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»پاکستانوارساییل؛روابططوالنیپنهانی«
»دیگر سخن گفنت از برقراری روابط دوستانه

با ارساییل، یک تابو نیست«

عــنوان های مـهم

امکانجایگزینینیروهایامریکاییبا

»بلکواتر«درافغانستان،زنگخطری

برایپاکستان

مودلینگوواقعیتهای
موجودکشور

آیا آزادی  ما را به مرگ نزدیک تر می کند ؟
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آن،  از  بدتر  اما  باقی  خود  جای  به  نیست،  بلند  ملت  خانۀ  از  مردم  صدای  این که 

اعضای مجلس همواره در تعطیالت به رس می برند، بعضی اعضای مجلس مرصوف 

تجارت شخصی اند، بعضی دیگرشان در سیاحت خارجی و برخی دیگر هم انگیزه و 

ظرفیت الزم را ندارند که بتوانند مشکالت موکلین را به حکومت منتقل کنند. حدود 

یک سال است که اکرث کرسی مجلس منایندگان خاک آلود شده و پاسخ گویی هم 

این منایندگان کجا هستند و مرصوف چه کاری؟  ندارد که  این سوال وجود  برای 

منایندگان مردم اگر به این تصورند که کسی متوجه آن ها نیست، سخت در اشتباه 

هستند. 

از سوی دیگر، این روزها موضوعات کالن ملی مطرح است، قرار است که دور دوم 

مذاکرات صلح آغاز شود. کشورهای منطقه با توجه زیادی مسایل داخلی افغانستان 

را پیگیری کرده و برای سیاست های آینده خود مشغول برنامه ریزی هستند. در این 

از  باالیی  امنیت جان شهروندان کوتاهی می کند، درصد  تامین  در  میان حکومت 

مردم از فقر و گرسنگی رنج می برند اما همین مردم که کتله بزرگی آن را فقرا تشکیل 

می دهد، با تحمل وضعیت  رقت بار، منایندگانی را انتخاب...
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خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:
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مهمرتین  جمله  از  کرونا،  واکسین  تزریق  و  تولید   

خربهایی است که این روزها مرتب مطرح می شود و بسیاری 

از تصمیامت مهم جمعی و فردی مردم و دولت ها بستگی به 

این دارد که واکسین چه زمانی تزریق شود و نتیجه اثربخش 

قابلیت  و  کاربردی  کیفیت  از  اما جدا  باشد،؛  طور  آن چه 

در  مردم  همراهی  و  عمومی  پذیرش  واکسین،  این  علمی 

تعیین  نقش  هم  واکسیناسیون  این  برای  مختلف  جوامع 

کننده یی در مهار کرونا در جهان دارد.

پاندمی کرونا، یک رشایط بحرانی و بی سابقه برای دهه های 

و  بیامری های همه گیر  با  دنیا  قبال هم  اخیر است. گرچه 

کشنده مواجه شده است، ولی برش در آن زمان به این حد 

از پیرشفت در علم طب و تکنالوژی نرسیده بود. این که دنیا 

در این عرص و این سطح از پیرشفت، زمینگیر این بیامری 

شده، ما را به این مساله رهنمون می کند که باید در زمینه 

توافقی  به  واکسین  از  استفاده  و  تولید  خصوصا  آن  مهار 

فراگیر رسید.

فروغ؛ روح ناآرام ادبیات
با آنکه »نه« گفنت فروغ به سنت ها از آگاهی فلسفی 

رسچشمه منی گیرد، اما همین عصیان گری بعدها در 
جهان بینی فروغ به آگاهی اندیشمندانه می رسد

فروغ در سال های ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۶)۱۹۵۳ الی ۱۹۵۸(  

بیرون  عصیان  و  دیوار  اسیر،  نام های  با  شعر  مجموعه  سه 

می دهد. در این کتاب ها دیده می شود که او هنوز جستجو 

می کند و به مقصد مطلوب نرسیده. او هنوز کامال مشغول 

با خودش است و بیرون از خودش را کم تر متوجه می گردد.

این سال ها از نگاه سیاسی و اجتامعی سال های پرآشوب و 

مهمی برای ملت ایران است.

رییس جمهور غنی:

فعالیت های رصافان باید منظم و 
منسجم گردد

جریمه ترافیکی از راه سیستم 
الکرتونیکی به خزانه دولت 

منتقل می شود

وزیر دفاع ترکیه:
جرنال حفرت جنایتکار جنگی است

پرخوری در چین غیرقانونی اعالم شد

همسایۀنابهکار!
پاسخ تعرض چین چیست؟

رویکردهایفردیدرزمینهواکسینکرونا
پذیرش و همراهی مردم برای  واکسیناسیون، نقش تعیین کننده یی در مهار کرونا دارد

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

کرسی های خاک گرفته، اعتبار بر باد رفته
در جریان سال جاری، اغلب اوقات اعضای مجلس منایندگان غایب بوده است



نخست  معاون  امرالله صالح،  مدنیت:  راه 

تصمیم  دومین  شصت و  در  ریاست جمهوری 

دولت گفته است که امضای توافق نامۀ دوحه، 

به طالب اعتامد به نفس کاذب و پوشالی داده 

و طالبان به زندگی مساملت آمیز و افغانستان 

جدید اعتقادی ندارند.

در  )۷جدی(  یک شنبه  روز  صالح  آقای 

هیات  صحبت   « است:  نوشته  فیسبوکش 

دومین  در  را  افغانستان  دولت  گفتگوهای 

مصالحه  عالی  شورای  رهربی  کمیتۀ  جلسۀ 

و  باهمی  زندگی  به  اعتقاد  طالب  شنیدم. 

مساملت آمیز با افغانستان نو ندارد«.

امنیتی  نهادهای  که  است  گفته  صالح  آقای 

به طالب  دولتی می توانند  ارگان های  و سایر 

تفهیم کنند که »غلط« کرده است.

معاون نخست ریاست جمهوری تاکید داشت: 

»مذاکرات صلح باید ادامه یابد تا راه صلح آمیز 

برای بحران پیدا شود، اما راه حل تنها از قطر 

کارایی  و  ظرفیت  تقویت  منی گذرد؛  دوحه  و 

کوتاه  صلح  به  رسیدن  برای  را  راه  دولت 

می سازد«.

عالی  شورای  رهربی  کمیتۀ  نشست  دومین 

مصالحۀ ملی، روز شنبه )۶ جدی(، برگزار شد. 

غنـی،  محمـدارشف  مدنیـت:  راه 

رییس جمهـوری در دیـدار بـا اعضـای شـورای 

رستـارسی رصافـان کشـور گفـت: »هـدف مـا 

ایـن اسـت کـه فعالیت هـای رصافـان بیش تـر 

را  مالیـات   مشـکل  گـردد.  منسـجم  و  منظـم 

وزارت مالیه حل می کند.«

کـه  کـرد  ترصیـح  ادامـه  در  رییس جمهـوری 

در قسـمت رسـیدگی بـه دوسـیه های رصافـان 

اقـدام خواهـد شـد و رضورت واضـح اسـت کـه 

رشکت هـا بایـد ایجـاد شـود.

افغانسـتان  د  رییـس  بـه  غنـی  محمـدارشف 

بانـک هدایـت داد کـه بـرای یـک دورۀ انتقـال 

بـر مالیـه ثابـت، بـا رصافـان بـه نتیجـه برسـد 

درنظرداشـت  بـا  رشکت هـا  رضوریـات  و 

بـه یـک  ایـن هـم  واقعیت هـا تعییـن گـردد و 

دارد. نیـاز  انتقـال  مرحلـه 

آقـای غنـی خطـاب به رصافـان تاکید داشـت: 

افغانسـتان به طـرف دیجیتلـی شـدن مـی رود 

و در آینـدۀ انتقـاالت برقـی به صـورت معیـاری 

فراهـم خواهد شـد.

اصالحات بانک داری در د افغانستان 
بانک

رسپرسـت  احمـدی،  اجمـل  هـم،  سـویی  از 

کار  گفـت:  نشسـت  در  بانـک،  افغانسـتان  د 

و  دارد  ادامـه  بانـک داری  اصالحـات  روی 

می خواهیـم کـه جوازهـای انفـرادی رصافان را 

دهیـم. تغییـر  رشکتـی  جوازهـای  بـه 

وی افـزود که اصالحات در د افغانسـتان بانک 

گردیـده،  بیش تـر  هامهنگـی  دارد،  جریـان 

بحـث روی چالش هـا و توزیـع جوازهای جدید 

آغـاز شـده و بـرای تامیـن امنیـت رصافـان نیـز 

توجـه صـورت گرفته اسـت.

آقـای احمدی عـالوه کرد که در هفته گذشـته 

برنامـه تشـویقی بـرای رصافـان آمـاده شـده تـا 

آنـان جـواز رشکتـی بگیرنـد و هدف این اسـت 

کـه نـرخ افغانـی را ثابـت نگهداریم.

رییـس  صافـی،  میرافغـان  حـال،  عیـن  در 

شـورای رستـارسی رصافـان از رییس جمهوری 

کمیتـۀ  ایجـاد  و  رصافـان  بـه  توجـه  به خاطـر 

کـه  گفـت  منـوده،  تشـکر  رصافـان  مصونیـت 

نزدیک تـر  بانـک  افغانسـتان  د  بـا  مـا  روابـط 

شـده و در هرگونـه رشایـط مـرصوف خدمت به 

می باشـیم. وطـن 

مالیـه  اسـت  ایـن  مـا  »خواسـت  گفـت:  وی 

ثابـت شـود، بـه دوسـیه های رصافـان در لـوی 

مشـکل  و  گیـرد  صـورت  رسـیدگی  سـارنوالی 

گـردد.« نیـز حـل  داخلـی  انتقـاالت 

این دیدار شـام روز گذشـته در قرص چهارچنار 

ارگ انجام شد.

راه مدنیت: رشکت برشنا کشور اعالم کرد که 
دو قرارداد مهم خریداری برق را با شبکه ملی 

برق اوزبیکستان امضا کرده  است.
نرش  با  )۷جدی(  یک شنبه  روز  برشنا  رشکت 
»د  عالی رتبه  هیات  که  گفت  خربنامه یی 
افغانستان برشنا رشکت« در سفری  که به کشور 
در بخش  را  تازه    گام های  اوزبیکستان داشت، 

تورید انرژی برق اوزبیکستان برداشته اند.
این سفر هیات  این رشکت، در  طبق خربنامه 
به  را  قرارداد  دو  اوزبیکستان  جانب  با  برشنا 
انرژی برق برای  امضا رسانده که شامل خرید 
لین  پروژۀ  ساخت  و  ۲۰۲۱میالدی  سال 

۵۰۰کیلوولت رسخان- پلخمری می باشد.
برق،  انرژی  خرید  قرارداد،  این  اساس  بر 
اوزبیکستان در سال ۲۰۲۱میالدی دوهزار و دو 
صد میلیون کیلووات ساعت برق را به افغانستان 

صادر خواهد منود.
پروژۀ  ساخت  قرارداد  مواد  مطابق  همچنین 
۵۰۰کیلوولت رسخان- پلخمری، کار عملی این 
پروژۀ مهم در سال ۲۰۲۱میالدی آغاز می شود 
و با تکمیل کار پروژۀ ۵۰۰ کیلوولت، در سال 
در  و  ساعت  میلیارد کیلووات  چهار  دوم  و  اول 
سال های بعدی در حدود شش میلیاردکیلووات 

ساعت برق به افغانستان صادر خواهد شد.
برشنا افزود که قراردادهای فوق الذکر از سوی 
صفی الله احمدزی، رسپرست ریاست تجارتی د 
افغانستان برشنا رشکت و جان داد ایسا قلوف، 
رییس شبکه های ملی برق اوزبیکستان، به امضا 

رسیده است.
این در حالی ست که رشکت برشنا دیروز اعالم 
اوزبیکستان  وارداتی  برق  لین  یک  که  کرد 
و  شده  پرچاو  تخنیکی  مشکالت  به دلیل 
مشرتکین کابل و والیات با کمبودی برق مواجه 

خواهند شد.
پرچاو  وارداتی  برق  »لین  کرد:  ترصیح  برشنا 
به  از ۴۳۰میگاوات  وارداتی  و مقدار برق  شده 

۲۰۰میگاوات کاهش خواهد یافت«
پرچاوی،  این  از  پس  که  افزود  برشنا  رشکت 
برق  ۲۰۰میگاوات  با  کشور  برق  نیازمندی 
تامین  داخلی  تولید  ۲۳۰میگاوات  و  وارداتی 

خواهد شد.
کشور  رسارس  و  کابل  برق  نیز  اکنون  هم 
سهمیه بندی شده و اکرث مناطق در ۲۴ساعت 

۸ساعت برق دارند.

راه مدنیت: عبدالودود خیرخواه، مدیر پالن و 
احصاییه ریاست عمومی ترافیک کشور، گفت: 
در حال حارض روی یک سیستم الکرتونیکی کار 
می کند که بر اساس آن متام پول های جریمه 

ترافیکی به خزانه دولت انتقال می یابد.
اظهار  )۷جدی(  یک شنبه  روز  خیرخواه  آقای 
داشت: »این سیستم تا چند روز آینده ساخته 
بانک ها  طریق  از  ترافیکی  جریمه های  متام  و 
دولت  خزانه  وارد  و  داده  تحویل  شفاف  به طور 

خواهد شد.«
اداره همه روزه در شهر کابل  این  به گفتۀ وی، 
جمع آوری  ترافیکی  جریمه  ۶۰۰هزار  تا   ۵۰۰

می کند.
ترافیک  عمومی  ریاست  احصاییه  و  مدیرپالن 
کشور تاکید داشت که این رقم ساالنه حدود یک 

میلیارد افغانی می رسد.
جریمه ها  انتقال  نحوه  از  شبکه ها  در  شامری 
به جای  پول  این  که  می گویند  و  منوده  انتقاد 
به  بیش تر  شود،  واریز  دولت  خزانه  به  اینکه 
جیب های شخصی می رود، اما ریاست ترافیک 
به زودی حل  این مشکل  کابل ترصیح کرد که 

خواهد شد.
امراالله صالح، معاون نخست  در همین حال، 
ریاست جمهوری، در تاریخ )۱جدی( در تصمیم 
امنیتی از تهیه و ترتیب طرح جامعه برای وضع 
اداره  توسط  چپه«  »دست  موترهای  بر  جریمه 

ترافیک کابل خرب داده بود.
آقای صالح گفت که تا چند روز دیگر این طرح به 
مرحله اجرایی خواهد رسید، اما حساب بانکی را 

هنوز وزارت مالیه باز نکرده است.
همچنین معاون نخست ریاست جمهوری در این 
تصمیم امنیتی افزوده بود: »امیدوارم که وزارت 
گمرکات  و  مالی  معینیت  به  خصوص  و  مالیه 
استعجالیت را درک و در این مورد اقدام منایند.«

کابل  که شهروندان  اساسی  از مشکالت  یکی 
همواره با آن درگیر بوده، معضل ازدحام ترافیکی 
بروز  سبب  که  است  شهر  این  راه بندی های  و 

مشکالت زیادی شده است.
وسایط  برای  مشخص  ایستگاه های  نبود 
نبود  میان رسک،  در  موترها  توقف  مسافربری، 
پارکینگ و پارک کردن موترها در مکان های پر 
ازدحام شهر، تقاطع ها و چوک های غیر معیاری، 
عبور  برای  غیرقانونی  و  روزانه  سیرهای  و  خط 
افراد بلند پایه دولتی از جمله مشکالتی است که 

سبب راه بندی های پایتخت شده است.
مساله بندش راه ها و ازدحام زیاد وسایل نقلیه، 
تنفسی،  و  محیط زیستی  مشکالت  بر  عالوه 
مشکالت شهری و ترافیکی زیادی نیز به وجود 

آورده است.

 

و  قانون گذاری  آدرس  مهم ترین  پارملان 

نظام های  در  دموکراسی  اصلی  رشیان  

به وجود  از  پس  می شود.  محسوب  دموکراتیک 

در  قوا  تفکیک  و  دموکراتیک  نظام های  آمدن 

دولت های دموکرات، پارملان نقش تعیین کننده 

و رسنوشت سازی را بازی می کند. بدین منظور، 

اساس  بر  قدرت  در  مردم  مشارکت  و  حضور 

عمل کرد این نهاد محاسبه می شود. همین طور 

در  مردم  نظر  و  خواست  اکنون  که  مساله  این  

و  نقش  به  نیست،  موثر  دولتی  ساختارهای 

تاثیرگذاری پارملان افغانستان برمی گردد و این 

از  نتوانسته اند  به درستی  که  منایندگان اند 

موکلین خود منایندگی و خواست و قدرت آن ها 

را در امور مملکت متثیل کنند.

مردم افغانستان هم اکنون دچار مشکالت متعدد 

و  فقر  از  هستند؛  بی شامر  رسدرگمی های  و 

مهاجرت،  بیکاری،  تا  گرفته  جنگ  و  ناتوانی 

بیم از آینده و آنچه فردا در انتظار آن ها خواهد 

بود. همین مردم بودند که با متثیل دموکراسی 

صندوق های  پای  به  جانی  خطرات  قبول  و 

به  خود  از  منایندگی  به  را  وکیلی  و  رفتند  رأی 

پارملان فرستادند اما منایندگان امروز آن ها را به 

فراموشی سپرده اند.

این که صدای مردم از خانۀ ملت بلند نیست، به 

از آن، اعضای مجلس  اما بدتر  باقی  جای خود 

بعضی  می برند،  به رس  تعطیالت  در  همواره 

شخصی اند،  تجارت  مرصوف  مجلس  اعضای 

برخی  و  خارجی  سیاحت  در  دیگرشان  بعضی 

دیگر هم انگیزه و ظرفیت الزم را ندارند که بتوانند 

کنند.  منتقل  حکومت  به  را  موکلین  مشکالت 

مجلس  کرسی  اکرث  که  است  سال  یک  حدود 

منایندگان خاک آلود شده و پاسخ گویی هم برای 

کجا  منایندگان  این  که  ندارد  وجود  سوال  این 

مردم  منایندگان  کاری؟  چه  مرصوف  و  هستند 

اگر به این تصورند که کسی متوجه آن ها نیست، 

سخت در اشتباه هستند. 

روزها موضوعات کالن ملی  این  از سوی دیگر، 

مذاکرات  دوم  دور  که  است  قرار  است،  مطرح 

صلح آغاز شود. کشورهای منطقه با توجه زیادی 

مسایل داخلی افغانستان را پیگیری کرده و برای 

برنامه ریزی  مشغول  خود  آینده  سیاست های 

هستند. در این میان حکومت در تامین امنیت 

باالیی  جان شهروندان کوتاهی می کند، درصد 

از مردم از فقر و گرسنگی رنج می برند اما همین 

مردم که کتله بزرگی آن را فقرا تشکیل می دهد، 

با تحمل وضعیت  رقت بار، منایندگانی را انتخاب 

کردند؛ اما مجلس منایندگان با وجود آگاهی از 

این مسایل لب فرو بسته و بی خیالی را استمرار 

می بخشند.

تایید  قانون گذاران  از  شامری  وجود،  این  با 

به  اعتامد  رأی  اعامل  از  پس  که  می کنند 

تکمیل  مجلس  نصاب  تاکنون  کابینه،  وزرای 

مجلس  عضو  قالتوال،  عبدالقادر  است.  نبوده 

مسایل  گفت:  مدنیت  راه  روزنامه  به  منایندگان 

و  است  مطرح  ملی  سطح  در  رضوری  و  مهم 

این  مردم در خصوص  است که منایندگان  نیاز 

دیگر،  جانب  از  و  کنند  موقف گیری  مسایل 

حضور  عدم  و  است  مطرح  ملی  بودجه  بحث 

منایندگان، مشکالتی را به وجود آورده است.

او گفت که هیات اداری مجلس، نام تعدادی از 

منایندگان را که به طور دوام دار غیرحارض بودند، 

بود  این  اعالم  از  و هدف  کرد  اعالم  رسانه ها  به 

منایندگان شان  که  بدانند  افغانستان  مردم  که 

زمان،  عین  در  یا خیر؛  دارند  در مجلس حضور 

مادۀ  چندین  مجلس  داخلی  وظایف  اصول  در 

انضباطی وجود دارد، در صورتی که یک وکیل به 

خانه ملت اعتنایی منی کند، باید مطابق اصول 

در  مساله  این  و  شود  برخورد  داخلی  وظایف 

نشست امروز)دوشنبه( بررسی خواهد شد.

اعضای  از  برخی  که  کرد  تاکید  همچنان  او 

مجلس به هیات اداری پیشنهاد داده اند که اگر 

غیرحارضی مجلس همچنان ادامه یابد، مطابق 

امتیازات   داخلی،  وظایف  اصول  و  قانون  به 

منایندگان غیرحارض قطع شود.

حقوقی  آگاهان  از  شامری  حال،  همین  در 

مجلس  کارایی  عدم  و  کارایی  که  باورند  براین 

افغانستان  دولت  مجموع  بحث  به  منایندگان 

مشکالت  اخیر  سال  شانزده  طی  برمی گردد؛ 

جدی وجود داشت که در این شکی نیست اما 

و  غیرقانونی  مداخالت  سلسله  یک  آن  کنار  در 

غیرموجه از جانب هر یکی از قوا صورت گرفته و 

این باعث شده که قوای سه گانه نتوانند اجراأت 

قانونی انجام دهند.

وحید فرزه یی، آگاه حقوقی، به روزنامه راه مدنیت 

مجلس  متوجه  نخست  مشکالت  که  کرد  تاکید 

امور  این مجلس است که در  منایندگان است. 

عین  در  و  می کند  مداخله  حکومتی  کارمندان 

حال، دخالت اعضای مجلس در اجراأت مربوط 

به حکومت مبنی بر پرداخت ها و اخذ قراردادها 

می باشد و این هم باعث انحراف حکومت 

از انجام کارهای درست شده است.

آگاه  این  گفتۀ  به  دیگر،  جانب  از  اما 

مجلس  امور  در  هم  حکومت  حقوقی، 

منایندگان مداخله می کند: صدور فرامین 

تقنینی، عدم معرفی نامزدوزرا جهت کسب 

مقابل  در  نبودن  پاسخ گو  اعتامد،  رأی 

استجوابات منونۀ بارز این مداخالت است 

کارهای  اعامل  در  را  مجلس  دست  که 

هم  طرف  دو  است.»این جا  بسته  درست 

مالمت و هم قسمی به مداخالت بودند که 

مداخالت،  این  درنظرداشت  با  نتوانستند 

کج فهمی و نفهمی های مسایل حقوقی که 

بودند  آن چه مکلف  به  این ها دارند، عمال 

اجراأت کنند.«

مشکالت  وجود  همچنان  فرزه یی  وحید 

معمول  امر  یک  را  سه گانه  قوای  میان 

یک  که  زمانی  می کند:  بیان  و  می داند 

روش جدید و یاهم یک مکتب جدید در کشورها 

تنظیم و تطبیق می شود، با این مشکالت مواجه 

می شوند ولی این منی توانند از کم کاری  برائت 

افغانستان  پارملان  بنابراین،  کنند؛  حاصل 

نتوانسته مطابق به قانون اساسی موثریت خود 

را اعامل کند.

پرسش دیگری که مطرح می شود این که پارملان 

قانونی اش  جایگاه  توانسته  چقدر  افغانستان 

آگاه  این  کند؟  تثبیت  دیگر  قوه  دو  کنار  در  را 

حقوقی پاسخ می دهد که جایگاه قانونی پارملان 

در قانون اساسی تعریف شده و می تواند به حیث 

در  باشد.  موثر  خیلی  اجراییه  قوه  کنرتل کننده 

در  حکومت  عمل کرد  از  نظارت  در  زمان،  عین 

تاثیرگذار  می توانند  ملت  از  منایندگی  و  تقنین 

بنیاد  بر  باشند و حتا اعضای مجلس می توانند 

قانون اساسی اتهام جرایم را مطرح و لویه جرگه 

می توانند  دیگر،  عبارت  به  و  کنند  دعوت  را 

رییس جمهور را به پای میز محاکمه بکشاند.

اما  شده  تسجیل  قانونی  لحاظ  از  او،  بیان  به 

اثر  در  افغانستان  پارملان  عملی،  لحاظ  به 

قانون  به  مطابق  منی تواند  حکومت  مداخالت 

عمل کند و برای این مساله یک نقص عملی در 

کشور وجود دارد.

تایید  به  قالتوال،  عبدالقادر  حال،  همین  در 

مطابق  مجلس  که  دارد  تاکید  آگاهان حقوقی، 

اجراأت  دارد  اساسی و صالحیت هایی که  قانون 

خود را کرده اما در برخی مواقع عملی نشده است 

و مقرص اصلی در این زمینه حکومت است. او با 

بیان این که پارملان سه وظیفه دارد، خاطرنشان 

منود: نظارت از اعامل حکومت، تصویب قانون و 

اوقات  بیشرت  منایندگی خوب، همین سه اصل 

رعایت شده اما در رشایط کنونی کافی نیست و 

نیاز است که کارهای بیشرتی به خاطر نیازهای 

مردم انجام شود.

قرار است که در )۱۶جدی( دور دوم گفتگوهای 

صلح دوباره از رسگرفته شود.

در عملیات تالشی منطقه خیرخانه هیچ خارجی 

بازداشت نشده  است

همچنین آقای صالح در بخشی از صحبت هایش 

خیرخانه  منطقه  در  تالشی  عملیات  در  که  گفته 

هیچ تبعۀ خارجی دست گیر نشده است. دست گیر 

قرار  استنطاق  زیر  در  که  قلمدادی  هایند  شده ها 

دارند.

او در ادامه افزوده که تعدادی از آنها به ظن دست 

داشنت در اختطاف و ترور دست گیر گردیده اند.

منطقه  در  تالشی  در  که  شده  منترش  شایعاتی 

خیرخانه ۱۵ تروریست خارجی بازداشت شده اند 

که ۱۰ تن آنان اتباع چین بوده اند.

نفر  دو  که  داشت  اظهار  صالح  آقای  همچنان 

مستقیم و بالفعل هنگام انتقال ماین مقناطیسی 

به کابل دستگیر شده اند و تا دو روز دیگر حتمن 

با ملت رشیک خواهد  را  آنها  از اعرتافات  بخشی 

کرد.

قرار  هدف  و  مقناطیسی  مبب های  او،  گفته  به 

مدنی،  فعالین  یعنی  جامعه  نرم  بخش  دادن 

پایه  یی  یازده  برنامه  و اهل خربه، جزو  خربنگاران 

طالب است که می خواهند با انجام آن ارادۀ مردم 

را در دفاع از ارزش ها تضعیف منایند. این کمپاین 

برای  تنفر  و  رسوایی  از  جز  به  جهالت  و  وحشت 

طالب دست آورد اسرتاتیژیک نخواهد آورد.

رییس  رشید  یوسف،  ترور  مورد  در  اشاره  با  وی 

)فیفا(  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 

در کابل هم گفته که در ترور او از موترسایکل دو 

پشته کار گرفته شده بود. به همین خاطر بازهم 

فلج سازی  و  توقف  طرف  این  به  روز  چند  از  رس 

در  این  گرفت.  شدت  دوپشته  موترسایکل های 

حالی ست که یوسف رشید هفته گذشته هنگامی 

نزدیکی  در  بود  حرکت  در  دفرتش  طرف  به  که 

خانه اش ترور شد.
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کرسیهایخاکگرفته،اعتباربربادرفته
در جریان سال جاری، اغلب اوقات اعضای مجلس منایندگان غایب بوده است

در عملیات تالشی منطقه 
خیرخانه هیچ خارجی 

بازداشت نشده  است

رییس جمهور غنی: 
فعالیت های رصافان باید 

منظم و منسجم گردد

دو قرارداد مهم خریداری 
برق میان افغانستان و 
اوزبیکستان امضا شد

جریمه ترافیکی از راه 
سیستم الکرتونیکی به خزانه 

دولت منتقل می شود

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

پرسش دیگری که   
مطرح می شود این که 

پارملان افغانستان چقدر 
توانسته جایگاه قانونی اش را 
در کنار دو قوه دیگر تثبیت 

کند؟ این آگاه حقوقی 
پاسخ می دهد که جایگاه 
قانونی پارملان در قانون 

اساسی تعریف شده و 
می تواند به حیث 

کنرتل کننده قوه اجراییه 
خیلی موثر باشد.

صلح افغانستان وزیر خارجه هند را راهی قطر کرد
براساس گزارشات منترش شده، جیشنکر در یک سفر دو روزه به   

قطر دربارۀ روند صلح افغانستان، روابط دو جانبه، تجارت، 
رسمایه گذاری و رشایط اتباع هند در این کشور با مقامات قطر گفتگو 

خواهد کرد.  وزارت امور خارجه هند در بیانیه یی گفته است که 
آقای جیشنکر امروز یکشنبه به قطر سفر می کند و »در جریان این 

سفر، وی با همتای خود در باره مسایل دوجانبه، منطقه یی و 
بین املللی گفتگو خواهد کرد.«

سفیر منتخب ترمپ معتقد است که زمان خروج 
از افغانستان فرا رسیده است 

ویلیام روگر، نامزد سفیر ترمپ برای افغانستان در اظهارات اخیر عنوان   
کرد که اکنون زمان ترک نیروهایامن از افغانستان است.

روگر افزود که ایاالت متحده به اهداف خود در مورد مجازات طالبان به خاطر 
حامیت از القاعده، به هالکت رساندن رهرب این گروه بن الدن، دست یافته 

است.



ستیزبیهودهعلیهشجاعتزنان
نسل جدید افغانستان راه خود را آمده اند و هیچ گروهی منی تواند آنها را نادیده بگیرد

امکانجایگزینینیروهایامریکاییبا»بلکواتر«
درافغانستان،زنگخطریبرایپاکستان

سید نعمت الله ضیا

نگاه نکردن افراد   
طالبان به چهرۀ زنان 
حکایت از نجابت و 

پاک نفسی گروه طالبان 
منی کند؛ بل این به معنای 

نادیده گرفنت زنان 
است.

حقوق اجتامعی و سیاسی زنان در طول تاریخ برش با   

فرازونشیب های روبه رو بوده است. در مورد اینکه استثامر 

و بهره کشی از زنان دقیقا از کی آغاز شده، در ابهام است. 

در تاریخ گواهی هایی برای دوره مادرشاهی وجود دارد؛ 

اما اینکه، دوره مادرشاهی کی ختم و زن در قالب کاال 

ظاهر شد به صورت دقیق مشخص نیست. 

به میزانی که برش عقالنی فکر کرده وضعیت زنان تبدیل 

سیستم  متفکران،  از  تعدادی  و  شده  مساله  یک  به 

استثامر و بهره کشی را در برابر زنان در جامعه تشخیص 

دادند و این وضعیت را به عنوان یک مساله اجتامعی مورد 

نقد و بررسی قرار دادند. 

وضعیت مسلط این بود که، نگاه مردان نسبت به زنان 

فرهنگ های  و  در متدن ها  را  دیدگاه  این  بود،  شی واره 

تفکر برش،  تاریخ  در  کنیم.  گوناگون می توانیم مطالعه 

متام  که  آمد  به وجود  اعرتاضی  و  انتقادی  مکاتب 

نسبت  ساختند،  دگرگون  را  برش  فکری  بن مایه های 

اصالح  درصدد  و  کردند  اعرتاض  موجود  وضعیت  به 

اجتامعی شدند که یکی از انتقادهای اساسی، در مورد 

وضعیت زنان بود. 

نتیجه مکاتب انتقادی و اعرتاضی این بود که وضعیت 

مساوی  حقوق  از  و  دادند  تشخیص  نامطلوب  را  زنان 

زنان با مردان دفاع کردند و برای زنان حقوق اجتامعی، 

فرهنگی و سیاسی قایل شدند. 

امروز، ما در جهانی قرار داریم که برای از بین بردن سلطه 

بر زنان در تالش اند و نتیجۀ تالش ها این است که زنان 

می توانند در عرصه های گوناگون حیات اجتامعی، ایفای 

نقش و منزلت اجتامعی کسب کنند. 

افغانستان به عنوان یکی از اعضای جامعۀ بین امللل خود 

بین املللی  کنوانسیون های  و  قوانین  رعایت  به  ملزم  را 

می داند. جمهوری اسالمی افغانستان در دو دهۀ اخیر 

به صورت جدی برای بهبود وضعیت زنان کار کرده است. 

بانوان افغانستان بعد از دو دهه در وضعیت اجتامعی و 

سیاسی مطلوب قرار دارند. این وضعیت مطلوب نتیجه 

تالش های مردم افغانستان به شمول زنان و مردان است. 

را  زنان  اخیر رییس جمهور غنی، مشارکت  پنج سال  در 

زنان  فعال تر  و  بیش تر  حضور  شاهد  ما  و  منود  ترسیع 

اکنون  هستیم.  اجتامعی  و  سیاسی  عرصه های  در 

رسیده اند  اجتامعی  و  سیاسی  به پختگی  افغان  بانوان 

ممکن  واتر«  »بلک  امریکا  دفاعی  جنجالی  رشکت   

است به زودی پس از روی کار آمدن جو بایدن در جنوری، 

فعالیت در افغانستان را از رسگیرد. خربی بد نه تنها برای 

با بازیگران »دولت عمیق«  کابل، بل برای پاکستان که 

ایاالت متحده، در گذشته ارتباطی نزدیک داشت. 

امریكا،  مستعفای  رییس جمهوری  ترمپ،  دونلد 

زیرا  برگرداند،  افغانستان  به  را  واتر«  »بلک  منی توانست 

سیاست واضحی برای خروج از افغانستان داشت و برای آن 

در فربوری سال2020، پس از جنگ فاجعه آمیز 19ساله 

ایاالت متحده، قرارداد خروجی 14ماهه با طالبان افغانی 

امضا كرد، اما »بلک واتر« یک رشكت خصوصی امنیتی كه 

»اریک پرینس« آن را اداره می كند، می خواست كه جنگ 

»خصوصی سازی و اجاره داده شود« و البته وقتی ترمپ 

بایدن،  جوزف  رضایت  جلب  پی  در  باید  نکرد،  حرکتی 

رییس جمهوری منتخب، برمی آمدند و از این رو، بلک واتر 

در سال 2019 کمپینی تبلیغاتی به راه انداخت تحت 

عنوان »ما داریم می آییم«، که ایاالت متحده را لرزاند.

اکنون بایدن قرار است در جنوری2021 این مسوولیت 

اوضاع در  قابل درک است که  و کامال  به دست گیرد  را 

واشنگنت تغییر خواهد کرد، این خرب بدی برای افغان ها 

و طالبان است، زیرا به نظر می رسد »بلک واتر« درصدد 

وقتی  آن هم  باشد،  خود  نفع  به  جنگ  خصوصی سازی 

ترمپ  پیام داد که شاید بلک واتر باالتر از همه قوانین در 

ایاالت متحده باشد.

حتی  کرد؛  عفو  را  واتر  بلک  پرسونل  از  15نفر  ترمپ 

کسانی که در سال 2007 به خاطر کشتار در بغداد عراق، 

منجر به کشته شدن بیش از ده غیرنظامی عراقی محکوم 

به قتل شده بودند.

قاتالن بدترکیب و خوفناک  بلک واتر بخشی از کاروان 

زرهی وسایل نقلیه اسکورت مقامات سفارت امریکا بودند 

که به سوی مردم غیرنظامی و غیرمسلح عراقی در حادثه یی 

که به نام قتل عام میدان نیسور از آن یاد می شود، آتش 

گشودند.

در این شلیک حداقل دو کودک در میان 14تن کشته 

و در صحنه های ملی و بین املللی حضور فعال دارند. 

به صورت منونه حضور بانوان سیاست مدار در گفتگوهای 

با  زن  سیاست مداران  که  داد  نشان  طالبان  با  صلح 

تدبیر و شایستگی نسبت به مسایل ملی و بین املللی 

می اندیشند و تصمیم می گیرند.

در برابر پیرشفتی که زنان در دو دهه اخیر در پرتو نظام 

دموکراتیک و جمهوریت به دست آورده اند؛ گروه طالبان 

همواره به عنوان یک تهدید و مانع بوده است.  

گروه طالبان در عرص سلطه شان با متام ارزش های مدرن 

در قالب حقوق برش و حقوق زنان مخالف بود. دیدگاه 

گروه طالبان در مورد زنان با متام قوانین بین املللی و 

حقوق برشی و حتا با آموزه های اسالمی مغایرت داشت. از 

نظر آنان، زنان به عنوان انسان های برابر با مردان نبودند. 

طالبان به زنان دیدگاه ابزاری دارند 

سیاسی،  فعالیت  هیچ گونه  حق  و 

اجتامعی، علمی، فرهنگی و هرنی 

قایل نیستند. 

طالبان،   « کتاب  در  رشید  احمد 

در  نو  بزرگ  بازی  و  نفت  اسالم، 

آسیای میانه« نکات بسیار جالبی در 

مورد دیدگاه طالبان نسبت به زنان 

در  مصاحبه  یک  در  است.  نوشته 

جلیل الله  مولوی  جون1996  ماه 

طالبان  سارنوال  لوی  مولوی زاده، 

این گونه اظهار داشته است: »ملل 

متحد چه نوع تعلیم وتربیه را به زنان 

به زنان  که  است  کافران  پالیسی  این  می کند.  سفارش 

چنین آزادی زشت و شهوت انگیز قایل هستند که منجر 

به فساد، زنا و شهوت رانی می شود و به تخریب اسالم می

ýانجامد.« )احمد رشید، ص163(

زنان  و  تربیه دخرتان  و  تعلیم  از  طالبان  گروه  برداشت 

به  تعلیم وتربیه  کسب  صورت  در  زنان  که،  است  این 

فساد کشانده می شوند. این باور طالبان کامال مخالف 

آموزه های اسالمی است. در حالی که در اسالم علم آموزی 

یکی از فرایض مرد و زن مسلامن است.

در جای دیگر می نویسد: »روز 17اکتوبر1996، یک صد 

زن در خارج دفرت والی هرات علیه بسته شدن حامم های 

شهر اعرتاض کردند. همۀ زنان بعد از لت وکوب، توسط 

پولیس  گردیدند.  دستگیر  )طالبان(  مذهبی  پولیس 

مذهبی خانه به خانه رفتند و مردان را اخطار دادند که 

شدگان بودند. گزارش شده  که بلک واتر در رستارس جهان 

با البی برای بخشش گفته است که محکومان در جریان 

تحقیقات »بیش از حد« مجازات شده اند، همچنین ادعا 

می کنند که پیگرد قانونی مغرضانه بوده است. این چهارنفر 

طوالنی مدت  حبسی  به  محکوم  عمل،  این  به خاطر 

شده بودند.

را  واتر«  »بلک  اعتامد  ریاست جمهوری  بخشش های 

افزایش داده و این امید را برای آن ها به وجود آورده که پس 

از جابه جایی قدرت در واشنگنت، ورودی نرم به افغانستان 

رفتاری  قانون  رعایت  به  ملزم  ارتش  زیرا  باشند،  داشته 

است، در حالی که چنین بندهایی برای بلک واتر معنایی 

ندارد.

منی خواهد  پنتاگون  که  گفته بود  گذشته  در  ترمپ 

زیرا می خواهد  افغانستان خارج شود،  از  ایاالت متحده 

»پیامنکاران جنگ« را راضی نگه دارد، سیاستی که بایدن 

نیز احتامال به آن پابند می ماند. از این گذشته، او هامن 

بایدنی است که در زمان اوباما معاون رییس جمهوری بود 

و در آن دوره بهار عربی را مهندسی و ویرانی هایی را در کل 

خاورمیانه ایجاد کرد، اکنون هامن شبح است که دوباره 

با  عربی  کشورهای  که  هنگامی  به ویژه  می شود،  بزرگ 

ارساییل دست دوستی داده اند.

نه تنها  جدید  جنگ  است.  واضح  و  بلند  اکنون  پیام 

زیرا  می کند،  تهدید  نیز  را  پاکستان  بل  افغانستان 

در  آزادانه  عملیات  آماده  دیویس  ریموند  کلونی های 

پاکستان هستند. دیویس، متهم به دو فقره قتل در الهور، 

معلوم شد مردی ست که حامیت کل دولت عمیق امریکا 

را دارد و در نهایت، وقتی بایدن در سال2011 در امریکا 

امریکا  به  او  که  کرد  کاری  بود،  رییس جمهوری  معاون 

بازگردد.

بر اساس گزارش ها، پاکستان تعداد زیادی از کادرهای 

بلک واتر را دستگیر کرده بودند و جای تعجبی نبود که 

آن ها به زبان اردو یا حتی پشتو تسلط داشته باشند، اما 

بدون  را  آن ها  مجبورشدند  متحده  ایاالت  فشار  به دلیل 

برجا ماندن هیچ ردی رها کنند.  

همچنین منتقدان بدبین معتقدند که پس از زلزله 2004 

در پاکستان، سازمان های غیر دولتی از رسارس جهان به 

این کشور راه پیدا کردند و بسیاری از آن ها مشغول به 

زنان خود را در خانه نگه دارند.«)هامن، ص166(

است.  نکرده  تغییر  هنوز  تا  به زنان  نسبت  طالبان  باور 

دوحه،  در  صلح  گفتگوهای  ابتدای  در  منونه  به صورت 

کردند،  مصاحبه  طالبان  افراد  با  خربنگار  بانوان  وقتی 

طالبان به گونه یی برخورد کردند و نشان دادند که تا هنوز 

آماده نیستند زنان را به عنوان یک انسان و یک واقعیت 

ببینند. 

به تاریخ 27میزان1399 ضیا شهریار در مطلبی تحت 

در  افغانستان  صلح  مذاکرات  صحنه  »پشت  عنوان 

دوحه چه گذشت؟« در سایت بی بی سی فارسی، حال 

حضور  از  و  داده  توضیح  را  مذاکرات  فضای  هوای  و 

تعدادی از بانوان خربنگار و مصاحبه آنان با افراد گروه 

چنین  تحلیل  از  قسمتی  در  می دهد.  توضیح  طالبان 

طالبان  »اعضای  است:  نگاشته 

به  مستقیام  مصاحبه ها  این  در 

نگاه  زن  روزنامه نگاران  طرف 

منی کردند.«

طالبان  افراد  نکردن  نگاه  این 

از نجابت  زنان حکایت  به چهرۀ 

طالبان  گروه  پاک نفسی  و 

به معنای  این  بل  منی کند؛ 

نادیده گرفنت زنان است. طالبان 

با زنان ستیز و دشمنی  از بس، 

دارند حتا حارض نیستند به آنان 

به عنوان یک انسان نگاه کنند. 

و  زنان  با  طالبان  گروه  ستیز 

بانوان، در این اواخر در افغانستان در قالب کشنت بانوان 

فعال به منایش گذاشته شد. ترور مالله میوند در ننگرهار 

و فرشته کوهستانی در کاپیسا نشان می دهد که چنین 

گروه هایی حضور زنان را در جامعه برمنی تابند.

گرفتند  قرار  طالبان  برابر  در  قطر  دوحه  در  زنان  وقتی 

که  کاری  تنها  طالبان  کشیدند،  چالش  به  را  آنان  و 

می توانستند انجام دهند نگاه نکردن به زنان بود. آن نگاه 

نکردن به معنای انکار بود و پیامد انکار حذف و نابودی 

است. 

را  راه خود  افغانستان  نسل جدید  این که  نهایی  سخن 

بگیرد.  نادیده  را  آنها  گروهی منی تواند  هیچ  و  آمده اند 

امروز زنان و دخرتان این رسزمین به مرحله یی از آگاهی 

و شجاعت رسیده اند که طالبان توان مهارشان را ندارند. 

این نسل هم چنان به پیش می روند.

جمع آوری اطالعات برای اربابان خود شدند.

و  پاکستانی  طالبان  تحریک  توسط  قبال  که  پاکستان 

داعش دچار خساراتی شده است، هر دو گروه مورد لعن 

و تکفیر افغانستان و پاکستان هستند، در رشایطی که 

انتقال قدرت بین ارشف غنی و طالبان نیز در رشف وقوع 

است و پاکستان نیز عمیقا در این مساله درگیر است. 

در رشایطی که انتظار می رود بلک واتر وارد میدان شود، 

دیگری  خونین  روزهای  شاهد  کشور  دو  هر  احتامال، 

رسمی  غیر  بازوی  واتر  بلک  آن،  بر  افزون  بود.  خواهند 

 Beca( »پرقدرت ایاالت متحده است که اکنون پس از »بکا

Group Limited یکی از بزرگ ترین رشکت های مشاوره 

خدمات حرفه یی در آسیا و اقیانوسیه( کامال با هند همراه 

است.

در  که  پاکستان  به  می خواهد  همچنین  متحده  ایاالت 

کنار چین ایستاده، درس عربتی بدهد و هند می خواهد 

حساب های همیشگی را با چین و پاکستان تسویه کند. 

این  به  داده  نشان  واتر چراغ سبزی  بلک  به  این کشور 

معنی که به احتامل زیاد متام تخلفاتش در آینده مورد 

عفو قرار گیرد. از این رو، در جای خود، شادی هایی نیز 

در حال شکل گیری است که مرهون برکات وجود بایدن 

است. 

دالر امریکا احتامال بلک واتر را به هیجان خواهد آورد و 

از این رو، احتامل جنگ داخلی فرقه یی در افغانستان 

و بعدا صدور آن به پاکستان وجود دارد، زیرا پاکستان از 

عربستان سعودی که با ارساییل دست دوستی داد و عالوه 

بر آن احتامال بایدن هم پس از جنوری2021، با ترشیفاتی 

ظاهری مهر تاییدی بر آن خواهد زد، تبعیت نکرد.

بنابراین، انتظار می رود با آغاز جنگ مذهبی بلک واتر که 

حاال حامیت سیا و موساد را نیز با خود دارد، پاکستان 

در دفاع از خود تنها مباند. این تیاتر جدیدی از جنگ 

است که تحت نظارت دولت جدید ایاالت متحده به صحنه 

خواهد آمد. 

هندوستان  غربی  مرزهای  در  اوضاع  که  ببینیم  بگذار 

چگونه پیش خواهد رفت، در رشایطی که این کشور با 

پشتیبانی کامل ایاالت متحده و ارساییل برای جنگ با 

پاکستان و چین آماده می شود.

پی نوشت: نویسنده کمیسیونر سابق اطالعات ایالت هند 

است. وی تحلیل گر رسانه است و در زمینه سیاست های 

بین املللی می نویسد. نظرات ابراز شده متعلق به خودش 

است.

ترورهای هدف مند بر کسانی صورت می گیرد
که از افغانستان نوین منایندگی می کنند

محمدارشف غنی، رییس جمهوری کشور در نشست امنیتی به نهادهای امنیتی هدایت که اقدامات الزم را   
به خاطر شناسایی و مجازات عاملین ترورهای اخیر شهر کابل روی دست گیرند.

نشست امنیتی که شام روز یک شنبه)7 جدی( در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، آقای غنی 
افزود:»حمالت هدف مند باالی کسانی صورت می گیرد که از افغانستان نوین منایندگی می کنند و صدای رسای 

دموکراسی، جمهوریت و آزادی بیان هستند و برای حکومت غیرقابل تحمل می باشد.«
رییس جمهور همچنان به نهادهای امنیتی دستور داد که در مشورت با نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها از متام 

امکانات دست داشته به منظور جلوگیری از تکرار همچون رویدادهای ناگوار استفاده منایند.

صالح: جداسازی طالبان از القاعده دشوار است
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می گوید که با وجود توافق امریکا با طالبان برای قطع   

رابطه طالبان طالبان با شبکه القاعده، این گروه هنوزهم با القاعده رابطه دارد و جداسازی این دو گروه 
کار دشوار است. آقای صالح پس از ظهر روز یک شنبه)7 جدی( در تویرت خود نگاشته است:»ده ماه 

پس از امضای توافق نامۀ دوحه و تعهد طالبان برای جداسازی خودشان از القاعده، نیروهای ویژۀ 
شجاع مان سه عضو القاعده را در یک پایگاۀ طالبان در جنوب افغانستان ازبین بردند. به نظر می رسد 

که این جداسازی دشوارتر از یکجا ماندن است. تأیید کارشیوه ها برای عملی ساخنت هرگونه توافق 
یک نیاز است.«

ســـرمــقـالـه

کـه  گزارش هـا می رسـاند  بدیـن سـو  یـا 2106  از سـال 1395   

حضـور چیـن در افغانسـتان جنبـه امنیتـی یافتـه اسـت. بهانـه چیـن 

مهاجـران ایغـور و جنبـش نظامـی این اقلیـت قومی-مذهبی اسـت که 

از ظلـم پکـن در مناطق مرزی میان افغانسـتان و پاکسـتان آواره شـده 

و رشوع بـه فعالیت هـای مسـلحانه علیـه منافع چین در خـاک و بیرون 

از این کشور کرده اند.

در چنیـن وضعیتـی ممکـن اسـت حـق بـا چیـن باشـد و افغانسـتان 

هـم در سـال 2016 در باریکـه وخـان بـا سـازمان های امنیتـی ایـن 

کشـور همـکاری هـم کرده اسـت، اما حضـور اجنت هـای امنیتی چین 

در افغانسـتان، فراتـر از بهانه هایـی چـون ایغورهـا اسـت. چنـد سـالی 

اسـت کـه چینی هـا از طریـق نهادهـای نظامـی- امنیتـی پاکسـتان با 

طالبـان کـه مخالـف رسسـخت جمهوری ما اسـت نشسـت و برخاسـت 

دارند.

بلندبـردن  درصـدد  چیـن  کـه  می رسـاند  اخیـر  گزارش هـای  حتـا 

فعالیت هـای  از طریـق  افغانسـتان  در  امریکایـی  هزینه هـای حضـور 

خراب کارانـه و مختـل کـردن روند گفتگوهای صلح افغانسـتان اسـت.

امنیتـی و اطالعاتـی چیـن در  حـاال آشـکار شـده کـه فرسـتاده های 

پوشـش رسمایه گـذار، تاجـر، پژوهشـگر و رسآشـپز عمال در افغانسـتان 

بـه شبکه سـازی بـه هدف هـای مختلـف شـبه تروریسـتی می پرداختـه 

رهایـی  خواسـتار  امنیتـی  نهادهـای  از  کابـل  در  چیـن  سـفارت  و 

پولیس هـای مخفـی خـود و پایـان دادن قایلـه شـده اسـت.

ایـن چیـزی نیسـت کـه توجیه پذیـر و قابـل قبـول باشـد. راه انـدازی 

عملیات هـای پولیسـی در افغانسـتان از سـوی چیـن، نخسـت چهـره 

را خدشـه دار کـرده اسـت. دوم  از چیـن وجـود داشـت  مثبتـی کـه 

چیـن کـه بـا توجـه بـه نقـش پررنگ ایـن کشـور در روابـط با پاکسـتان 

به عنـوان یـک بازیگـر موثـر و میانجـی بی طـرف در گفتگوهـای صلـح 

دانسـته می شـد نیـز جایـگاه خـود را از دسـت داده اسـت. این کشـور 

حـاال نـه بی طرف و نه در طرف جمهوری افغانسـتان دانسـته می شـود 

کـه بـا برقـراری روابـط و همکاری بـا طالبـان عمال وزنه یی در سـمت و 

سـوی طالبـان دیـده می شـود.

بـر  شـدید  نظـارت  و  رسکـوب  بـرای  چیـن  امنیتـی  نظامـی  رویکـرد 

مخالفـان شـاید در داخـل چیـن جـواب بدهد، امـا در بیـرون از چین، 

کمونیسـت  حـزب  و  پکـن  رضر  بـه  بیشـرت  کشـور  ایـن  توانایی هـای 

خلـق متـام خواهـد شـد، زیرا هـر انـدازه بدرفتاری بـا مسـلامنان ایغور 

تشـدید شـود، همراهـی و همـدردی جوامع مسـلامن خـارج از چین با 

ایغورهـا بیشـرت خواهـد شـد و مسـاله ایغورها به مسـاله جهانـی تبدیل 

خواهـد شـد. چنانچـه کـه مسـاله روابـط فلسـطینیان بـا ارساییـل بـه 

بها نه یـی  ایـن مسـاله  بحـران خاورمیانـه و کل جهـان تبدیـل شـد و 

بـرای ظهـور گروه هـای متعـدد تروریسـتی در مخالفـت بـا جهـان غرب 

. شد

هرچـه چیـن خود را درگیر مسـایل نظامـی و امنیتی در کشـورهایی با 

جوامـع اکـرثا مسـلامن کنـد، هـامن انـدازه بـرای خـود دشمن تراشـی 

کـرده و توجـه گروه هـای تروریسـتی را بـه خـود جلب خواهـد کرد.

یـا  پولیسـی  ر اه انـدازی عملیات هـای  نـه  و  بـا طالبـان  نـه همـکاری 

خراب کارانـه راه مناسـبی و درسـتی اسـت کـه چیـن پیمـوده اسـت. 

برعکـس چیـن را از هدفـش مبنـی بـر کنرتول ایغورها بیشـرت و بیشـرت 

می کنـد.  دور 

و  مشـکالت  نخسـت  در  کـه  اسـت  ایـن  چیـن  بـرای  کم هزینـه  راه  

از  قـدم دوم  و در  را در داخـل حـل کنـد  بحران هـای داخلـی خـود 

مجـاری دیپلامتیـک و همکاری هـای مسـتقیم میـان دولتی بـرای رفع 

نگرانی هـای خـود با دولت های همسـایه وارد گفتگـو و اتخاذ اقدامات 

مشـرتک شـود. هامن طور که اقدامات مشـرتک چین و افغانسـتان در 

داالن وخـان بـه نفـع هـر دو کشـور متـام شـد. 

بنابرایـن، چیـن بـرای اصـالح ایـن کج روی خـود بهرت اسـت راه رفته را 

برگـردد و هزینـه اشـتباهات خـود را بپـردازد. پرداخت هزینـه می تواند 

بدیـن صـورت باشـد کـه چین نـگاه و راهربدهـای اسـرتاتیژیک خود را 

بـه سـمت بی طرفـی و ایفـای نقـش مثبـت در رونـد گفتگوهـای صلـح 

تغییـر دهـد و بـا توجـه بـه اصل احـرتام به حاکمیـت و نظـام جمهوری 

افغانسـتان، نگرانی هـای خـود را بـه مراجـع رسـمی کشـور مـا بیـان 

بـدارد، نـه ایـن کـه اقدامـات خودرسانـه در داخـل کشـور مـا انجـام 

دهـد. بـدون شـک ایـن خطـا، تعـرض و نقض قوانیـن بین امللل اسـت 

کـه چیـن بایـد تـاوان پـس بدهد. 

نکتـه مهم دیگر متوجه سیاسـت گران کشـور اسـت. نهادهـای امنیتی 

مـا علی رغـم درگیـری فـراوان و جنـگ بـا هیوالهـای مختلـف کـه هـم 

تعدادشـان زیـاد اسـت و هـر روز از گوشـه گوشـۀ کشـور رس برمی آورد، 

کنـد. حـال مسـوولیت  را خنثـی  توانسـته شـبکۀ جاسوسـی چینـی 

و  پاسـخگویی  بـه  وادار  را  چیـن  کـه  اسـت  دیپلامتیـک  نهادهـای 

پرداخـت تـاوان مداخلـه و خطاهایـش کنـد. 

افـزون بـر ایـن، همه دسـتگاه های حکومت باید پاسـخ بدهنـد که چرا 

ایـن کشـور بـه خانـۀ بی در و پیکـری تبدیل شـده که هر گـروه ناراضی 

از هـر جهانـی، در خـاک مـا جـا خـوش می کنـد؟ مسـووالن دولـت 

مقـرص اصلـی ایـن وضعیـت اسـتند که کشـور اکنـون به حیـاط خلوت 

مـرگ   بـازی  کـه  درآمـده  جهانـی  و  منطقه یـی  مختلـف  قدرت هـای 

راعلیـه همدیگـر و بـه بهـای خـون ملـت افغانسـتان راه می اندازنـد. 

همسایۀنابهکار!
پاسخ تعرض چین چیست؟
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کانت، روشنگری را رهایی از بندهایی می داند: انسان، خود برای خود ایجاد کرده و   

به همین سبب او را دعوت به استفاده از »ِخرَِد خویش« می کند. 

اروپا در آغاز قرن هجدهم هنوز تحت سلطۀ مطلقۀ کلیسا بود و کلیسا تا حدود زیادی بر 

افکار عام تسلط داشت، هامن   طور که در انجیل آمده »به انسان حکم می کرد که »مانند 

طفل« به آن باور داشته باشد.«

 این  گونه اندیشه ها در طول سالیان متامدی باعث ایجاد قوانین نوشته ناشده کوچک و 

بزرِگ دیگر می شوند که رفته  رفته سنت های آهنین و تعویض ناپذیر اجتامعی را می سازند 

و در ذهن تعداد کثیری از آدم ها نسل به نسل به عادت مبدل می گردند تا جایی  که  

دیگر حتی زیر سوال بردن سنت ها بی احرتامی به مقدسات مردم به حساب می آید، زیرا 

»شک کردن« خواب راحت دسته جمعی را بر هم می زند و لرزه بر ستون پایه های فرسوده 

و پوِک کاخ سنت ها می اندازد.

کانت، اما همین خواب راحت دسته جمعی و مطیع بودن بی چون و چرای آدمی را گناه 

خودش می داند، زیرا قبول کرده، دیگران برایش بیندیشند. او راه نجات آدمی را از زندان 

خودساخته در اتکا به ِخرَد می بیند. 

حاال با آنچه فرشده مطرح کردیم، ببینیم که فروغ فرخزاد، یکی از مهم ترین  چهره های 

ادبیات معارص فارسی که در جامعۀ سنتی، اما عرص پرتحرک از نگاه تصادم اندیشه های 

مدرن و کهنه زندگی می کرد، چه نوع برخورد و مناسبتی با خرد و خردورزی داشته و 

عنرص خرد تا چه حد در تفکر و طرز زندگی اش منایان گردیده است.

تا آنجا که زندگی و هرن فروغ برای ما روشن است، در نخستین آشنایی، با روح ناآرام و 

رسکشی روبه رو می شویم که خواسته یا ناخواسته توجه ما را به خود جلب می کند. 

آغاز آشنایی ما با فروغ در کشمکش ازدواج او با پرویز شاپور اتفاق می افتد. این ازدواج 

که در سال ۱۳۲۹ )۱۹۵۱( در ایراِن آن روز صورت می گیرد، به هیچ وجه یک اتفاق 

معمولی نیست.

 پرویز شاپور ۱۵سال نسبت به فروغ ساملندتر است و فروغ شانزده سال دارد. واضح 

است که نه جامعه و از همه مهم تر، نه هم پدر فروغ جانب دار چنین وصلتی هستند. 

وصلتی که برخالف میل پدر صورت می گیرد، وصلتی که بر اساس تصمیم گیری دخرت 

شانزده ساله در جامعه تا گلو غرق در سنت های مردساالر اتفاق می افتد، بنیاد معیار های 

اخالقی چند صد ساله را به لرزه می اندازد. فروِغ شانزده ساله، اما پا به زمین می کوبد. 

خودش را در اتاقش حبس می کند. دست به اعتصاب غذایی می زند. با پدر و مادرش به 

بحث می نشیند. دالیلش را مطرح می کند تا رسانجام به هدفش می رسد. 

یقین دارم که پشت پا زدن فروغ به معیارهای اخالقی جامعه و سنت های قبول شده، 

از روی آگاهی بر اساس دانش نبوده، اما جوان شانزده ساله  را می بینیم که منی خواهد 

اجازه بدهد تا دیگران برایش تصمیم بگیرند. دخرت شانزده ساله  را می بینیم که به طور 

ناخودآگاه برای خودش به عنوان فرد )اِندیویدووم( ارزش قایل می شود و در مقابل سلطۀ 

مقدس پدر و سنت های آهنین جامعه آن زمان و مفاهیمی مانند نام، نشان، حیثیت 

و آبروی فامیل قد علم می کند و »نه« می گوید: به قول مالکم ایکس: »حق همیشه با 

کسی ست که صدایش از همه بلندتر است.« 

عقالنی  نتیجه گیری  و  فلسفی  آگاهی  از  سنت ها  برابر  در  فروغ  گفنت  »نه«  آنکه  با 

رسچشمه منی گیرد، اما همین عصیان گری می تواند نشان دهنده تکامل بعدِی باشد که 

در جهان بینی فروغ به آگاهی اندیشمندانه می رسد.

 بیدل می گوید: اولین جوش بهار عشق می باشد هوس/ بی خس و خاشاک نتوان رنِگ 

آتش خانه ریخت

در نخستین آشنایی با فروغ متوجه می شویم که با جوان عصیان گری روبه رو هستیم، اما 

آیا تنها عصیان ، می تواند راه نجات آدمی از بندهای تحمیل شده باشد؟ آیا عصیان بدون 

تفکر می تواند، برای انسان نتیجۀ مثبت و مطلوب داشته باشد؟ 

از یگانه فرزندش، بیرون  با پرویز شاپور، دور شدن  برهم خوردن زندگی مشرتک فروغ 

شدنش از اهواز و مسکن  گزیدن به تهران نیز می تواند منایان گر روح ناآرام و رسکش 

فروغ باشد. 

و  طنزنویس  خودش  و  می کند  پشتیبانی  شاعری  در  را  او  شوهرش  که  وجودی   با 

کاریکاتوریست است، اما فروغ عرصه را برای خود تنگ می بیند. فروغ یک بار دیگر به 

سنت های اجتامعی پشت پا می زند و حتی از یگانه فرزندش می گذرد؛ زیرا می خواهد 

فقط با هرنش و برای هرنش زندگی کند. شاید هم فروِغ بیست ساله نتوانسته با وضعیت 

یکنواخِت زندگی فامیلی کنار بیاید و آرام بگیرد.

 شاید هم نتوانسته از عهدۀ مسوولیت هایی بربیاید که واقعیت های خسته کنندۀ روزمره یا 

»روزمرگی« را تشکیل می دهند؛ مانند مادر بودن، همرس بودن، در رشایط خانوادگی به 

رس بردن و غیره که همۀ این ها دربرگیرندۀ رابطه ها و ضابطه های معیینی  اند و با جذبه ها، 

دید و وادید های دزدانه  پرهیجان و نامه نویسی های عاشقانه در محیطی که عشق حرام 

است، هیچ ربطی ندارند و ناگهان متوجه می شود که همین است و دیگر هیچ. متوجه 

می شود که هر روز تکرار دیروز است و فردا تکرار امروز.

 فروغ اما شاید بر اساس روح ناآرام و احساس خودمحور که در هر هرنمند، کم یا زیاد 

وجود دارد، منی توانست یا منی خواست خودش را و وقتش را جز برای هرنش، رصِف 

دیگران کند، حتی اگر این دیگران، فرزندش باشد. 

شاید هم بر مصداق: »در اندروِن منی خسته دل ندانم کیست/ که من خموشم و او در 

خروش و در غوغاست« او در جستجوی چیزی بوده که برای دست یافنت به آن، در جایی 

پابند منی شد، به رهایی و آسامن فراخ برای پر کشیدن نیاز داشت!؟ به باور من، روح 

هرنمند همین است، با خوب بودن و بد بودنش هم کاری ندارم. 

فروغ ۱۷سال دارد که به رسودن شعر به طور جدی می پردازد. او از هامن آغاز کارش 

برداشت مشخصی از هرن دارد و خود را مانند پرنده  در آسامن هرن می بیند. در نامه  یی 

که برای یکی از مجالت ایرانی در سن ۱۸سالگی می نویسد، به برداشتش از هرن اشاره 

می کند: »من عقیده دارم که هر احساسی را بدون قید و رشط باید بیان کرد. اصوال 

برای هرن منی شود حدی قایل شد و اگر جز این باشد، هرن روح اصلی خود را از دست 

می دهد. روی همین طرز فکر شعر می گویم. برای من که یک زن هستم خیلی مشکل 

است که بتوانم در این محیط فاسد در عین حال روحیۀ خودم را حفظ کنم. من زندگی 

خود را وقف هرنم و حتی می توانم بگویم که فدای هرنم کرده ام.

 من زندگی را برای هرنم می خواهم. می دانم این راهی که می روم در محیط فعلی و 

اجتامع فعلی خیلی رسوصدا کرده و مخالفان زیادی برای خودم درست کرده ام، ولی 

عقیده دارم باالخره باید سدها شکسته شوند، یک نفر باید این راه را می رفت و من چون 

در خود این شهامت و گذشت را می بینم، پیش قدم شدم... من از آن مردم زاهدمنا که 

همه کارها را می کنند و باز هم دم از تهذیب اخالق جامعه می زنند، بیزارم.« 

در این نامه نیز روح رسکش جوانی را می بینیم که منی خواهد قراردادهای حاکم اخالقی 

جامعه را بپذیرد و با اعتامد به نفس بسیار قوی در مقابل افکار بسته و »محیط فاسد« 

قد علم می کند.    

فروغ در سال های ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۶)۱۹۵۳ الی ۱۹۵۸(  سه مجموعه شعر با نام های 

اسیر، دیوار و عصیان بیرون می دهد. در این کتاب ها دیده می شود که او هنوز جستجو 

می کند و به مقصد مطلوب نرسیده. او هنوز کامال مشغول با خودش است و بیرون از 

خودش را کم تر متوجه می گردد.

این سال ها از نگاه سیاسی و اجتامعی سال های پرآشوب و مهمی برای ملت ایران است. 

این زمانی است که مصدق، خالف میل قدرت های غربی، خصوصا انگلیس و امریکا، 

نفت را ملی اعالم می کند و به این طریق می خواهد حق ملت را برای ملت واگذار کند. 

ملی ساخنت نفت اما به مذاق قدرت های غربی خوش منی خورد، لذا با برنامه ریزی یک 

کودتاه در سال ۱۳۳۳ )۱۹۵۵( دوکتور مصدق را رسنگون و رسمایۀ ملت ایران دوباره 

در جیب انگلستان و امریکار می ریزد. این سال های پرماجرا سال های امیدواری ها و 

شکست امیدهای اجتامعی و سیاسی در تاریخ معارص ایران اند.

 سال هایی که فروغ مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان را به نرش می رساند. شعر مشهور 

»زمستان« از مهدی اخوان ثالث، دقیقا اشاره به جریانات همین دوره دارد. فروغ بعدها 

ضمن مصاحبه  با مجله آرش در رابطه با اشعار این دورانش می گوید:

»منی دانم این ها شعر بودند یا نه، فقط می دانم که خیلی »مِن« آن روزها بودند، صمیامنه 

بودند و می دانم که خیلی هم آسان بودند. من هنوز ساخته نشده بودم، زبان و شکل 

خودم را و دنیای فکری خودم را پیدا نکرده بودم. در محیط کوچک و تنگی بودم که 

اسمش را می گذاریم زندگی خانوادگی.

 بعد یک مرتبه از متام آن حرف ها خالی شدم. محیط خودم را عوض کردم. یعنی جربا و 

طبیعتا عوض شد. دیوار و عصیان در واقع دست و پا زدنی مایوسانه در میان دو مرحله  

زندگیست. آخرین نفس ها پیش از یک نوع رهایی است. آدم به مرحله تفکر می رسد.« 

این جاست که فروغ دیگر آن جوان احساساتی نیست. او با یک نوع دید فلسفی به هرن، 

محیط، انسان و رسالت هرنمند می نگرد. نگاه فروغ به هرن و انسان، نگاه ایدیالوژیکی 

»هرن در خدمت مردم« نیست که چند شعار را روی هم بگذارد و تصویری بسازد، رسخ و 

خون آلود و توده ها را به انقالب و از این حرف ها دعوت کند، برعکس، هیچ گاه هم در بند 

حرف های عام پسند نلغزید.

 فروغ به این بینش رسیده بود که شعر امروز تنها در بافنت مقداری ایامژ و تعبیر تازه 

و گنجانیدن آن ها در یک قالب نیست، زیرا این  نوع شعر »تصویری از زندگی عصبی و 

بیامر که در کوچه ها و خیابان ها جریان دارد به دست منی دهد.« او در مقالۀ انتقادی اش 

تحت عنوان »نگرشی بر شعر امروز« در رابطه با محتوای شعر زمانش چنین می نگارد:

»آنچه که در مرحلۀ اول در یک اثر هرنی به چشم می خورد، محتوا و مضمون آن است، 

محتوای شعر امروز که مهم ترین و اصلی ترین جنبۀ آن است از یک عمق هوشیارانه تهی 

است. شاعر با کلامت و تصاویر بازی کودکانه یی آغاز کرده. او حرفی برای گفنت ندارد 

و حاصل کارش حامل پیامی نیست. شعر امروز در گرایش های خود به سوی مطالب 

و مسایل اجتامعی کم تر صمیمی و صادق بوده. . . تنها در آثار نیام و دو تن دیگر از 

شعراست که دریافت و احساس عمیقی از وضع کنونی اجتامع وجود دارد.« 

فروغ شدیدا بر ناشاعران عرصش می تازد که با مالحظه کاری، رعایت بعضی قواعد و 

رسوم، ترس، رشم و شهرت طلبی، دورشان را دیوار گرفته اند و حرفی بر ضد عوامل فساد 

و انحطاط جامعه ندارند و فکر می کنند که با تکرار کردن »آه من درد می کشم« رسالت 

شاعری را بیان کرده اند؛ زیرا بحث آن روزها همین بود که شاعر باید دردهای جامعه را 

حس کند و آن ها را بیان مناید.

 برخی از شاعران با آوردن کلمۀ »درد« در اشعار خود، مسوولیت و رسالت انسانی و هرنی  

شان را انجام شده می پنداشتند.

 فروغ نه تنها بر شاعران هم عرصش انتقاد می کند؛ بل ذوق، سلیقه و سطح سواد جامعه 

را نیز به نقد می کشد و بر سطحی بودن ذهن مردم انگشت می گذارد. 

او می نویسد:

روبه رو  توطیۀ سکوت  با  زمستان  و  آخر شاهنامه  تازه،  مانند هوای  »وقتی کتاب هایی 

می شوند و چرندیاتی از قبیل محصوالت کارخانۀ غزل سازی آقای ابراهیم صهبا و مرحوم 

صادق رسمد ستایش و تحسین جامعه  را بر می انگیزانند، دیگر چه انتظاری می توان 

داشت. . . . اجتامعی که در ابتذال ذوق ها و اندیشه هایش مانند کرم می لولد، هرگز 

منی تواند هرنمند بزرگی بپروراند. . .«

به وضاحت دیده می شود که فروغ دیگر آن فروغ رومانتیک، غرق در جذبه های احساسات 

عاشقانۀ محض نیست. او می اندیشد و با اشعارش، نوشته هایش و صحبت هایش نظرش 

را مطرح می کند. فروغ پیام بزرگ تر از احساسات عاشقانه دارد.

 حاال دیگر »مِن« عاشقانه اش نیز در بُعد وسیع انسانی پرواز می کند و برای هر »مِن« 

دیگر قابل ملس است و حرفی برای گفنت دارد. حاال دیگر عشق برای او مقداری متنا 

از حد  او  نیست.  از چرخ ستم کار  و شکوه  یار  آرزوی وصال  و  و گداز  مقداری سوز  و 

رابطه های معمولی فراتر گام برداشته و در عشق نیز رهایی را جستجو می کند. او در 

»پرنده  که  می داند  و  می نگرد  واقع بینانه  زیرا  می سپارد«  به خاطر  را  »پرواز  نیز  عشق 

مردنی ست.« در عین حال اصالت هرن را نیز حفظ می کند:

»همۀ هستی من آیۀ تاریکی ست

 که تو را در خود تکرارکنان

 به سحرگاه شکفنت ها و رسنت های ابدی خواهد برد

 من در این آیه تو را آه کشیدم،

 آه، من در این آیه تو را به درخت،

 آب و آتش پیوند زدم.«  

از این روست که فروغ مانند هایرنیش هاینه، شاعر و منتقد بزرگ آملانی )قرن نزدهم( 

به رومانتیک مضحک و پوک متسخر می زند و اشعار آن چنانی را خالی از هر نوع ارزش 

می داند و می رساید:

»مرا به زوزه  دراز توحش

در عضو جنسی حیوان چه کار

مرا تبار خونی گل ها به زیسنت متعهد کرده است.«

 

فروغ در مجموعۀ »تولدی دیگر« انسان اندیشمندی است امروزین، صمیمی، عمیق، 

قابل ملس و خیلی هرنمند. بی هیچ نیست که »تولدی دیگر« در ادبیات فارسی هامنند 

»بوف کور« طرف توجه قرار گرفت و استقبال گردید. فروغ در »تولدی دیگر« به متام 

با دید فلسفی، خردمندانه، روشنگرانه و هرنمندانه نگاه  پدیده ها و مسایل محیطش 

رسالت  که  می دهد  نشان  و  می شامرد  بزرگ  کلیت  یک  جزو  را  خودش  او  می کند. 

انسانی اش را درک کرده است:

»آیا شام که صورتتان را

در سایۀ نقاب غم انگیز زندگی

مخفی منوده اید

گاهی به این حقیقت یأس آور

اندیشه می کنید

که زنده های امروزی

چیزی به جز تفالۀ یک زنده نیستند؟«

فروغ در راه کوتاه، اما پربارهرنی اش پیوسته جستجو می کند و درمی یابد که زندگی 

ماهیت متغییر دارد و پی هم عوض می شود، پس هرن که به باور او »بیان کردن و ساخنت 

مجدد زندگی است« منی تواند و نباید ایستا باشد. بر این اساس هرن باید در هر دوره روح 

هامن زمان را در خود بپروراند.

 البته این دید فروغ ربطی با نظر ناتورالیست ها ندارد که ادبیات بازتاب دهندۀ زمان و 

مکاِن اتفاقات عرص هرنمند باشد. 

فروغ به طرز تلقی آدم ها از مفاهیم عرصشان توجه خاص دارد. او برای بیان دردها و 

شادی هایش به حافظ، سعدی، موالنا، عطار و بزرگان دیگر مراجعه منی کند. شاید از 

نیچه آموخته که هیچ ارزشی را منی توان مطلق پنداشت و باورمند است که مفاهیم 

محصول رشایط محیط هستند. 

او منی خواهد و یا با آگاهی که به قول کانت، بر اساس تجربه و شناخت به آن رسیده، 

منی تواند مجنون را سمبول فداکاری در عشق قبول کند؛ زیرا امروز علم روان شناسی 

شخصیت مجنون را برایش تحلیل کرده و نشان داده که مجنون یک آدم بیامر بوده که 

می خواسته خودش را آزار بدهد، یک مازوخیست، فروغ ضمن مصاحبه یی با ایرج گرگین 

در سال ۱۳۴۳ به این موضوع اشاره کرده و با طنز تلخی می گوید: »شام فکرش را بکنید 

وقتی لیلی های دورۀ ما در ماشین کورسی سوار می شوند و با رسعت ۱۲۰کیلومرت در 

ساعت می رانند و پولیس مرتبا آن ها را جریمه می کند، آن وقت یک چنین مجنون هایی 

به درد این لیلی ها منی خورند. در حالی که این مجنون ها در »ادبیاتی« که میان عده یی 

مطرح است، هنوز که هنوز است زیر هامن درخت بید نشسته اند و دارند با کالغ ها و 

آهوها درد دل می کنند.« 

انسانی  مسایل  و  انسان  زندگی،  از  را  محتوای اش  باید  که شعر  می ورزد  تاکید  فروغ 

زمانش بگیرد تا برای انسان عرصش ملموس باشد و قابل قبول.

»پیغمربان رسالت و ویرانی را

با خود به قرن ما آوردند

این انفجارهای پیاپی

و ابرهای مسموم

آیا طنین آیه های مقدس هستند؟

ای دوست، ای برادر، ای هم خون

وقتی به ماه رسیدی

تاریخ قتل عام گل ها را بنویس«

 

یکی دیگر از ویژگی های بااهمیت فروغ مطرح کردن »زن« و »زنانگی« در ادبیات فارسی 

است. در هامن سه مجموعه قبل از »تولدی دیگر« یعنی اسیر، دیوار و عصیان، صدای 

بلند زنی به گوش می رسد که در نوع خود تازه است، آهنگ دیگر دارد، صدای یک زن 

است.

 فریاد زنی ست که شورش گرانه در جامعۀ مردساالر و سنتی قد علم کرده و فریاد می زند 

که »من نیز انسانم و موجودی هستم مانند شام، عاشق می شوم، نیازهایی دارم و این 

نیازها از جنسیت من است، بشنوید و خفقان بگیرید!« و بی باکانه می رساید:

گنه کردم گناهی پر ز لذت

در آغوشی که گرم و آتشین بود

گنه کردم میان بازوانی

که داغ و کینه جوی و آهنین بود

هوس در دیدگانش شعله افروخت

رشاب رسخ در پیامنه رقصید

تن من در میان بسرت نرم

به روی سینه اش مستانه لغزید«
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فروغ؛روحناآرامادبیات
با آنکه »نه« گفنت فروغ به سنت ها از آگاهی فلسفی رسچشمه منی گیرد، اما همین عصیان گری

بعدها در جهان بینی فروغ به آگاهی اندیشمندانه می رسد

هشتم جدی؛ سال روز تولد فروغ فرخ زاد
دوشنبه)8 جدی( مصادف است با سال روز تولد فروغ فرخ زاد شاعر نام دار معارص ایران. فروغ ظهر روز شنبه هفتم جدی سال   
1313 هجری شمسی در تهران، رسک عین الدوله از پدر تفرشی و مادر کاشانی به دنیا آمد. فروغ اما شانس بقا در زندگی را نداشت و 

32همین بهار زندگی اش در اثر تصادف موتر حاملش جان باخت.
از فروغ، پنج دفرت شعر به جا مانده است و اشعار او از منونه های شعر معارص فارسی به شامر می روند. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار 

و عصیان در قالب شعر نیامیی کار خود را آغاز منود و بعد آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز رسشناس ایرانی و همکاری با 
او، سبب تحول فکری و ادبی وی گردید.فروغ در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعٔه تولدی دیگر، ستایش گسرتده ای برانگیخت. 

فروغ در سن شانزده سالگی با پرویز شاپور طنزپرداز ایرانی که پرس خاله مادر وی بود، ازدواج کرد و این ازدواج در سال 1334 به جدایی 

انجامید. حاصل این ازدواج یک پرس به نام کامیار بود. او پیش از ازدواج، با شاپور نامه نگاری های عاشقانه داشت. این نامه ها همراه 
نامه های فروغ در زمان ازدواج آن ها و نیز نامه های وی به شاپور از جدایی آن ها، بعدا به دست کامیار شاپور و عمران صالحی در کتابی 

به نام»اولین تپش های عاشقانه قلبم« منترش شد.
فروغ فرخ زاد در مجموعۀ اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزش های اجتامعی، آن احوال و احساسات زنانه خود را که در 

واقع زندگی تجربی اوست، توصیف می کند.  از سوی هم، فروغ از سال ۱۳۳۷ به کارهای سینامیی پرداخت. در این ایام است که او را با 
ابراهیم گلستان نویسنده و هرنمند آن روزگار همگام دیده می شود. آن دو باهم در گلستان فیلم کار می کردند. 

فروغ درست ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه ماه دلو سال 1345 هنگام رانندگی موتر ابراهیم گلستان در جاده دروس-قلهک، برای 
تصادف نکردن با اتوموبیل مهد کودک از جاده منحرف و جان باخت. در 26 ماه دلو، جسد او را در امام زاده اسامعیل قلهک شست وشو 

و با حضور خانواده، دوستان و عالقه مندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

کاوه شفق آهنگ



از جمله مهمرتین  کرونا،  واکسین  تزریق  و  تولید   

و  می شود  مطرح  مرتب  روزها  این  که  است  خربهایی 

و  مردم  فردی  و  جمعی  مهم  تصمیامت  از  بسیاری 

زمانی  چه  واکسین  که  دارد  این  به  بستگی  دولت ها 

اما  باشد،؛  طور  چه  آن  اثربخش  نتیجه  و  شود  تزریق 

جدا از کیفیت کاربردی و قابلیت علمی این واکسین، 

مختلف  جوامع  در  مردم  همراهی  و  عمومی  پذیرش 

برای این واکسیناسیون هم نقش تعیین کننده یی در 

مهار کرونا در جهان دارد.

برای  بی سابقه  و  بحرانی  رشایط  یک  کرونا،  پاندمی 

دهه های اخیر است. گرچه قبال هم دنیا با بیامری های 

آن  و کشنده مواجه شده است، ولی برش در  همه گیر 

تکنالوژی  و  از پیرشفت در علم طب  این حد  به  زمان 

از  این سطح  و  این عرص  در  دنیا  این که  بود.  نرسیده 

پیرشفت، زمینگیر این بیامری شده، ما را به این مساله 

خصوصا  آن  مهار  زمینه  در  باید  که  می کند  رهنمون 

به  واکسین  از  استفاده  و  تولید 

توافقی فراگیر رسید.

واکسیناسیون،  موضوع  زمینه  در 

با  هم،  کرونا  مساله  از  قبل  عده یی 

حتی  و  داشتند  مشکل  مساله  این 

دالیل   از  بودند.  آن  توقف  خواهان 

اطمینان  عدم  افراد،  این  عمده 

عدم  واکسین ها،  اثر بخشی  از 

دسرتسی همه مردم از اقشار مختلف 

آن، شک  به  فقیر  و خصوصا جوامع 

است.  تولید  تجاری  منافع  به خاطر 

برخی  بی اعتامدی  دالیل  از  یکی 

واکسیناسیون،  به  مردم  و  دولت ها 

که  مناطقی  در  است  دلیل  این  به 

بودند  اختالفات  یا  منازعات  درگیر 

داخل  به  نفوذ  جهت  جریان  این  از 

گروه های متخاصم ، استفاده ابزاری شده است. با وجود 

تعداد کم  افراد و دیدگاه های مخالف واکسیناسیون، 

نسبت به اکرثیت همراه، باز هم تاثیر منفی این عدم 

همراهی به میزانی ست که سازمان بهداشت جهانی آن 

را یکی از موارد تهدید سالمت جهانی برشمرده است.

که  تردیدهایی  این  بر  عالوه  کرونا  واکسین  مورد  در 

از  دیگری  نگرانی های  بوده،  مطرح  کلی  به طور  قبال 

استفاده  از  بعد  سالمتی  به  مربوط  نگرانی های  جمله 

برخی  دارد.  آن، وجود  احتاملی  و عوارض  واکسین  از 

نگران هستند واکسینی که در این زمان کم ساخته و 

تولید شده و فرصت تست کمی داشته، کارایی الزم را 

نداشته باشد.

و  بر رس کشف  اقتصادی که  و  رقابت علمی، سیاسی 

از جمله عواملی است  تولید واکسین وجود دارد هم، 

با  باعث تردید عده یی در زمینه واکسین می شود.  که 

و  کرد  رد  کلی  به طور  را  نگرانی ها  این  منی توان  آنکه 

کنکاش  و  توقف  برای  محلی  شاید  عادی،  رشایط  در 

بیش تر بود، اما در این رشایط بهرت است فارغ از مسایل 

سیاسی و اقتصادی به این مساله نگاه 

کنیم که چه کسانی واکسیناسیون را 

توصیه می کنند. 

سازمان های  از  جهان،  سطح  در 

بهداشت  سازمان  مثل  بین املللی 

کدر  و  طبی  نظام  تا  گرفته  جهانی 

حامیان  به عنوان  کشورها  درمانی 

و  نهادها  جمله  از  واکسین،  انجام 

پیشه  و  حرفه  در  که  هستند  افرادی 

سالمت  به  کمک  به دنبال  خود، 

بیامر  افراد  جان  نجات  و  انسان ها 

مردم  همه  زندگی  آنکه  با  می باشند. 

و  تغییر  دچار  پاندمی  رشایط  با  دنیا 

مشکالت شده است، ولی اکرثیت این 

برای نجات  اول مبارزه  افراد در صف 

دنیا از چنگال این بیامری قرار دارند. 

در کنار رعایت موارد مراقبتی مثل قرنطین، ماسک و 

اکرثیت  طرف  از  واکسیناسیون  انجام  فاصله،  رعایت 

مردم، سهمی است که آن ها می توانند در همکاری با 

کدر درمانی ادا کنند.

دست  در  کرونا  بحران  مدیریت  غالبا  که  آنجا  از 

جذب  برای  را  اقداماتی  باید  نیز  آن ها  دولت هاست، 

مشارکت حداکرثی مردم در کشور خود و همچنین در 

رسارس دنیا برای واکسیناسیون انجام دهند. از جمله 

واکسین،  تولید  و  کشف  مطالعات،  زمینه  در  این که 

شفافیت داشته باشند. 

را در زمینه استفاده  نگرانی ها  باید  دولت ها همچنین 

کار  روند  در  را  آن ها  و  کنند  شناسایی  واکسین  از 

خود اعامل کنند یا پاسخی موثر برای رفع آن نگرانی 

و  ایمنی  ایجاد  قدرت  زمینه  در  مردم  اگر  کنند،  ارایه 

باشند،  داشته  اطالعات  قبل  از  آن  احتاملی  عوارض 

نتایج حاصل از واکسیناسیون را هم با واقع بینی رصد 

می کنند، می پذیرند و برای مراحل بعدی نیز همراهی 

خواهند کرد.

ایمنی  ایجاد  برای  که  می شود  ادعا  غالبا  که  آنجا  از 

جمعی در مقابل این ویروس باید بیش از هفتاد درصد 

سویی  از  و  کنند  دریافت  را  آن  واکسین  جهان  مردم 

از  یکی  ندارند،  را  آن  خرید  امکان  فقیر  کشورهای 

عوامل روشن و همراه کننده افکار عمومی با واکسین، 

و  توسعه یافته  و  ثرومتند  کشورهای  جهانی  اقدام 

سازمان های جهانی برای دسرتسی کشورهای فقیر به 

به خاطر  که  کشورهایی  دیگر  سوی  از  است.  واکسین 

کمبود امکانات علمی و تولیدی، امکان تولید واکسین 

ندارند یا به خاطر مشکالت مالی رشایط خرید واکسین 

را ندارند یا خرید آن باعث ایجاد مشکالت مالی جدی 

با همراهی سازمان ملل و  باید  در کشورشان می شود 

دیگر نهادهایی که استفاده همگانی از نتایج مطالعات 

بهره مندی جهانی حق  از  را قسمتی  تولید واکسین  و 

مردم  برای  این حق  احقاق  برای  می دانند  بر سالمت 

کشورشان تالش کنند.

 

»آقا و بانویی زیبایی« نام یک رقابت مودلینگ بود که به 

تازگی شصت مدل در آن رقابت کردند و با پوشش خربی 

دوازده کانال تلویزیونی و خربگزاری مهم داخلی و خارجی 

و  منی شود  ختم  اینجا  به  داستان  اما  شد،  برگزار 

بازتاب هایی که در شبکه های اجتامعی متوجه این رویداد 

شد آن را از یک رقابت ساده خارج می کند.

انتقادها؛ از غیر رشعی خواندن تا به مصلحت ندانسنت 

این مراسم می گذرد؛  برگزاری  نقد های که حول  بیشرت 

یا آن را غیر رشعی و نامتناسب با بافت سنتی و مذهبی 

کشور خوانده و یا به دور از مصلحت و تدبیر امنیتی در 

زمانی می دانند که امنیت در بدترین وضعیت و تهدید 

شده از سوی بنیادگرایان مذهبی چون طالبان و داعش 

قرار دارد.

حامیت ها؛ از اقتصادی دانسنت تا مبارزه با بنیادگرایی 

کاربری به نام عبیدالله مهدی، در متنی برای حامیت از 

اقتصادی و موجب رشد  را  آن  اولین مزیت  این رویداد، 

کارآفرینی معرفی کرده و گفته نباید مود و فیشن را دست 

کم گرفت، زیرا در بسیاری از کشور ها، صنعتی پررونق 

است که عواید مالیاتی آن نیز قابل توجه هست.

او همچنین معتقد است که بسنت فضای عمومی به روی 

آزادی  به  متایل  بردن  بین  از  معنی  به  مراسمی  چنین 

پوست  زیر  به  میل  این  خزیدن  موجب  بل  نیست 

جامعه شده و ممکم است نتایج خطرناک و غیر قابل 

کنرتولی ایجاد کند. 

فرد دیگری با نام عبدالکبیر ستوده، در صفحه خود 

به انتقاد ها واکنش نشان داده و می گوید گروه های 

دگراندیشی  حتی  را،  چیزی  هر  قادرند  تروریستی 

فعالیت مدنی و یا قومیت افراد که آنها در انتخابش 

قرار  کشتار  برای  بهانه یی  هم  را  نداشتند  نقشی 

دهند. ستوده می گوید که مردم می توانند آوازخوان 

، هرنمند و یا مدل را نقد کنند اما نباید سنگ مالمت 

متام خون و خشونت را به پای آنان بنویسند.

نسبت حامیت ها و انتقاد ها با واقعیت 

خود  حامیت  علت  بسیاری  شد  ذکر  که  هامنطور 

از مودلینگ را جنبه اقتصادی آن می دانند، اما آیا 

را  صنعت  این  رشد  برای  مناسب  بسرت  افغانستان 

دارد؟

از معروف ترین کشور هایی که صنعت مد را حامیت 

کرده و آن را به شیوه های متفاوت تبلیغ می کند و ما 

هر روزه با تبلیغات آن مواجهیم، کشور ترکیه است.  

رسیال هایی که غالبا مضمون آن مورد انتقاد بسیاری از 

ما بوده در واقع چیزی نیست جز تبلیغ پوشاک ،آن هم از 

سوی کشوری که یکی از قطب های پوشاک جهان است. 

تاکید بر خوش پوشی و آراستگی در فلم سازی ترکیه ضمن 

جلب رسمایه از سوی مخاطبان به شدت توسط صنعت مد 

حامیت می شود. 

بازیگری  قدرت  و  محتوا  به  آنکه  از  بیش  فلمی  اینکه 

هرنمندان خود توجه کند به استایل و اندام آنان تاکید 

دارد، تنها می تواند این معنی را داشته باشد که شام نه 

 . مخاطب یک فلم بل مخاطب یک شو لباس هستید 

جالب است که ترکیه با وجود اکرثیت مسلامن، سنتی 

بودن بیشرت مردم و اینکه گفته می شود رهربی ترکیه ، 

آقای اردوغان فردی است که گرایشات دینی زیادی دارد، 

تا به حال سعی در کنرتول این رسیال ها نداشته زیرا که 

می داند این یک تبلیغ صنعتی است.

این مثال را می توان به مناطقی که شو لباس در آن رایج 

و  بریتانیا  مانند  کشورهایی  در  داد.  تعمیمم  هم  است 

فرانسه که مهم ترین شو های لباس و البته معروف ترین 

طراحان لباس جهان را دارند و به دنبال زمینه منایش آثار 

خود هستند؛ بسیاری شو های لباس را بیشرت یک رویداد 

البته عوایید مالی  تا صنعتی که  تلقی می کنند  هرنی 

خوبی هم دارد.

این مصادیق چقدر قابل قیاس با ما هست ؟ چند رشکت 

نساجی و یا طراحی لباس و مد در افغانستان وجود دارد 

که نیاز به تبلیغ آن احساس شود؟ به نظر منی رسد که 

زیبایی«  بانوی  و  »آقا  رقابت  اسپانرس های  از  هیچ کدام 

دستی در صنعت مود داشته باشند و یا حداقل وارد کننده 

دلیل  همین  به  باشند.  داشته  بوتیکی  و  بوده  پوشاک 

توجیه اقتصادی، کمی دور از منطق واقعیت های موجود 

است. اینکه این رقابت یک پروژۀ پول تلف کن منایشی 

است که عالقه یی به کار ریشه یی ندارد و رصف، جذب 

توجه رسانه ها برایش کفایت می کند، بحث دیگری است.

امنیت و سبک زندگی 

در  هم  و  است  موجود  انتقاد ها  در  هم  که  بعد  نکته 

حامیت ها، مساله افراطیت مذهبی است. هامنطور که 

در ابتدا بیان شد موافقان ، مراسم این چنینی را مبارزه 

با سنت گرایی و حامیت از ارزش های مدنی چون آزادی 

سلیقه و انتخاب می دانند و مخالفان چوب کردن در النه 

زنبور؛ اما آیا مودلینگ و یا هر منایشی از آزادی و فراتر 

از هنجار های عرفی و رشعی یک خطر امنیتی محسوب 

می شود و به قول محمد تقی حیدری، از فعاالن فرهنگی 

و سینامدار کشور، چاقوی طالبان را دسته می کند تا با آن 

گلوی مردم، بریده شود؟

تعریف دانشگاه دفاع ملی کانادا از امنیت ملی این است 

از شیوه زندگی پذیرفته شده  امنیت ملی، حفاظت  که 

مردم است که با نیاز ها و آرمان های مرشوع دیگران سازگار 

باشد. 

اگر این تعریف را معیار قرار دهیم، روشن کردن این 

مساله مهم است که آیا آزادی هایی شبیه مورد مطرح 

شده آن، سبکی از زندگی است که با نیاز و آرمان 

مرشوع دیگران در تضاد باشد؟

منایش استعدادی مثل مدل بودن، آواز خواندن و 

یا امثال آن شاید در تضاد آرمانی مانند بنیادگرایی 

مذهبی باشد، اما مگر ما بنیادگرایی و آرمان های آن 

را مرشوع می دانیم؟ در صورت ممنوعیت این قبیل 

مراسم، چه تعداد مراسم مذهبی ممنوع است که در 

آن حکم قتل صادر می شود که اصلی ترین حق یک 

انسان را که حق حیات است نقض می کند؟

مذهبی  احساسات  شدن  جریحه دار  از  نگرانی   

کسانی که مهم ترین حقوق انسان ها را به رسمیت 

منی شناسند چه نسبتی با عدالت دارد؟ این سوال ها 

را کسانی باید پاسخ دهند که این آزادی ها را نقد 

می کنند، اما آیا آنان تضمین می کنند که افراطی ها 

نخواهند  را  ما  این منایش ها  ممنوعیت  در صورت 

کشت؟
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رویکردهایفردیدرزمینهواکسینکرونا
پذیرش و همراهی مردم برای  واکسیناسیون، نقش تعیین کننده یی در مهار کرونا دارد

مودلینگوواقعیتهایموجودکشور
آیا آزادی  ما را به مرگ نزدیک تر می کند ؟

سیریبرآفریدههایالهی
باچشامنخواجو

ای غرۀ ماه از اثر صنع تو غرا

وی طرۀ شب از دم لطف تو مطرا

نوک قلم صنع تو در مبدا فطرت           

انگیخته برصفحۀ کن صورت اشیا

سجاده نشینان نه ایوان فلک را            

حکم تو فروزنده قنادیل زوایا

هم رازق بی ریبی و هم خالق بی عیب           

هم ظاهر پنهانی و هم باطن پیدا

مامور تو از برگ سمن تا به سمندر              

مصنوع تو ازتحت ثری تا به ثریا

توحید تو خواند به سحرمرغ سحرخوان             

تسبیح تو گوید به چمن بلبل گویا

بر قلۀ کهسار زنی بیرق خورشید             

بر پردۀ زنگار کشی پیکر جوزا

ازعکس رخ الله عذاران سپهری            

 چون منظر مینو کنی این چنرب مینا

بید طربی را کند از امر تو بلبل   

وصف الف قامت ممدودۀ حمرا

از رایحۀ لطف تو ساید گل سوری            

در صحن چمن لخلخۀ عنرب صحرا

تا از دم جان پرور او زنده شود خاک                    

در کالبد باد دمی روح مسیحا

خواجو نسزد مدح و ثنا هیچ ملک را         

 اال ملک العرش تبارک و تعالی

با  نزدیکی  با  آدمی  است.  برش  حیات  رضورت  یک  طبیعت  با  همزیستی 

افرسدگی ها  را در خود درمی یابد.  آزادی  را حس می کند.  آزاد  روح  طبیعت 

طبیعت  با  روستانشینان  است.  طبیعت  از  دوری  نشان دهندۀ  اوقات  بیشرت 

نزدیکند؛ ازین رو، ازنظر روانی از سالمت بیشرتی برخوردارند اما کسانی که از 

طبیعت گسسته اند با ناآرامی مواجه اند. صنعت اگر خوبی هایی دارد فقط با 

قطع نکردن ارتباط با طبیعت می تواند در خدمت انسان قرار بگیرد. استفادۀ 

بی حد از صنعت ومصنوعات باعث آسیب های فراوانی به محیط زیست شده 

است. ازین رو در قرن بیست ویکم انکشاف پایدار با توجه به نیازهای طبیعی 

امکان پذیر می گردد.

کهنگی  هیچگاه  که  طبیعت گرایی مشخص ساخته  نام  به  را  فصلی  ادبیات 

را  آن  ارزش  زیبایی های وطن  و مخصوصأ  زیبایی های طبیعت  ندارد. وصف 

دارد که باربار به آن توجه شود و به اهمیت آن اشاره گردد. توجه به طبیعت 

به طبیعت می پردازد.  نیز  عرفان  و  ادیان  بل  نیست  ادبیات منحرص  به  تنها 

آغوش صحرا و پناه بردن به  کوه ها، زمینۀ تفکر و خداجویی را برای بزرگان 

دین وعرفان مساعد کرده است. قسمت بزرگی از ادبیات جهان و اساطیربه 

جنبه های مختلف طبیعت می پردازد و انسان را در برابر قوای طبیعی مطرح 

می کند، اما آنچه مهم است تاکید بر طبیعت به عنوان یک رضورت حیات برش 

است که آرامش روانی را برای انسان  میرس می گرداند.

ازنظر عرفان، طبیعت جلوۀ ذات حق است. قدرت خداوند در طبیعت آشکار 

می گردد. نظم طبیعی از قدرت ذات باریتعالی منایندگی می کند. زیبایی های 

زیبایی  ارایه می دهد. صبحگاهان طبیعت،  را  و جامل خدا  زیبایی  طبیعت 

خاصی دارد و شامگاهان به گونۀ دیگر تبارز دارد. شاعران با دیده بر طبیعت 

به جامل الهی پی می برند و به ستایش رب العزت می پردازند. کوه و دشت و 

دمن، دریا و نهر وآبشار ازحیات سخن می گویند.

سبزه زاران،  و  درختان  و  می سازند  خوش آیند  را  فضا  خوش الحان  پرندگان 

با تازگی و طراوت،  گلستان بهشت را در خاطر انسان زنده می کند. بهاران 

را  با برف ها ساز خود  با برگ ریزان و زمستان  با میوه و دانه، خزان  تابستان 

می نوازند و به وصف خدا مشغول اند. انسان نیز هر لحظه بر قدرت خداوند 

برایش  را  نعمت هایی  به جا می آورد که چنین  را  و شکر خدا  آفرین می گوید 

داده است. آری، شب و روز هرکدام زیبایی خود را دارد که شاعران آن را به 

از زیبایی طبیعت  از جمله همین شاعران است که  وصف گرفته اند. خواجو 

در  و  را می شنود  در هر چیز سبحان الله  و  دندان می برد  به  تعجب  انگشت 

هر پدیده قدرت خداوند را نظارت می کند. سیری در یک غزل خواجو سیری 

بر آفریده های الهی را با چشامن این شاعر حساس خداجو تعقیب می کنیم 

و  نظر می افکند  بر کاینات  روزی  و  .شخصیت مرکزی شعر خواجو در شبی 

حاصل نظرافکنی خودرا رشح می دهد. ما از سخنان خواجو درمی یابیم که 

را در هر  با چشم یکتابین، جالل و جامل ذات یکتا  بر کاینات  نظرافکندن 

قدرت  شود،  منایان  درآسامن  ماه  هالل  وقتی  خاصتأ  می سازد؛  ظاهر  سو 

صنع خداوند آشکار می شود که چگونه سپیدی و روشنی را ظاهر می کند و با 

دمیدن باد خوش، تاریکی شب را تروتازه می گرداند.

دقت در آفرینش برمال می کند که نوک قلم صنع خدایی درنقطۀ آغازخلقت 

بر»صفحۀ شو!« صورت اشیاء را بیافرید و به حکم الهی، ستارگان ِ کنج های 

9 رواق آسامن ، قندیل های روشن شدند . خدایا! توهم رزق دهنده خالص 

استی، هم خالق بی عیب؛ هم ظاهر پنهانی و هم باطن پیداستی. ای قادر 

تا  خاک  زیر  از  تو  مصنوع  و  سمندر  تا  یاسمن  برگ  از  تو  مامورین  متعال! 

ستارگان همه توحید تو گویند و تسبیح تو خوانند. 

و  را خلق می کند که جذبه  مناظر دگری  الهی  پایان گرفنت شب، قدرت  با 

زیبایی دگر دارد. آری شخصیت مرکزی شعر خواجو می بیند که آهسته آهسته 

شب پایان می پذیرد و روز می شود. او رو به خدا می کند ومیگوید خدایا! بیرق 

خورشید را برقلۀ کهسار برمی افرازی؛ پیکر جوزا را بر پردۀ آسامن می کشی. 

در چنین حال ازقدرت تو خدایا درین صبحگاهان در باال که بنگری از عکس 

زیبارویان، آسامن چون بهشت می مناید و به امر تو بلبل در میان شاخه های 

مجنون بید وصف قامت دراز گل های رسخ را می کند  که همه شاخه های آن 

را پوشانیده است. رایحۀ پرلطف  طبیعی  در هوا می پیچد و مجنون بید را به 

شور و حرکت می آورد و نیز به اثر آن باد خوش، گل سوری خود را با گل صحرا 

می ساید؛ خاک ازدم جان پرور باد مالیم زنده می شود. آری، خداوند در کالبد 

باد، روح مسیحارا می دمد تا همه چیز را حیات بخشد. در چنین حالت، جز 

الهی  قدرت  و درک  درین حال  و  زبان منی آید  به  ثنای خدا چیزی  و  مدح 

و زیبایی های آفریدۀ او، جز رس تعظیم فرود آوردن به ملک العرش تبارک و 

تعالی هیچ شاهی ستایش سزاوار معلوم منی شود.

یکی از دالیل   
بی اعتامدی برخی 

دولت ها و مردم به 
واکسیناسیون، به این 

دلیل است در 
مناطقی که درگیر 

منازعات یا اختالفات 
بودند از این جریان 
جهت نفوذ به داخل 
گروه های متخاصم ، 
استفاده ابزاری شده 

است

استاد دانشگاهگل احمد یام
کارشناس ارشد حقوق برشزهرا یزدان شناس

ساخت سومین مسجد بزرگ جهان به دست چین
بنای یک مسجد با ۲۰۰هزار مرت مساحت و ظرفیت بیش از ۱۲۰هزار   

نفر که بزرگ ترین مسجد آفریقا و سومین مسجد بزرگ جهان به شامر 

می آید. ساخت این مسجد از سال ۲۰۱۲ توسط رشکت CSCEC چین، زیر 

نظر رشکت ملی الجزایر با ارزش ۱میلیارد دالر آغاز شده است.

راز خوشبختی در ازدواج شسنت ظرف هاست

  با شسنت ظرف ها می توانید ازدواج خود را درخشان کنید!تحقیقات دانشگاه ویک 

فارست امریکا نشان می دهد زوج هایی که داوطلبانه کارهای یکدیگر را انجام می دهند؛ 

پیوند قوی تری دارند.

گـزارشــگرمعصومه امیری



محبوبیـت بـاالی اپلیکیشـن تیک تـاک باعث شـده اسـت تـا توسـعه دهندگان   

بسـیاری از کشـورهای مختلـف به دنبـال عرضـه ایـن برنامه در کشـور خود باشـند. 

بـه تازگـی دخـرت والدیمیـر پوتیـن هـم به دنبـال عرضـه نسـخه روسـی تیک تـاک 

بوده و در توسعه آن نقش داشته است.

اپلیکیشـن  یـک  میزبـان  کشـور  ایـن  بـه زودی  منترش شـده،  گزارش هـای  طبـق 

اپلیکیشـن  ایـن  بـود.  خواهـد  کوتـاه  ویدیو هـای  انتشـار  بـرای  برنامه ریزی شـده 

داشـت.  خواهـد  تیک تـاک  بـا  بسـیاری  ویژگی هـای  و  شـباهت ها 

توسـعه ایـن برنامـه  نیـز بـا کمـک یکـی از رسـانه های روسـیه کـه زیـر مجموعـه 

یـک رشکـت دولتـی انـرژی به نـام گازپـروم اسـت انجـام خواهـد گرفـت. عـالوه بـر 

آن بنیـاد Innopraktika نیـز در سـاخت ایـن برنامـه همـکاری خواهـد داشـت که 

مدیریـت آن برعهـده کاترینـا تیخونـوا، دخـرت والدیمیـر، پوتیـن می باشـد.

روسـی  نسـخه  بـه زودی  کـرد:  اعـالم  گازپـروم،  مدیرعامـل  ژاروف،  الکسـاندر 

 Ya تیک تـاک عرضـه خواهـد شـد. از طرفـی گازپـروم بـا خرید یـک رسویـس به نام

Molodets تـالش کـرده تـا توسـعه رسویـس جدیـد اشـرتاک ویدیـو را با اسـتفاده 

از پـروژه نرم افـزاری ایـن رسویـس رسعـت ببخشـد. احتـامال انتشـار رسـمی ایـن 

برنامـه تـا دو سـال دیگـر انجام خواهد شـد و این اپلیکیشـن با ویژگی هایی شـبیه 

ایـن برنامـه  از ویدیو هـای کوتـاه پشـتیبانی خواهـد کـرد. توسـعه  بـه تیک تـاک 

ابزارهـا  افـزودن  بـه  اکنـون فعالیت هـای مربـوط  و  آغـاز شـده  پیـش  از مدت هـا 

اسـت. باقی مانـده 

اوپـو تصاویـر جدیـدی از نسـخه تام فـورد مبایـل خـود منتـرش کـرده کـه از یک   

منایشـگر گسـرتش پذیر بهـره بـرده اسـت. چند مـاه پیش پتنـت این مبایل توسـط 

اوپـو ثبـت شـده بـود و حـاال تصاویـر نسـخه تام فـورد ایـن مبایـل نرش شـده اسـت. 

نسـخه تام فـورد اوپـو اکـس از یـک منایشـگر روکـی و گسـرتش پذیر بهـره خواهـد 

برد. 

چنـد مـاه پیـش اوپـو یـک مبایـل منحـرص به فـرد در طراحـی به نـام X2021 را بـا 

منایـش رول شـونده رومنایـی کـرده بود. در حـال حارض نیز این رشکـت قصد دارد 

تـا یـک مبایـل جدیـد دیگـر را توسـعه دهـد کـه اوپو اکـس نـام دارد. طراحـی این 

مبایـل به صـورت روکـی بـوده و منایشـگر آن نیـز از نـوع گسـرتش پذیر اسـت. ایـن 

مبایـل در زمـان اسـتفاده به صـورت عمـودی بـاز شـده و فضـای دسرتسـی آن تـا 

۸۰درصـد افزایـش پیـدا خواهـد کرد.

طبـق تصاویـر منترششـده دوربین هـای سـه گانه ایـن مبایـل بـر روی پنـل پشـتی 

قـرار داشـته و زیـر آن نیـز عبـارت »نسـخه تام فـورد اوپـو اکـس – طراحـی شـده 

نیـز هیـچ حفره یـی  پنـل جلویـی  بـرای کانسـپت شـکیرا« درج شـده اسـت. در 

مشـاهده منی شـود کـه نشـان  دهـد احتـامال دوربیـن  سـلفی آن در زیـر منایشـگر 

قـرار می گیـرد. بـر طبـق تصاویـر، احتـامل اینکـه پنـل خاکسـرتی رنگ منایشـگر 

دوم باشـد زیـاد اسـت. بدیـن ترتیـب از دوربیـن اصلـی می تـوان به عنـوان دوربین 

سـلفی نیـز اسـتفاده کـرد.

نکتـه قابـل توجـه، قرار گرفنت دو دسـته طالیی رنگ در اطراف منایشـگر اسـت که 

بـه کاربـر اجـازه می دهـد با خارج کـردن آن ها مبایـل را به گردن خـود آویزان کند. 

هنـوز مشـخص نیسـت کـه این مبایـل به صـورت تجاری عرضـه خواهد شـد یا خیر 

و اوپـو نیـز اشـاره یی به ایـن موضوع نکرده اسـت.

منظومـٔه  سـیارٔه  هشـتمین  نپتـون   

خورشـیدی و دورتریـن سـیارٔه شـناخته شـده 

سـیاره هایی  تنهـا  پلوتـو  به همـراه  نپتـون  اسـت. 

رویـت  غیرمسـلح  بـا چشـم  زمیـن  از  کـه  هسـتند 

منی شـوند چـون فاصلـٔه خورشـید تـا نپتـون حدود 

سـی برابر فاصلـٔه زمیـن تـا خورشـید اسـت. کثافت 

نپتـون بـه تنهایـی ۱۷برابـر کثافـت زمیـن اسـت و 

برابـر  انـدازٔه ۴۹٬۵۲۸کیلومـرت چهـار  بـا  آن  قطـر 

قطر زمین می باشد. 

زمینـی  ۱۶۵سـال  معـادل  نپتـون  در  سـال  هـر 

اسـت، ولـی یـک دور گـردش وضعی این سـیاره در 

مـدت ۱۶سـاعت و ۷دقیقـه انجـام می گیـرد. نـام 

نپتـون از نـام خـدای رومـی دریاهـا گرفتـه شـده 

و دلیـل ایـن نامگـذاری رنـگ آبـی پررنگـی اسـت 

کـه باعـث زیبایـی منحرصبه فـرد ایـن سـیاره رسد 

می شـود.

امتوسـفیر خارجـی نپتـون به دلیـل فاصلـه بسـیار 

منظومـه  در  مـکان  رسدتریـن  خورشـید  از  زیـاد 

سـیاره  ایـن  مرکـزی  حـرارت  اسـت.  شمسـی 

می باشـد. فارنهایـت  ۹٬۳۰۰درجـه 

ویژگی ها  

دیـده  آبـی  رنـگ  بـه  سـیاره  ایـن  زمیـن  روی  از 

در  موجـود  میتـان  گاز  از  رنـگ  ایـن  می شـود. 

جـو نپتـون و بازتـاب طیـف نـوری خورشـید پدیـد 

. یـد می آ

تقریبـا  خورشـید  بـه دور  نپتـون  گـردش  یک بـار 

زمـان  از  بنابرایـن  و  می کشـد  طـول  ۱۶۵سـال 

کشـف ایـن سـیاره در سـال۱۸۶۴ تـا کنـون، تنهـا 

گردیده اسـت. خورشـید  بـه دور  نزدیـک  یک بـار 

و  نرئیـد  به نام هـای  بـزرگ  قمـر  دو  دارای  نپتـون 

تریتـون )قمـر( اسـت و تعـداد بسـیار زیـادی اقامر 

کوچـک نیـز دارد.

پیـش از ایـن انتظـار می رفـت کـه نپتـون از نظـر 

تحقیقـات  ولـی  باشـد،  اورانـوس  از  آرام تـر  جـوی 

نشـان داد کـه بادهای نپتون بسـیار بسـیار شـدید 

هسـتند. رسعـت ایـن بادهـا بـه ۶۴۰کیلومـرت در 

می رسـد. سـاعت 

نپتون چگونه کشف شد  

طراحی هـای گالیلـه بیانگر این بود کـه وی در ۲۸ 

دسـمرب ۱۶۱۲ و دوبـاره در ۲۷ جنیـوری ۱۶۱۳، 

مـورد،  دو  هـر  در  کرده اسـت.  مشـاهده  را  نپتـون 

گالیلـه نپتـون را بـا سـتاره یی ثابـت در زمانـی کـه 

بسـیار نزدیـک بـه مشـرتی در آسـامن شـب ظاهـر 

تاریخـی  لحـاظ  از  می گرفـت.  اشـتباه  می شـد، 

تصـور می شـد کـه او بر ایـن عقیده بوده کـه نپتون 

یـک سـتاره آبـی ثابت اسـت و به همیـن دلیل آن را 

کشـفی جدیـد منی دانسـت. 

نپتـون در زمـان نخسـتین مشـاهداتش در دسـمرب 

۱۶۱۲ در آسـامن ثابـت مانـده بـود؛ به دلیـل آنکه 

درسـت در هـامن روز نپتـون دوره چرخه بازگشـتی 

سـاالنٔه خود را آغـاز کرده بود، حرکت نپتون بسـیار 

آرام و انـدازٔه ظاهـری آن کوچکـرت از آن بـود کـه در 

تلسـکوپ کوچـک گالیلـه سـیاره به نظر برسـد. 

بـا این حـال، در جوالی ۲۰۰۹، دیوید جیمسـون، 

شـواهد  کـرد  اعـالم  ملبـورن،  اهـل  فیزیکـدان 

واقـع  در  گالیلـه  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  جدیـد 

متوجـه شـده بود کـه چیـزی غیرمعمـول در مـورد 

ایـن سـتاره کشـف کـرده  اسـت. گالیلـه در یکـی از 

یادداشـت هایش اشـاره کـرده کـه در ۲۸ جنیوری، 

)نپتـون(  سـتاره  زمینـه  پـس  در  حرکتـی  متوجـه 

در  نپتـون  موقعیـت  در  او  کـه  نقطه یـی  و  شـده  

طراحی هـای قبلـی بـا یک جوهـر متفاوت کشـیده 

بـود، نشـان می دهد کـه آن را یافته  اسـت. طراحی 

جسـتجوی  منایانگـر  جنیـوری  ششـم  شـب  در  او 

میـان  در  وی  سیسـتامتیک 

مشـاهدات قبلـی وی بـود، امـا تا 

کنـون شـواهدی مبنـی بـر اینکه 

وی این جسـم در حـال حرکت را 

بـه عنـوان یـک سـیاره شناسـایی 

نشده اسـت.  ارایـه  باشـد  کـرده  

همچنیـن مدرکـی نشـان دهندٔه 

تـالش مجدد وی، برای مشـاهده 

مجـدد نپتـون وجـود نـدارد.

۱۷۹۰میـالدی  سـال  در 

فرانسـوی  ستاره شـناس 

نقشـه یی  دوالمـرب  ژان باتیسـت 

از مـدار اورانـوس به دسـت آورد. 

موقعیـت  اول  سـال  چنـد  در 

بـه  نسـبت  اورانـوس  رصد شـدٔه 

ولـی  بـود،  یکـی  دوالمـرب  نقشـٔه 

بـه مـرور زمـان اختالفاتـی میـان 

رسانجـام  شـد.  دیـده  دو  ایـن 

دانشـمندان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بایـد در 

شـود.  بازنگـری  بـاره  ایـن 

ستاره شـناس فرانسـوی آلکسـی بـوار وظیفـٔه انجام 

ایـن کار را داشـت. در ابتـدا محاسـبات او از مـدار 

از  پـس  امـا  می رسـید،  به نظـر  درسـت  اورانـوس 

مدتـی میـان محاسـبات او و مـدار واقعـی اورانوس 

نیـز تفاوت هایـی دیـده می شـد. بـوار چنیـن طـرح 

کـرد کـه سـیاره یی دورتـر از اورانـوس وجـود دارد و 

آن را از مـکان محاسـبه شـده بـه عقـب می کشـد.

جان کاوچ آدامز  

تحقیـق  بـه  از سـال۱۸۴۱  آدامـز  کاوچ  جـان 

فراتـر  کـه  مجهـول  سـیارٔه  دربـارٔه  محاسـبه  و 

رسانجـام  پرداخـت.  دارد  وجـود  اورانـوس  از 

بـا  سـال۱۸۴۵  سـپتمرب  در  را  محاسـباتش 

در  ایـری  بیـدل  جـورج  مشـهور رس  ستاره شـناس 

بـه  بـود  ایـری خواسـته  از  آدامـز  میـان گذاشـت؛ 

جسـتجوی این سـیاره در آسـامن بپردازد. تا مدتی 

ایـری ایـن کار را انجـام نـداد، شـاید منی خواسـت 

درخواسـت فـردی ناشـناس مثـل آدامـز را انجـام 

بدهـد، ولـی رسانجـام در جنـوری سـال۱۸۴۶ از 

تـا  کالیـس خواسـت  به نـام جیمـز  ستاره شناسـی 

ایـن کار را انجـام دهـد. کالیس در چهارم اگیسـت 

ولـی  دیـد،  آسـامن  در  را  نپتـون  سـال۱۸۴۶ 

دهـد. تشـخیص  را  آن  ماهیـت  نتوانسـت 

اوربـن  فرانسـوی  در همیـن هنـگام ستاره شـناس 

ژان ژوزف لـو وریـه به محاسـبٔه سـیارٔه مجهـول در 

همـراه  را  محاسـباتش  سـپس  پرداخـت.  آسـامن 

رصدخانـٔه  معـاون  گالـه  یوهـان  بـه  نامه یـی  بـا 

زودتـر  چـه  هـر  خواسـت  او  از  و  فرسـتاد  برلیـن 

به جسـتجوی ایـن سـیاره در آسـامن بپـردازد. نامـه 

او  رسـید.  گالـه  بـه  سـال۱۸۴۶  ۲۳سـپتمرب  روز 

هـامن شـب تلسـکوپش را به سـوی آسـامن بـرد و 

سـیاره را بـا یـک درجـه اختـالف نسـبت بـه نقطـٔه 

پیشـنهاد شـده توسـط لووریه در آسـامن مشـاهده 

کـرد.

 رصدخانـٔه برلیـن بـه تازگـی نقشـه یی از آن بخـش 

کشـف  علـت  به همیـن  آورد،  به دسـت  آسـامن 

نپتـون ممکن شـده  اسـت. تا زمـان بسـیار طوالنی 

مجادلـٔه بسـیار ناخوشـایندی بـر رس ایـن بـود کـه 

چـه کسـی لیاقـت عنـوان کاشـف نپتـون را دارد. 

امـروزه بیش تـر ستاره شناسـان بـر ایـن باورانـد کـه 

آدامـز و لووریـه به دلیـل انجـام محاسـبات پیچیـده 

کـه رسانجـام موجـب کشـف نپتـون شـد، کاشـفان 

ایـن سـیاره هسـتند و یوهـان گالـه به عنوان کسـی 

کـه بـرای نخسـتین بار ایـن سـیاره را رصـد کـرد در 

می مانـد. یادهـا 

میدان مقناطیسی  

نسـبتا  مقناطیسـی  میـدان  دارای  نپتـون  سـیارٔه 

سـیاره  ایـن  مقناطیسـی  محورهـای  اسـت.  قـوی 

نسـبت بـه محورهـای جغرافیایـی اختالفـی حـدود 

۴۷درجـه دارد. سـیارٔه اورانـوس نیز حـدودا همین 

ایـن دو  بـه  مقـدار اختـالف دارد؛ به همیـن علـت 

می گوینـد. مقناطیسـی  دوگانه هـای  سـیاره 

قمرها و حلقه ها  

قمرهـای  از  قمـر  دو  تنهـا  دانشـمندان  مدت هـا 

بزرگ تریـن  تریتـون  بودنـد.  کـرده  پیـدا  را  نپتـون 

مـاه نپتـون، در سـال۱۸۴۶ توسـط ویلیـام السـل 

کویی پـر  جـرارد  توسـط  سـال۱۹۹۴  در  نرییـد  و 

کشـف شـدند. بـه ایـن دلیـل کـه گـردش ایـن دو 

قمـر مهـم نپتـون بر خـالف گـردش محـوری نپتون 

بـه دور خـودش اسـت دانشـمندان بـر ایـن باورنـد 

کـه ایـن دو قمـر پـس از به وجـود آمـدن منظومـٔه 

درآمده انـد،  سـیاره  ایـن  اسـارت  بـه  خورشـیدی 

کشـف  نپتـون  بـرای  را  دیگـر  شـش قمر  وویجـر۲ 

کـرد و امـروزه نیـز به وسـیلٔه تلسـکوپ های زمینـی 

و  کردنـد  کشـف  نپتـون  بـرای  نیـز  نـو  پنج قمـر 

گردیـد.  شناخته شـده  سـیزده قمر  دارای  نپتـون 

کوچـک  قمـر  یافـنت  رسـمیت  بـا  در سـال۲۰۱۳ 

بـه  سـیاره  ایـن  قمرهـای  ۱رقـم  ان  اس/۲۰۰۴ 

رسـید. ۱۴قمـر 

***
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سیارهنپتون
ازنامخدایرومیدریاهاتاسیاره ییکهبهاشتباهستارهنامیدهشد

 سیاره نپتون را چه کسی کشف کرد؟

در روز 28 دسمرب سال 1612 میالدی، گالیله سیاره نپتون را کشف   

کرد.  ولی این دانشمند ایتالوی سیاره نپتون را بر اثر اشتباه ستاره 

نامید.

نکات مهم برای سالمتی شام
تلیفون را با گوش سمت چپ پاسخ دهید.  با آب رسد دوا نخورید. بعد از ساعت 5 بعدازظهر   
غذای سنگین نخورید. در طول روز آب زیاد بنوشید و هنگام شب کمرت.  بهرتین زمان خواب از 

ساعت 10شب تا 4صبح است. بالفاصله بعد از خوردن دوا نخوابید. 
هنگامی که چارج تلیفون همراه شام به آخرین سطح رسید با تلیفون خود صحبت نکنید، چون امواج 

آن 1000برابر در این حالت قوی تر می باشد.

ساخت نسخه روسی تیک تاک توسط 
دخرت والدیمیر پوتین

تصاویر جدیدی از مبایل جدید اوپو 
با طراحی َرَوِکی منترش شد 

هر سال در نپتون   
معادل ۱۶۵سال زمینی 

است، ولی یک دور 
گردش وضعی این سیاره 

در مدت ۱۶ساعت و 
۷دقیقه انجام می گیرد. 
نام نپتون از نام خدای 

رومی دریاها گرفته شده 
و دلیل این نامگذاری 

رنگ آبی پررنگی است 
که باعث زیبایی 

منحرصبه فرد این سیاره 
رسد می شود.



هم زمان با تنش های انتخاباتی در ایاالت متحده،   

اثر  در  که  کرد  اعالم  امریکا  در  شیکاگو  ایالت  پولیس 

تیراندازی افراد مسلح در یک سالن »بولینگ« در راکفورد 

واقع در ایالت ایلینوی امریکا، دست کم سه تن کشته 

شده و چندین تن دیگر زخمی شده اند.

روز  صبح  رویداد  این  العربیه،  خربی  شبکه  به گزارش 

یک شنبه )7جدی( اتفاق افتاده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی »ان بی سی« شکاگو، مقام های 

پولیس  نیروهای  که  گفته اند  ایلینوی  ایالت  امنیتی 

شخصی را در خصوص این رویداد بازداشت کردند.

پولیس راکفورد در توییرت خود نوشته است: »یک مظنون 

انجام  او در حال  بازداشت است و تحقیقات درباره  در 

است.«

حادثه،  این  وقوع  از  پس  لحظاتی  یک شنبه  روز  صبح 

کارتر  دون  نزدیک  در  که  داد  راكفورد جزییات  پولیس 

و  تیراندازی شده است  ایلینوی  ایالت  لینز در خیابان 

مردم از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند.

مطبوعاتی،  کنفرانس  یک  در  راکفورد  پولیس  رییس 

زخمی های  هم  یا  و  قربانیان  تعداد،  به  اشاره  بدون 

حادثه  با  احتامال  شخصی که  بازداشت  از  حادثه،  این 

تیراندازی ارتباط داشته است، خرب داد.

مظنونی که  افراد  افزودند:  همچنان  پولیس  مقام های 

آن ها شلیک  از سالح های  گلوله یی  بازداشت شده اند، 

نشده است.

شیکاگو  جنوب غربی  130کیلومرتی  در  راکفورد  شهر 

واقع شده است.

انفجاری در شهر  نیز  پیش  روز  در همین حال، چهار 

نشویل ایاالت متحده امریکا به وقوع پیوست و در این 

انفجار، سه تن زخمی و ده ها منزل مسکونی و تجاری 

تخریب شد.

پولیس  مقام های  از  به نقل  امریکایی  رسانه های 

فدرال گزارش داده اند که به احتامل زیاد، این انفجار 

انتحاری بوده است.

این رویداد که قبل از ساعت شش صبح اتفاق افتاده 

شنیده  پیرامون  پولیس،  به  محل  اهالی  نخست  بود، 

اطالع  پولیس  نیروهای  به  تیراندازی  صدای  شدن 

دادند.

دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا از امضای مصوبه   

کنگره این کشور برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا 

حقوق  که  شد  خواهد  باعث  امر  این  و  کرد  خودداری 

بیکاری میلیون ها شهروند امریکایی از صبح روز یک شنبه 

)7 جدی( قطع شود.

به گزارش رادیو فردا، رییس جمهوری امریکا هفته گذشته 

ضمن انتقاد شدید از بسته 892میلیارد دالری کمک های 

مالی برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس 

کرونا مصوبه کنگره، تهدید کرد که آن را وتو می کند.

به دلیل خودداری ترمپ از امضای مصوبه کنگره، حقوق 

بیکاری میلیون ها نفر از شهروندان امریکایی از صبح روز 

یک شنبه قطع می شود.

گفته می شود، در صورتی که ترمپ مصوبه کنگره را هرچه 

زودتر امضا نکند، از یک سو بیش از ۱۱میلیون نفر مزایای 

بیکاری خود را  از دست خواهند داد و از سوی دیگر، این 

موضوع سبب تعطیلی دولت فدرال خواهد شد.

بسته مشوق مالی کنگره که بخشی از بودجٔه ۴/۱ تریلیون 

دالری است که منابع بودجه دولت فدرال را تا سپتمرب 

۲۰۲۱ تامین می کند، پس از رایزنی های طوالنی، رهربان 

شده  نهایی  کنگره  در  جمهوری خواه  و  دموکرات  حزب 

است.

حدود  امریکایی  هر  برای  که  آمده  کنگره  مصوبه  در 

600دالر اختصاص داده شود، اما رییس جمهوری امریکا 

با انتقاد از این مصوبه گفت که باید دو الی چهار هزار دالر 

برای هر امریکایی پرداخت شود.

در همین حال، جو بایدن رییس جمهور منتخب امریکا از 

عدم امضای ترمپ هشدار داده است. بایدن روز شنبه )6 

جدی( در بیانیه یی از ترمپ خواست که فورا این مصوبه 

را امضا کند.

راستا  این  در  مسوولیت  سلب  که  افزود  رصاحت  به  او 

پیامدهای ویران گر را به دنبال خواهد داشت.

ویروس  موج گسرتده شیوع  با  متحده  ایاالت  هم اکنون 

کرونا مواجه است، تا حاال بیش از 330هزار نفر بر اثر ابتال 

به این ویروس جان های خود را از دست داده اند.

مبلغ  افزایش  برای  ترمپ  دونالد  درخواست  علی رغم 

منایندگان  مجلس  در  جمهوری خواهان  پول،  پرداخت 

بسته  تصویب  مانع  گذشته  هفته  پنجشنبه  روز  امریکا 

پیشنهادی دموکرات ها برای پرداخت دو هزار دالر به هر 

نفر شدند.

لیبیا،  به  ترکیه در سفرش  وزیر دفاع  آکار  خلوصی   

جرنال حفرت را جنایتکار جنگی دانسته و هشدار داد که 

لیبیا،  در  ترکی  نیروهای  به  حمله  هرگونه  صورت  در 

به عنوان هدف مرشوع جنگی در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش بی بی سی فارسی، وزیر دفاع ترکیه این هشدار 

را در دیدار با نظامیان ترکی در طرابلس پایتخت لیبیا داد 

که دولت مورد شناسایی جامعه بین امللل در آن مستقر 

است.

خلوصی آکار در دیدار با نظامیانش در طرابلس افزود: 

نیروهای  دادن  قرار  هدف  خواهان  اخیرا  حفرت  جرنال 

ترکیه در این کشور و حمله به آن ها شده است.

وزیر دفاع ترکیه از همه طرف ها خواسته که برای رسیدن 

به راه حل سیاسی تالش کنند و هر اقدامی جز این را 

اشتباه عنوان کرد.

دولت ترکیه حامی اصلی دولت لیبیا علیه جرنال حفرت 

می باشد.

ماهه  وجود محارصه چند  با  هوادارانش  و  جرنال حفرت 

که  او  نیروهای  نشدند.  آن  تسخیر  به  موفق  طرابلس 

ماه  در  می شوند،  شناخته  لیبیا«  ملی  »ارتش  به عنوان 

ملی(  وفاق  )دولت  طرابلس  در  مستقر  دولت  با  اکتوبر 

توافق آتش بس امضا کردند.

سازمان ملل متحد تالش می کند که دو طرف را به مذاکره 

سیاسی به هدف برگزاری انتخابات در لیبیا و پایان دادن 

به بحران و درگیری های داخلی ترغیب کند.

ترکیه برای حامیت از دولت مستقر در طرابلس، نیرو و 

تجهیزات نظامی به لیبیا فرستاده تا هم زمان با اعامل نفوذ 

در جنگ داخلی، با مسکو برای رسیدن به راه حل پایان 

درگیری میان ارتش ملی جرنال حفرت و دولت وفاق ملی 

مذاکره کند.

روسیه در کنار امارات متحده عربی و مرص حامیان اصلی 

جرنال حفرت هستند. مسکو هفته گذشته خواهان تشدید 

تالش های بین املللی برای رسیدن به توافق صلح در لیبیا 

شده بود.

روزنامـه کویتی»القبـس« در گـزارش اخیـر خـود به   

نقـل از منابـع موثـق نگاشـته که سـپاه پاسـداران ایران 

کـرده  ارسـال  عـراق  بـه  نظامـی  تجهیـزات  تازگـی  بـه 

است.

بـه گـزارش شـبکه خـربی العربیـه، در گـزارش ایـن 

روزنامـه کویتـی آمـده کـه سـپاه پاسـداران افـزون بـر 

انتقـال موشـک های  بـه  ایـران،  پهبادهـای سـاخت 

کوتاه بـرد و دقیـق»آرش« نیـز اقـدام منـوده اسـت.

ایـن روزنامـه همچنـان در گـزارش خـود افـزوده کـه 

موشـک های آرش متعلـق بـه نیـروی دریایـی سـپاه 

می باشـد و پهبادهـای ارسـالی ایـران در مراکـز بـه 

عـراق  در والیت هـای جنوبـی  شـدت حفاظت شـده 

می شـوند. نگهـداری 

طبـق گـزارش روزنامـه القبـس، ارسـال ایـن تجهیـزات 

پایـگاه نظامـی »الکوثـر« در غـرب  بـه  از تهـران  ابتـدا 

اهـواز و سـپس از طریـق گذرگاه مرزی»شـلمچه« انجام 

پذیرفـت.

در حالی کـه ایـن تجهیـزات نظامـی در مراکـز متعلـق 

بـه گروه هـای سـتیزه جوی وابسـته بـه ایـران نگهـداری 

ایـران  قـدس  سـپاه  عنـارص  امـا  می شـود، 

نظـارت و مراقبت مسـتقیم بر این سـازوبرگ 

نظامـی را بـه عهـده دارنـد.

پیـش از ایـن، ارتش ارسائیل نیز افشـا کرده 

بـود کـه تهـران ضمـن تقویـت توانایی هـای 

و  پهبـاد  ارسـال  طریـق  از  خـود  نظامـی 

موشـک های کنرتل شـونده بـه عـراق و یمـن 

ردیابـی  بـدون  را  تجهیـزات  ایـن  توانسـته 

از  نشـان  امـری  چنیـن  کـه  کنـد  فعـال 

دارد. زمینـه  ایـن  در  ایـران  توانایـی 

کرونا آخرین بیامری همه گیر نخواهد بود
تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان صحی جهانی، هشدار می دهد، ویروس کرونا که در سال2020 در جهان شیوع کرد، آخرین بیامری همه گیر نخواهد بود. او در یک   
سخرنانی ویدیویی که به مناسبت روز جهانی آمادگی برای مقابله با اپیدمی ها توسط این سازمان منترش شد، گفت: »برای من باور نکردنی است که بیامری کوید19 که بیش 

از یک سال برای ما شناخته شده نبود، این گونه توانست طی 12ماه گذشته دنیای ما را دگرگون کند.«
او افزود: » همه این ها نباید تعجب آور باشد، چراکه همه گزارش ها، تحقیقات و راهنامیی های متعددی که طی سالیان گذشته انجام  شده، همه بر این مساله متفق بودند که 

جهان آماده و مجهز برای رویارویی رسیع با هرگونه بیامری همه گیر نیست.«
تیدروس در این پیام ویدیویی ترصیح کرد:»این  یک تنگ نظری خطرناک است که فکر کنیم در موارد شیوع اپیدمی با توسل به پول و بدون اتخاذ تدابیری صحی با 

بیامری همه گیر در آینده بتوانیم مقابله کنیم چنین طرز تفکری محکوم  به شکست است.«
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جان باخنت یازده کوهنورد در 
ارتفاعات تهران پایتخت ایران

پرخوری در چین غیرقانونی اعالم شد

نتیجه  در  که  می گوید  ایران  پایتخت  تهران  شهر  احمر  هالل  جمعیت 

برف کوچ در ارتفاعات تهران، یازده کوهنورد ایرانی جان باخته اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، چهار روز پیش به دنبال برف کوچ و توفان های 

شدید در ارتفاعات تهران به ویژه کلکچال، دارآباد و آهار گزارش هایی از کشته 

و مفقود شدن شامر زیادی از کوهنوردان ایرانی منترش شد.

گزارش ها،  اساس  بر 

کمک رسان  نیروهای 

14تن را از ارتفاعات شامل 

داده اند،  نجات  تهران 

جوی  رشایط  به دلیل  اما 

خطر  احتامل  و  نامناسب 

برای کمک رسان، عملیات 

نجات و نیز انتقال اجساد 

کوهنوردان متوقف گردید.

طبق اعالم جمعیت هالل احمر، عملیات جستجو و نجات از صبح روز شنبه 

)7 جدی( دوباره از رس گرفته شده است.

شاهین فتحی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر تهران از شهروندان خواست 

که اگر اقارب شان در ارتفاعات تهران بوده و هنوز بازنگشته، به شامره ۱۱۲ 

جمعیت هالل احمر اطالع دهند.

منطقه کلکچال هنوز هم  در  دارد  احتامل  افزود:  فتحی همچنان  شاهین 

مصدومانی وجود داشته باشد، اما آمار دقیقی در این راستا وجود ندارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر تهران گفته است: »هواشناسی از روز پنجشنبه 

هشدار های الزم را در خصوص احتامل توفان شدید و برف کوچ در ارتفاعات 

تهران داده بود. فدراسیون کوهنوردی هم به مردم تهران هشدار داد مبنی بر 

این که ارتفاعات تهران احتامال با برف کوچ همراه باشد و توصیه کرده بود که 

به ارتفاعات تهران صعود نکنید، اما متاسفانه روز گذشته حوادث تلخی را در 

کوهستان شاهد بودیم.«

در همین حال، اسامعیل اسامعیل زاده، رییس هیات کوهنوردی شهر تهران، 

به رسانه ها گفت که اجساد هشت کوهنورد از ارتفاعات کلکچال و یک نفر در 

منطقه آهار پیدا شده است.

یکی از کوهنوردان نیز پس از انتقال به شفاخانه جان باخته است.

در روز نخست، گزارش هایی از گرفتار شدن بیش از ۱۰۰کوهنورد در ارتفاعات 

تهران منترش شده بود.

با این همه، معموال شامر زیادی از کوهنوردان در روزهای تعطیلی به خصوص 

روزهای جمعه برای صعود به ارتفاعات تهران می روند. با وجودی که چهار روز 

پیش تهران هوای مناسبی داشت،  اما در ارتفاعات این شهر گزارش هایی از 

احتامل برف کوچ منترش شده بود.

غیرقانونی  چین  رسارس  در  را  پرخوری  تازه،  اقدام  یک  در  چین  دولت 

دانسته و آن را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش فرادید به نقل از گاردین، شی جین پینگ در ماه اگوست افزود که 

هدر رفنت غذا در سطح ملی حیرت آور و ناراحت کننده است.

او در سخرنانی خود همچنان گفت:»زباله رشم آور و رصفه جویی مایه افتخار 

می باشد.«

این  پیش نویس  اساس  بر 

عالی ترین  به  که  قانون 

ارایه  کمیته حقوقی چین 

که  کسب وکارهایی  شده، 

تبلیغ  را  غذا  هدررفنت 

افزایش  باعث  یا  کنند 

با  غذا شوند،  حیف شدن 

جریمه های سنگین مواجه 

خواهند شد.

مسووالن محلی در پویشی با عنوان»عملیات بشقاب خالی« برنامه هایی را 

آغاز کردند تا از هدررفنت غذا جلوگیری کنند و رستورانت ها را تشویق کنند 

که همیشه یک سفارش کم تر از تعداد افرادی که دور یک میز هستند، ثبت 

منایند.

مسووالن محلی به نقض کنندگان قانون هشدار می دهند و اگر آن ها نتوانند 

خودشان را با قانون تطبیق دهند تا ۱۰۰۰۰ یوآن معادل ۱۵۰۰ دالر جریمه 

خواهند شد. 

این قانون همچنین به رستورانت ها اجازه می دهد تا مشرتی های خود را به 

دلیل حیف شدن غذای بیشرت جریمه کند.

پیش نویس قانون همچنین برای رسانه ها شامل رادیو، تلویزیون یا رسانه های 

آنالین که حیف شدن غذا و پرخوری را تبلیغ کنند، جریمه هایی در نظر گرفته 

است.

از سوی هم، برخی در شبکه های اجتامعی این کشور، این قانون را افراطی 

و به سود دولت مردان چین توصیف کرده اند. یکی از کاربران رسانه اجتامعی 

چین، وایبو گفته بود: »کدام کاسب مشرتی اش را جریمه می کند؟«

که  شد  خواهد  باعث  قانون  این  که  کرده اند  نگرانی  ابراز  دیگر  برخی 

رستورانت ها حجم غذا را کم و با قیمت باالتر آن را عرضه کنند.

به حجم غذا توجه  بود: »من وقتی سفارش می دهم  از کاربران گفته  یکی 

می کنم و باقی مانده غذا را با خودم می برم. اما برخی اوقات غذا ها آن قدر بد 

است که از گلو پایین منی رود. امیدوارم این موارد هم در نظر گرفته شود.«
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کمیسیون حقوق برش: در پنج روز گذشته، ۲۶فرد ملکی کشته و زخمی شدند
راه مدنیت: کمیسیون حقوق برش کشور اعالم کرده که یافته های ابتدایی این کمیسیون نشان می دهد از تاریخ دوم الی ششم جدی سال جاری، دست کم   

۹غیرنظامی در نتیجۀ انفجار ماین و حمالت مسلحانه کشته و ۱۷تن دیگر زخمی شده اند.
این کمیسیون روز یک شنبه )۷جدی( با نرش خربنامه یی گفته است که این غیرنظامیان در ۹رویداد جداگانه انفجار ماین و حمالت مسلحانه در والیت های خوست، 

کاپیسا، قندهار و کابل کشته و زخمی شدند.
همچنین کمیسیون حقوق برش در این خربنامه کشتار افراد ملکی را از نگاه دینی، اخالقی، حقوقی و حقوق برشی ممنوع، محکوم و جنایت خوانده است.

در ادامه خربنامه آمده است که عامالن جنایات جنگی و جرایم علیه برشیت در هر حالت، زمان و مکان مسوول اند.
طبق خربنامه یی نرش شده، کمیسیون مستقل حقوق برش کشور از حکومت خواسته است که حقوق و امنیت مردم را تامین کند.

 

چند روز پیش، نرشیۀ میدل ایست مانیتور، به نقل از یک رسانۀ 

ارساییلی، گزارشی را در مورد گفتگوهای محرمانه میان ارساییل 
و پاکستان برای عادی سازی روابط دیپلامتیک میان دو این کشور 

منترش کرد.
به نقل از ارساییل نیوز، در بیستم نوامرب سال جاری، سید بخاری، 

یکی از مشاوران ارشد عمران خان، نخست وزیر پاکستان با یک 

هواپیامی خطوط هواپیامیی بریتیش ایرویز، لندن را به مقصد 
فرودگاه بن گوریون ارساییل ترک کرد. بر مبنای این گزارش، 

بخاری بی درنگ برای گفتگو با مقامات ارساییلی، به وزارت امور 
رییس  کوهن،  یوسی  مالقات،  این  طی  رفت.  ارساییل  خارجۀ 

و  داشت  حضور  ارساییل-  خارجی  اطالعات  -رسویس  موساد 

بخاری نامۀ ارسالی مقامات پاکستانی را به وی تحویل داد.
هرچند پس از درز این خرب به رسانه ها، 

مورد  در  پاکستان،  خارجۀ  امور  وزارت 
سفر یکی از مشاوران خان به ارساییل، 

ابراز بی اطالعی کرده و عمران خان نیز 

برقراری  برای  صحنه  پشت  دیدارهای 
رد  را  ارساییل  با  دیپلامتیک  ارتباط 

ارضی  بحران  تا   که  بود  افزوده  کرده 
نشود؛  حل  فلسطین  و  ارساییل  میان 

هیچ گونه اقدامی در این زمینه صورت 

مفصل  گزارش  اما  گرفت؛  نخواهد 
روزنامۀ ارساییلی جروزمل پست، عکس 

و  پاکستان  خارجۀ  امور  وزارت  ادعای 
نخست وزیر این کشور را ثابت می کند.

نور  توییت  رشته  از  پست،  جروزمل   

دهری، رییس اتاق فکر مرکز بریتانیایی 
اسالم شناسی و مبارزه با تروریزم؛ چنین 

نقل قول کرده است که او توسط منابعی 
شده  مطلع  ارساییل  دولت  درون  از 

که: »در ساعت هشت بامداد هفتۀ آخر 

هواپیامی  یک  جاری،  نوامرب سال  ماه 
بریتانیایی با پرواز BA0165 لندن را به مقصد تل آویو ترک کرد. 

فردی که با پاسپورت بریتانیایی و تکت بزنس کالس به ارساییل 
از مشاوران عمران خان، نخست وزیر پاکستان  سفر کرد، یکی 

بود.« 

 ،i24News English به نقل از مصاحبۀ آقای دهری با تلویزیون
در مورد چرایی مالقات مشاور نخست وزیر پاکستان با مقامات 

ارساییلی، این تصمیم به سبب فشارهای کشورهای عربی به ویژه 
عربستان سعودی و امارات متحد عرب، بر پاکستان اتخاذ شد که 

خواهان حداقلی شدن روابط پاکستان با ترکیه و ایران اند.

در ادامۀ این مصاحبه، آقای دهری گفته است که پیش از این 
نواز رشیف، نخست وزیر پیشین پاکستان، در زمان حکومتش دو 
را به مقصد عادی سازی روابط دیپلامتیک به ارساییل  مناینده 
اعزام کرده بود و بی نظیر بوتو نیز پس از دیدار با یکی از منایندگان 

دولت ارساییل در واشنگنت، یک منایندۀ پاکستانی را به تل آویو 
فرستاده بود.

پست  روزنامۀ جروزمل  با  تلیفونی  یک متاس  دهری طی  آقای 
گفته است: »هرچند پاکستان در ظاهر به سبب مسأله فلسطین، 
ارتباط با ارساییل را انکار می کند و برقراری روابط دیپلامتیک با 

این کشور را مرشوط به ایجاد دولت فلسطینی می داند؛ اما دو 
روابط  از  طوالنی  تاریخچۀ  دارای  ارساییل-  و  -پاکستان  کشور 
و  اسرتاتژیک  اهمیت  درک  از  پس  می افزاید،  او  پنهانی اند.« 
جیوپولتیک ارساییل در منطقه توسط کشورهای مسلامن-عرب 
و به تعقیب آن برقراری روابط دیپلامتیک کشورهای مسلامن و 

عرب با ارساییل؛ دیگر سخن گفنت از برقراری روابط دوستانه با 
این کشور، یک تابو نیست!«

دهری در مورد اهمیت برقراری رابطه میان پاکستان و ارساییل 
گفت: »پاکستان از دو جهت خواهان برقراری ارتباط دیپلامتیک 
با ارساییل است:  نخست برای جلب حامیت دوبارۀ عربستان 

با  هند  نزدیکی  ترس  از  دوم  و  عرب  متحد  امارات  و  سعودی 
هم پیامنان سابقش.«

به قول او:»عربستان سعودی، کمک های مالی و صدور نفت به 
پاکستان را توقف داده است. همین طور امارت متحد عرب، صدور 
ویزا به شهروند پاکستانی را به تعلیق در آورده؛ در حالی که 1.5 تا 

2.5بیلیون دالر توسط شهروندان پاکستانی که در امارات متحد 
عرب کار و زندگی می کنند به جریان اقتصادی پاکستان وارد 
می شد؛ چنانچه در صورت متدید محدودیت صدور ویزا ممکن 
است اقتصاد این کشور از این ناحیه آسیب ببیند. از طرف دیگر، 
روابط نزدیک و دوستانۀ هند با کشورهای خاورمیانه به خصوص 

امارت متحد عرب و ارساییل [که هر کدام  عربستان سعودی، 
می توانند رشکای اسرتاتژیکی برای هند به ویژه در مساله کشمیر 

باشند] برای پاکستان، قابل پذیرش نیست.«
داده،  انجام  زمینه  این  در  مدنیت  راه  روزنامۀ  که  تحقیقی  در 
مرشف؛  پرویز  حکومت  زمان  در   ،2005 سال  از  پاکستان 

درصدد عادی سازی روابطش با ارساییل بود. چنانچه خورشید 
با  سال2005  در  پاکستان  خارجۀ  امور  وزیر  قصوری،  محمود 
همتای ارساییلی اش در ترکیه دیدار داشت. دیداری که منجر 
آریل  با  پاکستان،  وقت  نخست وزیر  مرشف،  پرویز  مالقات  به 
متحد  ملل  سازمان  مقر  در  ارساییل  وقت  نخست وزیر  شارون؛ 

شد. مرشف، نخستین مقام پاکستانی بود که به طور عمومی با 
مقامات ارساییلی دیدار کرد و زمان عکس گرفنت رهربان جهان 
در شصتمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

نزدیک به شارون ایستاد.

با این حال، هرچند وزرای خارجه پاکستان و ارساییل در حکومت 
»پرویز مرشف« از سفارتخانه های خود در استانبول برای ارتباط 

و تبادل اطالعات با یکدیگر استفاده می کردند و دیدارهای مهم 

از  اما رسانه های ارساییلی  انجام شد،  این دوره  نیز در  دیگری 
سازمان های  پیوسنت  می گویند  و  می کنند  یاد  بیشرتی  سابقۀ 

جاسوسی پاکستان و ارساییل در سال1980 میالدی به »عملیات 
عطف  نقطه  افغانستان،  در  سابق  شوروی  اتحاد  علیه  طوفان« 

همکاری آنها به شامر می آید.

اثر  بر  می کنند  اثبات  که  دارند  وجود  متعددی  گزارش های 
سیاست مداران  برخی  متایل  همچنین  و  امریکا  تالش های 

پاکستانی برای دوستی با ارساییل و استفاده از البی قدرمتند 
یهود در واشنگنت به منظور کسب امتیازات بیشرت از کاخ سفید، 

تل آویو و اسالم آباد از سال های دور تا کنون به شکلی غیررسمی با 

یکدیگر رابطه دارند و اقداماتی در پاکستان برای عادی سازی این 

از رهگذر شکسنت  تا  انجام شده  روابط 

اسالمی  فضای  در  ضدیهودی  روحیه 
پاکستان، روابط به صورت رسمی درآید.

»دفاع پرس« در مطلبی می افزاید: »محمد 

ضیاءالحق« فرمانده ارتش پاکستان که در 
سال 1977 طی یک کودتا نخست وزیری 

تالش  گرفت،  بوتو  علی  ذوالفقار  از  را 
داشت تا روابط غیررسمی اش با ارساییل 

را گسرتش بدهد، اما موفق نشد.

پس از کودتای مرشف علیه نواز رشیف 
در  قدرت  به  رسیدن  و  سال1999  در 
پاکستان، احتامل همکاری دیپلامتیک 
آشکار اسالم آباد با دولت ارساییل  بیش 

از پیش قوت یافت.
این زمینه  پاکستانی »داون« در  روزنامه 
گفته است: »سیلوان شالوم« وزیر خارجه 
سابق ارساییل، طی مصاحبه  یی در مقر 
سازمان ملل متحد در 19سپتامرب سال 

2005 میالدی گفته بود که »ارساییل در 
58سال گذشته هرگز پاکستان را دشمن 
تضمین  به  همیشه  و  ندانسته«  خود 
عمومی اسالم آباد مبنی بر اینکه »برنامه 
هسته  یی این کشور علیه ارساییل نیست« 

باورمند بوده است.
یک  اعزام  مورد  در  گزارش ها  همچنان 

پرویز  حکومت  دورۀ  در  تل آویو  به  پاکستانی  هیات174نفره 
مرشف، حاکی از آن است که از دیرباز تا اکنون، مناسبات پنهانی 

میان این دو کشور وجود داشته است.

گفته می شود که رسپرستی این هیات را موالنا »اجمل قادری« 
انشعابی  گروهی  که  است  داشته  به عهده  علام  جمعیت  رهرب 
از جمعیت علامی اسالم پاکستان محسوب می شود. این سفر 
ابتدا توسط دولت اسالم آباد تکذیب شد، اما پس از گزارش های 

رسانه های پاکستانی و ارساییلی، مورد تأیید قرار گرفت.

عربستان  توسط  نتانیاهو  بنیامین  سفر  که  هامن طور  درست 
نیز  اکنون  و  شد  پذیرفته  نهایت  در  و  تکذیب  نخست  سعودی 
انکار  را  این کشور  با  روابط  برای عادی سازی  پاکستان، تالش 

کرده است.
اخبار ضد و نقیض در ارتباط با سفر این هیات، تکذیب های اولیه 

و تأییدهای بعدی، همگی حکایت از آن دارند که دولت مرشف 
در تصمیم خود مبنی بر ادامه متاس ها در سطوح مختلف قاطع 

بوده است.
روزنامه معاریو این دیدار را تأیید کرد و سپس سخنگوی وزارت 
امور خارجه پاکستان، اصل سفر را تأیید کرد، ولی مدعی شد که 

این سفر ارتباطی به دولت ندارد و دولت هیاتی را اعزام نکرده 
است.

مذهبی،  شخصیت های  از  نوشت: 174نفر  باره  این  در  معاریو 
بازرگانی و شامری از مقام های سیاسی پاکستان با آریل شارون؛ 
نخست وزیر و سیلوان شالوم؛ وزیر امور خارجه ارساییل دیدار و 

گفتگو کردند.
از طرف شخصیت های برجسته  پاکستان  موضع دوگانه دولت 
پاکستانی رد شد و برخی از چهره های شناخته شده گفتند که 
ممکن نیست هیاتی در این سطح بدون حامیت دولت پاکستان 

بتواند خودرسانه به ارساییل سفر کند.
به نقل از فصل نامۀ پژوهشی منای راهربدی، »رضا محمدرضا« 

عضو مجلس سنای پاکستان ضمن ابراز تردید درباره سفر هیات 

174نفره اعزامی به ارساییل با تعجب می پرسد که چگونه ممکن 
به رسمیت  را  ارساییل  رژیم  پاکستان  دولت  که  درحالی  است 

نشناخته است، هیاتی از این کشور بدون هامهنگی با دولت به 
تل آویو رفته باشد!

جرنال »اسلم بیک« فرمانده سابق ارتش پاکستان در این باره به 

موضوع مهم تری اشاره می کند که به خوبی ثابت می کند که اساسا 
سفر شهروندان پاکستانی به ارساییل بدون اجازه دولت پاکستان 

غیرممکن است.
سفر  و  است  کرده  سفر  ارساییل  به  هیات  »این  می گوید:  وی 

هیات 174نفره به تل آویو مشخص است که بدون اجازه دولت 

غیرممکن است، چون روی پاسپورت های ما نوشته شده که ما 
به همه کشورهای دنیا می توانیم برویم 

به جز ارساییل، پس بدون مجوز رسمی 
دولت این هیات منی توانسته به ارساییل 

سفر کند.«

مسایل  پژوهشگران  حال،  همین  در 
پاکستان در این مورد چنین موضع گیری 

اظهارنظر  این  وجود  با  داشتند: 
پاکستان،  سیاسی  شخصیت های 

که  گفت  بیشرتی  قاطعیت  با  می توان 

سفر هیات به ریاست یک رهرب مذهبی، 
طرحی آگاهانه از طرف دولت پاکستان 

بوده است تا چنین وامنود کند که این 
تنها دولت پاکستان نیست که خواهان 

متاس با ارساییل است، بل اقشار مختلف 

مردم حتی قرش مذهبی پاکستان چنین 
خواستی را پی گیری می کنند. واگذاری 

رسپرستی هیات به موالنا اجمل قادری 
در واقع این پیام را دارد که همه علامی 

ارساییل  با  متاس  ایجاد  با  پاکستان 

احزاب  رهربان  میان  نیستند؛  مخالف 
مذهبی نیز کسانی وجود دارند که متاس دولت با 

ارساییل را تأیید می کنند و خود پیشگام در ایجاد 
چنین متاس هایی هستند.

پژوهشگران مسایل پاکستان، همچنان معتقدند 

اعرتاض های  تأثیر  عدم  مهم  دالیل  از  یکی  که 
ارتباطات  برقراری  از  پاکستانی  اسالم گراهای 

احزاب  حامیت  عدم  ارساییل،  با  مرشف  دولت 
بزرگ پاکستان محسوب می شد.

هرچند دیدار وزرای خارجه )ارساییل و پاکستان( 

جامعه  در  جدی  مخالفت های  استانبول،  در 
عدم  به دلیل  اما  برانگیخت؛  پاکستان  مسلامن 
مسلم لیگ  حزب  نظیر  بزرگی  احزاب  حامیت 
شاخه »نواز رشیف« و حزب مردم »بی نظیر بوتو« و 

محدود ماندن مخالفت در سطح احزاب مذهبی، 
مرشف قانع شد که در صورت ادامه متاس ها نیز 
مخالفت ها در داخل قابل کنرتول خواهند بود. 
با همین تحلیل بود که دیدار مرشف در حاشیه 
اجالس عمومی سازمان ملل با صورت گرفت و 

به  پاکستانی  174نفره  هیات  یک  سفر  سپس 
ارساییل انجام شد.

خان،  عمران  حکومت  دوران  در  حاال  اما  و 
برای  ارتباط  هرگونه  برقراری  رد  با  همزمان 
عادی سازی روابط میان ارساییل و پاکستان، طی 

یک سخرنانی به زبان پشتو، موالنا محمد خان 
شیروانی، یکی از سیاست مداران و رهربان دینی 
پاکستان، از برقراری ارتباط دیپلامتیک با ارساییل اعالم حامیت 
کرده و گفته که برقراری ارتباط دیپلامتیک با ارساییل، یک مسالۀ 

جهانی است.

با  گفتگو  در  پاکستان  سابق  خارجه  وزیر  قصوری  همین طور، 
تلویزیون خصوصی »جیو نیوز« با اشاره به دیدارهایی که در دوره 
در دوره  با همتای ارساییلی خود داشته، گفته است:  وزارتش 
مرشف، پاکستان با ارساییل روابط مخفیانه داشت و امکان دارد 

هنوز این روابط ادامه داشته باشد.

وی می افزاید: پاکستان قصد داشت با امریکا توافق نامه هسته  یی 
به امضا برساند، اما البی ارساییل در امریکا با آن مخالفت می کرد، 
به همین علت من مجبور شدم برای جلب حامیت ارساییل به 

تل آویو سفر کنم و ترکیه واسطه این سفر شد.
موصوف ترصیح می کند: تصمیم سفر به ارساییل طی اجالس 

این  پرویز مرشف صورت گرفت. در  به ریاست خود  بلندپایه  یی 
سفر، ارساییل به ما قول داد تکنالوژی هسته  یی و متام مزایای 

هسته  یی را در اختیار پاکستان قرار دهد.
همچنان گزارش های زیادی در رابطه با تجدید روابط پاکستان و 
ارساییل در دولت فعلی پاکستان به نخست وزیری عمران خان نیز 

منترش شده اند که نشان می دهند عمران خان نیز هامنند مرشف، 
برای تقویت قدرت خود و حفظ منافع ملی و امنیتی پاکستان به 

داشنت روابط با تل آویو خوشبین است.
در سفر نتانیاهو به عامن، »اوی شارف« خربنگار روزنامه ارساییلی 
»هاآرتص« در یک توییت خرب از سفر محرمانه و پنهانی یک جت 

غیرنظامی ارساییلی به پاکستان داد که مدت توقف آن 10ساعت 
به طول انجامیده است.

از  کوتاه  فاصله  یی  در  نوشت:  زمینه  این  در  آی«  ایست  »میدل 
سفر رسمی نتانیاهو به عامن، یک مقام ارساییلی نیز ساعاتی در 

اسالم آباد پایتخت پاکستان توقف داشته و احتامال گفتگوهای 
سیاسی انجام داده است.

در گزارش این رسانه آمده: لحظاتی پس از آن که یک هواپیامی 

زمین  به  اسالم آباد  فرودگاه  در  ارساییلی  کوچک  مسافربری 
نشست، مسافران آن پیاده شدند و با چند موتر رسمی که انتظار 

آنها را می کشیدند به مقصد نامعلومی برده شدند.
روزنامه پاکستانی »اکسپرس تریبیون« با اشاره به تکذیب شدن 

این خرب از سوی دولت عمران خان، اما نوشت که: »چه مشکلی 

بنابر  که  چرا  باشیم؛  داشته  رابطه  تل آویو  با  ما  اگر  که  است 
واقع گرایی در دنیای سیاست، روابط بر مبنای منافع ملی تعریف 

لحاظ  را  آن  واقعیتی است که کشورهای عربی  این  می شوند. 
کردند و به خصوص »عربستان سعودی« که خود را رهرب جهان 

اسالم می خواند، با ارساییل رابطه برقرار کرده است.«

این رسانه در گزارش خود تأکید می کند: »اگر رابطه ما با ارساییل 
یک اشتباه محسوب شود، پس باید رابطه پاکستان و انگلیس که 

مسبب متام جنایت ها در فلسطین است نیز قطع شود. همچنین 
رابطه ما با امریکا که متحد شامره یک ارساییل است نیز باید 

متوقف گردد.«

»تغییر سیاست عربستان سعودی  تریبون می افزاید:  اکسپرس 
از  بسیاری  است.  خاورمیانه  در  اسرتاتژیک  فضای  از  ناشی 

کشورهای مسلامن این تغییر را پذیرفته اند.«
این روزنامه پیرامون سفر بی سابقه نتانیاهو به مسقط، می گوید 

شناخنت  به رسمیت  زمان  که  گفته  تلویحا  عامن  خارجه  وزیر 

ارساییل فرارسیده است.
این رسانه می افزاید متامی کشورهای عربی در گذشته مخالف 

یهودی  دولت  یک  به عنوان  ارساییل  رژیم  شناخنت  به رسمیت 
بودند؛ اما این روزها این رژیم را به رسمیت شناخته و با آن روابط 

دیپلامتیک دارند.

این  که  می کند  تأکید  همچنین  پاکستانی  معترب  روزنامه  این 
مثال ها این معنی را منی دهد که پاکستان نیز بخواهد از دوستان 

خود در جهان عرب پیروی کند، اما واقعیت ها نشان می دهند 
که متامی کشورها منافع ملی خود را دنبال می کنند و بنابراین 

پاکستان نیز در روابط خود باید ملزم به پی گیری منافع ملی خود 

باشد. عمران خان نیز در بیانیه آغاز نخست وزیری اش ترصیح کرد 
که در دولت او، سیاست خارجی پاکستان را منافع ملی این کشور 

تعیین خواهد کرد.
روابط  عادی سازی  برای  خان  عمران  دولت  اقدام های  از  یکی 

این کشور با ارساییل، سعی در قانومنندسازی سفر شهروندان 

ارساییلی به پاکستان است. 
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان )FIA( در سایت رسمی خود 

فهرستی شامل نام هفت کشور را منترش کرده بود که بر اساس 
آن، شهروندان کشورهای ذکرشده در فهرست می توانند تحت 

قوانین و رشایط خاصی به پاکستان سفر کنند. در این فهرست 

بنگالدش،  هندوستان،  ارساییل،  کشورهای  اسامی  جدید، 
بوتان، نیجریه، فلسطین و سومالی ذکر شده که شهروندان این 
کشورها می توانند طبق قوانین و ضوابط خاصی به پاکستان سفر 

یا مهاجرت کنند.

از  پس  پاکستان  مهاجرت  اداره  رییس  جنیجو«  »عصمت الله 
وارد  به اشتباه  ارساییل  نام  است:  گفته  انجام شده  بررسی های 
فهرست مهاجرت به پاکستان شده و درحال حذف نام ارساییل از 

این فهرست جدید هستیم. 
»راز  پاکستان،  به  ارساییل  دولت  رسان  مخفی  دیدار  از  پس 

نیوز« درباره عالقمندی دولت عمران خان به عادی سازی روابط 
با ارساییل نوشته است که موساد برای گسرتش نفوذ خود در 
منطقه، برنامه های مختلفی از جمله همکاری با سازمان اطالعاتی 

پاکستان )آی.اس.آی.( را روی دست دارد.
این رسانه در این مورد افزوده است: در حال حارض دولت خان 

اطالعات ارساییل  از دولت های تحت رسپرستی سازمان  یکی 
و  موساد  و  آی.اس.آی.  سازمان  مخفی  دیدارهای  و  است 
به خصوص سفر مخفی نتانیاهو به پاکستان، نشانه نفوذ گسرتده 

ارساییل در پاکستان است.
گفته می شود موساد زمینه گرفنت قرض از عربستان و صندوق 

بین املللی پول و همچنین رسمایه گذاری گسرتده امارات متحده 
عرب در پاکستان را فراهم کرده است. در روابط دوجانبه آی.اس.

آی. و موساد تضمین  شده بود که موساد زمینه های گرفنت قرض 
از عربستان سعودی و رسمایه گذاری های امارات متحده عرب را 
ایجاد خواهد کرد و در قبال این، در تصمیامت سازمان اطالعاتی 

پاکستان، خواست های تل آویو در نظر گرفته خواهد شد.
این گزارش، حتی گامنه زنی هایی را مطرح می کند که پیروزی 
عمران خان در انتخابات اخیر، یکی از برنامه های بزرگ موساد 
بوده که این امر با همکاری و برنامه های طوالنی با آی.اس.آی. 
عملی شده و در حال حارض نیز آی.اس.آی. مشغول عملی کردن 

برنامه های دیگر ارساییل است؛ از جمله این برنامه ها، جوسازی 
در اسالم آباد برای به رسمیت شناخنت ارساییل می باشد.

همچنان، رسانه معروف ارساییلی جروزمل پست در ماه اگست 
2018 میالدی با انتشار گزارشی از ریشه های یهودی »جمیام 
گلداسمیت« همرس اول عمران خان یاد کرد و به  نقل از »خواجه 

محمد آصف« وزیر راه آهن سابق پاکستان نوشت: »ارتباط خان با 
البی یهودی، بر کسی پوشیده نیست.«

به قدرت رسیدن  از قبل،  این است موساد  بر  گزارشی که دال 
عمران خان در پاکستان را پیش بینی کرده بود.

حال با وجود این همه شواهد انکارناپذیر، پرسشی مطرح می شود 

که کدام یک از این فرضیه ها درست است: تالش پاکستان برای 
برقراری ارتباط دیپلامتیک با ارساییل، یک توطیۀ آشکار است یا 

روابط پنهانی این کشور با ارساییل، واقعیتی ا ست پنهان؟
پرسشی  که مخاطب می تواند پاسخ دهد.

»پاکستانوارساییل؛روابططوالنیپنهانی«
»دیگر سخن گفنت از برقراری روابط دوستانه با ارساییل، یک تابو نیست«

گروه تحقیق راه مدنیت

پاکستان از سال   
2005، در زمان حکومت 

پرویز مرشف؛ درصدد 
عادی سازی روابطش با 

ارساییل بود. چنانچه 
خورشید محمود 

قصوری، وزیر امور 
خارجۀ پاکستان در 
سال2005 با همتای 

ارساییلی اش در ترکیه 
دیدار داشت. دیداری 

که منجر به مالقات 
پرویز مرشف، 

نخست وزیر وقت 
پاکستان، با آریل 

شارون؛ نخست وزیر 
وقت ارساییل در مقر 

سازمان ملل متحد شد.


