت و نقل درفصل
هستند.ازلوییسسوارسصحبتمیکنیم
صدرنشین اتلتیکو برای کلیدی مهره که
مهاجم های گل آید. می حساب به اللیگا
اخیر های بازی در خصوص به ای اروگوئه
برایروخیبالنکوحیاتیبودندچونپیروزی
یاتساویرابرایاینتیمبهارمغانآوردند.

فصل  این  کنونی  گلزن  بهترین  سوارس 
اللیگا در کنار اِن

نصیریبا12گلاست.اوتنهابه1۸ضربه
تعداد این بتواند تا داشت نیاز درچارچوب
گلرابهثمربرساندیعنی۶۶درصدضرباتش
موثربودند.مهاجماروگوئهایبهترینشروع
رادردورانورزشیاشداشتهاست.نهدر
لیورپول،نهآژاکس،نهخرونینخنویابارسا
نتوانستهبوددر15بازینخستاینتعداد

گلبهثمربرساند.
در دپورتیوو موندو نظرسنجی اساس بر
تنها اتلتیکو در سیمئونه پابلو دیگو دوران
یکبازیکنتاثیرگذارترازسوارسبودهاست.
کاربراناینسایتراداملفالکائوراباالتراز
-12( فصلی در دیدند. ای اروگوئه مهاجم
2011(کهسرمربیآرجانتینیازنیمفصل
هدایتقرمزوسفیدپوشانرابرعهدهگرفت
فالکائوفوقالعادهعملکرد،3۶گلبهثمر
رساندوچهارپاسگلداد.اوششباردبل

ودوهتتریککرد.
فالکائو51.۸درصدآرارابهخوداختصاص
دادوسوارسبا3۷.۶درصددرجایگاهدوم
قرارگرفت.بازیکنبعدیفرناندوتورساست
کهبا۴.5درصددررتبهسومدیدهمیشود.
تنهانبایدبهاینآرابسندهکرد.بایدعملکرد
میانگین او گرفت. نظر در هم را سوارس
ثبت به را بازی هر در گل درصد 0.۷9
قرار فالکائو درصد 0.۸2 از باالتر و رسانده
دارد.مهاجماروگوئهایآماربهترینسبتبه
دیگوکاستاوآنتوانگریزمانبهثبترساند.

بارسلونا ریاست کاندیدای الپورتا، خوان
درآخریناظهاراتخودطعنهسنگینیبه
مدیرانPSGزدهواینتیمراتهدیدبه

شکایتکردهاست.
برای را بخت بیشترین که الپورتا خوان
نشستنپشتمیزریاستکاتاالنهادارد،
صحبت پاسخ خود، اظهارات آخرین در
هایمدیرورزشیPSGرابهتندیداده
پاریسی باشگاه از دیگر بار الپورتا است.

سرمربیمنچستریونایتدباردادعایتکیه
بیشازحداینتیمبهبرونوفرناندز،گفت
مناسب او و بازیکن این مناسب تیم که

تیماست.
برونوفرناندز2۶سالهاززمانپیوستنبه
گلزنی هم تیم این برای سرخ شیاطین
ساخته را بسیاری های گل هم و کرده
فرناندز که گوید می سولسشر اما است،
منچستر زنجیر های حلقه از یکی فقط

یونایتداست.
اززمـانپیوسـتنبـهشـیاطین فرنانـدز
بـه تبدیـل گذشـته، جنـوری در سـرخ
سـتارهایـنتیـمشـدهاسـت.اوهـمدر
پـاس تعـداد وهـمدر تعـدادگل)11(
در تیـم ایـن بازیکـن برتریـن ،)۷( گل
لیـگبرتـربـودهودرچمپیونزلیـگنیـز
۴گلدیگـربـرایشـیاطینسـرخزدهو
یـکپـاسگلرانیـزبـهنـامخـودثبـت

کـردهاسـت.
فرناندزنقشیکلیدیدراوجگیریدوباره
منچستریونایتدوتبدیلشدناینتیمبه
لیگ در قهرمانی جدی مدعیان از یکی
اینوجودسرمربیشیاطین با دارد، برتر
سرخمعتقداستکهفرناندزنیزهمانقدر
کههمتیمیهایشبهاونیازدارند،بهآنها

عالی دادگاه و برخوردکنند قاطعانه فیفا
از مواقعی چنین در نیز ورزشی داوری

دخالتوصدوررایاباییندارد.«
ازمائوریسیوپوچتینو،سرمربیپاریسن
ژرمن،نیزراجعبهاحتمالامضایقرارداد
بامسیسوالشدواوپاسخیدیپلماتیک

برایاینپرسشداشت.
بگویم که چه هر »من گفت: پوچتینو
اشتباهبرداشتخواهدشد.منهرچهکه
اینجادارمرادوستدارم.بازیکنانبزرگ
درهرلیگودرهرتیمیجامیافتندو

مناسبخواهندبود.
های تیم به متعلق که بازیکنانی به من
دیگرهستنداحتراممیگذارم،چوندیگر
تیمهاممکناستخشمگینشوندومن

درکمیکنمکهچرا.
مامیدانیمکهدرجهانفوتبالقدیسین
از تواند نمی هیچکس ندارند؛ وجود
چرا که باشد داشته شکایت باشگاهی
تالشمیکندتیماشراپیشرفتدهدو
اینصحبتمنحاوییک اما بهترکند.

پیامپنهانازسویمانیست!«

در چه هر که چرا کند، پیدا ادامه روند
لیگباالتربرویم،فشاربیشتریبرماوبر
اوواردخواهدشد.اکنوناودرمرکزتوجه
است،امامطمئنمکهمیتواندبهخوبیاز

پساینفشاربربیاید.«
فرناندز اضافهکردکه سولسشرهمچنین
ترین انرژی پر و صداترین و سر پر از
بازیکناناینتیمدرزمیناستوعطش

اوبهبردنراستایشکرد.
سولسشرافزود:»اونظراتخودشرادارد
ویکبرندهاست.اوازآندستبازیکنانی
نیستکهبگذاردبازیتمامشودوبعداز
برونومی بهآنصحبتکند. راجع بازی
خواهدکهدرهمانلحظهرویبازیتاثیر

بگذارد.
فوتبـالخـود و اسـت بـردن اومشـتاق
رامـیشناسـد،مـیدانـدقـادربـهچـه
کارهایـیاسـت.فکـرمیکنـماوتکتک
بـازیهایـیکـهازتلویزیـونپخـشمـی
شـودراتماشـامـیکنـد،مخصوصـابازی

هـایبـزرگرا.
اگرازاوبپرسیبازیشبقبلرادیدی؟
مطمئنا است. دیده را بازی همیشه او
در خود دوران از را استفاده بیشترین او

فوتبالخواهدبرد.«

ادعاکردهکهدرصورتنشستنپشتمیز
ریاستبارسلونا،قادرخواهدبودتالیونل

مسیرادرنوکمپنگهدارد.
الپورتاPSGرامتهمبهبیاحترامیدر
و کرده مسی به راجع هایشان صحبت
تهدیدکردهکهدربارهاینموضوعبهفیفا
تهدیداتالپورتاحاال داد. گزارشخواهد

دوچندانشدهاست!
خوانالپورتاگفت:»منصحبتهایآنها
رانامناسبوناجوریافتم.اینصحبتها
بیتجربگیآنهارادراینسطحنشانمی
داد.آنهاهنوزبایدخیلیچیزهادرجهان

فوتبالیادبگیرند!
است غریزی واکنشی این دانم نمی من
یامشکلدربرقراریارتباط.شایدبتوانند
بامسیقراردادامضاکنند...اگرهمچنان
جایی تا  بگذارند! پا زیر را مالی فرپلی
کهمنمیدانمآنهاسالگذشتهضررهای
قابلتوجهیداشتهاند.کنجکاومبدانمآیا
آنهافرپلیمالیرابرایبهخدمتگرفتن

مسیزیرپامیگذارند.
و یوفا امیدوارم بیافتد اتفاقی چنین اگر

نمـیتواننـدبدوند!
من و است زنجیر از ای حلقه اینجا او
از برونوهمخواهدگفتکه مطمئنمکه
همتیمیهایشوکمکیکهآنهادرطول

بازیبهاومیکنند،سپاسگزاراست.
ازروزاولکهاوبهتیمآمد،خواستکهدر
اطرافاشتاثیرگذارباشد،درمحیطبازی

یارویکارکنانتیم.
اوانسانیبسیارفروتنوسختکوشاست
وفکرمیکنمهمهدیدهاندکهدرزمین
او اول ازسال چهکارهاییمیکند.من
دراینتیمبسیارراضیاموامیدوارماین

کهبهدنبالامضایقراردادبالیونلمسی
است،بهسختیانتقادکردوگفت:»شاید
اگرهمچنان بخرد را مسی بتواند PSG

فرپلیمالیرازیرپابگذارند!«
الپورتاکهقبالهمسابقهریاستبارسلونا
رادارد،امیدواراستکهدرانتخاباتآتی
اینباشگاهدرماهحوت،مجددابرایاین
سمتانتخابشود.صحبتهایلئوناردو،
شدت به را الپورتا ،PSG ورزشی مدیر
عصبانیکردهوموجبشدتااوهمجوابی

آتشینبدهد.
لئوناردوگفتهبود:»بازیکنانبزرگیمانند
،PSG خرید لیست در همواره مسی
خواهندبود،البتهاالنزمانمناسبیبرای
صحبتیاحتیخیالپردازیراجعبهاین
موضوعنیست.اماماهمپشتآنمیزی
دور بسیاری های باشگاه که ایم نشسته
آنحضوردارندووضعیتمسیرابادقت
پشت هنوز ما نه، البته کنند. می دنبال
احتیاط محض اما ایم، ننشسته میز آن
صندلیماپشتآنمیزرزروشدهاست!«
الپورتادرتبلیغاتانتخاباتیخودپیوسته

وابستهاست.
سولسشرگفت:»برونوبهاولدترافوردآمد
تیم به زمانی در او کرد. تیمکمک به و
اضافهشدکهمابهبازیکنیماننداوبسیار
بهتیمیآمدکه برونوهم نیازداشتیمو
ویژگیهاومهارتهایاوراشکوفاکرد

وبهثمررساند.
برونـوبهتیمـیآمدکهبرایاشمناسـب
بـودواونیـزمناسـبایـنتیماسـت.این
بازیکنـان اگـر اسـت؛ متقابـل موضـوع
ندونـد،برونـونمـیتوانـدپـاسهایشرا
بفرسـتد،اگـربرونـوپاسندهـد،بازیکنان

الپورتا:

یر پا بگذارد پلی مایل را ز ید میس باید فر PSG برای خر

سولسرش تکیه بیش از حد یونایتد به فرناندز را رد کرد
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توزیعشرطنامهوتسلیميآفرهااليساعت)09:30(بجهقبلازظهر)21(یومبعدازنشراعالنکهآخرینمعیادضرباالجلتسلیميآفرهاميباشدصورتمیگیردآفرهايدیررسیدهوانترنتيپذیرفتهنميشود.
تضمینآفرمبلغ)۴1۷،000(چهارصدوهفدههزارافغانیبودهکهداوطلبانآنرابهشکلگرنتیبانکیدرداخلآفرهایسربستهخویشارایهبدارند.

داوطلبانواجدشرایطمیتوانندشرطنامهرابهشکلسافتدرفلشازآدرسذیلاخذنمایند.
آدرس:ناحیه9،ریاستتدارکاتمنزلتحتانيوزارتامورسرحداتوقبائیلمکروریانسومجوارسترهمحکمه،کابلافغانستان.

نوت:درصورتیکهتاریخمعینشدهبرایتسلیمیآفرهابهروزرخصتیتصادفنمایدآفرهادرروزبعدیکاریدرهمانساعتتعینشدهتسلیموبازگشاییخواهندشد.
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غیرمتعارفاززبانداردکهاصالجزءمسئولیت
زباننمیباشد.ازطرفی،جداییازاینتعارض،
میتافیزیکالسازیدرهمچونموارد،امرمعمول
بدون دیگر، مذهبی فرقههای چنانکه است.
گلهمندیاززبان،رفتارشانراقدسیسازیکرده

اندومیکنند.
فقه تصوف، دروندینی بزرگ رقیبان از یکی
است.هردوازگزارهیزبانیاستفادهمیکند.فقه
همابزاریغیراززباندراختیارندارد.اماچرا
درتحققبرنامههایشدرمقایسهباتصوفموفق
تجربههای انتقال میکانیزم چون، است؟ بوده
فقیهانه،درمقایسهباتصوف،کاربردیوآسان
است.انتقالتجاربفقهی،بهسادگیامکانپذیر
است.برایهمهقابلفهموقابلاجراستکه
چگونهوضوبگیرد،درنمازروبهکجابایستد،
نصابمالشبهچندکهرسیدبایدزکاتبدهد،

سهمبدهدوحجبرودومسائلازاینقرار.
حالآنکههمتصوفوهمفقه،مبتنیبرتوصیه
اند.هردو، نهی و امر زبان زبانهردو، و است
اند.هردو انگارهیمردمجاهل تعمیمدهندهی
انحصارخودمیداند.دربیتهای داناییرادر
فوقمولوی،اگربهجایتصوف،فقهرابگذاریم
آید. نمی وجود به بیتها معنای در تغییری
دیگر و فلسفه با خصمانه موضع عین هردو،
علومعقلیرادارد.لذا،تفاوتفقهوتصوف،در
موفقیتوعدمموفقیتشان،درمیکانیزمانتقال

توصیهمیباشد.
درکلتوصیه،بخشکوچکیازمسائلراحل
میکند.توصیهبامسائلسروکارداردتامشکالت.
ومسائلحل است رفعکردنی چونمشکالت
کردنی.رفعمشکل،کارعملیمیخواهدوحل
مشکالت از بخشی است. زبانی بازی مسأله،
جامعه،ریشهدرنادانیدارد.حالآنکهمردم
بسیاریازمشکالتشانرامیدانداماامکانات
نیاز موقعها، همچون در ندارد. آن رفع برای
نیستمابهمردمآگاهیبدهیمبلکهبایدبه
آنانرسیدگیکردتامشکلبرطرفگردد.چون
مشکالتجامعه،تنهادرندانستنریشهندارد

بلکهدرنداشتننیزریشهدارد.
نکته ادبیاتوتصوفدرهمین با تفاوتعلم
است.علمباابزارهاییکهدردستداردانتقال
نیرومند ابزارهای تکنولوژی، میکند. تجربه
انتقالتجربهاند.امادرجهانادبیات،فقطزبان
استکهبهعنوانتنهامنبعانتقالتوصیه،عمل
میکند.اماعلم،همزبانوهمتکنولوژیرادر

اختیاردارد.
وقتیدرجهانصوفیانه،زبانتنهاگزارهیانتقال
که میباشد این بعدی نکتهی هست توصیه
میکانیزمتطبیقاینتوصیههادرچنینجهانی،
چهچیزمیتواندباشد؟پاسخاینپرسشرابا
دومثالیازمثنویمولوی،دریافتخواهیمکرد.

ادامهدارد...

مکنرادارد.پررنگترینصنعتدرزبانتوصیه،
پررنگترین که آنطور میباشد. تضاد صنعت

صنعتدرادبیاتستایشیاغراقاست.
نگاهدرزبانتوصیهای،استواربرندانستناست.
اگر ایناستکهمردمنمیداندو تصورغالب
که است درست میشود. حل مشکالت بداند
این پرسش اما است ندانستن اصلی مشکل
اینجا در نمیداند؟ را مردمچهچیز که است
توصیهکنندهتصورمیکندکهمنبعداناییفقط
را او دانستنیهایی که هرکسی و اوست خود

ندانستدرنادانیبهسرمیبرد.
و ظرف دانایی، برای توصیهکننده که لذاست
محدودهقایلمیشودواینظرف،خوداوست.
خوداونیزمحصوربریکظرفدیگراست.این
ظرفیکهخودتوصیهکنندهرامحدودمیکند
ممکندینیامذهبیباشدکهاوبهآنمعتقد
است،یافرقهایباشدکهاوبدانمعتقداست،یا
رشتهایازرشتههایعلمیایباشدکهاوبدان
تسلطداردویاهممجموعهتجربههایمحدود
باشندکهفرددرطولزمانکسبکردهاست.
دراینمیان،پیمانهیمتصوفانتوصیهگر،دین
هرکه میتواند. بوده شان صوفیانهی جهان و
دردینیکهآنانبهآنمعتقدبودندنمیبودو
مانندآنانجهانراازپنجرهیتصوفنمیدید
نادانبودودانایینیزدرهمینمحدوده،خالصه

میشد.
داناییدرنزدصوفیان،فلسفهنیستچون:»کاف
فای ز دارم بهحقالمعرفه/دوستتر اینجا کفر
نزد در دانایی )۴39 :1393 )عطار، فلسفه.«
آنانعلومهندسی،طبابتونجومهمنیست.
زیرا:»خردهکاریهایعلمهندسه/یانجوموعلم
طبوفلسفه/کهتعلقباهمیندنیاستش/رهبه
هفتمآسمانبرنیستش/اینهمهعلمبنایآخور
است/کهعمادبودگاوواشتراست/بهراستبقای
حیوانچندروز/نامآنکردنداینگیجانرموز.«
)مولوی،13۷۸،دفترچهارم:۶22(اینداناییها،
برایپرکردنآخورحیوانیتآدمیاستوتعلق
دنیاییدارد.چیزیکهبهایندنیاتعلقداشته
را علوم این ندارد. راه هفتم آسمان به باشد،
برایبقایحیواناتبنانهادهاندوصاحباناین
داناییها،گیجاندوازسرگیجی،نامآنرارمزها

گذاشتهاند.
صوفیانه جهانشناسی صوفیان، نزد در دانایی
هست.جهانشناسیایکهتهیازسوادحرف
مال قلم، و حرف سفید. برف چون و است
دانشمنداست.زادصوفی،نشانههایپایاوست
کهطیطریقنمودهاست.»دفترصوفیسواد
حرفنیست/جزدلاسپیدهمچونبرفنیست/
آثار چیست صوفی زاد قلم/ آثار دانشمند زاد
قدم.«)همان،دفتردوم:1۸۷(رویاینجهت،
دنبالکردن»آثارقدم«صوفیان،برایهرکسی
تعمیم راهحل، و تجربه این نمیباشد. ممکن
اولوآخراست. دادنشمحالاست.تجربهی

اینسهعارفتجربهکردهباشندامادرگزارهی
زبانی،چیزیازخودیادگارنگذاشتندیاتوانآن
رانداشتندکهبهکمکزبانانتقالتجربهنمایند.

ازاینروچنینافرادامروزگمناماند.
در که است زبانی میراث از مجموعهای متن،
برای و شدهاند انباشته هم روی قرنها طول
مارسیدهاست.کردارانسانهادرطولتاریخ،
ازطریقزبانشانیابهگونهیشفاهیویابه

گونهیمتنبهماانتقالیافتهاند.
توصیههای اجرایی میکانیزم میماند حال
متنمحور.پیشازآنکهبهاینموضوعپرداخته
انواعتوصیهرامرورمیکنیم.توصیهسه شود

حالتدارد.
حالتی، چنین در می دانم. همه چیز  من   .1
هست. کل دانای میکند فکر توصیهکننده
چنین دچار فرد وقتی میداند. را همهچیز
تصوریازخودشددیگرانرانادانفکرمیکند
میدهد. تعمیم جامعه سطح در را جهالت و
مهمترینآفتنخبهمحوری،همیننکتهاست.
نخبگان،وقتیدرمرحلهیتوهمدانایکلبودن
تعمیم و میکنند تصور نادان را مردم رسید
نادانیبرایمردم،اورابیپروامیسازد.هرچیزی
به که نسخهای هر و میگوید شد دلش که
مذاقشخوشخورد،تجویزمیکند.فکرمیکند
اگرکیمیاگریاونباشد،همههالکخواهدشد.
توصیهکننده حالت، این در ناتوانم. من   .2
اما نیست. کارساز توصیههایش که میداند
امکاناتیغیرازاینندارد.بنابراین،نصیحتگردر
موقفدانابهناتوانیخویش،بهخاطرموقعیتو
حبذات،دستازتوصیهبرنمیداردوبازهم،

ایندانایناتوان،بهمردمامرونهیمیکند.
مرحله، این در می کنم. سرگرم  من   .3
توصیهکنندهخوبمیداندکهتوصیههایاودر
حدگفتاردرمانیهمکارسازنیست.امابازهمبه
خاطرحفظجایگاهخودازآخرینفرصتنیز
استفادهمیکند.تفاوتحالتسومباحالتدوم
درایناستکهدرحالتدوم،نیتتوصیهکننده
امادرحالتسوم،نوعیترفندو صادقاست.

بازیبااحساساتمردم،دخیلمیباشد.
زبانتوصیهای،متضاداست؛حالتاینبکنآن

متنهایادبیاتفارسیدورهیسبکعراقیبه
گونهیمشخصودرکلمتونادبیاتفارسی،
درکنارابعادزیباییشناختی،پهلوهایکاربردی
نیزدارند.اینبعدکاربردی،همانراهحلهاییاند
کهدرمواجههبامشکالت،برایانسانپیشنهاد
شدهاست.آنگونهکهمشکالت،درگذرزمان
میگیرند بهخود تازه ابعاد و میشوند بیشتر
راهحلهانیزمتناسبباآن،متعددمیشوندتا

پاسخگوینیازهایزمانحالباشند.
مخرجمشترکادبیاتصوفیانهوحکمیسبک
انسان برای حل راه پیشنهادکردن در عراقی،
فارسیزباناست.هردوبرایانسان،توصیههایی
دارندودرمقامنصیحتگرانحاذق،امرونهی
ادبیات نصیحتگرایانهی رویکرد میکنند.
یکچتر زیر را هردو حتا وحکمی، صوفیانه

ادبیاتتوصیهایمیآورد.
شایداینپرسش،پیشبیایدکهادبیاتصوفیانه،
محصولتجربهیکشفوشهودصوفیانهاست
طریق از و داده انجام عمال را آن صوفی که
گزارهیزبانیبهدیگرانمنتقلکردهاست.در
پاسخبایدگفتممکنصوفیاینتجربهراپشت
سرگذراندهباشدولیبرایماصورتزبانیآن
منتقلشدهاست،نهگونهیعملیآن.یعنیما
بازبانصوفیانسروکارداریمنهباعملکردآنان.
اهمیتمولوی،عطاروسناییبرایمابهخاطرآن
میراثزبانیایاستکهازخودبهیادگارگذاشته
اند.ماچیزیازتجربههایعملیآناننمیدانیم
کهواقعامراحلشریعت،طریقتوحقیقترا

چگونهسپریکردهاند.
پسوقتیباتجربهیزبانیآنانروبهروهستیم،
آنانسروکار بامجموعهتوصیههایی یعنیکه
مراحل متصوفان، که میدانیم چه ما داریم،
کشفوشهودراچگونهسپریکردندوآیااصال
سپریکردندیاخیر؟اگرامروز،مثنویودیوان
کبیرازمولوی،منطقالطیرومصیبتنامهازعطار
وحدیقةالحقیقهوسیرالعبادالیالمعادازسنایی
وجود سنایای و عطاری مولویای، نمیبود
نمیداشت؛حتااگرآنانهفتادمرحلهیکشف
شاید بودند. کرده سپری را صوفیانه شهود و
بودندکسانیکهاینمراحلرابهمراتببهتراز

صوفیان از که چیزی ما فعال که است جالب
داریمهمینسوادحرفاستنهآثارقدم.مثنوی،
منطقالطیر،حدیقه...سوادحرفندنهنشانههایی
راه.پسمابانشانههایتجربیصوفیانسروکار
نداریمبلکهبانشانههایزبانیصوفیانسروکار
برای گزارههایی زبانی، نشانههای این داریم.
تجربههایشان.در تا اند توصیههایمتصوفان
اینجا،مابادوامرمشکلروبهروییم.اول،نفس
تجربهیصوفیانهودوم،اشکالدرنحوهیانتقال

اینتجربهیدشوار.
میکانیزمانتقالتجربهدرجهانصوفیانه،تقریبا
در میکانیزم، این زیرا، است. بینشان مدلول
بسیار شرایط تحت هم آن زبانی، گزارهی
دشوار،استثنایی،انحصارگرایانهوریاضتطلبانه
مطرحشدهاست.صوفیان،برایانتقالتجارب
یا نداشتهاند. زبان از غیر ابزاری عملیشان،
بهتراستبگوییمازابزاریبهتراززباناستفاده
نکردهاندیانتوانستهانداستفادهکنند.بههمان
دلیلاززبان،سختگلهمندبودهاندکهدرانتقال
تجربهناکامند.اینسخن،درستهماست.چون

کارزبان،انتقالتجربهیعملینیست.
مقابل در را زبان ضعف این صوفیان، منتها
زبان، گویا که پنداشتند چنین تجاربشان،
و تجارب و هست مادی و زمینی پدیدهی
آنکه معنوی.حال و قدسی آنان، تمرینهای
هردو،ریشهیزمینیدارندوجزءهستیانسان
انتقال از غیر چیزی زبان، ظرفیت ولی است.
تمام برای مجرایی زبان، اگر میباشد. تجربه
میبود او اختراعات و اکتشافات انسان، اعمال
آموزشهای ورزشی، رشتههای به نیازی پس
عملییوگاوتکنولوژینمیبود.چونهمهرااز

طریقزبانمیشدمنتقلکرد.
مثالبهجایصوفیاگریکورزشکار،تکنیکها
آنکه عوض به را خود بدنی حرکتهای و
غیر کسی به و بدهد نمایش بدن حرکات با
توضیح زبان با کند کوشش بیاموزاند ازخود
که میافتد اتفاقی عین کند، منتقل و بدهد
برایصوفیافتادهاست.درحالیکهدراینجا
بحثقدسیبودنومعنویبودنرفتارورزشکار
میتافیزیکالسازی بنابراین، نیست. میان در
تمرینهایصوفیانه،ریشهدرماهیترفتارآنان
این بین که هست تعارضی عوض، در ندارد.
رفتارهاوزبان،درامرانتقالآنبهدیگری،اتفاق
افتادهاست.اینتعارضباعثشده،تاصوفیان
جنس از آنان صوفیانهی رفتارهای کنند فکر
فراموش عاجز. آن برتافتن از زبان و دیگرند
نکنیمکههرتمرینبدنیای،تغییراتروانیفرد
رانیز،بههمراهداردوهرتغییرروانی،قدسیو

وحیانینیست.
حرف سواد صوفی »دفتر تعبیرهایی آن تمام
است، سفید برف چون صوفی دفتر نیست«،
»یکدهانخواهمبهپهنایفلک«واینهمه
نالیدنازناتوانیزبان،ریشهدرهمینخواست

راه حل های تعمیم انشونده 
و شکست خورده )1(

درخواست برای ابراز عالقمندی

دفتر پروگرام غذایی جهان - افغانستان )WFP( در جستجوی شرکت های معتبر و ثبت شده ترانسپورتی و 
تـرانـزیتی به منظور ارایه خدمات ذیل می باشد:

1- شرکت های ترانسپورتی به منظور انتقال مواد غذایی و غیرغذایی بشر دوستانه از گدام های این دفتر واقع 
در والیات کابل، مزاشریف، بدخشان، ننگرهار، هرات و قندهار به دیگر نقاط کشور.

آقینه،  بندر،  شیرخان  حیرتان،  گمرک های  از  محموله ها  گمرکی  اسناد  تصفیه  برای  ترانزیتی  شرکت های   -2
تورغندی، اسالم قلعه، تورخم و سپین بولدک و انتقال آن به دیگر والیات کشور.

بناء از شرکت های عالقمند دعوت به عمل می آید تا سند اظهار عالقمندی خود را همراه با جواز، اسناد تجارب 
کاری، اسناد تصفیه مالیاتی و معلومات حساب بانکی خویش را تحت عنوان ذیل جهت بررسی و طی مراحل 
بعدی به ایمیل آدرس kabul.Procurement@WFP.org ارسال بدارند. آخرین مهلت الی تاریخ 13 

فبروری 2021 مطابق با 26 دلو 1399 ساعت 4 بعد از ظهر می باشد.   
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ForWardIng ServIceS
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